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WOORD VOORAF
Was een woordenaar ooit tevreden, als hij zijn werk voltooid voor zich zag? Wij vormen
geen uitzondering op de regel. Dit is echter een troost voor ons: onvolledigheid is het onbetWistbare, eeuwenoude voorrecht van elke lexicograaf. En een tweede troost is de gedachte,
dat men van degene, die een twee eeuwen oud dialektmateriaal voor het eerst lexicografisch
tracht te ordenen, geen vlekkeloze volledigheid mag verwachten. Overigens staat voor die
na ons komen, te allen tijde de mogelijkheid open, het ontbrekende aan te vullen en, indien
dit gebeurt, hiermee gepaard te laten gaan een studie over de fonologie van het Maastrichts.
Voor een Maastrichtse spraakkunst heeft o.a. Dr J.Houben reeds de grondslag gelegd met
zijn proefschrift.
Dan is er nog het volgende. .
Onze bewegingsvrijheid ten opzichte van de manier, waarop we het verzamelde materiaal
zouden uitgeven, was in zoverre beperkt, dat we zouden trachten een "leesbaar" boek samen
te stellen d.w.z. een populair-wetenschappelijk.
We hebben er dus naar gestreefd het woordenboek op het peil te brengen van de gemiddelde leek, met dien verstande dat ook vakgeleerden hun voordeel kunnen doen met het
bijeengebrachte materiaal. Of we altijd geslaagd zijn, het juiste evenwicht te bewaren tussen
populair en wetenschappelijk, moeten wij natuurlijk in 't midden laten.
Hoe dan ook, dit staat toch· weI vast, dat we een niet onaanzienlijk gedeelte· vande
Maastrichtse woordenschat hebben beschermd tegen een dreigende A.N. nivellering. Meteen
is dit Maastrichtse woordenboek een bijdrage tot het door W. Roukens op de helling gezette Limburgse. Want dit Limburgse kan er slechts bij winnen, als in elke grote Limburgse
stad reeds het dialektmateriaal, lexicografisch geordend, ter beschikking staat.
Het is passend op deze plaats een hartelijk woord van dank te richten tot allen, die aan de
totstandkoming dezer uitgave hebben meegewerkt.
De eigenlijke medewerkers nl. zij die door hunadviezen, hun aanvullingen van de woordenschat en de zegswijzen, of anderszins het peil van het woordenboek hebben verhoogd, zijn zo
talrijk, dat we niet ieders aandeel en naam hier kunnen vermelden. We zouden echter schromelijk te kort schieten, indien we geen enkele naam zouden noemen.
Met de zeer gewaardeerde aanwijzingen en wenken van de Professoren G. G. Kloeke en
L. Grootaers hebben we getracht ons voordeel -te doen. Professor Grootaers moeten we
inzonderheid dankbaar zijn, omdat hij ons de gelegenheid gaf, een oude verzameling van
de Maastrichtenaar, Th. Stille, in te zien.
De heer H. Loontjens stelde ons zijn verzameld lexicografisch materiaal, Dr. A. Kessen
cnige door hem vroeger ontworpen, maar niet gepubliceerde Maastrichtse etymologieen
ter beschikking. De gemeentelijke archivaris Mr. H. H. E. Wouters en de Eerwaarde
Broeder-Bibliothecaris Robertus van het klooster de Beyart gaven ons inzage van al wat hun
bibliotheken bevatte aan Maastrichts dialektisch materiaal. De Vereniging Veldeke onder
voorzitterschap van Dr. J. Kats handelde op dezelfde Wijze ten opzichte van het onder haar
berustende archief van Dr. E. Jaspar.
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Van de oude Maastrichtse aardewerkindustrieen, de Sphinx, de Ceramique en de Kon.
Ned. Papierfabriek ondervonden we alle medewerking bij een onderzoek naar de juiste
betekenis van karakteristieke vaktermen en het laten vervaardigen van toelichtende tekeningen. Dankbaar noemen we in dit verband de namen van de Directeur commercial van de
Ceramique, J. Defesche, van de heren Mr. L. M. Soeters en van 'Chr. Meurs, werkzaam in
de Sphinx en van de heer A. H. J. Pieters, bedrijfsleider Kon. Ned. Papierfabriek.
Vergeten we ook niet de direkteur van het Openbaar Slachthuis, B. J. J. Verselewel de Witt
Hamer, voor ons een gids in de Maastrichtse slagerstaal en de heer P. Marres, die menige vakterm der bierbrouwerijen ons verduidelijkte.
Er zijn verder nog medewerkers geweest, die niet hun naam wilden genoemd zien, maar
ook medewerkers, die - onbekende soldaten - zonder hun naam bekend te maken, ons
woorden en uitdrukkingen toezonden.
De tekeningen van de heer W. Hofhuizen ter verluchting van de tekst zijn voor het grootste gedeelte oorspronkelijk, voor een deel getekend naar foto's van wijlen de beroepsfotograaf,
Ch. Daniels, en de amateur-fotograaf Mr. J. Gadiot, oud-rechter te Maastricht. Ook uit de
verzameling van de heer Dr. Ch. Thewissen werden enige foto's voor ons doel gebruikt.
Tekeningen, op de mergel-exploitatie betrekking hebbende, stond ons de heer Drs. J.
Sprenger af, terwijl de heer Chr. Meurs er enige maakte ter toelichting van uitdrukkingen
in gebruik in de aardewerkfabriek "de Sphinx". Nu en dan zijn afbeeldingen uit Jean Haust,
Dictionnaire Liegeois, waaraan we ook in andere opzichten veel te danken hebben, een bron
van inspiratie geweest.
Een onmisbare hulp voor ons was onze oud-Ieerling, de heer Mr. A. Minis, referendaris ter
gemeentesecretarie te Maastricht. Hij stond ons niet alleen trouw ter zijde bij het tikken der
kopij en het verbeteren der drukproeven, maar vulde daarenboven dikwijls op gelukkige
wijze de woordenschat aan. Daarenboven hielp hij de onderhandelingen met de uitgeverdrukker tot een goed einde brengen.
Zeer grote verplichtingen hebben we vooral aan al degenen, die de uitgave van het
woordenboek tenslotte stoffelijk en geldelijk hielpen mogelijk maken.
De grootscheepse wijze, waarop de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek onder direktie
van Ir. L. Lhoest steun verleende door geheel kosteloos het nodige papier ter beschikking
te stellen, was een gebaar, het predikaat Koninklijk waardig en meteen een bewijs, dat de
gezichtskring van de leiders der Kon. Ned. Papierfabriek verder reikt dan alleen de bloei
der hun toevertrouwde industrie.
In de laatste plaats en dit is hier eigenlijk in de eerste plaats moet onze dank uitgaan naar
Burgemeester, Wethouders en leden van de Maastrichtse vroedschap die niet geaarzeld
hebben, om een deel van het risico dezer uitgave op zich te nemen.
De Edelachtbare Burgemeester Mr. W. Baron Michiels van Kessenich heeft daarenboven
nog de bijzondere verdienste, dat hij in zeker opzicht de auctor intellectualis mag genoemd
worden van het plan. Want het is op zijn instigatie voornamelijk, dat onze in het tijdloze
zwevende, nog vage plannen vaste vorm kregen en het is zijn stuwende kracht geweest die
heeft meegeholpen, het werk voltooid te krijgen in 1955.
De firma Boosten & Stols, die haar sporen reeds lang heeft verdiend als voortreffelijke
drukker, heeft ook ditmaal ons in dit opzicht in onze verwachting niet teleurgesteld. De
wijze, waarop ze de uiterlijke vorm van dit woordenboek heeft verzorgd, toont duidelijk,
dat ze de goede tradities van het oude Maastrichtse edele drukkersgilde handhaaft en
voortzet.
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Tijd en vlijt heeft de samensteller aan dit woordenboek besteed. Indien zij die er kennis
van nemen, niet onbevredigd zullen zijn, ofschoon niet geheel voldaan, dan is dat voor hem
voldoende beloning. Uit Hefde tot zijn geboortestad heeft hij het werk ondernomen en ten
einde gebracht.
H. J.

E. ENDEPOLS

Maastricht, 1955.

Begripers moeten altoes wesen.
Maar den begripers biddic datsi
Ten onrechte niet en begripen mi.
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I. HET MAASTRICHTSE MATERIAAL
Met Maastrichts bedoelen we het kultuurdialekt der stad Maastricht v66r de uitbreiding der
gemeentegrenzen op het einde der 20ste eeuw, waardoor de bewoners van allerlei aangrenzende dorpen wel Maastrichtenaren werden, maar daarom nog niet hun "boers" verwisselden met Maastrichts.
Er zijn drie soorten materiaal, waarvan wij bij de samenstelling van dit woordenboek
hebben gebruik gemaakt.
1. Het "litteraire" geschreven en gedrukte Maastrichts van 1729 af.
2. Het gesproken Maastrichts van het einde der 19de eeuw tot ± 1950.
3. De gedrukte woordenlijsten, hetzij zelfstandig verschenen, hetzij als bijvoegsels van
bloemlezingen, gedichtenbundels uit deze zelfde tijd.
Uit oude archiefstukken, oorkonden, raadsnotulen, recessen en het statutenboek, van v66r
1729, zal waarschijnlijk nog weI het een en ander te halen zijn ter vermeerdering van de kennis
van het oudste Maastrichts. Maar een stelselmatig onderzoek in deze vormt een taak op zich
zelf en ging in aIle geval buiten de grenzen van ons bestek.
Het litteraire Maastrichts dagtekent van 1729 (Sermoen over de voortreffelijkste der talen
in casu het Maastrichts). Het duurt dan tot het einde der 18de eeuw, voordat de bron weer
begint te vloeien (Delruelle, Weustenraad). Maar een gewoonte, om min of meer stelselmatig
bij bepaalde gelegenheden Maastrichts rijm en onrijm op schrift te zetten, wordt het eerst
in de helft der 19de eeuw, toen almanakken met Maastrichtse bijdragen gevuld werden,
en societeiten als Momus toneelstukken in het Maastrichts gingen spelen. Van toen af
groeide, wat eerst op papier nietig voortsloop, nauw waard een naam te ontvangen (ondanks
de zinspreuk van het Sermoen JOinter omnes linguas nulla Mosaetrajectensi praestantior")
aan tot een steeds breder stroom.
Al het Maastrichts van 1729 tot 1950 verdelen wij ter verduidelijking van de hieronder
volgende beschouwing, chronologisch in het Ma. der eerste periode nl. van 1729-1850 en
het Ma. der tweede periode nl. van 1850-1950. Wij gaan van deze verdeling voornamelijk
uit, wijl we de uitspraak, buiging en woordenschat van het oudere geschreven Ma. slechts
met voorbehoud, maar die van het jongere Ma., weliswaar ook enigszins met een voorbehoud, maar toch meestal met een betrekkelijke zekerheid kunnen beoordelen. Dit laatste
wegens ons geboren - en - getogen - Maastrichtenaar-zijn en wegens de mogelijkheid,gezaghebbende dialektsprekers van allerlei sociale en familiale taalkringen te raadplegen.
Het leeuweaandeel van het verzamelde materiaal - meteen het betrouwbaarste gedeelte
- zal derhalve gevormd worden door het gesproken en geschreven Maastrichts van 19001950 en daarenboven door het Maastrichts van ± 1850 tot 1900, dat ons in talrijke geschreyen en gedrukte stukken is overgeleverd. Met dit alles is natuurlijk niet gezegd, dat het
Maastrichts der eerste periode is verwaarloosd. Daar echter de hoeveelheid van het
overgeleverde schriftelijk of gedrukt materiaal van het Maastrichts van 1729-1850 in geen
verhouding staat tot de hoeveelheid materiaal na 1850, moet het eerste weI enigermate in de
verdrukking komen. Daarenboven werken verschillende faktoren remmend, als men woorXI
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den, kianken of vormen uit het oudste geschreven Maastrichts zo maar zonder meer zou
willen opnemen in een woordenboek van het Maastrichts.
HET MAASTRICHTS DER EERSTE PERIODE

Bij het onderzoek van de eerste periode kwamen we onmiddellijk voor de aan iedereen
weibekende moeiIijkheid te staan: hoe moet men de spelling der oudere schrijvers interpreteren? Hoe de woordenschat en de buigingsvormen beoordeIen? Toen het Sermoen werd
geschreven, was Matthijs Siegenbeek nog niet ter wereid gekomen. Maar ook na zijn spellingregeling (en na al de daarop volgende regelingen) bleef willekeur heersen ten opzichte van
het weergeven van klinkers, tweekianken en van sommige medekIinkers. Van skrupuIeusheid ten aanzien van buigingsvormen en woordenschat is evenmin iets te merken. Dit is
van gewicht, niet aIleen, omdat van de vroegste schrijvers sommigen tot verschillende sociale
en familiale kringen moeten hebben behoord, maar - en dit is van meer gewicht - omdat
men terecht kan voorondersteIlen, dat er onder zijn, die tot een andere Iokale taaIkring hebben
behoord dan de Maastrichtse. N och van de schrijver van het Sermoen, noch van de voIkszanger
van het Iiedje op de primus van Leuven, Bex, noch van de rijmelaar, die in een almanak, z.g.
een Antwerpse, een misIukte goudgraverij te Maastricht berijmde, kan met zekerheid worden
gezegd, dat hun wieg te Maastricht stond en nog minder, dat zij er getogen werden. Maar dan
de taal van de bekende grootheden, de geboren Maastrichtenaren, Delruelle en Weustenraad?
De eerste, van Waalse afkomst, deed zijn hogere studies op een vermoedeIijk sterk verfranst seminarie, Ieerde ais pastoor der St.-Mathiaskerk weI een Maastrichtse voIksbuurt
kennen, maar was een groot deel van zijn Ieven werkzaam als herder van St.-Martinus te
Wijk. En juist daar heeft hij zich vooral verlustigd in de taal van de worteleboeren (spotnaam van de Wijkenaars), van de grasburgers en de buitenmensen en heeft getracht bij
voorkeur hun scheldpartijen en bekvechterijen in hun schilderachtige taal weer te geven.
Weustenraad studeerde te Luik, waar hij Ieerde dwepen onder invIoed van Kinker met de
"Hollandse" poezievan Feith, Bellamy en Bilderdijk en die "Hollandse" poezie zelf ijverig
ging beoefenen.
Als we met dit alles rekening houden, dan wordt het begrijpeIijk, dat aIleen al hun woordenschat de tegenwoordige Maastrichtenaar soms het hoofd zal doen schudden.
Wie bezigt thans de woorden en uitdrukkingen van Delruelle: de koffie is pret, krennee, 'ne
vervlamden hood, 'n koej (= A.N. kooi)?
En ais Weustenraad het heeft over dekwijls (Ma. deks), te vcr goon (Ma. te wied goon), reeds,
elders, afrossen, welvaart, dan is dit toch eigenlijk "Hollands" of Maastrichts-Hollands, wat
de oud-Ieerling van Kinker schrijft.
Er is echter nog meer, wat tot voorzichtigheid maant.
Zijn de overgeleverde handschriften, waarnaar de verzen van Delruelle en Weustenraad
gedrukt werden, oorspronkeIijk? Zeker is het in aIle geval, dat talrijke afschriften van Weustenraads Persessie, die in omloop zijn, onderling vele afwijkingen vertonen, die op rekening
moeten gesteld worden van de verschillende bezitters.
Is het hs. van het Sermoen oorspronkeIijk? Is zelfs het vIiegend bIaadje met het Iiedje
ter ere van Bex geheel te vertrouwen?
En zo dringt zich ais van zelf de conclusie op:
Een zekere skepsis ten aanzien van een aantal vormen en woorden uit de eerste periode
overgeleverd, is niet aIleen gerechtvaardigd, maar noodzakelijk.
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Ret ligt voor de hand aan de mogelijkheid te denken van kontrole op de geschreven taal
dier oudere schrijvers door middel van de taal, geschreven en gesproken in de periode van
± 1900 tot ± 1950. Maar bij deze kontrole dreigen vele voetangels en klemmen.

Kaartje van de grens van de gemeente Maastricht.
(Naar een kaartje van 1866 uit J. Kuyper, Gemeente-atlas van Limburg, Leeuwarden z.j.).
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Het staat vast, dat het Maastrichts gedurende anderhalve eeuw en in woordenschat en in
klanken en in buigingsvormen is geevolueerd 1). Een aan ons, op grond van een vergelijking
met het Maastrichts van de tweede periode, vreemd of onjuist voorkomende spelling verbergt
misschien een oudere uitspraak, en een ons onaannemelijk voorkomende buigingsvorm (of
woord), was misschien onberispelijk Maastrichts ... toen!
HET MAASTRICHTS DER TWEEDE PERIODE

En in de tweede plaats, het Maastrichts der tweede periode is als toetssteen, als kontrolemid del niet zo maar bruikbaar, omdat hierin, hetzij geschreven, hetzij gesproken, allerlei
doebletten voorkomen, varianten van zeer uiteenlopende aard.
We kunnen o.a. twee groepen onderscheiden.
Ten eerste een, waarbij twee etymologisch verschillende woorden voor een begrip in gebruik zijn. We bedoelen gevallen als Ma. mispel en wesp naast het A.N. wesp, eggel en bloodzuker naast A.N. bloedzuiger, strubl6m en immortelle naast A.N. immortellen enz. Gewoonlijk
zijn deze doebletten een afspiegeling van een strijd tussen een ouder, inheems woord en een
uit het A.N. ingedrongen woord, waarbij echter de eindoverwinning nog niet is beslist, zodat
ze dus nog tot het levend Maastrichts van 1900-1950 behoren.
Veel talrijker is echter de tweede groep. Het zijn klank - en morfeemdoebletten van een en hetzelfde woord, genus- en syntaxisdoebletten. Vele dezer fonetische, morfologische, syntaktische en genus-doebletten leven nog broederlijk of zusterlijk bij een en dezelfde spreker
en schrijver van tegenwoordig naast elkaar en moeten tot de levende taal gerekend worden 2).
1) Hoe ouder het Maastrichts is, hoe groter overeenkomsten het vertoont met het tegenwoordig "boers" en

niet alleen lexicologisch, maar ook fonetisch.
In het oudere Maastrichts voorkomende woorden als nak, naos, wup, wupzaol, zwien (zjwien), zijn thans geen
gebruikelijke woorden in het Maastrichts, weI nog in het "boers". Spellingen als au in woorden als betaule,
dau, Maus kunnen desnoods nog als een gebrekkige poging beschouwd worden, om de klank, die wij weergeven door ao, te benaderen: betoole, dao, Moos, maar spellingen als spraik (thans: spreek of sprik), hait
(thans: heet) metselairs (thans: metseleers), een (thans: in, vz.) verraden uitspraken, die men tegenwoordig nog
hoort bij die "boers" spreken, niet meer bij Maastrichtenaren, tenzij met parodierende bedoeling. De
woorden, buigingsvormen en genera, die Stille in 1885 optekende, zijn weI in hoofdzaak nog Ma., maar niet
altijd stemmen ze overeen met de na 1900 algemeen gebruikelijke. Wie bezigt thans leen (= duo Lehne), als
hij leuning bedoelt? En zijn Stille's gesteulte, gebuimte, geveugelte - tenzij hij onder invloed van de hem verstrekte lijst zich heeft wijsgemaakt, dat het algemeen gebruikelijke Maastrichtse woorden waren! - tegenwoordig Maastrichts? Vrouwelijk zijn volgens St. haok, pols, splinter, maar thans is toch weI gebruikelijker
'nen haok, 'ne pols, 'ne splinter. Het vermelde termijn, my. termijne is tegenwoordig termien, my. termijne.
St. kent van verschillende werkwoorden aIleen zwakke vormen. AIs het waar is, dat in 1885 sjijne aIleen
zwak verbogen werd, dan is het werkwoord tegenwoordig geevolueerd tot een zwak en sterk tegelijk: sjijne,
sjijnde, gesjijnd of sjeen, gesjene. ·St. kent aIleen heer leus (= hij leest), het tegenwoordig Maastrichts kent
zowel heer leus als heer lees.
2) De zeer juiste opmerking van H. Frings in de voortreffelijke inleiding van Die siidniederlandischen Mundarten: "dass keine zwei Individuen in der Handhabung einer Mundart iibereinstimmen, und doch muss man
beide als echte und gute Dialektsprecher betrachten" geldt natuurlijk eveneens voor de schrijvers en sprekers
van het Ma. Aileen men mag in dit laatste geval er zeker bijvoegen, dat ook een en hetzelfde individu zijn
Ma. "Mundart" op verschillende manieren "handhabt". Indien dit geldt voor andere dialekten dan het Ma.
_ en waarom zou dat eigenlijk niet? - dan hebben sommige dialektische isoglossenkaarten toch eigenlijk
slechts een betrekkelijke waarde. En men vraagt zich verder af, of het in bepaalde gevallen niet vele gevaren
meebrengt, als pogingen gedaan worden uit een aantal vormen of woorden de taal en de schrijver of kopi'ist
van een middelnederlandse tekst te lokalizeren.
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B.v. broekbaar, bruukbaar; iech of heer broch, iech of heer brach; ze hadde, ze hatte; iech of heer
huurde, iech of heer hoort; goeje en goje; gouchele en gokele; iech daon, iech doon; iech deeg, iech doog;
toene, tuine; triangel, dreijangel; weenderik, winderik; zie, zijj (ps. vnw. enkelv. en mv.); iech en
weit 't neet, iech weet 't neet; heer heet gezag gehad, heer heet gezag; diech vraogs, diech vreugs enz.
Twee genera bij een zelfde woord zonder betekenisverschil zijn volstrekt niet zeldzaam:
d'n of 't Overe; 'ne of 't plaan; 'ne ploog of 'n ploog; 'n of 't polletiek; 'n of 't pOOt; de of 't
porselein enz.
De bastaardwoorden tonen uit den aard der zaak een rijke afwisseling in de uitspraak en de
spelling van allerlei dialektsprekers en -schrijvers. Ziehier enige voorbeelden:
kOOsert, kOOzert, kOOsaer, kOOzaer,'
ellektrik, ellentrik, illektrik, illiktrik, illentrik, illintrik;
p6mmaad, pomaad, plemaad, pemaad,' z. ook het hoofdstuk over de spelling.
Ter verdere illustratie van de talrijkheid der doebletten geven we van de meervoudsvorming der zelfstandige naamwoorden, ofschoon slechts een klein onderdeel van de vormleer,
enige voorbeelden.
Wie de meervoudsvorming onderzoekt, zal mogelijkerwijze in de aanvang het gevoel
krijgen, zich in een doolhof te bevinden. Eerlang ontdekt hij in de eerste plaats, dat het Ma.
meer mid del en heeft om de pluralis uit te drukken, dan het A.N., dat eigenlijk alleen beschikt
over de uitgangen -s en -en en sporadisch over de stapelvorm -eren. Want het Ma. kan de
pluralis uitdrukken o.a.
1. door de uitgang -e:

pan, panne,' roet, roete; k6kkerel, k6kkerelle,' febrik, febrikke,' hier, hiere,' kerrek, kerreke,'
beer, bere,' piep, piepe; piering, pieringe enz.

2. door de uitgang -s:
deender, deenders; denser, demers,· kuke, kukes; gezekde, gezekdes,· kosse, kosses; winkel,
winkels enz.
Alle verkleinwoorden hebben de meervoudsuitgang -s:
blumke, blumkes; huteke, hutekes; reedsje, reedsjes,· huitsje, huitsjes.
3. door de uitgang -er:

blaad, blajer; broed, broejer,' glaas, glazer,· hoes, hoezer; kaaf, kaver; lief, liever; look, loker,'
mets, metser,'wief, wiever enz.
4. doorverandering van sleeptoon in stoottoon:

pgerd, pee:rd; Mrreg, be:rreg,· mem, e:rrem; Min, bei:n,' wgeg, wee:g enz. en een enkele maal
door verandering van stoottoon in sleeptoon: pee:r, pgre.
5. door Umlaut:
book, beuk,' hals, hels,' hook, heuk,' plaank, plenk,· moord, miiord,' slaag, sleeg,' stroek, struuk,'
voes, vuus,' vogel, veugel enz.

Bij een aantal woorden gaat daarenboven de Umlaut met verandering van sleeptoon in
stoottoon gepaard :
Mum, bui:m; band, be:n.
Meent de onderzoeker, dat hij nu de draad van Ariadne voor dit meervoudenlabyrint heeft
gevonden, dan zal hij spoedig merken, dat een aantal woorden niet onder die 5 regels kunnen
gevangen worden en een eigen meervoudsvorming hebben, waarbij de historische grammatica soms wellicht geeft, maar niet altijd. Daar zijn meervouden als:
draod, driioj; poet, pu; vloei, vlu,' rink met sleeptoon, ring met stoottoon; gaank met sleep-
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toon, geng met stoottoon; sprunk met sleeptoon, sprung met stoottoon; neut, neut; steek, steek
(de beide laatste gevallen zonder verschil tussen enkelvoud en meervoud) enz.
Het spreekt bijna van zelf, dat deze talrijke manieren van meervoudsvorming gemakkelijk
aanleiding kunnen geven tot het ineenlopen van de systemen en derhalve ook tot doeblettenvorming.
Terwijl nu het A.N. met zijn gewone meervoudsvorming door middel van de twee uitgangen -s en -en eveneens doebletten heeft, maar zeer dikwijls met betekenis- of affektverschil (heiden, heidens, heidenen; hemel, hemels, hemelen; broeder, broeders, broederen enz.),
waardoor het doeblettenkarakter verloren gaat, kent het Ma. een heel wat groter aantal
doebletten zonder betekenis- of affektverschil. Nu eens heeft het woord twee meervouden
volgens regel 1 en 5, dan weer volgens regel 1 en 3, dan weer volgens 1 en 2, kortom in
aIleriei kombinaties:
kas, kaste, kes; haok, haoke,' hook,' bed, bUde, bUder; liddekant, liddekante, liddekanter;
jaor, jaore, jaor; direktries, direktriese, direktrieses; bok, bokke, bOk; stek, stekke, stekker; stop,
stoppe, stup; stop, stoppe, stop; herbergeer, herbergeers, herbergere enz.

Een aantal van de fonetische, morfologische, genus- en syntaxisdoebletten zijn evenals
sommige woorddoebletten een afspiegeling van de strijd tussen oud en nieuw of van de
tegensteIlingen tussen sociale groepen, waardoor overigens ook in andere dialekten doeblettenvorming voorkomt. Maar het Maastrichts onderscheidt zich van vele andere dialekten
toch weI door de opvaIlende talrijkheid en de levensvatbaarheid van de doebletten, zodat de
ene vorm of het ene woord zich blijvend handhaaft tegenover de andere vorm, het andere
woord zonder betekenis- of affektdifferiencering.
Het is in deze inIeiding niet de plaats nader in te gaan op de oorzaken van dit verschijnsel.
Slechts willen we opmerken, dat o.i. het Maastrichtse volkskarakter niet onschuldig is aan dit
verschijnsel, een volkskarakter, dat nu eenmaal een afkeer heeft van starre eenvormigheid,
daarentegen een voorliefde heeft voor een bonte, fleurige verscheidenheid en de draak steekt
met een schoolse regel, die zou gebieden: aIleen deze vorm, dit woord zult gij gebruiken.
Misschien is aldus ook gedeeltelijk te verklaren het bonte beeld, dat de oude Westgermaanse
klinkers en medeklinkers in het tegenwoordig Maastrichts dikwijls vertonen, waarbij plotselinge afwijkingen van een regelmatige klankontwikkeling even gewoon zijn als "onregelmatigheden" in de buiging en het diftongeringsproces, als deuken in sommige isoglossenlijnen.
lam satis est!
Want we willen eigenlijk slechts aantonen, dat de samensteller van een Ma. woordenboek in verlegenheid raakt, indien hij de "echtste" woorden en vormen eenzijdig wil bepalen.
En eveneens, indien hij door middel van de taal der tweede periode woorden en vormen der
eerste periode zonder meer veroordeeIt en uitbant. Wat wij derhalve hebben gedaan, is:
Twijfelachtige woorden en vormen der eerste periode opnemen, maar voorzien van een
vero., een vraagteken en, indien mogelijk, van de naam van het stuk, de schrijver en het
jaartal, waarin ze voorkomen. En wat de tweede periode betreft.
Bij de woorddoebletten, waarbij voor het A.N. woord twee etymologisch verschillende
woorden in gebruik zijn (zie b.v. bloedzuiger, wesp), het o.i. oudste op de eerste plaats zetten
of omtrent de gebruikssfeer enige kleine aanwijzigingen geven.
De morfeen-, genus- en klankdoebletten plaatsen we naast elkaar, maar scheiden ze gewoonlijk, hetzij door of, hetzij door en. Met of geven we te kennen, dat beide vormen gelijkXVI
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waardig zijn, met en, dat het eerstgeplaatste woord onze voorkeur heeft (zie b.v. brand,
detailleren) .
Onder bijvormen verstaan we vormen, die o.i. sporadisch of niet algemeen voorkomen,
in aIle geval niet de gebruikelijkste zijn. De vormen, soms vermeid bij een woord en voorafgegaan door ook, zijn gelijk te stellen met de woorden, voorafgegaan door en 1).
Zeer zonderiinge varianten van vreemde woorden en bastaardwoorden vermelden we nu
en dan. We hebben er ons weI op toegelegd zoveel mogelijk aan een algemeen Maastrichts
recht te laten wedervaren, we hebben evenwel daarom niet aIles geweerd, wat geboren
werd uit speelse humor of onkunde.

1) Het is waarschijnlijk, dat er naast de door ons verme1de doebletten en bijvormen nog andere voorkomen en

ook dat iemand met de door middel van en en of uitgedrukte voorkeur het niet geheel eens is. We hebben
in ieder geval naar ons beste weten en na wikken en wegen in deze gehande1d. Ook de streektaal, het Maastrichts "weifelt zoo zeer op de tongen, dat men, dezelve Schrijvende, uit den aard der zaak, Niemand Volkomen kan voldoen" (A. C. W. Staring).
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II. DE TREFWOORDEN
De trefwoorden zijn voor een deel Algemeen N ederlandse woorden, voor een kleiner deel
Maastrichtse. De voornaamste reden voor ons, om aldus te handelen, was, dat het getal van
de eentaligen (zij, die weI A.N., maar geen Maastrichts kennen) veel groter is dan het getal
van de tweetaligen (zij, die A.N. en Maastrichts kennen, feitelijk aIle Maastrichtenaren).
Voordat wij het waarom en wanneer van de opneming van een bepaald trefwoord uiteenzetten, willen wij eerst er de nadruk op leggen, dat bij de trefwoorden ook tot Algemeen
Nederlands gerekend worden:
a. een aantal in het A.N. gebruikelijke vreemde woorden en bastaardwoorden.
b. een aantal enigszins verouderde N ederlandse woorden.
c. een aantal zogenaamde "Zuidnederlandse" woorden.
Groepen b. en c. dekken elkaar soms.
Wij bedoelen hier met Zuidnederlandse woorden: woorden, die de gemiddelde NoordNederlander aanvoelt als niet eigen aan zijn A.N. en die hij lokalizeert in Vlaams Belgie,
zoals stiel, moor, leute, perelaar enz. In tegenstelling met de vele woorden, die hij in zijn
lektuur tegenkomt in Vondel, Huijgens, Cats, van Effen enz. en die hij als verouderd, niet
meer levend beschouwt - hij bestempelt ze dikwijls simplistisch met de naam oud-HoIlands
- beschouwt hij de bovengenoemde woorden als lokaal verschillend, nog springlevend in
een bepaald deel van het Nederlandse taalgbied, Vlaams Belgie nl., maar niet gebruikelijk
in het A.N., dat hij spreekt of hoort en geleerd heeft op school, in huis, in zijn onmiddellijke
omgeving. Natuurlijk zal hij weI eens de plank misslaan bij zijn beoordeling en oud-HoIlands
noemen, wat nog Zuidnederlands is of omgekeerd, maar in veel gevaIlen onderscheidt hij
vrij zuiver het chronologisch van het lokaal verschil.
De Maastrichtse trefwoorden, in alfabetische volgorde tussen de A.N. geplaatst, zijn:
1. woorden, waarnaast, voor zover 6nze kennis strekt, geen etymologisch equivalent in het
A.N. voorkomt, zoals: aomzeik, bats, bubbelesenus, kengkee, l6kse, pune, wiemer enz.
2. woorden, waarvan het etymologisch equivalent in het A.N. sterk verouderd is, of aIleen
hier en daar gewestelijk voorkomt, zodat de gemiddelde Nederlander ze niet weet tuis
te brengen, zoals: asseraoj, batraoj, k6kkerel, sjroet.
3. woorden, die in het Maastrichts, fonetisch o.i. zo 'sterk verschillen van het A.N. etymologisch equivalent, dat herkenning voor menige niet-Maastrichtskenner moeilijk kan zijn,
zoals: behej (= A.N. behaai), bejje (= A.N. betten), bleek (= A.N. blik).
Ter orientering plaatsen wij bij deze 3 soorten van Maastrichtse trefwoorden een *.
In de gevaIlen 1 en 2 (1 aomzeik-geval; 2 asseraoj-geval) plaatsen wij de nadere toelichting
van het woord bij het trefwoord zelf.
In geval 3 (behej-geval) laten wij de plaatsing van de toelichting afhangen van de graad
van verduistering. Bij een o.i. te sterke verduistering komt de toelichting bij het Ma.
trefwoord.
Het korresponderende A.N. woord krijgt weI alfabetisch een plaats in de lijst, echter aIleen
met verwijzing naar het Ma. trefwoord. Bij geringe verduisteringsgevaIlen handelen wij
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omgekeerd. Ret spreekt vanzelf, dat Ma. woorden, die voor iedereen op het eerste gezicht
herkenbaar zijn wegens weinig of geen fonetische afwijkingen van het A.N. zoals: aap, azien,
bewieze, brutaol, kop, p6p enz. gwl. onder het A.N. trefwoord aap, azijn enz. moeten gezocht
worden.
In verschillende gevallen hebben wij ten behoeve van de eentaligen weI niet het gehele
Ma. woord opgenomen, maar door korte verwijzingen getracht de gebruiker onmiddellijk
wegwijs te naken b.v. aon(-)*, z. aan(-).
Aldus hopen wij en de eentaligen (deze vooral) en de tweetaligen het gebruik der woordenlijst gemakkelijk te maken.
Tenslotte nog:
Wij menen dat bij de door ons gevolgde methode een tweedelig (A.N.-Ma. en Ma.
-A.N.) woordenboek overbodig is en dat het een voordeel is, onmiddellijk naast de
A.N. vorm de Ma. te zien, of omgekeerd en wel niet de min of meer veralgemeennederlandste
Maastrichtse vorm, maar de fonetisch juistere, voorzover dat althans kan geschieden door
middel van de door ons gebezigde spelling. Aldus vermijden we b.v. misleidende spellingen
als seh in plaats van sj, die het Wdb. der Nederlandse Taal bijna steeds gebruikt (schouf
scholk), voork6men we verkeerde uitspraken als batraaf (Ma. batraof), baar (Ma. baor),
baanschotel (Ma. baonsjotel), kazele (Ma. kaosele), rampenooi (Ma. rampeno), schuddekul
(Ma. sjoddekoul), jevelskap (Ma. nievelskepke of ievelskepke), welke spellingen Schuermans o.a.
in zijn idioticon bezigt. Allesbehalve Ma. zijn de, door dezelfde Schuermans medegedeelde uitdrukkingen: eene pan maken, dat is een sterk stuk, zegt Mambrede, ik plant u de star van
Maastricht in het aangezicht enz., die moeten luiden: e penneke make, das sjterrek, zag Mambree, ieeh laot dieeh de staar van Mestreeeh zien enz.
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III. DE KEUZE DER OPGENOMEN WOORDEN,
SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN
Voordat we onze keuze verantwoorden, willen we uitdrukkelijk te kennen geven, dat wij het
Maastrichts beschouwen als een kultuurdialekt met de allures van wat men een taal pleegt
te noemen. Het zal dus moeten kunnen beschikken over een woordenschat, die voldoet aan
de behoeften van geest en hart van sprekers en schrijvers over uiteenlopende onderwerpen.
Zelfs wie aIleen maar de dialektlitteratuur kent, zal al aan het bestaan van zulk een woordenschat niet twijfelen. Natuurlijk is het niet moeilijk voorbeelden te vinden van laag-bij-degrondse rederijkerij in een armoedig taaltje, maar er zijn meer voorbeelden van een zeer
geslaagde kopieerlust van het dagelijkse leven, van een geestige humor en ook van een dolle
kolder in "kemikke" operaas, voorbeelden ook van boeiend historisch proza in verzamelingen
als "Kint geer eur eige stad?" en van echte, zuivere lyriek, waarbij blijkt, dat de schrijvers
beschikken over een rijke voorraad van rake, beeldende, klankschiIderende woorden en
uitdrukkingen.
Het zou stedelijk chauvinisme zijn te beweren, dat in aIle opzichten de rijkdom van de
woordenschat de gelijke is van die der grote kultuurtalen als Frans, Duits, Engels en voor die
van de grote broer van het Maastrichts, het Nederlands, in geen enkel opzicht hoeft onder te
doen. Maar daarmee is dan ook genoeg gezegd. Men moet overigens nooit vergeten, dat het
aanpassingsvermogen van het Maastrichts zeer groot is en het door middel van leenvertalingen, vermaastrichtsing van vreemde elementen of eenvoudige ontlening zijn voorraad
gemakkelijk kan aanvullen.
Het Nederlands is een mengtaal, zoals trouwens de meeste Europese kultuurtalen. Het
is duidelijk, dat het Maastrichts eveneens het karakter van een mengdialekt moest aannemen,
aIleen aI, omdat verschillende oorzaken die het Nederiands tot een mengtaahnaakten - b.v.
Germaanse en Romaanse invloeden - zich in het Maastrichts nog veel sterker deden gelden
als gevolg van de geografische ligging en de loop der historie.
Wat zijn nu de voornaamste en belangrijkste bestanddelen van de woordenschat van het
Maastrichtse kultuurdialekt?
Van huis uit is het Maastrichts een Zuidnederlands dialekt, reeds voorkomende in de
Middeleeuwen met invloeden van de Luikse en Rijnlandse grensdialekten 1). Na 1648 langzaam en na 1830 en de overwinning van het verfransingsproces in steeds sneller tempo,

1) Dit middeleeuws Ma. moet, ondanks alle verwantschap met andere Zuidnederlandse dialekten, Vlaams,
Brabants enz., al een eigen karakter hebben gedragen. Ook het tegenwoordige Maastrichts, dat door bepaalde
woorden de verwantschap toont met het Nederlands van Belgic, b.v. moor, neuteleer, stiel (die thans sterk
verouderen), onderscheidt zich toch ook hiervan door lexicologische verschillen. Een groot aantal woorden
in Nederlands BelgiC in gebruik, tenminste waaromtrent in de lijst van 1885 gevraagd werd, of ze in het
Maastrichts voorkwamen, verwerpt Stille als niet gebruikelijk (hetgeen hij ook deed ten aanzien van honderden A.N. woorden, zie beneden noot 1 bIz. XXI). Niet Maastrichts zijn o.a., stelt terecht Stille vast: bezwellen
(= bezwijmen), breedsel, dienarin, djent, duunamig,jlenteloos, grijzen (= fro pleurer), onbehendig, mizen( = met
kracht werpen of wrijven), spechten (= splitsen), speelding, stuipen (nederbuigen), wanland, wankelbarig,
wolde (= wollig) enz., enz.
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evolueerde het in Noordnederlandse, respektievelijk in Algemeen Nederlandse richting, maar
steeds de invloed van Luik en Rijnland ondervindend. Zo voegde zich bij de oorspronkelijke
kern een groep van Noordnederlandse m.a.w. Algemeen Nederlandse woorden, zegswijzen
en uitdrukkingen. Men kan dus vier bestanddelen onderscheiden:
Het oude Zuidnederlandse bestanddeel,
Het Noordnederlandse, respektievelijk Algemeen Nederlandse bestanddeel,
Het Waals-Franse bestanddeel, reeds van ouds aanwezig,
Het Rijnlandse bestanddeel, ook van ouds aanwezig.
We trachten nu van deze, uit vier bestanddelen voornamelijk samengestelde, woordenschat
een beeld te geven door in het woordenboek, hetzij via het Nederlandse, hetzij via het Maastrichtse trefwoord, die woorden bijeen te brengen en met voorbeelden toe te lichten, die
afwijken van het A.N. (of in het A.N. niet of niet meer voorkomen), maar daarenboven ook
die woorden, die, hoewel in pauza gelijk aan de A.N. equivalenten, in buiging, betekenis, gevoelswaarde enz. afwijkende bijzonderheden vertonen.
Dit betekent dus, dat we voor ettelijke in het Maastrichts gebruikelijke woorden, mits er
geen noemenswaardig verschil, noch in pauza, noch anderszins, met de A.N. bestaat, geen
plaats hebben ingeruimd. Het woordenboek zou uitgedijd zijn tot een onoirbare dikte
- mega biblion, mega kakon - , indien we honderden woorden als behandele(n), dreune(n.
redde( n), doel, of bastaardwoorden als docent, drapere( n), epidemie, emancipere( n) enz. hadden
opgenomen. Het ontbreken van dergelijke woorden in dit woordenboek bewijst aIleen, dat
ze niet afwijken, maar vooral niet, dat een Maastrichtenaar ze niet gebruikt. Daarentegen
wordt een woord als aap, in pauza niet of zo goed als niet afwijkend van het A.N. aap,
opgenomen wegens het verkleinwoord eepke en het voorkomen in alleriei zegswijzen en
uitdrukkingen met een Maastrichtse stempel. Het A.N. begin, gelijk aan het Ma. begin,
wegens het Ma. verkleinwoord beginsje in de ouwejaarswens e zaolig insje en e good beginsje.
Er zijn verder enige in het Algemeen N ederlands algemeen gebruikelijke woorden, waarvan
het Maastrichts een soort afkeer schijnt te hebben, woorden van het tiepe mooi, pret, stoffer.
Hiervoor gebruikt het Maastrichts stavast sjoen, plezeer, beurstel. Een Maastrichtenaar voelt
de woorden mooi enz. als Hollandismen aan op dezelfde wijze, als een Noord-Nederlander
leute, perelaar, alaam als Vlaams, altans Zuidnederlands aanvoelt. Ook woorden als rijtuig,
blozen (Ma. kouts, roed weurde, roezjiesere), die men eigenlijk niet algemeen gebruikelijke
woorden der gesproken taal kan noemen, rekenen we bij deze groep. Ze komen weI in de lijst
voor als trefwoorden, maar met een verwijzing naar het gebruikelijke Ma. woord of de
omschrijving 1).
Het ligt voor de hand, dat het grootste gedeelte der in dit woordenboek behandelde
woorden de algemeen gebruikelijke woorden uit de dagelijkse omgangstaal en de Maastrichtse
"litteraire" taal zijn. Maar daarnaast hebben we getracht ook de eigenlijke vaktalen tenminste enigszins tot hun recht te laten komen.
De specifieke Hollandse beroeps- en vaktalen b.v. de taal der turfgraverijen krijgen in het
Maastrichts natuurlijk geen kans. De woorden van hogere geestelijke vaktalen b.v. de woor-

1) In de lijst van Stille uit 1885 worden reeds vele A.N. woorden als niet gebruikelijk in het Maastrichts
gesignaleerd o.a. bil, bijster, breien, deerrwed, deerlijk, geur, gretig, goederiieren, kus(sen), luver, pet, Tij, schelj,
sloep, mar, toorta, wijlen, zot enz. enz. Het zijn er een paar honderd. Een enkele maal vergist zich Stille, als
hij h.v. jeugd, pegel, schooj, stooj, strijd als hebbende geen Maastrichts etymologisch equivalent, noemt. De
woorden jtWg, piegel, sjouj (in op sjouj ligke), staoj, stried zijn weI degelijk Maastrichts.
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den van de taal der theologie en der filozofie zijn uit den aard der zaak niet zeer talrijk, al
zal behoefte sommige schrijvers over verheven onderwerpen of vertalers van de bijbel of de
Imitatio dwingen tot taalschepping of overneming uit het N ederlands of een andere taal.
Bij het opnemen van dit soort woorden gaan we echter zeer selektief te werk.
De vakwoorden van de moderne bedrijven dragen een overwegend N ederlandse of vreemde
stempel m.a. w. het zijn eigenlijk geen Maastrichtse woorden. Geheel anders is het echter gesteld
met de woorden der oude beroepstalen van slagers, bakkers enz. en de woorden van de oude
Maastrichtse industrieen als de aardewerk- en de papierindustrie, die een vaste plaats hebben
gekregen in de Maastrichtse woordenschat. Helaas, de litteraire dialektschrijvers hebben
er maar matige belangstelling voor gehad. Het zijn bij hen rari nantes. Wij hebben gepoogd
vooral mondeling dit soort van woorden te verzamelen, al is de oogst niet altijd meegevallen.
Daar het een feit is, dat Maastricht eeuwenlang binnen zijn wallen een vrij talrijke boerenbevolking heeft gekend, die haar beroep buiten de eigenlijke stadsgrenzen uitoefende, is het
aantal woorden en zegswijzen op het boerenleven en -bedrijf betrekking hebbende, in het
Ma. niet onaanzienlijk. Ze zijn dan ook in dit woordenboek behoorlijk vertegenwoordigd.
Wat de opgenomen bastaardwoorden en vreemde woorden betreft, moeten we het volgende
nog opmerken. Niet aIleen hebben we rekening gehouden met algemeen gebruikelijke in het
A.N., voorzover ze altans op enige manier verschillen met de Ma., maar daarenboven met
enige andere, die het A.N. niet of zelden gebruikt, en die ook niet onmiddellijk aan het
Waals hoeven ontleend te zijn. Het zijn relikten van het verfransingsproces, dat zich in het
gesproken en ook in het later geschreven Maastrichts van de helft der negentiende eeuw
heeft geopenbaard. In de vroegste toneelstukken uit de sociale kring der Momussen, struikelt
men over Franse leenwoorden, bastaardwoorden en gallicismen, die het A.N. niet heeft gekend. Men leest daar b.v. d'n enleveur van m'n dochter; 'ne persuasieven discours; in due form;
puur calomnie; 'ne manuel de politesse; poissonniers; poltron enz.
Zelfs de toneelaanwijzingen zijn voor een deel Frans: il s'arrete; heer eventeerl zich met z'nen
hood; tres empresse; avec amertume; ironiquement.
Duitse leenwoorden en bastaardwoorden en germanismen vertonen zich in deze stukken
eerst sporadisch tegen het einde der 19de eeuw, maar nemen toe in het begin der 20ste:
sjwerenoot; sjwerenoots,· einsig,· rechsjaffe; iemes besteke (du. bestechen); iemes get verspreke
(du. versprechen); nu hoort toch alles op (du. nun hort doch aIles auf); 't muziek spliOlt 'nen
toasch (du. Tusch); 'ne gemaakde maan (du. gemachter Mann).
Engelse zijn zeldzamer, al vonden wij dan ook hier en daar enige als: revenge; de ripper,·
spleen; time is money.
Er bestaat in ieder geval reden om nog enige andere dan de in het A.N. gebruikelijke
vreemde woorden en bastaardwoorden inzonderheid Franse aan onze lijst toe te voegen.
Onze keuze hebben wij in deze laten afhangen van de levensvatbaarheid d.i. van het herhaaldelijk gebruik en het voortleven tot in onze dagen en daarbij ook hiervan, of ze in vorm
of betekenis een Maastrichtse stempel hebben gekregen I).
Eigennamen of familienamen, nemen we slechts op, indien ze voorkomen in zegswijzen
1) Ter verontschuldiging van het gebruik van de Franse woorden diene, dat vele der eerste en vroegste en
latere toneelstukken uit het Frans waren "euvergezat in 't Mestreechs" of "gearranzjeerd", zoals: Klao8
P6mpernikkelof Dokter tege weZ en daank (= Moliere, Le medecin malgre lui) van 1856, De (sic) Avekaot
Pl6kvink (= I'Avocat Pathelin) van 1843. Vele der latere zijn eveneens naar Franse modellen bewerkt
(Labiche e.a.). terwijJ sommige Duitse bJijspeJen van Kotzebue en Moser niet onschuldig zijn aan de Duitse
woorden en germanismen.
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b.v. Mesjeel, Mambree n1. in de zegswijzen Mesjeel, Mesjeel, d'n humme islanger es d'ne keel,
Das sjterrek, zag Mambree. Bijgevoegde lijstjes zullen echter de gangbaarste Maastrichtse
eigennamen, straatnamen en aardrijkskundige namen bevatten, zoals Zjerra, Luregraof,
De Kaanjel, Breusel(t), Ingeland.
Het Maastrichts vormt met evenveel gemak als het A.N. samenstellingen, afleidingen en
en samenstellingen door afleiding. In hoever in elk afzonderlijk geval kan gesproken worden
van zelfstandige vorming of overneming uit het A.N., is niet te achterhalen. Een deel dezer
woordvormingen vindt een plaats als trefwoord, een deel wordt vermeld bij het simplex.
Beperking was hier noodzakelijk.
Ten aanzien van de keuze van zegswijzen en spreekwQorden volgen we mutatis mutandis
dezelfde methode als bij de woorden. Het aantal zegswijzen en spreekwoorden, die in het
Ma. en het A.N. volkomen gelijk zijn (behoudens het verschil tussen de afzonderlijke
woorden), is legio. Als het kalf verdronken is, dempt men de put, luidt in het Ma.: es 't kaaf
verdr6nken is, demp me de pot, 's Lands wijs, 's Lands eer: 's Lam wijs, 's Lans ier. Hetzou
in ons geval weinig zin hebben alle soortgelijke spreekwoorden en zegswijzen in de Ma. vorm
op te dissen. Men vindt er overigens genoeg in de bekende serie van Franquinet, Hoe het
yolk spreekt te Maastricht (De Maasgouw 1880 en vlg. jaargangen). Wij nemen er natuurlijk
wel enige op ter toelichting van het behandelde woord, maar bij voorkeur voornamelijk die
affektief of semantisch verschillen met het A.N. of min of meer oorspronkelijk zijn als
iemes de T6ngerse poort oet drage, e geziech wie 'ne versjiiorde kristelier, wee 'n groete vot heet,
heet 'n groete brook vendoon. Algemeen Nederlandse zegswijzen als: as is verbrande turf, in
het veen ziet men op geen turfje, die de Maastrichtenaar weinig of niets zeggen, worden wel
eens vermeld, maar er wordt daarbij verwezen naar een Maastrichtse zegswijze die dezelfde
gedachte met een ander beeld uitdrukt i.c. es is 'n kr6m letter, 't kump neet op ein haor aon,
es me e verreke sjeurt.
Nu nog een slotwoord over de wijze, waarop we hebben gemeend de semantiek der opgenomen woorden en zegswijzen te moeten behandelen. We wilden noch in de Scylla ener overbodige uitvoerigheid, noch in de Charybdis ener onduidelijke beknoptheid terecht komen!
Wij onderscheiden deze drie gevallen:
1. Het A.N. en het Ma. hebben een en dezelfde betekenis. Dit is b.v. gewoonlijk het geval
bij voorwerps- en stofnamen. We achten het dan in de meeste gevallen voldoende zonder
nadere betekenisomschrijving een of meer gebruiksvoorbeelden te geven. Spreekwoorden
en zegswijzen, bij volkomen gelijkheid van betekenis komen in zulk geval nog minder in
aanmerking, om verklaard te worden (z. boven).
2. Het A.N. heeft meer dan een betekenis, het Ma. ook. Maar deze betekenissen van het
A.N. en het Ma. ontlopen elkaar niet of zeer weinig, zoals b.v. de semantische varieteit
van het A.N.lopen, staan en die van het Ma. Loupe en stoon. Wij vermelden dan enige der
meest voorkomende betekenissen en lichten deze toe met Ma. gebruiksvoorbeelden.
3. Het derde geval is, dat het A.N. woord of spreekwoord en de zegswijze een of meer van
het korresponderende Ma. afwijkende betekenis(sen) heeft. Zie b.v. A.N. kluchtig, Ma.
klochtig. In dit geval worden afwijkingen natuurlijk vermeld en met gebruiksvoorbeelden
toegelicht.
Het Maastrichts kent, zoals ieder parler populaire een aantal uitdrukkingen, vergelijkingen
en beeldspraken met een stercorair of hieraan verwant karakter. Alles, wat olet, kon niet vermeden worden. "On a cru qu'il ne fallait pas exagerer la pruderie; on s'est applique toutefois
It ne jamais blesser la decence" (Haust).
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De Ma. woorden liehten we als voIgt toe:
Zelfstandige naamwoorden krijgen naast zieh het genusteken m., v., 0., m-v., hetmeervoud
en de gebruikelijke verkleiningsvorm, met dien verstande, dat een samengesteld zelfstandig
naamwoord de verkleiningsvorm mist, indien deze niet afwijkt van het simplex 1).
Bijvoeglijke naamwoorden i.e. bijwoorden krijgen naast zieh onregelmatige trappen van
vergelijking en buigingsvormen.
Werkwoorden krijgen in het algemeen naast zieh de lste ps. enkelv. (zo wenselijk ook
andere) van de onvoltooid verleden tijd en het verleden deelwoord. Afwijkingen van de
regelmatige buiging geven we. aan, maar aIleen bij de simplexen en niet bij de samenstellingen en afleidingen. Indien we dus bij laote (= A.N. laten) als afwijkende werkwoordsvormen nog opgeven diech liets, heer liet, bij breke (= A.N. breken) diech briks, heer brik, geer
brek, dan gebeurt dit niet bij doorlaote, verlaote, 6nderbreke, verbreke. Bij de in het Ma. en
het A.N. regelmatig zwakke werkwoorden, zoals tummere (A.N. timmeren) en de talrijke
met de bastaarduitgang -ere (A.N. -eren) zoals angazjere (A.N. engageren) enz. volstaan
we met de aanwijzing zw. (= zwak).
Verleden deelwoorden krijgen, indien ze als bijvoeglijk naamwoord gebruikt en verbogen
worden, de eventueel afwijkende buigingsvorm tussen haakjes er bijgevoegd b.v. gedans,
gemaak krijgen naast zieh (gedansde), (gemaakde). Ook dit gebeurt eehter aIleen bij de simplexen. Wie twijfelt bij een samensteIling of afleiding, zoeke dus even bij het simplex.
De Ma. woorden worden verder bijna aIle toegelieht met voorbeelden van het gebruik in
zinnen, zegswijzen, spreekwoorden en uitdrukkingen. Voor een groot gedeelte zijn deze voorbeelden aan de bestaande dialektlitteratuur ontleend of berusten op mondelinge overlevering.
Bij een aantal Ma. woorden, natuurlijk niet bij die, waarvan de etymologie gemakkelijk
kan opgespoord worden in de etymologisehe woordenboeken, hebben we enige etymologisehe
vingerwijzingen geplaatst, meteen paralellen met Zuidnederlandse dialekten uit Belgie of
met het Rijnlands en verder ontleningen aan het Waals-Frans. Deze paralellen dienen om
in het lieht te stellen de verbondenheid van het Ma. met de taal der buren uit het Rijnland
en de provincie Luik en de verwantsehap met de Limburgse, Brabantse en Vlaamse dialekten uit Belgie. Overigens moet dit gedeelte meer als een aanloop besehouwd worden dan als
een poging om de etymologie en de paralellen der betreffende woorden onbetwistbaar en volledig vast te stellen.
1) De verkleiningsuitgangen zijn: -ke, -ske, -sje, -eke.
Deze laatste -eke komt gwI. achter substantiva eindigende op n met korte wortelklinker, maar eveneens achter
andere substantiva, indien men een affekt b.v. een gevoel van liefheid, aardigheid wil uitdrukken, dus:
veutsje en veuteke; puutsje en puteke. Er zijJl substantieven die het genoemde affektiefkarakter reeds zeIf
hebben en die dan uitsluitend voorkomen met deze uitgang -eke.
Wij geven niet aIle theoretisch mogelijke verkleiningsvormen bij een woord op, alleen die welke vrij geregeld
voorkomen.
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Sleeptoon en stoottoon van de woorden in pauza 1) worden gewoonlijk aangegeven, indien
ze gepaard gaan met semantische verschillen b.v. Ma. broet = A.N. bruid, broe:d = A.N.
brood; Ma. moer = A.N. muur, Ma. Moe:r = A.N. Moor. Maar ook bij verschillen ais de
Ma. predikaatsvorm Ml in de grand is hel naast de attributiefvorm he:lle in 'nen helle slaag
(A.N. harde), ais bOum enkelv. naast bui:m, my. (A.N. boom, bomen). GevaIlen, waarbij onzekerheid bestaat, zoais iech breek tegenover veer breke, iech gee! tegenover veer geve gaan we
stiIzwijgend voorbij.
Volkomen zekerheid in deze, wat het Ma. der eerste periode betreft, kunnen wij niet geven,
omdat de spelling ons geheel in de steek Iaat. WaarschijnIijk is het, dat het verschil tussen
sleep- en stoottoon der eerste periode en der periode van 1900-1950 niet groot zal zijn. Voor
de sleep- en stoottoon der tweede periode kunnen we uit den aard der zaak daarentegen
beter instaan.
De klemtoon van de Ma. woorden wijkt in het algemeen niet af van de in het A.N. gebruikeIijke. Waar dat weI het geval is (z.b.v. biIjart), wordt op het verschil opmerkzaam
gemaakt.
Nog een Iaatste opmerking. Ret bij sommige woorden geplaatste ongebr. (= ongebruikeIijk) moet niet verstaan worden in de zin, dat dit aldus gestigmatiseerde woord nooit in het
Ma. zou gebruikt worden. Ret is zeer goed mogelijk, dat woorden ais pret, blozen, rijtuig enz.
aan een Maastrichtenaar ontsnappen. Veel hangt af van de vraag, hoever bij hem het A.N.
niveIleringsproces is gevorderd. Wij bedoelen met dit ongebr. aIleen, dat het betreffende
woord door de gewone Maastrichtenaar ais iets oneigens, ais niet zuiver Ma. wordt aangevoeld.

1) in pauzal Sleep- en stoottoon ondergaan nog al eens wijzigingen, indien de woorden in zinsverband worden
uitgesproken. Ook samenstellingen en afleidingen stemmen niet altijd overeen met de simplexen.
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V. SPELLING
Voor dit woordenboek een geheel nieuw spellingstelsel van het Maastrichts samen te stellen,
hebben we niet wenselijk geacht. Wij volgen in hoofdzaak de Veldekespelling van 29 December 1941, hier en daar gewijzigd naar ons persoonlijk inzicht. Een fonetische spelling was
om verschillende redenen uitgesloten.
De hoofdregels van de Veldeke-spelling met de door ons aangebrachte wijzigingen volgen
hier:
1. De Spellingtekens
Voor klanken, die in de A.N. omgangstaal voorkomen, gebruiken we bij voorkeur de
Nederlandse spellingtekens
Daarenboven bezigen we nog enige andere n.l.
ao = ongeveer de a in fro grand zonder nasaal element of de 0 in fr.jort, loge b.v. aom, baon,
sjaop, waog (ao is lange, half-open vokaal, gerond achter).
ao = de Umlaut van ao uitgespr. als oeu in fro oeuvre, b.v. biionsje, sjaop, wiiOgske.
() = (met sleept.) de korte Ned. 00, gwl. voor nasaalverbindingen b.v. h6nd, 6nder, gr6nd,
j6nk. Zie verder de hierbeneden vlg. opmerking 1.
() = (met stoott.) de zachtkorte 0 in dom, met meer vooruitgestoken lippen en meer v66r
in de mond uitgesproken b.v. kn6p, d6j, b6kke, n6mmer. Zie verder opm. 1 hierbeneden.
o = de 0 in duo Gotter, b.v. dolle, kopke, stok, kiirrej.
e = de e in fro elle, quelle, de ai in paix, de duo a in Manner b.v. bed, legke, zette, nes.
ae = de ein fr.jete of de e in fr.jiere, mere, b.v. k6nzaer,jjaer.
gk = de stemhoudende velare okklusief van g in fro gar{)on en duo Gut b.v. brogke, zegke,
rogke. Deze gk wordt niet verdubbeld. Zie verder de hierbeneden vlg. opmerking 2.
sj = de stemloze brede sisklank van sch in duo schOn, van ch in fro chic, b.v. sjeel, sjaw, sjaop.
zj = de stemhebbende brede sisklank van j in fro juge en gin fro gener, g in ned. stellage,
spillage, b.v. zjelap, zjo, zjus.
Opmerking 1. De klank met sleept. die wij door 6 voorstellen, ziet men thans veelal gespeld voor nasaal-verbindingen als 00 b.v. hoond, joonk, moond. Wij behouden met enige
uitzonderingen de 6-spelling: h6nd, j6nk, m6nd. De Umlaut van deze 6 is dus u: hunsje,
jungske, munsje en niet eu: heunsje, jeungske, meunsje. Deze laatste Umlautvormen
hebben we overigens bij de hardnekkigste oo-spellers nog niet aangetroffen, ofschoon
de eu's de konsekwentie zouden zijn van de oo-uitspraak en oo-spelling. Ook een spelling als koume voor k6mme aanvaarden we niet. De Umlaut van deze 6 b.v. in de
2de ps. enkelv. en 3de ps. enkelvoud van de o.t.t. zou dan moeten zijn ui, maar men
zegt en schrijft diech kuma, heer kump en niet diech kuims, heer kuimp. Dezelfde klank-6
met stoott. ziet men thans ook veelal gespeld als 0 b.v. blom, knop, stop (= A.N. stoep).
Ook hier behouden we met enige uitzonderingen de 6-spelling. De Umlaut van deze 6
is dus o.i. niet 0, hetgeen men nog al eens hoort en ziet b.v. b16mke, knopke, stopke, maar
u: blumke, knupke, stupke. In dit laatste voorbeeld wordt overigens door de u-spelling
XXVI

SPELLING

een verwarring met stopke, verkl. van stop (= A.N. kurk) voorkomen evenals in
klukske tegenover klokske.
Opmerking 2. Mwijkende van de Veldeke-spelling, spellen we op het einde van een
woord (ook in de verkl. en ss. zonder overgangsklank e) in plaats van gk steeds k dus
brok, brokske, Brokstraot, rok, rokske, rokstraank, heer lek, maar brogke, brogkewachter,
rogke, rogkestok, legke.
De stemhebbende velaar die zowel in het A.N. als in het Ma. onder invloed van een
volgende medeklinker wordt gehoord b.v. in A.N. zakdoek, Ma. zakdook spellen we
niet als gk, in overeenstemming met onze houding tegenover de assimilatieverschijnselen.
ou = A.N. au of ou.
Opmerking. Het Ma. kent geen onderscheid in de uitspraak van ou en au (afgezien van
mogelijke sleept. en stoott.) evenmin trouwens als het A.N. in de als kous, touw, moow,
paus, dauw, pauw gespelde woorden. In de Ma. woorden wordt het spellingsonderscheid
tussen au en ou niet behouden en we spellen dus pous, douw, pouw met ou evenals kous enz.
De ou is verder voor ons een, om praktische redenen wenselijke, spellingnivellering van
uitspraken ouw, ouj, ou meestal voor dentalen in gevallen als gebouwd, geboujd,geboud,
heer trouwde, troujde, troude enz. We ontkennen dus niet, dat in deze gevallen wel de
uitspraken ouw, ouj gehoord worden, maar ze zijn ons inziens sterk in de minderheid.
Voor die gevaIlen echter, waarin we meenden, dat de talrijkheid van verschiIlende
uitspraken ongeveer gelijk was, hebben we niet geaarzeld dubbelvormen te vermelden.
Een zelfde verschijnsel als het konkurreren met elkaar van de ouw-, ooj-, ou-uitspraken
doet zich voorbij de aw-, aj-uitspraken, meestal ook voor dentalen, in gevallen als
geklawd, geklajd, heer klawde, klajde,jlawde,Jlajde,Jlawte,jlajte, gawdeef, gajdeeJ. Daar
de talrijkheid van ieder der beide uitspraken o.i. ongeveer gelijk is, hebben we
gewoonlijk. beide vermeld, soms onze persoonlijke voorkeur voor een der beide uitspraken te kennen ge:vende.
Op het einde van een woord spellen we gewoonlijk ouw, b.v. touw (= A.N. toe of touw),
kouw (= A.N. kooi), zouw (= A.N. zou). Het verkl. verliest gwl. de w (eventueel j):
tuike, kuike.
ie = niet aIleen de A.N. ie in Piet, mier, mies, liederen, maar ook de A.N. ieu voor w
in nieuw,kieuw, nieuwe, kieuwen en we spellen dus iew (= A.N. eeuw), iewig (= A.N.
eeuwig), miewe (= A.N. meeuwen), sjriewe (= A.N. schreeuwen).
Opmerking. We spellen daarenboven dikwijls ie, ook indien de A.N. spelling b.v. in
woorden als familie, politie, justitie i heeft (dit laatste in strijd overigens met de klem
toonregel van D.V. e.T.W.). Terwille van het afwijkende woordbeeld bij vreemde
woorden en bastaardwoorden behouden we echter soms de i b.v. in diamant.
We hebben voor dit woordenboek nog de volgende afwijking van de Veldeke-spelling
wenselijk geacht (eveneens van de A.N. spellinggewoonte). In plaats van het spellingteken i gebruiken we zeer dikwijls j bij een zeer sterke, duidelijk hoorbare palatalizering ("lange" diftong) inzonderheid op het einde van een silbe of woord, en als overgangsklank.
baj, my. bajje,· haj, infinitief hajje; haaj, my. haje; aajd; zaajt,· blajer.
joj, lojje, rooj, kooj, dojer, roje.
bleuj, keuj (= koeien, maar keu fro queue = biljartstok), heuj, bleuje.
roej, toej, kej, roeje, toeje. ,
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galerijj, prijj, vreigelarijj, bijj (dier), bijj (vz. en bw.).
eij (= ovum, maar ei als onz. enkelv. van onbep. lidw.; eijke = eitje, maar eike = ned.
eiken), alderleij, eijer, meij.
luij (lieden), luij (vadsig), huij (= hooi).
Daar de intervocalische d in het Ma. bijna steeds gemouilleerd wordt, spellen we rijje,
wijje, sjeije, breije, opveuje, vajer, mojer, bloje en behouden die j in de buigingsvormen
b.v. iech rijj, diech rijjs, heer rijjt, gerijjd, diech wijjs, heer wijjt (= wijdt), maar diech
wijs, heer wijs (= wijst). De overgangsklanken schrijven we ook gewoonlijk als j in
woorden als zieje (mv. van zie = zee), snieje (verg. snie = sneeuw).
Opmerking. We willen deze j-spelling niet als de aIleenzaligmakende opdringen. We
kunnen ons voorstellen, dat bij die dialektschrijvers, die de spelling in dit woordenboek
misschien als richtlijn zouden willen gebruiken, de spelling bijj, meij, zijj (pers. vnw.)
geen onverdeelde instemming zal vinden, ook en vooral wegens de afwijking van het
vertrouwde Nederlandse spellingbeeld bij, zij, mei. We verklaren daarom uitdrukkelijk, dat we, ofschoon we in dit woordenboek, om de klank beter te benaderen, de
j-spelling bezigen, daarmee de vertrouwde spellingen als bij, zij, mei niet veroordelen.
(Over de moeilijkheden bij het spellen van de Venlose diftongen zie men Dr. F. J. P.
Peeters, Het Klankkarakter van het Venloos § 39 bIz. 117 e. vlg., Nijmegen z.j.).
Eindelijk. De a, i, 0, u, ij, tengevolge van de klemt. in een volgende lettergreep zeer
dikwijls verzwakt tot korte en onbetoonde e (;)), de zogenaamde reduktievokaal, in de
uitspraak - en veel vaker dan dat dit ook in A.N. woorden gebeurt b.v. bij woorden
als baron (uitgespr. ba-) - krijgen in de titelwoorden aIleen de e-spelling, als de volle
klank o.i. bijna nooit gehoord wordt zoals in Mestreech, katteliek, menier, revier, medam,
gezet, seldaot, kepraol. Maar in de meeste gevallen spellen we met het oog op het
praktische van de woordenlijst in de titelwoorden a, i, 0, u, ij dus masjien, kastiel,
baron, kahot, disputere, hetgeen echter niet wi! zeggen, dat e-spelling en e-uitspraak
daarom uit den boze zijn. In de toelichtende voorbeelden veroorloven we ons dan ook
een zekere vrijheid n.l. we speIlen de e weI eens, ook indien het Ma. titelwoord a, i enz.
heeft. Dit doen we inzonderheid, als de voorbeelden aanhalingen zijn, gedeeltelijk uit
eerbied voor de teksten van betrouwbare dialektschrijvers, maar ook om ermede te
kennen te geven, dat in deze een zekere vrijheid wenselijk is.
De neiging be staat ongetwijfeld de korte klinker a met sleept. te verlengen tot langeI).
En men hoort dan ook inzonderheid in bepaalde sociale kringen niet drank, bank, hange,
vange enz. maar daank, baank, haange, vaange, ofschoori b.v. bij de zelfst. nw. de verkleinvormen met Umlaut, zich weer aansluiten bij de korte klinker met sleept. n.!.
drenkske, benske en niet dreenkske, geenkske, beenkske (verg. daak: deekske; staaf: steeJke;
aap: eepke). Slechts twee voorbeelden van zulk een ee in de verkl. tekenden we op: een
in een stuk van Polis, die schreef: Jreenjelke (van Jraanjel. Het gewone woord is
Jrenjelke) , een ander elders: peedsje naast pedsje. Wij handelen in zulke gevallen op
dezelfde manier als bij de a, i, 0, u, ij die tot e (a) kunnen worden, maar die in de
titelwoorden meestal a, i enz. worden gespeld, tenzij de e- (e-) uitspr. o.i. vrij algemeen IS.
In bepaalde gevallen schrijven we dus in het Ma. titelwoord aa, als die uitspraak o.i.
') Ook Stille (1885) merkte op: "Somtijds wordt de a in woorden als: band, tand, hand, land, rand, pand
uitgesproken, alsof er aa stond. De mindere stand doet dit niet zelden".
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bijna steeds wordt gehoord, geven a naast aa, of uitsluitend a. We veroorloven ons in
de voorbeelden zekere vrijheid op dezelfde gronden als bij de e-spelling voor a, i enz.
en achten deze vrijheid ook hier wenselijk.
2. Spelling der vreemde woorden en bastaardwoorden
De bastaardwoorden en vreemde woorden inzonderheid die van Fransen huize, welke in
allerlei sociale groepen zijn doorgedrongen, worden in het algemeen gespeld met de klank,
die ze in het Ma. hebben gekregen, dus kolefit(sje) (Fr. coIifichet).
Die evenwel o.i. niet algemeen goed zijn geworden, spellen we naar de graad van vermaastrichtsing. Er zijn in werkelijkheid talrijke uitspraak-schakeringen van dergelijke woorden,
afhangend van de kennis, ontwikkeling en deftigdoenerij der sprekers of spreeksters.
Concert hoort men b.v. met de korrekte Franse uitspraak, maar ook uitgesproken in het
enkelv. als kOnzert, k6nsert, kOnzaer, kOnsaer, in het my. als kOnzerte, kOnserte, kOnzaers, k6nsaers. Wij moesten dus een keuze doen, maar geven, om niet te subjektief te schijnen, ook
enige bijvormen op.
Men houde er verder rekening mede:
De c is gewoonlijk (in Anlaut steeds), vervangen door k of s, de th en ph door t en p. De eu
van het Franse -eur in woorden als dirrekteur, hebben we onveranderd gelaten. De uitspraak
schommelt tussen de A.N. uitspraak van eu in deur, geur enz. en de Franse uitspraak. Het
weergeven door or is verwarrend en onjuist o.i.
3. Assimilatie
De assimilatie-verschijnselen geven we in het algemeen niet weer. Wij doen dit wel consequent in de volgende gevallen:
1. Indien het ps. vnw. van de 2de ps. enkelvoud en meervoud en de beleefdheidsvorm n1. de,
diech, ger enklitisch gehecht wordt achter de persoonsvorm b.v. hObste, hObstiech, hObder,
maar niet enklitisch: hObs diech, hOb ger enz.
2. Indien het ps. vnw. van de 2de ps. enkelv. enklitisch wordt gehecht aan voegwoorden,
waarbij die tweede ps. enkelv. niet verschijnt als de, diech, maar als -ste, -stiech (dit is de
oorspr. 2de ps. vorm v. h. pers. vnw. met als prothetische s de s van de persoonsvorm
van het ww.) b.v. datste, datstiech zoe get k6s doen; veer wachte totste, totstiech kums.
De geer- en ger- vormen van het my. en de beleefdheidsvorm assimileren elke t gwl. tot
d, en bij enklitische aanhechting wordt in overeenstemming hiermede gespeld dadder,
todder enz.
Op soortgelijke wijze wordt geassimileerd, indien (en dat gebeurt bijna altijd) bij betrekkelijke en vragende vnw., de 2de ps. enkelv. en meervoud en de beleefdheidsvorm
enklitisch aangehecht worden b.v. watste zeks! 't peerd watste gezeen hObs, wadder zek!
't keend, 't peerd wadder, dadder gezeen hOb.
8. Nog in enkele gevallen worden assimilaties weergegeven n1. indien ze min of meer versteend zijn als oppe = (A.N. op de), waffer = (A.N. wat voor), huste < huurste = (A.N.
hoor je), hudder < huurt ger = (A.N. hoort u), saoves, smiirreges, smiddags, snacks (naast
's-aoves), das (= dat is) enz.
Indien we spellen imvitee, imbeel, k6mfiet, k6mversatie tegenover inbreke, inbringe, invlood,
inveure, kfn1:fettie, kOnvint, dan doen we dit, omdat o.i. de assimilatie van n tot m in de eerstgenoemde woorden zo algemeen is, dat men de gewone Maastrichtse uitspraak geweld zou
aandoen, als men daar een n-spelling gebruikte, terwijl men bij de laatstgenoemde woorden
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inbreke enz. de n-m assimilatie niet algemeen hoort. Op soortgelijke gronden hebben we ook
meer dan eens t-elisies moeten aanvaarden in gevallen als tensje, prinsje, onslete, Onsteke maar
niet in: peerdsje, hertsje, Ontloupe, antvalle.
4. Zogenaamde verbindings-n
Wat de spelling van n (behalve de genus-n) na "toonloze" vokaal betreft, hebben we in de
toelichtende voorbeelden, in overeenstemnling met de taalwerkelijkheid voor klinkers,
tweeklailken en de medeklinkers h, d, t, de n nu eens niet, dan weer weI gespeld. Voor elke
andere medeklinker dan h, d, t en bij pauzering wordt nooit een n gehoord en hier ook nooit
gespeld.
De titelwoorden als hove, zeve, iere, houwe, stoffelijke bijv. naamwoorden als gouwe, houte,
iezere enz. worden natuurlijk zonder slot-n gespeld.
De genus-n d.i. de n in onderwerps- of voorwerpsvorm mannelijk enkelvoud wordt steeds
gehoord voor een zelfstandig naamwoord of een gesubstantiveerd bijvoeglijk naamwoord,
beginnende met een klinker, tweeklank of h, d, t, en wordt dus door ons in de voorbeelden
steeds gespeld. (Zie hieromtrent Taal en Tongval 1949 I bIz. 105, bIz. 107).
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A
a, a, v., a's, a'ke = a) klank: spreek a oet, neet ao;
b) teken: sjrief 'n a op 't bordo
A.M.D.G. = Ad maiorem Dei gloriam. Afkorting,
die leerlingen dikwijls boven hun schriftelijk werk
zetten en die de jongens schertsend verklaarden als
afkorting van alle meidskes danse gere, waarop de
meisjes repliceerden met aUe mansluij drinke gere.
Andere verklaringen waren Ansje, mellek de geit
en van achteren naar voren gelezen Greetsje doeg
miech oon.
aajd*, z. 0 u d.
aajdgood*, o. = afval, oude rommel, half verbrande
kolen: Nele gong op 't stort - rape.
aaks*; aaI(-); aaIbes, z. a k s (t); i e I ( - )*; wi emer*.
aaImoes, aalmoos, v., aalmoze, aalmeuske = liefdegift: van aalmoze geve weurd me neet errem; 'n - is
allied good besteijd.
aaImoezenier, aalmozeneer, m., -s = priester, belast
met de zielzorg ener afzonderIijke klasse: de nuijen
- is vaan Remun.
aaloet* of aIoet* = geheel en ai, bw.: - neet =
helemaal niet; dat is miech - 'n allegasie = heel
grote; dat is - vief galle.
aalshuld, -vel, z. i e I eve 1*.
aam, aom, v., -e: a) vochtmaat: 'n - beer bestelle;
b) vat van een aam inhoud:'n - beer opsteke.

- d'n aovend, de marrege = tegen; get - de z6n
zeUe = in; - d'n doed zien = stervend.
ss. aonbeije, -branne, -bringe, -legke enz.; doo-aon,
boe-aon.
aanaarden, aonhuge, huugde aon, aongehuug =
rondom een plant de aarde ophogen: de eerappele-.
aanbelangen, aonbelange, aonbelangde, aonbelank:
wat dat aonbelank = betreft.
aanbesteden, aonbesteije, besteijde aon, aonbesteijd
= laten inschrijven op de uitvoering van een
werk: 'n nuij sjaol -.
afl.oonbesteijing.
aanbidden, aonbeije, beijde aon, aongebeijd of aonbeije, aonbeijde, aonbeijd: me maag allein God = als goddelijk wezen vereren; hel noe, m'n aongebeijd vruike, Ansjeleef; dao zaot heer neve z'n aongebeijd Majke = hoog, hartstochtelijk vereerd.
afl. oonbeijing.
aandacht, aondach, v. = oplettendheid, opmerkzaamheid: de preek met - vollege; gef noe eur wijjer aon 't ete.
afl. aondechtig.
aandachtig, aondechtig, bn., bw. = aandacht schenkend, opmerkzaam: - luustere; aondechtige luustereers.
aandeel, aondeil, o. -e, aondeilke of -sje = a) het
iem. toekomende deel: en woe blijf mien - in de
buut? b) iems. bijdrage tot het kapitaal ener onderneming: heer heet al z'n aondeile met verluus mote
verkoupe; de aondeile van de pepierfebrik ligken in
in de seef = aandeelbewijs.
ss. aondeilekappitaol: opriechtersaondeil.

'n aombeeld
aambeeld, aombeeld, 0., -e = smidsblok: op 't sloon.
aambeien; Aambie*, z. t a k; Am b y.
aamborstig(heid), ongebr.; z. k 0 r t ( he i d) en
da mp ig.
aan, aon, met ongeveer dezelfde functies en bet. als
het A.N. 1, bw.: de piep is - ; 2, vz.: - de deur;

ss.-afl. aondeilhawwer.
aandenken, aondinke, 0., -s = a) de gedachtenis van
iemand: 't - van de gestorrevene; b) voorwerp van
herinnering: dee ringk geef iech diech es - .
aandoen, aondoen, deeg aon, aongedoon = a) aan
het Iichaam doen: 'ne jas, 'n brook -; b) aankleden:
heer mos de kinder -; refl. ziech - = zich kleden
b.v. Joezes, reep Janna, dao is ziech dee al aon 't-;
c) veroorzaken: wat hObste miech e leid aongedoon/
iem. e perses -; d) aansteken: doeg de lamp, de
kachel aon.
afl. oondoning, aondonelik, aondoonlik.
aandoening, aondoning, v., -e = geroerdheid: d'n
deender z'n hartwoort weik, 'r waos van - gaans bleik.
aandoenlijk, aondonelik en aondoonlik, bn., bw. =
treffend, ontroerend: 'n - verhool.
aandrang, aondraank, m. = a) stuwing, persing:
- van 't bloodnao de kop; b) aansporing: op - (of:
aondringe) van z'n vrun; c) met nadruk: iem. verzeuke met - te k6mme.
aandringen, aondringe, dr6ng aon, aongedr6nge:
voorwaarts in de richting van iem. of iets dringen
= ze dr6nge op us aon en toen smeerde ver 'm; op
betaoling - = met nadruk vragen; op - van de
awwers = krachtig aansporen.
1

AANEEN
aaneen, aonein, bw.: - vas; vas -; ao nein! dat is - .
Opm. oonein vervangt steeds het A.N. aan elkaar
en vormt vele scheidbare werkwoorden: aoneinbinde, -bTinge, -hooke, -sjTieve, -stTikke enz. met
gwl. de bet. van een vereniging die uiterlijk is en
de oppervlakte raakt, evenals in het A.N.
aaneenvoegen, aoneinveuge, veugde aonein, aoneingeveug: de sUJkker weer - = aan elkaar voegen.
aaneenzetten, aoneinzette, zat aonein, aoneingezat:
'de sUJkker weer - .
aaneenzitten, aoneinzitte, zaoten aonein, aoneingezete: noe zitte de plenk weer aonein (vas) = aan
elkaar (vast); 't doort gein vief menute of ze zitte
oonein = zijn aan het vechten.
aangaan, aongoon, ging of gong aon, aongega(a)nge
= a) gaan in de richting van: op iemes -; b) in het
voorbijgaan bezoeken: bijj iemes eve -; c) beginnen
te branden: de sigaar, de kachel geit neet aon; d)
sluiten: 'nepaTie -; e) betreffen: wat miech aongeit,
iech vin 't good; f) raken: dat geit diech niks aon;
g) welgevallen: ze laote zich dat gere -.
aangaande, aongaonde, vz.: - die zaak zal iech miech
neet oetlaote = betreffende, rakende.
aangebuwd, ongebr.; z. a a n get r 0 u w d; verg.
b u wen.
aangeklaagde, aongeklaogde, m. -v., my. = enkelv.:
d'n - woort veroordeild.
aangenaam, aongenaom, bn., bw. = prettig, genoeglijk, bebaaglijk, liefelijk in de meeste bet. van bet
A.N.: 'n - gezelsjap; - same k6nverzere; ziech wete
- te make; 't waos us zier - met uuch kennis te
make.
afl. oongenaomheid.
aangetrouwd, aongetroud, bn.: dat is mer -e femilie.
aangeven, aongeve, gaof aon, aongegeve = a) aanreiken: geef miech dat book ins aon; b) ter kennis
brengen (bij de overheid): iem., get bijj de peliesie
- ; te lieg - bijj de daewane; ziech - = bij de
BurgerI. Stand, bijj de pestoer zich - = mededeling doen van voorgenomen huwelijk.
aangezicbt, aongeziech, 0; z. g e z i c h t.
aangezien, aongezeen; 1, vgw. = omdat: - iech van
meziek en stumme gei verstand had, heel iech mer
m'ne mOnd; 2, bn. = in aanzien, geeerd: de femilie
waos neet eTTeg - in de stad; z. a a n z i e n.
aangHte, aongifte, v., my. = enkelv.: a) het aangeven bij de overheid, het gerecht: - daen bijj de
peliesie; b) het stuk, waarin de aangifte is gedaan:
de - waos neet 6nderteikend.
ss. oongiftebieljet.
aanhalen, aonhole, haolde aon, aongehaold: a) naar
zich toetrekken: de touw get -; b) halen: iech k6m
diech vemiddag - (gwl. hole) um nao 't ies te goon;
c) lief doen tegen: de mama haolt de jOngen dakter
"erreg aon veur de aajdste dochter; d) citeren: de
biJrregemeister hoolde de waard van de Keuningin aon.
ail. aonhaoleTig.
aanhal(er)ig, aonhaol(er)ig, bn., bw. = vriendelijk,
innemend, liefdoend: 'n - jungske.
ail. oonhaol( er)igheid.
aanhang, aonhaank, m. = partij, volgelingen: vaal hiJbbe; dee met z'nen groeten - kTijg vool stumme.
aanhanger, aonhenger, m., -s: de -s van de bissjop
van Luik = partijgangers.
aanhangig, aonhengig, bn.: 'n zaak - make bijj de
rechterlike mach = indienen.
aanhoren, aonhure, huurde of hoort aon, aongehuurd
= met aandacht, met geduId luisteren, horen
naar: dat woort met plezeer aongehuurd; ook wei:
2

AANMAKEN
aonhure, aonhuurde of aonhoort, aonhuurd. zonder verschil in bet.
afl. aonhuurder; aonhuTing.
aanhorigheid, aonhurigheid, v., aonhurighede = wat
tot enig goed behoort: MestTeech met al z'n aonhuTighede, daTTepe en liene.
aanhouden, aonhawwe, heel aon, aongehawwe: Gus! = volhouden; de kaw bleef - = voortduren;
de peliesie heet 'm aongehawwe = in verzekerde
bewaring nemen; heer heel miech op stroot oon =
klampte me aan.
aanjager, aonjaoger, m. -s: - bijj de bTandweer (niet:
aonjeger) = zuig- of perspomp.
aankaarten, aonkaarte, gwl. als deelwoord, aongekaart: dat is neet bijj haam aongekaart = valt niet
in goede aarde.
aanklacbt, aonklacb, v., aonklachte = beschuIdiging
bij de bevoegde macht: iech zal 'n - tege dee
batroof indene, dee balenger!
aanklagen, aonklaoge, klaogde aon, aongeklaog =
een aanklacht indienen bij de bevoegde macbt;
beschuIdigen: iemes bijj de rechbaank - .
afl. oonklooger; aongeklaogde; aonklach.
aankleden, aonkleije, kleijde aon, aongekleijd: 't keend
-; ziech -; z. a and 0 e n; oongekleijde toerte =
opgemaakte taarten.
aanknopen, aonknuipe, knuipde aon, aongeknuip =
a) beginnen: Onderhandelinge - met iem.; b) verbinden: nog e paar doog aon de fekansie - .
aankomeling, aonkommerIing, m., -e = aankomende
jongen of meisje: heer heet twie j6nges van twintig
en einentwintig jaor en nog zoe 'nen - van tien.
aankoop, aonkoup, m., -e of aonkuip, aonkuipke =
bet aanknopen; het aangekochte: alderleijj aonkuip doen; ieeh wouw dee nuijen - van diech, dat
hoes in de Jaastraot, wel ins zien.
aankopen, aonkoupe, koch aon, aongekoch = door
kopen verwerven: dat hoes is aongekoch door de stad.
aanleg, aonlek, m. = a) het uitvoeren, maken van
een werk; het uitgevoerde: d'n - van e parek, e
vleegteTTein pro~iektere; dat is hijj 'ne nuijen -;
b) talent: dee jOng heet - veur teikene; c) geneigdheid tot: - veur teTing hObbe.
aanieggen, aoniegke, lag aon, aongelag: 'ne nuije weeg
- = ten uitvoer brengen; 't - op = trachten
naar; e geweer - = richten; ziech met iemes, met
zoe bagazje - = omgang zoeken, in aanraking
willen komen.
afl. oonlek, aonlegker.
aanlengen, aonlenge, lengde aon, aongelenk =
verdunnen met water of een andere vloeistof:
aongelengde sop, sajs; ook overdr.: 'n oongelenk
verhool.
aanloop, aonluip of aonloup, m., aonluipke = a)
korte, snelle, inleidende loop: heer naom 'nen - en
sprOng klabaats de Maos in; b) herhaald en veel
bezoek: dao hObbe ze altied vaal -; nog al - van
geistelike hObbe.
aanlopen, aonloupe, leep aon, aongeloupe: a) in de
richting lopen van: wie ze mich zoog, leep ze op mich
aon; b) in het voorbijgaan bezoeken: sooves kump
heer nog wei ins -; c) snel naderen: dao kump 'r
al -; d) stoten: tege 'ne pool -; e) duren: dat zal
nog wel 'n tiedsje, 'n eurke - .
afl. aonluip, -loup.
aanmaken, aonmake, maakde aon, aongemaak =
a) toebereiden: de slaoj - (of: Jattigere); b) aan 't
branden brengen: de kachel -; nog: oongemaak zien
met koppijn = gauw last hebben van.

AANTOCHT

AANMATIGEN
aanmatigen, z. aonmaotige, z. maotigde, z. aon;
aongemaotig (aongemaotigde) = inbreuk maken
op iems. rechten; z. onrechtmatig toeeigenen: wat
verbeelste dich weI? ziech zoe mer 't Tech - hijj binne
te kOmme!
aannemeiijk, aonnummelik, bn. = a) niet te verwerpen: 'n - veurstel; b) geloofwaardig: wat heer
zeet, is zier - (of: good aon te numme).
afl. aonnummelikheid.
aannemen, aonnumme, naom aon, aongenomme =
a) overnemen uit de handen van een ander: iech
num dat geld neet aon; b) ontvangen: num dee raod
noe ins van miech aon; c) goedkeuren: e veurstel - ;
d) geloven: dat kin iech neet van de biJTTegemeister
-; e) zich verbinden iets te volbrengen tegen een
bepaalde som: de bouw van de nuij sjool -; f)
adopteren: es keend -; 'n aongenOmme keend; nog:
de rouw - ; neet good van - zien, meh wel van
'innumme = niet bevattelijk zijn, maar weI graag
en veel eten.
afl. aonnummeIik; aonnummer; aonnumming.
aannemer, aonnummer, m., os, aonnummerke = iem.
die aanneemt inz. bet. e:' ne kleinen -; 'ne groeten
- had 't hoes gekoch.
aanneming, aonnumming, v., -e = het aannemen:
de - van 'ne kado, 'ne raod, 'n wet, e weTTek, e keend.
aanplakken, aonplakke, plakde aon, aongeplak =
vasthechten door middel van stijfsel: groete bieljette WOOTten euveraal aongeplak, meh de aongeplakde
bieljette tTok 't publiek oof.
ss. aonplakbieljet.
aanranden, aonranne, rande aon, aongerand = aantasten: ze hObbe m'n ier aongerand.

'nen oonrek

aanreeht, aonrek, m., aonrekke, aonrekske = aanrechtbank van verschillende vorm: d'n - stOnt
vol telleure; zet de kOmp zoelang op d'n - .
aansehaflen, aonsjaffe, sjafde aon, aongesjaf (aongesjafde) = aankopen, zich voorzien van: ze sjafde
zich nuij meubels oon.
aansehrijven, aonsjrieve, sjreef aon, aongesjreve: op
- vaan de minister = ambtelijk schrijven; heer
steit good oongesjreve bijj = in de gunst staan;
z. loote - = huwelijksaangifte doen.
afl. aonsjrieving.
aanslaan, aonsloon, sloog aon, aongeslage = a) laten
horen: 'nen toen -; overdr. neet deen torn II la diejes
mineur - = niet zo somber; b) mil. groeten: d'n
offeseer sloog aon; c) aanplakken: affiesjes - ; d)
waarderen: iem. in de belastinge te lweg - ; de
impoTtansie van dat feit kin me neet te hoeg -; e) een
geluid laten horen: d'n h6nd sloog aon; f) zich vastzetten op: de roete sloon aon, 't is kawwer gewoorde;
de ketel is aongeslage.

aausIag, aonslaag, m., aonsleeg, aonsleegske = a) het
aanslaan; het bedrag van den aangeslagene: deen
- in de personeel belasting is te hoeg; b) misdadige,
strafbare poging: 'nen - op de keuning van lngeland.
ss. dynamietoonslaag; aonslaagbieljet.
aanspanner, aonspenner, m. -s = beginneling, jongmaatje: in 'n groete slachteTijj hadde ze 'nen - gekTege um 't vak te liere; jOrig hoeshawwes en jOrig -8,
dao had ze e zwaak veur.
aanspraak, aonspraok, m., -e = a) plechtige toespraak: 'n - hawwe; b) gelegenheid om wat te
praten; omgang: me heet dao zoe gaar gein -; nog:
veer welle gaaroet gein - make op die kamers, mer
... = recht om bezit te verdedigen.
aansprakeiijk, aonspraokelik, bn., bw. = verantwoordelijk: es 'n 6ngelOk gebMTt, daan bistiech - .
afl. aonsprookelikheid.
aanspreken, aonspreke, spraok aon, aongesproke =
a) het woord tot iem. richten: de biJTTegemeister
spraok 'm op straot aon; b) een naam geven aan:
zoe'n sigaar, die sprik me met geer oon; c) zich tot
iem. richten om iets te verkrijgen: hobste de wethawwer al d'reuver aongesproke? d) beginnen te gebruiken: de fles -; nog: iem. in rechte - = voor
het gerecht dagen.
afl. oonspraok, aonspraokelik.
aanspreker, z. a a n z egg e r en k r ij t e r; gwl.
doet de koster als "aanspreker" dienst: de koster
kump d'n doed bekind make en op de begraffenis
verzeuke; in de eig. bet. v. iemand die een ander
aanspreekt in zegsw. alle aonsprekers zien gein hartbTekers = aIle liefdesverklaringen vinden geen
weerklank.
aanstaan, aonstoon, stant, stong, of sting aon, aongesta(a)nde, -gesta(a)nge: de deur steit aon = staat
op een kier; dat steit MOm aon = bevaIt hem.
aanstaande, aonstaonde, 1, bn. = nabijzijnde, eerstvolgende: oonstaonde week; maondag aonstaonde;
2, m.-v., -s = verloofde: heer met zien - en zijj met
MOren - kwaomen op feziet.
aanstalte(n), aonstalte: de dames maagkden al aonstalte um te vertrekke = toebereidselen.
aanstonds, aonstons, bw., maar ongewoon; gebruikelijker is: achtrein, zoegeliek, zoemedein.
aanstoot, aonstoet, m., aonstuutselke, aonstuutsje =
reden tot ergernis; ergernis: dat mooste neet doen,
dat gief -; 'n oonstuutselke van giech = lichte aandoening, aanval.
aanstoten, aonstoete, stoetde aon of stoot aon, aongestoet( e) = a) stotend aanraken: ze stoetden 'm aon
z6nder tot de andere 't meTTekde; b) klinken: laote
veer ins - op broet en broedegOm.
afl. aonstoet.
aanstrepen, aonstriepe, striepde aon, aongestriep =
met een streep merken: die wuard woorte met Toed
potloed of roejen ink aongestriep.
aantaI, aonta(a)l, 0., aontaIle = een onbepaalde hoeveelheid: 'n - gemeinteroodslede stumde tege; 'n
oontaal bouwwmeke van groete historiese weerde;
doo is (of: zien) 'n - minse, die . .. ; dit, dat, 't gevalle is (niet: zien) groet.
aantekenen, aonteikene, zw., scheidb.: op de kalender get - = met een teken merken: iech zal
't miech - = opschrijven; zich op 't stadlwes
loote - = in ondertrouw laten opnemen; aongeteikende breve.
afl. oonteikening.
aantoeht, aontoch, m., aontochte = nadering: de
winter is in -; de kavvelkaad is in - .
3

AANTONEN

AARDACHTIG

aantonen, aontuine of aontoene, zw., scheidb. = a)
aanzegger, aonzegker, m., -s = persoon die (het
doen zien, opmerken: tuin miech die fout ins aon;
overlijden) aanzegt: in kostuum van - , hoegen
b) aanwijzen, bewijzen: de opgraovinge hObbe dudelik
hood, zwaTten das en Touwhejse.
aongetuind, tot hijj de Romeine hObbe gewoend; c)
aanzetten, aonzette, zat aon, aongezat = a) vastuitdrukken: zien hiel hawwing toende aon, tot heer
naaien aan: nuij knuip - ; b) scherp maken: zet't
zeker waos van z'n zaak.
sjeermets even aon; c) aansporen: tot koed - ; d)
afl. aontuining, -toening.
naderen: dao kump heer - (of: aongezat); met de
aanval, aonval, m., aonvalle = a) het aangrijpen in
nudige ekskuize kump heer altied - = te berde
brengen; e) dik maken: meel en vet zet eTTeg aon;
militaire zin: deen - van de Pruse kaom onverwachs; dat waos 'nen - op de polletiek van de pertijj;
f) bij dominospel: wee zet aon = begint?
b) kortstondige aandoening: 'nen - van koors,
aft. aonzetter; aonzetting; aonzetsel.
giech kriege.
aanzien, 1, aonzien, zaog aon, aongezeen = aanss. aonvalsteike.
dachtig, geduldig kijken naar: me moot ziech dat
aanvaUen, aonvalle, veel aon, aongevalle = geweldiers ins - ; b) elkaar fu de ogen zien: veeT zaogen
dadig aangrijpen, aantasten: De Russe bleve - ;
(of: keken) us ins aon en lagde; c) beschouwen: heer
dao veel miech 'nen groeten Mnd aon en beet miech in
woort veur get hoegeTs aongezeen es 'nen hoesknech;
m'n kute; de reliezjie - .
nog: dat Z1Wt ziech good aon = dat ziet er goed uit.
afl. aonval, aonvaller.
2, aonzeen, o. = a) bezien: iem. van - (meestal:
aanvangen, aonvange of -vaange, v6ng en ving aon,
aonzeens) kinne; b) eer, achtfug: 'tkollezjeginginaongevange of -gevaange: wat heet dee noe weer aonachteroet; iem. van - = gezag.
gevange = gedaan (meestal ong.)? wat mote veer
3, aonzeens, in de zegswijze: van aonzeens kinne =
noe goon - = doen?
van gezicht.
aanvliegen, aonvlege, vloog aon, aongevloge: eig.
aanziender ogell, aonzeender ouge: dat vermindert
dao kump 'n douf - ; fig. op iem. - = heftig en
aonzeendeT ouge; - achteroetgoon.
plotseling afgaan; iem. - = heftig en plotseling
aanzienlijk, aonzeenlik, -zenelik, bn., bw. = belangaanvallen.
rijk, groot: 'n --e pooTsie; van de ieTste umwalling
zien nog --e stokker euver; de grenze --' oetUtte; 'n aanvoer, aonveur, m., -e = het aanvoeren; het aangevoerde: wienig, viiOl - van kole; dao is geinen - .
meidske = flink, struis.
aanvoeren, aonveure, zw., scheidb. = a) leiden als
aft. aonzeen( -zene )likheid.
aanzoek, aonzeuk, 0., -e = verzoek: - doen bijj e
bevelhebber: e leger - ; b) met een vervoermidmeidske z'n awwers = de hand vragen.
del brengen: kole - ; bijbrengen: bewieze kOs heer
aanzoeken, aonzeuke, zeukde aon, aongezeuk = aanneet - .
zoek doen: iech hOb 'm noe al drijj kieTe aongezeuk
afl. aonveur; aonveurder; aonveuring.
aanvraag, aonvraog, v., -e = (officieel) verzoek: um te betaole = verzocht.
aap, aap, m., ape, eepke = bekend dier; bij verg. en
doen nao; op - vaan.
fig. in allerlei zegswijzen zoals in het A.N. o.a.
aanvragen, aonvraoge, vroog en vraogde aon, aonOrreges binne k6mme valle wie 'nen - in e kevinsje =
gevraog = iets officieel vragen aan een bevoegde
macht: de bon veur sjeun moot me bijj de distribusie
ergens niet thuis zijn; 'nen awwen - liere grijne =
aan een meester de kunst willen leren; dee grijnt
- , loket 34; OOtslaag - (of: vraoge).
wie 'nen - (of: duvel) veur e gOtgaat = is geheel
aanwaalen, aonwejje, wejde aon, aongewejd: eig. al
verbouwereerd; 'n eepke op e stekske veur drijj sent
dee stob kump hijj - ; de kuns zal dich ouch neet = zeker kinderspeelgoed; 't is um ape te sjiete =
= zo maar meester worden, zul je die niet.
't is te gek; dee geit ape vaange = iem. met grote
aanwennen, aongewene z., geweende z. aon, aonschoenen; iech VTOOg 'm, of heer d'n - al had hure
geweend = zich tot een gewoonte maken: dat
keke = of er al een begin van succes was waar te
geziechter trekke, heet heer z. gans aongeweend.
nemen; d'n - is gez6nd = het is in orde; wie 'nen
aft. aongeweensel.
-in e speul keigele = zich ergens niet thuis voelen
aanwensel, aongeweensel, 0., -s = verkeerde aanof zich niet weten te behelpen; dat is zjus d'n - =
gewende gewoonte: lier dat lielik - mer aof ,
de aardigheid, het doel, dat waar het op aankomt,
menneke!
b.v. veer kriegen avontuTe, en dat is zjus d'n - ; heer
aanwezig, aonwezig, bn.: de mieste lede waore - =
geit d'n - vluje en diech kins de zak ophawwe = hij
tegenwoordig.
heeft het voordeel en jij mag hem helpen; de sjeunaanwezigheid, aonwezigheid, v.: op eur - weurd vlUJl
meker kaom zjus op tied um d'n - te Tedde = kleine
pries gesuld = tegenwoordigheid.
jongen, klein meisje; noe is d'n - gaans kTaank =
aanwijzen, aonwieze, wees aon, aongeweze = doen
is het geheel mis.
zien door te wijzen; nauwkeurig aanduiden; iems.
5S. apekeutel, -kop, -kTootsj, -moets; z. ook a p eaandacht richten op: wies miech op de kaart ins
v 0 t*; stT6nt(s)aap.
Korea aon; de klok wijs d'n tied aon; de oerzaak - ;
aft. aapechtig, apedie, apin.
d'n aongeweze maan = de meest bevoegde.
aar, 1, aor, v. -e = korenaar; z. Apr ill.
aft. aonwijzing.
2, aojer, v. os: kOTe wat koelik in s'n - stOOt; leeg--s
aanwlJzing, aonwijzfug, v., -e, aonwijzingske = het
wasse hoeg.
aanwijzen; het aanwijzende; opheldering; voorinlichtfug: dat kinste zander - vinde; dat waos veuT aard, 1, aard, m. = wezen, natuur: driftig van - ; dat
is zoe d'n - van 't bieske; 't vruis tot 't zoe'nen - heet
us 'n dutelike - ; 'n interessante - veur 't bestande
= hard; heer heet geinen - mie d'rin = lust; heeT
hiJbbe van eus stadspoorte.
heet geinen - mie = levenslust.
aanzeggen, aonzegke, zag aon, aongezag = min of
2, aord, in de vero. zegsw.: iitiTdsje nao ze viiOTtsje =
meer plechtig mondelfug bekend maken: de kiJster
aardje naar z'n vaartje.
kaom d'n doed - ; me zouw 't h(1(Jm neet - = niet
aardachtig, eerdechtig, bn., bw.: 'nen -e smaak; dat
van hem denken.
smaak - = naar aarde.
aft. aonzegking.
4

AARDAPPEL

aardappel, eer(d)appe1, m., -e: de eerappele :/lien bewore; 'ne zak -e; 'n neus wie 'nen -; heer zingk,
offer 'nen heiten - in z'n keel heet; z. ook b 0 e r 1.
ss. eer( d)appeleboek, -boer, -kroet, -metske, -meel enz.
aardappelziekte, eer(d)appelekrengkde, v. Os: middele
tege de-.
aardbel, eerbeis en erebeis, v. -beize, -beiske: erebeize
kint heer door de lekker vrochskes; eerbeize met sakker.
ss. eerbeizevlaoj, -zjeleij.
aardbevlng, I, eerdbeving, v. -e, -bevingske: 'nnuijerwetse - en 't vleishoes verdwijnt veur iewig van de
wereld.
2, aardbeving, v. -e, -bevingske: 't liek wei 'n - .
aardbol, eerdbol, m.: iech bin de gelOkkigste mins van
d'n - = de wereld.
aarde, eerd, v. = a) onze planeet: ze is 't aordigste
keend op dees -; b) begane grond: es veer op - us
roste; euver - ligke = opgebaard zijn; e) klei,
leem: dat is neet van - , dat is porselein; aardew.
toebereide klei in kneedbare toestand.
S8. eerdolie, -peers (~.a.).
af!. eerdechtig; eerds, eerde (bn.).
I aarden, aarde, aardde, geaard = de aard vertonen
van: nao z'ne vajer, z'n majer - .
II aarden, eerde, bn. = van klei of aarde: 'nen - pot;
veer fouke oet 'n - piep; meister Krenteneers met 'n
geel - pan in ein hand en de steel in de ander.
aardewerk, eerdewerrek, o. = vaatwerk, sanitair van
aarde, klei: e febrik van -; potte, panne en alderleij
- oet de ierste iew; z. a a r d w e r k e r.
aardig, aordig, bn., bw. = a) een aangename indruk
makende: 'n - keend, snuutske = lief, bevallig; 'n
-e mop, dat is - gezag = leuk; b) vrij groot, vrij
veel: 'n - stiJkske vleis; heer heet - get geld; 'n bitsje = zeer veel; nog: iech veul miech zoe - =
vreemd, onwel; dat is 'n - verhool, get aordigs este
't miech waogs = vreemd, eigenaardig.
af!. aordigheid.
aardigheid, aordigheid, v. aordighede, aordigheidsje
= a) het aardige van iets: de - is gaw devanaof;
dat is gein - mie; b) iets dat een aardige indruk
maakt: datwaos 'n - (sje) vanz'n leefste; e) pleizier,
genoegen: dao hOb iechnoe m'n -in ..
aardmannetje, z. eve r men n e k e*.
aardrijk, eerdriek en aardriek, 0.: aalwatop 'teerdriek
is, daank de Meister van dao bove.
aardrijkskunde, aarderikskunde, v.: heer kOs niks van
z'n -; vijf veur - kriege.
aards, eerds en aards, bn., bw. = a) op de aarde
betrekking hebbende; op de aarde: de eerdse (en:
aardse) machte; 't eerds ( n: aards) paradies; b) vergankelijk: van al 't eerds gewiemel is booe niks te
zien; nog: 't eerds (en: aards) sliek = geld.
aardwerker, eerdewerreker, m. -s = arbeiderin aardewerkfabrieken: ze troude met 'nen - , 'ne pottemaan.
aark*, z. e r k.
aars, volgens Franquinet aors in de zegsw. lek miech
am aOTS = je kunt me stikken. De uitdrukking
onder RijnI. invloed.
aarslook* of aorslook*, o. = aarsgat: e zwart (aars-)
look hObbe = van adel zijn; gebruikelijk is ook
viesloo k*.
aarts-, aarts-: aartsbissjop, -hertog, -ingel, -vajeri -leefhObber, -bedreger; -luij, -vijjand. In ong. bet. is
arsjie- gebruikelijker b.v. dat is arsjie-gemein, z.
are hi.
I aas, In de bet. van lokspijs als simplex niet in gebruik. Vissers spreken b.v. van voor; verg. a zen.
ss. sjinaos = sehendbrok.

ACHEVEREN
II aas, aos, m. aoze en aos, lioske = de een in kaarten andere spelen: d'n - van sjlJppe (of: sjlJppenaos)
oetspeule.
ss. harten., klaveren-, roetenaos, z.ook aos* 1.
abat-jour, abbezjoer, m. os, abbezjoerke = lampekap: 't leech velt op taofel oet de greunen - .
abbattoir, abbatwaar, m. -s = openbaar slachthuis:
bring dat verreke nao d'n - .
abberdaan;abbezjoer*,z.labberdaan; abat-jour.
A.B.-book*, in de zegsw. sprekewie 'n - = leerzaam
en duidelijk.
A.B.C., o. en m.: d'n (of: 't) -liere.
abdij, abdijj, v., abdijje = klooster door een abt bestuurd: de - van Sintervaos gaof Arnulf aon d'n
aartsUissjop van Trier.
abeel, z. bel b ou m*.
abel*, abel, m., -e = alver(tje): -e, govies en rotsei
-e smikke met 'n kietsj aon z'nen angel en ziepuutsjes met e pieringske aon 'n driiodsje.
abel < lat. albula.
abominabel, abominabel en abobbinabel, bn., bw. =
vreselijk: -e meziek; - vals.
abondant, abbendant, bn., bw.: de pere:/lien ditjaor= overvloedig.
ail. abbendonsie.
abonnement, abonnemint, 0., -e, abonneminsje = a)
het zieh abonneren: 'n - numme; b) de prijs: 't betaole;e)abonnementskaart:iechhadm'n-vergete.
ss. abonnemintskaart; jaorabonnemint.
Abraham, Abraham, Aberham, Abram, m.: in Abrams
sjoet zitte = rustig, aangenaam zitten; weite, boe
Abraham de masterd haolt = op de hoogte zijn;
verg. Bar tel.
Abramslook*, 0.: een gedeelte der Brusselsestraat,
waar Abraham van Citters, een artillerist, in 1 '761
door onvoorziehtigheid een kruitmagazijn in de
lueht deed vliegen, gelegen binnen de oude
vestingwerken (look = gat). In de Maasgouw,
Jg. 1880, bIz. 347, wordt een gedieht op deze
explosie medegedeeld.
a brieole, abriekol, 1, bw.: - speule = over band
spelen (bilj.); 2, m.; abriekolle = over band gemaakte bal; 'ne sjoenen - make; met 'ne lestigen wOOt 'r de pertijj.
abrlkoos, z. a p pel e k 0 u w*.
absint, absint, m.: 'n fles, e gleeske -; zijj naom 'nen
avvekaot en heer 'nen - .
absolutie, abselusie, v. (e = 8) : de - kriege, geve =
vergiffenis der zonden; kwijtsehelding.
absoute, absoet, v. = de (gezongen) gebeden en de
zegen in de kerk bij en om de doodkist: de pestoer
deeg de -; veur de - ging heer oet.
abt, ab, m. abte, ebke: d'n - van TOOgerlo; de Zapstraot het eigelik Abstraot nao d'n - dee veur de
Uissjop van Luik 't gezag veurde.
aeeoustiek, akkoestiek, m. en
d'n - in de zaol
waos slech.
aeetyleen, asieteleen, m.: dao is geinen - mie in m'n
jietslamp.
ss. asieteleenlamp, -leech.
aeh, aeh, gwl. och, aoch.
ss. aocherrem(kes), aochot(tekes), aochotecho.t.
achele*, aehelde, geaeheld = met graagte eten: zuug
dee kleine ins - .
achele
joods-du. aeheln = eten; gewestelijk
ned. (h)achelen.
acheveren, asjevere, inz. i.h. voltooid deelw. geasjeveerd = zorgvuldig afgewerkt; af; z. ook a k k eI eve r e*.

v.:

<
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ACHT
I acht, aeh, v. = oplettende zorg: in 't vervolleg beter
- geve; :riech in - numme veur verkajdheid.
ss.-afl. inachnumming.
II acht, aeh, I, telw. a) hoofdtelw. (zelfst.): twie en
- is tien; veer :rien met us achte; (bijv.) d'n trein van
- (of: acht ore); dat kos ach sent; b) rangtelw. paasj
- ; 2, v., achte, echske = cijfer: sjriefs iers 'n twie
en daan drijj achte.
ss. achtien, achentwintig enz.; achMnderd, -doezend
enz.; achmaol.
aft. achde of achste; achder-, achsterleij.

Abstraot of Zapstraot (z. abt en Kalvarie)
achter, achter = het tegengestelde van "voor", 1,
bw.: vMr en - 'tzellefde; de klok lop -; 2, VZ.: de
wel van de kinder steit - de deur; - iemes loupe.
Opm. Enigszins vero. is de bet. van door, over: met
de res lepe ze daan naoderhand achter straote en daan
hoort me tot saoves loot: vest vest of wel mosselespek!
ze naom deks nag Onder ederen errem 'nen andere
korref met en gOng daan "achter straote"; z. ook
a c h t ere n.
ss. achterin, -nao, -um; -sUl; andere ss. z. vlg. woorden; boe-, daoachter.
achterdenken, achterdinke, o. = achterdocht: Mbbe; juffrouw VlasblOm bleef in - .
achterdocht, achterd6ch, m.: - Mbbe; zander einigen
- = wantrouwen.
afl. achtertMchtig(heid).
achtcreen, 1, achterein, bw. = achter elkaar: ze
kaome - binne; ze werrek - aofmake = zonder
tussenpozen.
2, aehtrein, bw. = aanstonds: iech k6m -, iech bin
zoe klaor; - vertelt heer nog, tot heer neet toes waor =
dadelijk.
Opm. achterein gwI. met klemt. op achter, achtrein
met klemt. op -ein.
achtcren, achtere, bw.: nao - goon = a) eig.; b) zijn
gevoeg gaan doen.
6

ADEL
achtergrond, achtergr6nd, m.: 't negerorkes op d'n - :
haw diech get op d'n - = zonder dat je in 't oog valt.
achterhalen, achterhole, -haolde, achterhaold = te
weten komen, er achter komen: iech kin datneet-.
achterhuis, 1, aehterhoes, o. -hoezer (met klemt. op
achter) = achterste deel van een huis: de werrekplaots waos in 't - .
2, achterhous (met klemt. op -hous), in de zegsw.
achterhous zette = wegbergen, uit de weg zetten
b.v. dat kemerke woort gebruuk um alderleij proUe
- te utte; nog get - Mbbe = in reserve; ze zatte
:rich - met 'n dropke = in een verborgen kamertje,
niet in de gelagkamer (omdat het cafe geen vergunning had om sterke drank te vertappen).
achterom, achterum, bw. in de zegsw. - is kerremis,
tegen een telaatkomer.
achterpoot, aehterpoet, m., -pu; gwI. echterste poet,
pu. Z. a e h t e r s t.
achterst, echterste, bn. = het verst naar aehter: 't peerd strukelde; op z'n - pu goon stoon = eig. van
een paard; fig. driftig zich tegen iets verzetten,
opstuiven; de - pu van e peerd = de achterpoten.
z. ook a c h t e r s t e.
achterste, echterste, o. = a) achtereinde van iets:
't - viiiJre en 't binnenste boete = avereehts; b) zitvlak: heer veel op z'n -; dee meint of z'n - 'n
kardinaolsmiJts is = hij verbeeldt zich heel wat; z'n
- jeuk 'm (dat is e good boterjaor) het tweede deel
der spreuk is ons niet duidelijk; z. ook v ark e n.
achteruit, achteroet 1, bw. = in aehterwaartse richting; - rijje is neet achter oet rijje; 2, m. = a) bijuitgang van een huis in een andere straat: dat is e
gereeflik hoes met deen - in de J iiostraot; b) achterhuis, -kamer, -woning: ze woende in 'nen -; de
gansen - weerklOnk van kloppe, zege, tummere; nog:
d'n - ope hawwe = zorgen voor de ontlasting.
ss. achteroetgoon, -loupe, -rijje.
acht(e)rein, z. a e h t ere e n.
achtkantig, achkentig, bn., bw. = a) met aeht hoeken: 't aajd stadhoes met 'n - teurensje es daakruter;
b) ruw, onbeschaafd: 'nen achkentige boer.
achtste, achde of aehste = a) rangtelw. (zelfst.) heer
is d'n achste (of: achde); op d'n achste (of: achde);
(bijv.) op d'n achsten (of: achden) Aprel; b) breuk
of verdelingsgetaI: twie achste (of: achde); ein achste
of achde (deil) waos veur miech.
actrice, aktries, v., -e, aktrieske: 'n Franse -; 'n
denske met 'n aktrieske.
Adll!D, Adam, m.: - en Eva, eus euver-en-teuver groetvajer en groetmojer; kinderrijmpjes: Adam en Eva
zaoten in e kuupke, Adam lUfde ze beiil,sje op en Eva
leet e puupke; Adam en Eva spiiolden op d'n olleger,
d'n olleger waos gebroke, ze spiiOlden op e paar knoke,
de knoke waore te laank, ze spiiolden op 'n plaank,
die ploonk die waos te dik, ze spMlden op 'n mik,
die mik die waos te dOn, ze spMlden op 'n on, de on
die waos te rot, ze spoolden op 't peerd z'n vot! nog:
Adamsknobbel = appel; deforsjet van - = handen;
dat heet - al aon Eva verteld = dat is al heel oud.
adder, adder, v., -s, edderke = gifslang; ook fig.: bijj
us vimte soms -s Onder werrem, vochtige stein; fig.
iech laot miech niks zegke van zoe'n - van e wiej.
ss. adderbeet.
addergebroed, adderegebreus, 0.; vero.
addle*, z. ad i e u.
ade), adel, m.: die van - :rien, Mbbe e zwart (vies)look;
iem. d'n - ins bloetlegke = de waarheid zeggen;
't is kalen - .
afl. adelik.

ADELAAR

AFHALEN

adelaar, adeleer, m. os: d'n -

is keuning in de loch;
d'n - is de keuning van de veugel; z. ook are n d.
adellijk, adelik, bn., bw.: de -e giech = het pootje.
adem, asem, aosem, m. = a) in- en uitgeademde lucht:

d'n - verlere; in de kaw loch zaog me z'nen -; sterreve
aon de korten -; ze gonne zich (= elkander) niks,
zelfs geinen -; b) ademhaling: heer dr6nk ze glaas
in einen - oet; ze waore te zier oet hunnen - (=
buiten adem) um zich nog wijjer te kekele; nog:
geinen - op get geve = niet reageren op; gaw oet
z'nen - zien = kortademig worden; fig. niet lang
iets volhouden.
ss. aosemhole.
afl. aoseme (ww.).
ademen, asemen, aoseme, aosemde, geaosemp (geaosemde) = a) ademhalen: iech moos zoe helloupe,

tot iech koelik mie kos - , wie iech aon de stasie
waor; b) inademen: hijj aosemt me niks wie gooj loch.
ss. in-, oetaoseme.
afl. beaoseme (ww.).
ademhalen, aosemhole, haolde aosem, aosemgehaold
= lucht in zich opnemen (en weder uitdrijven):

deep -, zag d'n dokter.
afl. aosemholing.

= a) bloedvat: 't blood
vleujt 'm roesjend door z'n -s; 'n aojerke in m'n oug
is gespronge; iem. 'n - laote; b) smal aardgedeelte
dat goud bevat, of ander metaal inz. in ss.: 'n goudaojer; c) bochtige, kronkelende streep: malber ronder -s; z. ook a a r 2.
ss. goud-, zelleveraojer.
aderslag, aojerslaag, m. -sleeg: Mestreechter taol, blief
us altied gegeve, es - van eige leve.
adieu, addie, 1, tw.: - mien kammeraote,'t heimwee
grip miech aon; -ll1arie! 2, m. = vaarwel; afscheid:
iem. - zegke; dat waos 'nen - veur langen tied.
ader, aojer, v. os, iiojerke

adjunct, adjunk, m., adjunkte; = als hulp toegevoegde lagere ambtenaar: vraog 't d'n -.
ss. adjunk-inspekteur, adjunk-kemies.
admiraal, admeraol en ammeraol, m. -e, ado, ammeriiiilke = vlootvoogd: d'n Ingelsen-.
adres, addres, v. en 0.: sjrief bove de breef 't - van

sje is - lielik; met dat - weer gaon iech mer neet oet.
afl. affreuzigheid, affreusheid.
affront, affront, m. en 0., -e, affrunsje = beiediging:
iem. 'n (of: 'nen) - aondoen; dee nump 'n - es
komplemint op = suI; of: iem. die dikhuidig is bij
beledigingen.
affronteren, affrontere, zw. = beledigen; tegen het
hoofd stoten: iemes erreg geaffronteerd hObbe; de wels

miech toch neet -, hoop iech, door neet te komme.
afl. (contaminatie) veraffr6nte·re (ww.).
afgaan, aofgoon, ging of gong aof, aofgega(a)nge = a)
naar beneden gaan: veurziechtig d'n trap --; b) recht
op iem. ofiets toegaan: op z'n doel aofgoon; c} weggaan, vertrekken: van z'n vrouw -; van de sjaol -;
d} ontbranden, afgeschoten worden: inins ging 't
pistol aof; e) losgaan: good vasbinde, anders geit d'n
dook devan aof; f) ontlasting hebben: good veur aof
te goon; de kraanke kos neet -; nog: 't weer geit aof
= het gaat dooien; gaank e sWkske met miech aof =
loop een eindje mee; van z'n eige - = bezwijmen,
van zijn stokje vallen.
afl. aofgaank.
afgang, aofga(a)nk, m. = helling, hellend pad; inz.
ontlasting: get innumme veur d'n -; ze laote dao de
luij verdruge van weges d'n -; aon d'n - zien =
diarree hebben; z. ook dun n e.
afgeleefd, aofgeleef, bn., aofgeieefde = oud en zwak
door leeftijd: 'nen aofgeleefden awwe maan.
afgelegen, aofgelege, bn. = niet in de nabijheid gelegen; eenzaam: op -- boerderijje hadde de bokke-

rijjers vrijj speul.

miech.
mlvenant, z. a v v e nan t*.
advertentieblad, advertensie- en avvertensieblaad, 0.:

iech loos in 't -

ai en toe, z. it v v e n t 0 u w*.
affaire, affeer, v. affere(s), affeerke = zaak: dat zien
neet eur afferes, m'nhier = dat zijn niet uw zaken,
bemoei u daar niet mede; 'n - met de peliesie hObbe
= rechtszaak, aangelegenheid; dee heet dao 'n gooj
- in de Groete Staat = winkel, nering.
aUeer*, z. affaire.
affiche, affiesje, v. en 0., Os, affiesj(e)ke = aanplakbiljet: euveraal woorte -s aongeplak.
afl. affiesjere (ww.).
affreus, affreus, bn., bw. affreuze; affreuzer, affreuste
= afschuwelijk, afgrijselijk: 'n - konzaer; dat tepiet-

zoe minnig angazjemint.

advocaat, avvekaot en affekaot, m. -e, avvekiiiitsje
en affekiiiitsje = a) rechtsgeleerde: dao is geinen

avvekaot dee miech besjeemp kin make; 'nen avvekaot
dee de luij struibde; dao breke zich de affekaote de kop,
um dat aon te tuine; zich veule wie 'ne boer Wsse twie
affekaote = weinig op zijn gemak; lege wie 'nen
avvekaot; 'nen avvekaot van koej zake; zoe dik gezejd
wie affekaote in de hel; e gewete wie vaan 'nen avvekaot = zeer ruim; spott. me kaan avvekaot zien en
toch verstaand hObbe; b) cognac met eieren: 'n fles
avvekaot; de dames dronke 'n avvekaOisje.
ss. avvekaotestreke; hegkenavvekaot.
ai, aof, bw.: van z'ne stool -; op en - .
ss. z. de vlg. woorden.
afborstelen, aofbeursteie, zw., scheidb. = a) door
borstelen reinigen; 'nen hood, ziech -; b) afranselen: ze hObbe miech dao ins evekes aofgebeursteld.
afbrengen, aofbringe, brach of broch aof, aofgebrach
of -gebroch = a) naar beneden brengen: bring dat
book met aof; b) doen verlaten: van de goje weeg -;
c) het gevaar teboven komen: 't 'r good - bijj 't
eksame; d) bij het naar huis gaan vergezellen: iem.

e sWkske -; hell bring miech noe aof tot aon de brok.

afgevaardigde, aofgevaardigde, m. -v., my. = enkelv.
= afgezonden met een bepaalde opdracht; inz.
volksvertegenwoordiger: euzen - in de Twiede
Kamer; verg. de put e.
afgod, aofgod, m., aofgode = a) valse god: de aofgode
van de Egiptenere; b) bemind iem.: 't keend waos

haaren -.
aofgodsbeeld.
afl. aofgoderijj; aofgodies.

S8.

afgrijseJijk, aofgrijselik, bn., bw.

-

konzaer mote bijjwoene; -

=

afschuwelijk: 'n

vals speule; gwl.

affreus.
afl. aofgrijselikheid.
aigrond, aofgrond, m., -e

= grondeloze diepte: de
moelezel rolde in d'n -; in d'n - van de hel.
aigunst, aofguns, V. = nijd: truus diech mer, vrouw!
dat koedspreke vaan dat sirpint is niks wie - .
afl. aofgunstig(heid}.

afhalen, aofhole, haolde aof, aofgehaold = a) aan het
station, aan de post komen weghalen: de breve, de
bagazje laote -; b) iem. ergens gaan halen om met
hem elders te gaan: prins Karnaval woort aofgehaold door de herremenie vaan St.-Pieter; c) naar
beneden halen: hool miech m'ne winterjas even aof;
nog: de bedde - = het beddegoed van het bed
wegnemen om het te laten uitluchten.
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AFHOUDEN
afbouden, aofhawwe, heel aof, aofgehawwe = a) beletten te naderen: met 'ne stek d'n Mnd van ziech -;
b) niet aanraken: haW d'n han daovaan aof; c) verhinderen te doen: iem. van ze werrek -; d) korten,
aftrekken: dat geld woort van 't loen aofgehawwe;
nog: 'n tien menute Tech veuroet en dan links - =
zijdelings inslaan.
.
afhouwen, aofhouwe, houde aof, aofgehouwe of aofgehoud = met een houw afscheiden: 'nen tak, 'nen
errem -_
afketsen, aofketse, ketsde aof, aofgekets = mislukken, afgestoten worden: al z'n leefwiiordsjes ketsden
aof op hiiOT ieskaajd hart; ook a 0 f k e t s j e*.
afkeuren, aofkiiore, kiiorde aof, aofgekiiord = veroordel en, niet goedvinden, laken: zoe'n handelwijs moot
eder rechsjaope mins -; dat kiiorde veer allemaol aof.
afl. aofkiiOring.
afkijken, aofkieke, keek aof, aofgekeke = naar beneden kijken: heer keek d'n trap aof, meh 'r zaog
niemes; van iem. (get) - = ongemerkt afzien.
afknijpen, aofkniepe, kneep aof, aofgeknepe; gewoner
is: aofpitse*.
afkoelen, aofkeule, zw., scheidb. = koeI, koeler worden: 's nachts keulde 't erreg aof.
afl. aofkeuling.
afkomen, aofkomme, k(w)aom aof, aofgek6mme =
a) afdalen: de PieteTsberreg -; b) zich verwijderen
van: veer kOste neet van dat eiland -; c) recht op
iem. afgaan (met vijandelijke bedoelingen): giftig
kaom heer op us aof; d) Iangs een weg aankomen;
een rivier afvaren: de Groete Staat -; 't merretsjeep
kaom de Maos aof; e) afgeleid worden: kejzjem kump
van quinzaine aof; f) bevrijd of ontslagen worden:
iech k6s neet van dee vent -; arreges good van -;
nog: wienie kump de beneuming aof = wordt officieel medegedeeld?
afl. aofk6ms.
afkomst, aofkoms, v. = a) kom-af: van lngelse - ;
b) het afgeleid zijn van: de - van e woord.
afkussen, z. a 0 fp u n e*.
aflaat, aoflaot, m. -e = R.K. kwijtschelding van
tijdelijke straffen onder bepaalde voorwaarden na
vergeving der zonden: 'ne vollen - verdene; onder
invloed van het A.N. ook a f 1 a 0 t.
aUaten, aOflaote, Ieet aof, aofgelaote = a) naar beneden Iaten: de valgardijn waor aofgelaote; b) niet
toestaan eeri plaats te verlaten: heer leet miech neet
van de kamer aof; c) iem. vergezellen bij het naar
beneden gaan:.mevrouw leet miech zellef d'n trap
aof; d) niet ophouden: laot tach d'nen hood aof;
e) weglaten: laot miech, m'ne naom van de lies aof;
nog: de mellek - = ontromen.
afl. aoflaot.
aUeggen, aom~gke, lag aof, aofgelag = afdoen: de
mantel- (ook: zich aoflegke = de kleren afleggen);
. 'n eksame - = doen; rekening en verantwoording = geven; 't mote - tege = onderdoen; de groeten
hier - = spelen.
afUegen, aoflege, loog aof, aofgeloge: eine get doen = Iaten herroepen; heer loog alles aof = loochende.
aUikken, aoflekke, lekde aof, aofgelek = door likken
verwijderen; schoonmaken: d'n honing -; d'n telleur - ; 'n aofgelekde botram = een meisje dat veel
vrijers heeft gehad.
aUoop, 1, aofloup, m. = einde: nao - bal; d'n - van
get b.v. 'n vergadeTing, 'n kloppertijj aofwachte. ,
2, aOfluip, m., -e = pijp of buis, waardoor een
vloeiStof wegloopt: d'n - is verstop, laot de pOmpemeker kOmme.
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AFSCHAFFEN

aflopen, aofloupe, leep aof, aofgeloupe = a) lopend
zich van een plaats verwijderen: Zjengske, neet van
de stop -; b)naar beneden lopen: hel d'n trap -;
c) verslijten door lopen: de luiper is, de trappe zien
aofgeloupe; d) tot het einde toe lopen: veer mooste
'ne hiele lange gaank ~; e) eindigen: aofgeloupe =
uit; 't lap vendaog met 'm aof = hij zal sterven; 't
fies is good aofgeloupe; 't aofgeloupe jaor; f) achtereenvolgens bezoeken: de gemeinteTaodslede -; g)
geregeld dikwijls bezoeken: alle kerremisse -; nog:
de wekker leep aof = trad in werking; zegsw. wie 'n reutekeers = elke dag magerder worden.
afluisteren, aofluustere, zw., scheidb. = ongemerkt
naar iets luisteren en de woorden opvangen: ze heet
alles aon de deur stoon - .
Opm. Vroeger veelal oetluustere, z.a.
afmaken, aofmake, maakde aof, aofgemaak = a)
voltooien: iers de wcrrek - en dan speule; b) doden:
de errem bies mpos aofgemaak weurde; c) afbreken:
in dat artiekel woort dat book, dee sjrijver aofgemaak,
niks bleef mie van 'm euver; zijj heet 't aofgemaak,
neet heer; d)nog:refl.ziechvanget- = zich vaneen
verplichting zo goed en zo kwaad als het kan, vrijmaken; ziech van iemes - = vrijrnaken, losmaken.
afnemen, aofnumme, naom aof, aofgen6mme; = a)
opnemen en verwijderen: e book van de plaank - ;
de taofel - = het eetgerei verwijderen; de stab - ;
b) iem. van een plaats, inrichting verwijderen: 'ne
j6ng van sjaol -; c) van het hoofd nemen: d'n hood
veur iem. -; d) van afdoen: van dat huipke goldes
op taofel naom heer einen aof; e) minder worden:
z'n krachte nummen aof; nog: e keend get - = ontnemen; iemes 'n eksame - = doen ondergaan.
afl. aofnummer.
afpassen, 1, aofpasse, pasde aof, aofgepas = nauwkeurig meten: aofgepas geld = afgepaSt geld.
2, aofpessere (met de bijbet.: met moeite) pesserde
aof, aofgepesserd.
afplukken, aofplokke, plOkde aof, aofgeplok: blOmme,
blajer -; 'n aofgeplokde roes.
afrekeneu, aofrekene, zw., scheidb. = de reke,ning
vereffenen: garfon, -I heer had met 't leve aofgerekend = verwachtte er niets meer van.
afl' aofrekening.
I
afrekening, aofrekening, v., -e = het afrekenen,
schuldvereffening: op - betaole; - nao drijj mound;
d'n daag van - .
afriehten, aofriechte, riechde aof, aofgeriech = dresseren: d'n hood - .
afl. aofriechting.
afriJden, aofrijje, rijjde of reej aof, aofgerijje of -gereje = a) wegrijden, vertrekken: de wage zal zoe - ;
van veur 't hotel -; b) naar beneden rijden: de
Rasberreg -; c) een afstand afleggen: de baon in
drijj menute -; d) rijdend doortrekken: de hiel stad
- ; e) opzettelijk vermoeien: de peerd mote eliken
daag aofgerijje weurde; 'n aofgerijjde aw krak =
afgejakkerd.
afrikaantje, afrikaonsje, 0., -s = sierplant: lelies, -1/
en zannebl6mme.
afroepen, aofrope, reep aof, aofgerope = a) naar beneden roepen: heer reep hiilJr van booen aof; b) een
voor een luide noemen: de naome woorte aofgerope
en eder reep op z'n bIliirt dan "prizzent".
afsehaffen, aofsjaffe, sjafde aof, aofgesjaf = doen
ophouden, buiten gebruik stellen: misbTUke -;
aofgesjafde geweentes; veer hObbe de maog aUang
aofgesjaf = niet meer in dienSt gehouden.
afl. aofsjaffer; aofsjaffing.

AFSCHEID
afsebeid, aofsjeid, o. = a) het scbeiden van: 'n hartelik -; - numme; tot -; b) afscheidswoord: ze Leste
- waor "God zegen dich".
ss. aofsjeidsbezeuk, -kollezje, -preek, -woord.
afsebeiden, aofsjeije, sjeijde aof, aofgesjeijd of aofgesjeije = afzonderen, scheiden van: de lever sjeijt
gal aof; refl. ziech - van 't gezelsjap.
afl. aofsjeijd, oofsjeijing.
afseheiding, aofsjeijing, v., -e = a) het afscheiden:
de - van gal; b) de scheiding tussen personen enz.:
dao waos'n streng - tosse de twie sjaole; c) hetgeen
de afscheiding maakt: 'n hegk es -; tosse de twie
weije waos gein - .
afsehieten, aofsjete, sjoot aof, aofgesjote = a) doen
afgaan, voortschieten uit een schiettuig: ze geweer
-; 'ne pijl - ; b) naar beneden doen vallen; afscheiden door schieten: de vogel -; zich 'ne vinger
-; c) met snelle vaart naar beneden komen: heer
glits oet en sjut van de Ledder oof; d) met sneile vaart
afkomen op: wie heer us zaog, sjoot 'r op us aof; nog:
e met plaanke aojgesjote z6lderkemerke = afschutten.
afsehrljven, aofsjrieve, sjreef aof, aofgesjreve = a)
verminderen met: elike maond ZOO guide -; b) melden dat men niet kan komen, dat iets niet kan
plaatshebben: iech hOb 'n zwoer kaw gekrege, iech zal
'm mote -; heer heet hMr aojgesjreve = de verloving
verbroken; c) ten einde schrijven: de gistere begOnne
breej -; d) van een lijst afvoeren: es lid -; e) over-,
naschrijven: de s6mme heet de koejOng aojgesjreve.
afl. aojsjrijver, -sjrijving.
afsehudden, aofsjMde, sjMde aof, aofgesjOd: 't regewater van zich - = schuddend verwijderen; eerappele - = afgieten; de moos dat verdreet euver dee
jOng van dich - = er je van bevrijden.
afslaan, aofsloon, sloog aof, aofgeslage = a) door
slaan verwijderen, verdrijven: flink van ziech -;
'nen aonval -; b) van de hand wijzen: dat zal iech
neet -; e) door slaan scheiden van: iem. de kop-;
d) minder in prijs stellen, worden: de winkeleers
hObben aojgeslage; de kojjie is aojgeslage; e) een
andere richting inslaan: rech veuroet en dan links - .
afl. aojslaag.
afslag, aofslaag, m. = a) vermindering: die zulle van impos geve; groeten - in de koffie; b) openbare
verkoping: bijj - verkoupe.
afslager, aofsleger, m., -s = openbare verkoper, roeper bij de afslag: de -s hadden deen daag 't druk.
afslikken, aofslikke, Z. ins 1 i k ken.
afsluiten, aofslete, sloot aof, aofgeslote = a) door
sluiting ontoegankelijk maken: 't hoes -; b) op
slot doen: 'n kas -; c) verbinding verhinderen:
de gaas -; de waterkraon - .
aft. aojsZeting.
afsnljden, aofsnijje, snooj aof, aofgesnoje = a) door
snijden afscheiden: 'nen tros - ; b) versperren: iem.
de pas - , eig. en fig.
afspraak, aofspraok, v., -e, aofsprliOkske = mondelinge overeenkomst: 'n - maken; 'n aofsprMkske
hObbe met e meidske.
afstaan, aofstoon, st6nt, st6ng, sting aof, aofgesta(a)nde, -gesta(a)nge = a) afstand doen van:
z'n rechte aon iemes -; b) tijdelijk ten gebruike
geven: iech zal de kamer veur 'n week - .
afl. aojstand.
afstand, aofstand, m. -e, aofstensje = a) het laten
varen: - daen van de regering; b) de lengte tussen
twee punten: 'ne groeten -; op korten -; nog: iem.
op - hawwe = verhinderen familiaar te worden.
ss. aofstandsmeter, -wijzer.

AFWIJZEN
afstoven, aofstaove, staofde aof, aofgestaof = afschepen, maar sterker: zoe woorte de aw Zede aojgestaof; lielik aofgestaof.
afstrijden, aofstrijje, strijjde en streej aof, aofgestrijjd, -gestreje: iem. get - = een bewering, mening b.v. in een woordenstrijd trachten uit het
hoofd te praten, te loochenen.
aftrek, aoftrek, m. = a) mindering: nao - van de Mste;
b) vraag naar: deen toubak heet geinen -; - vinde.
aftrekken, aoftrekke, trok aof, aofgetrokke = a)
trekkend verwijderen: 't pepier van de mOT - ; z'n
han van iem. - = iem. aan zijn lot overlaten; b)
verminderen: optelle en -; c) zich verwijderen van:
't Onweer trok aof; d) fotograferen: zich (up de kerremis) laote - .
aftroggelen, aoftr6ggele, zw., scheidb. = door mooie
praatjes, list verkrijgen: iemes geld - ; Z. a 0 f16 k s e*.
afval, aofval, m. = a) ontrouw worden: iem. tot - van
ze geloufbringe; b) hetgeen afgevallen is, iets van geringe waarde: tl'n - van fruit; deen - koup iech neet.
afvallen, aofvalle, veel aof, aofgevalle = a) naar
beneden vallen: van de boom, 'nen trap -; b) ontrouw worden aan: iem. (of: van iem.) -; van de
kerrek -; c) vermageren: heer is noo z'n Leste
krenkde erreg aojgevalle = vermagerd; nog: velt
veur miech gein kleinigheid aoj? dat zal uuch erreg = tegenvallen.
afl. aojval.
afvangen, aofvaange, v6ng of ving aof, aofgevaange:
die heet miech dao lielik aojgevaange = er in laten
lopeno
afverkoop, aofverkoup, m., -kuip: me zeet in 't Mestreechs gewoenelik - en neet oetverkoup.
afverkopen, aofverkoupe, gwl. infinitief = uitverkopen.
afvragen, aofvraoge, vroog en vraogde aof, aofgevraog: iem. de les - = n.l. door vragen trachten
te weten te komen of iem. z'n les kent; iech vroog
miech zellef aof, of iech miech soms verzeen had =
stelde mij de vraag, dacht erover na.
afwaarts, aofwaarts, bw., bn. = benedenwaarts:
stroum - (of: stroumaof).
alwaehten, aofwachte, wachde aof, aofgewach =
wachten tot iem. komt, iets gebeurt: iem. aon de
deur -; d'n trein -; 'n oofwachtende hawwing aonnumme; z'n beurt -; z'nen tied - = de gelegenheid;
iem. - = loerend op iem. wachten om hem aan
te vallen.
afI. aofwachting.
afwas, aofwas, m. = a) het afwassen: aon d'n beginne; b) het af te wassen vaatwerk: tl'n - steit
nog in de keuke.
aiwassen, aofwasse, wasde aof, aofgewasse = a) door
wassen verwijderen, reinigen: was diech dat zwart
van de geziech aof; b) de afwas doen: iech hOb nog
neet aofgewasse.
afl. aofwas; aofwassing.
afwennen, aofgewene, geweende aof, aofgeweend;
ook refl.: Pieke, dat dich in d'n neus peutere, mooste
dich - , anders zal iech 't dich - = afleren.
afwezig, aofwezig en afwezig, bn.: de biJTregemeister
is-.
afl. aoj- en ajwezigheid.
afwljzen, aofwieze, wees aof, aofgeweze = a) niet
toelaten, niet ontvangen: ze verzeuk, z'n aonbOd is
oojgeweze; b) niet de verlangde bevoegdhied krijgen: twie kandidaote woorte aofgeweze.
aft. aofwij'Zing.
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AFWINDEN
afwinden, aofwindele, zw., scheidb.: gare - = draaiend afhalen.
afzet, aofzet, m. = verkoop van goederen, grondstoffen enz.: d'n - in 't boeteland van 't eerdewerrek
nump elik jaor tauw.
afzetsel, aofzetsel, 0., -s, gwl. aofzetselke = loot,
stek: geej miech van dat mojerplensje twie aojzetselkes.
afzetten, aofzette, zat aof, aofgezat = a) afscheiden:
iemes e bein -; b) afnemen: z'nen hood -; c) bedriegen, te veellaten betalen: deen hoteljee heet us
lielik aojgezat; d) omzomen: met kant aojgezatde
mouwe; e) afsluiten: de straote woorte dadelik aojgezat, wie de brand oetbraok; f) de Keuning woort
aojgezat; nog: 'ne moter - = stilzetten; de gedachte
neet van zich kinne - = verjagen.
afI. aojzet; aojzetter, aojzetsel(ke).
afzetter, aofzetter, m., -s = sluwe bedrieger, inz. iem.
die een koper, enz. te veellaat betalen: koup toch
neet in dee winkel, 't zien -B.
ss. aojzettersboel.
agaceren, agasere, zw.: dat agaseerde 'm = hinderlijk prikkelen, plagen.
aggcle*, z. a c h e I e*.
agitatie, azjitasie en arzjitasie, v.: in ein - = opwinding.
Agnus Dei, Anjus Dei, m. en 0.: nao d'n - van de
hoegmes = deel der mis, waarin het Agnus Dei
wordt gebeden of gezongen.
ab, aoh, tw.: De Vrietoj! aoh, dao waos 't plezerig =
uitroep van blijdschap, toorn, vreugde, smart.
aba, aha, two = uiting van blijde verrassing, voldoening, ietwat plagende scherts: - , dao kump
heer ouch; -, dao attrapeer iech dich menneke!
ai, aj, ajaj, tw.: - ! de deis miech pijn = uiting van
smart, pijn, verdriet.
ajakkes, ajakkes, ajasses, tw.: ajakkes, wie verjelend!
= uiting van afkeer, walging.
a jour, a(n)zjoer, bn.: -e kouse = open(gewerkte).
ajnin, ongebr.; z. un*, on* (= A.N. ui), sjalot *.
akelig, akelik en akelig, bn., bw. = naar: dat akelik
loeje van de brandklok: 'nen akelige vent = beroerd,
vervelend.
afl. akelik-, akeligheid.
Aken, Aoke, 0.: zoe aajd (of: laangk) wie de weeg nao
-; - en Kolle zien neet op einen daag geboud; dee
meint ouch, oj Kolle en Aoke z'ne moostem zien (van
iem. die trots is); das wie Botsjerd (= Burtscheid)
achter - = dat lijkt op niets, kan niet vergeleken
worden; vaan - tot Paose = nergens, nooit; Aoke
en Kolle wei op kinne = slokop zijn.
afl. Aoker b.v. Aoker printe.
aker, ongebr.; Z. e ike I, em mer.
akkelevere*, gwl. in de infinitief: ze wouwen 'm wei = ontbolsteren en opleiden; get - = opknappeu;
lees: akk<ll;weer<l.
akkelevere fr. achever = zuiver afwerken?
akker, akker, m. -s = stuk bouwland: de boer op d'n
-; gewoner is land.
SS. akkerman; z. ook vlg. lemmata.
afl. akkere (ww.).
akkermeer*, v., akkermere = a) landbouwpaard,
-merrie: de boer veurop op 'n - oj 'ne kaarhings;
ze dans wie 'n - = lomp en plomp; sjiete wie 'n (of: 'ne rieger); b) ouwe knol: neums diech dat e
peerd? zoe'n - , zoe'n krak.
akkevietje, akkefitsje en akkefutsje, O. -s: dat is miech
ouch 'n - = naar, lastig, vervelend werk.
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II ALLEE
akkoord, akkoord, 1, O. en m., -e, akkeurdsje =
a) samenklank van enige tonen :'n - op de piano
speule; b) schikking: get op 'n akkeurdsje goje; 2,
bn.: - goon met, zien met = het eens zijn; de rekening is - = juist, in orde.
aks(t), aaks, v., -e = zware bijl (met lange steel): de
buim woorte umgehak met de - .
akte, ak, v., akte, ekske: a) bedrijf: in de derde - brik
'nen ensemble inins ratsj aoj; b) bewijs van bevoegdheidi wettig bewijsschrift: in deze bet. gwl. akte;
'n akte veur de notaris laote opmake; 'n ak (of: akte)
veur teikene; nog: 'n ekske van berouw beije = gebeden belijdenis van berouw.
ai, al of aal, 1, telw.: van aal dat lijje, iech allein bin
dan sjtomme getuige; met jas en ali 2, zn. 0.: 't is
dien mach, die 't aal bezielt; 3, bw.: al te good is
buurmans gek; 4, vgw. van toegeving: al biste nog
zoe riek.
ss. a(a)loet.
Opm. A.N. sS. als aldaar, alhier, gwl. in het Ma.
dao, hijj; aldra, Ma. gaw, binnekorts; allengs, Ma.
laankzamerhand; aloud, Ma. steinaajd; alreeds, Ma.
ali alsnu, Ma. noe; alstoen, Ma. toen; alwaar, Ma.
woe, boe.
a la bonheur, allebon(n)eur = zo mag ik het, goed
zo: dan - , e glaas morellebeer met sokker; -, dao zit
eus make zich te zOnne.
alarm, alerrem, m. = waarschuwing, noodsein: op
dat - lepe de pompjees nao hun spruite.
albast, albas of al(Ie)baster of albater, m.: 'n vaas van
- oj 'n albaste vaas; sjouwers en hals wie -.
afl. albaste, al(le)bastere, albate(re) (bn.).
aibum, al(le)bum, m. en O. -s: de jemilieportrette oet
d'n-.
ss. portretal(le)bum.
aievel, alevel, vgw. (-evel = -eev<ll) = echter: heer
heet - geliek.
alevel < al + evel (= samengetrokken evenwel).
algemeen, algemein: 1, bn., bw. = a) aUe personen
betreffende: de - meining; algemeinen deenspliech;
b) voor alle gevallen geldig: d'n algemeine regel;
- maotregele; c) vaag, onbepaald: - belojte; 2, 0.:
tot veurdeil van 't - = het geheel, alle mensen;
mer zag dat zoe in 't - = zonder iemand bepaald
te noemen, zonder nadere aanduiding; in (of: euver)
't - = in de regel.
afl. algemeinheid.
Alida, in de zegsw. e gek alidaatsje = een nukkig,
leeghoofdig meisje.
alhoewel, aUewel, vgw. (-Ie- = -1<1-) = ofschoon: gewmek weurd um alles zoe gaw meugelik in orde
te Mbbe, moot geer toch nog e bitteke gedold Mbbe.
aliewig* of alievig*, bn., bw. = voortdurend, eeuwig
en aItijd: 't kriiOmke waggelde van d'n -e stiJrrem;
- kaarte, dat doon iech neet; z. ook een voorbeeld
bij eend.
al + iew +,ig of
al + iewig; verg.
aliewig
almachtig, alwaardig.
aIikruik,alekreek, v., alekreke; (ale- = al<l-): alekreke,
iel en kreej weurde viiol in mie land gereej.
aUa-kom-krieg-miech*, zegsw. = zeer aantrekkelijk,
aaniokkelijk: e mentelke -; e meidske - .
allebon(n)eur*, Z. a I abo n h e u r.
alledaags, alledaogs, bn. = a) elke dag terugkerende,
gewoon: -e bezighede; b) onbeduidend: 'nen -mins.
afl. alledaogsheid en alledaogsigheid.
I alIee*, z. a II e h*.
II allee, alleij, v., -e of -8, alleijke = Iaan: 'n groete veur 't hoes; in de - .
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ALLEEN

ALTAAR

aUeen, allein, 1, bn.: a) buiten ander gezelschap, onvergezeld: altied welt heer - zien; 'n 6ngel(jk kump
zelde -; iem. - spreke; b) zonder getuigen: ze woos
- met hOOm; c) zonder hulp: Slivvenier liet miech
neet -; d) uitsluitend: dat kin heer -; 2, bw.
slechts: - mer veur de v(jrrem, d'n ougesjien; neet isser IUij, meh heer bedruig de boel ouch; nog: dat
geit van - = van zelf.
ss. alleinhandel, -verkoup, -staond.
allegatie, allegasie, v. a) overdreven plichtplegingen:
maak noe gein - , es veer kOmme; b) kouwe drukte:
wat make (of: hObbe) die luij 'n - l c) twist, strubbeling: maak hijj noe gtin - .
allegasie
fr. allegation (= bewering, aanvoering
van bewijzen, waaruit de bet. zich heeft ontwikkeld
van: woordenpraal, omslag, onnodige plichtplegingen, koude drukte); eng. allegation; lat. allegatio.
ss.-afl. allegasiemeker (= druktemaker).
alleh*, allee*, tw., ter aansporing: - maak get
loop heen;
v(l(jroon - noe, dat gluij iech neet
z. ook: allo.
alleh
fr. allez.
alleluja, alleluja of alleloeja; 1, two - , resurrexit,
zange de krMlkes in de hoegmes; 2, m., alleluja's,
alleloeja's: 'nen - van Handel; 't is nog geinen - =
het is nog niet in kannen en kruiken, is nog niet
goed afgelopen, met succes bekroond.
allemaal, allemaol, telw. = altezamen: - noo hoes!
de artieste droge - ltaljaonse naome.
alleman, alleman of allemaan, vnW. = iedereen: de
vrund van Jaan en - .
ss. allemansvrund.
aller, alder- en aller-, b.v. 't alderierste momint, alderbeste vrund, alderleejste Trijn, aldersjoenste meidske;
Z. ook A II e r h e iii g e n, -z i e len.
AUerheiligen, Allerhellige of Alderhellige, m. = R.K.
Feest ter gedachtenis van aIle heiligen; 1 November: morrege is 't -; 'ne tristige - .
ss. Aller-, Alderhelligendaag, m., -doog.
AUerheiligste, Allerhelligste en AlderheIligste, 1, bn.
de - Drijjvoldigheid; 2, O. = het Sacrament des
Altaars: de borregemeister en de goeverneur lepe in
hun pekske achter 't Alderhelligste.
AUerkinderen, Allerkindere en Alderkindere, m. =
R.K. herinnering aan de kindermoord te Bethlehem; de dag 28 December: op - mooste ze allemaol
luustere noo de j6ngste van de klas.
allerlei, alderIeij en allerIeij, 1, telw. = allerhande:
- soorte tuurtsjes; 2, 0.: - vertelle = allerhande
dingen, gebeurtenissen enz.
AUerzielen, Allerziele en Alderziele, m. = R.K. gedachtenisdag van aIle overledenen, 2 November:
Alderhellige, Alderziele, die us doge beije veur die
veur us hijj verbleve.
ss. Aller-, Alderzielendaag, m., -daog.
alles, alles, 1, zelfst. onbep. vnW. = a) alle dingen:
- is verbrand; - smaak 'm; dee wet -; saoves welt
'r -" wete, smorreges heet 'r in 't bed gesjete; wee van te veure wis, dee lag zich = verontschuldiging,
als iem. iets verkeerds heeft gedaan en de gevolgen
ziet; me kaan neet - zegke z6nder te 8preke, als iem.
iets wi! verzwijgen; b) de hele natuur: - bleujt,
greujt; c) alle mogelijke mensen: - waos op 't ies;
2, O. = dierbaarste bezit: ze j6ngste keend waos
z'n-.
ss. allesbehalleve, -zins.
al(le)wijl*, bw. = tegenwoordig: - , sjr6b me met 'nen
dweil, gezegd o.a. als men een zwaar-op-de-handse
klager over zijn tijd de mond wi! snoeren; die pals
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mote veer us neet dinke es e gebouw dat veer - e
palies neume.
al de wile (al de
alle + wile = tijd)
allewijl
Ru. allewijl; Ak., Keu. allewiel; verg. duo all(e)zeit.
allezeleve*, bw. = zeer waarschijnlijk: dat heet - dee
koejang weer gedoon; z. ook I eve n.
alIieht, alliech, bw.: bijj de kerremes is - get te verdene
= gemakkelijk, wellicht.
allo, alloh, alloh of allo, tw. en bn.: - jOnges, en avant
in groete cortege! = vooruit; - kinder, sjoenen
awwe kies aon ach sent; sj6klaat, marsjepein, spikklasie, - , alles watste wels = om kort te gaan; noe, doo gluij iech niks vaan = loop heen; verg.
alleh*, allee*.
alloh, aUo < fro allons.
almaeht, almach, v.: de - van Slivvenier; de (Goddelike) Almach = God.
afl. al(le)mechtig en al(le)machtig.
almaehtig, al(le)mechtig en al(le)machtig, bn., bw.,
tw.: d'n -e God; de sikkertaris van de gemeinte is
doo - , de bOrregemeister deit niks; wel-, bis diech
dat! - aordig = zeer.
Almaehtige(De), Almechtige en Almachtige (D'n) =
God: loot dat mer aon D'n Almechtige euver; 't
sjoene wat D'n Almachtige heet gesjOnke.
almanak, allemenak, m., allemenakke en allemenek,
allemenekske = kalender, jaarboek: - leugezak!
tosse de stare hOb iech gevare, wie me kaan bestudere
op 't twiede blaad van d'n -; 't is um allemenakke
van te drokke = 't is te gek; de minse make d'n - ,
meh Slivvenier 't weer; met roej letters in d'n - stoon
= goed aangeschreven (als heilige vereerd worden).
ss. kentoer-, studentenallemenak.
aloet*, z. a a I 0 e t*.
alpien*, v., -e, alpiensje = alpinopetje: zoe'n - is
gemekelik en gojekoup.
als, 1, es, vgw. a) van voorwaarde: - 't kaaj veTdronke is . •. ; b) van tijd: - 't twie ore sleit; c) van
vergelijking: de his groeter - iech; 'nen aandere gistere; d) van reden: sterrek - heer woor; e) van
verklaring: dao zien zeve kleure - roed, blouw •••
2, wie, vgw. a) van vergelijking: groeter - iech;
b) van reden: sterrek - heer waor; c) van verklaring: dao zien zeve kleure - roed, blouw ...
Opm. Als vgw. van reden en van verklaring gebruikt men bij voorkeur wie. Als vgw. van tijd in
de veri. tijd, steeds wie (= toen): wie heer toes
kaom, v6nt heer z'n VTOUW kraank; maar: es heer toes
koom ..• = zo dikwijls als hij thuis kwam.
alsdat, esdat, vgw. = dat: iech wuns, esdat 't neet te
lang doort.
alsem, gwl. absint, m.
alsjeblieft, estebleef of ezzebleef, bw.: estebleej mevrouw, hijj is de gezet; zouw iech ezzebleej de luuch
mage tr(jk hObbe? de beleefd- en meervoudsvorm is:
es- uuch- bleej.
alsor, ezzof, vgw.: heer deeg zjus, - heer niks hoort.
&Is u belieft, z. a I s j e b 1 i eft.
altaar, 1, altaor (met klemt. op al- of met klemt. op
-taor), m. en 0., -e, altaorke: ze zien aon 't - noe
gewijjd, invoudige tekskes pame; vreuger vroge zich
versjeije kinder 'n alt(lorke aon Sinterklaos.
Opm. al- met klemt. heeft sleept.; al- zonder
klemt. heeft stoott.
ss. altaorstok.
2, lantaor, m. en 0., -e (met klemt. op -taor),
lantaorke (vero.): de pooters die nog euverblieve,
verloote ouch noe de -; 't lantiiOrke woor hiel sjoen
behaange.
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ALTEMET
altemet, gwI. somwijle, avventouw.
altijd, altied, bw. = steeds: en mer - speule; iewig en
-f"ege.
altoos, ongebr.; gwl. altied.
alnin, aloen, m.: in hiel Mest:reech waof" geinen - mie
te kriege.
alvast, alvas, bw.: dat hObste - te pakke = nu reeds
voorlopig.
alver(tje); alveures*, z. abe 1*; a I v 0 r ens.
alvorens, alveures, vgw. = voordat: - op 't g,-6ndgebied van de stad te kamme, begaof ziech d'n hoegproos nao 't kloestef" op Pietef"sem-lloch.
alweder, alweer, alweer, bw.: - mis, f"eep heef" koed
= nogeens, opnieuw.
ss. alweerum.
alwederom, alweerum, bw. = alweer, maar iets sterker: - f"egel
amarelpepier*, o. = schuurIinnen, amarilkatoen:
sjof"emet-.
amazone, amazoon, v., amazone(s): 'n - met 'ne
groete Vef"en hoed en 'n karwatsj galoppeef"de op de
Bessemef"heij = dame te paard.
ambaadsje*, 0., -s = aubade: ze Mochte de sjele 'n (M.A. van 1881); z. ook 0 b a ads j e*.
ambaeht, ambach, 0., ambachte, ambechske = handwerk: 'n - lief"e; twellef ambachte en daarlien 6ngeUJkke = beroepen.
ss. ambachsmaan, -sjaol.
amber*; amberas*, z. bar n s tee n; am bra s*.
ambesjuur*, v., -s of ambesjure (-be- = -ba-) =
embouchure, mondstuk van een blaasinstrument;
de mondstelling bij het bespelen; bij uitbreiding en
verg.: wat 'n - heet dee kef"el = wat een blaasvermogen heeft die kerel; de - is kepot, 't welt neet
mie = kortademig geworden.
ambetere*, ambettere*, z. em b (l t e r.
ambltie, ambiesie, v., -s = a) eerzucht: iech weit wie
de - 't hart verlieg (= verlaagt); b) lust, ijver: veur get hObbe.
ambras*(-), z. em bar a s.
ambt, amb, 0., ambte, embke = openbare betrekking; post: 't - van rechtef" bekleije.
ss. amswoening; Mrregemeistersamb.
af!. amteneef" en amtenaar; amtelik.
Amby, Aambie en Arnie (A = aa), o. = dorp in de
buurt van Maastricht: slaoj van -; dee deit of heef"
van - !rump (of: van Zuzaote z.a.).
af!. Aambies.
Ambys, Aambies, bn., bw.: Aambiese slaojmette =
boerinnen van Amby, die met sia naar de markt
kwamen (-met = geit).
A.M.D.G., z. onder a.
amelaank*, o. = amerijtje, kort ogenbIik: dat is in
'n - gedoon.
amende*, v. = geldboete: 'n - kriege; spr. uit op
z'n ned.
amende = fro amende.
amendement, amendemint, 0., -e: dat - woort Vef"worrepe.
amerijtje, ongebr.; gwl. amelaank, ougenblikske.
amfie*, m. = engelenbak: van aof d'n - repe ze van
alles.
Arnie*, z. Am b y.
ammerante*, z. ram men ant e*; ook: volksetymologisch: a w mer ant e*.
ammezasie*, v., -s = genoegen, pleizier, amusement:
tot - van ederein; alderleij -s.
amour, amoer, m., -s = a) Iiefde: van wege d'n - ;
b) Iiefje: aldef"leij amoef"s.
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ANISETTE
ampa*, m., ampaas· = opa.
ampassant*, z. en pas san t.
amper, amper, 1, bn., bw. = licht zuur, rins: 'nen -e
smaak; deen appel smaak get - ; 2, bw., verkl.
emperkes = nauwelijks: - tied hObbe; veer waore
- de deur oet, of ..•
ampertjes, emperkes, bw. = nauwelijks: - neve de
deur; dat geit hiel - .
amplassemint*, z. em p I ace men t.
amusant, ammezant, bn., bw. = genoeglijk: 't waos
erreg -; 'n -e veurdrach; - vertelle.
amusement, ammuzemint, 0., -e, -sje: 'ne wedstrijd
van -e = genoegens; tot - van ederein = pleizier;
z.ook am me z a s ie*.
amuseren, ammezere, zw. = pleizierig bezighouden:
iem. -; ref!. zich met get - , aon get -; z. ook
bloedzuiger en snoe~
amvelop*, z. en vel 0 p p e.
ananas, annenas, v., annenasse, anneneske: veef"se
annenasse; sjijfkes - .
aneienniteit, ansjenniteit, V. = voorrang naar ouderdom of dienstjaren: volleges - .
ander, ander of aander; 1, telw.: um d'n -en daag, de
- week = om de andere dag, week; 2, bn.: -en
tee es (of: wie) koffie; - luij; de - week, d'n -e
mamd = de volgende; 3, andere, m., my. = en"
kelv.: 'nen andef"e welt ouch wei ins goon wandele =
de spreker zelf; veef" ginge nao hoes, de andere bleve
nog get; 6nder andere (van personen, van zaken);
4, 0.: op 'n aander = in iems. anders huis dan bij
zich b.v. dan velt ze op 'n aanderneetvan de 'ZOkke;
gaank op 'n ander kwake.
anderbaH, 6nderhaaf en 6nderhallef, telw.: 6nderhave
(of: 6nderhalleve) sent = fig. een grote naast een
kleine.
anders, anders of aanders, bw. = a) op een andere
wijze: noe sprik heer -; b) vroeger, voorheen: iech
kam neet mie 'ZOeviiiil es - .
88. a(a)ndersum, a(a)ndef"sins.
andijvie, andievie, m.: mooooder kuuuuuul? kropslaoj
of andievieieieie? gestaovden - .
ano*, v., -e = pen; z. afb. bij deur.
ang (waarvan angel, angst) een oud woord < ohd.
ango = haak, 8cherpe punt; Schu. ang = angel,
ook puntig gedeelte van een mes enz., dat in het
heft 8teekt; T<.e. ang = uiteinde v. e. balk, stijl,
dat in een gat van een ander hout steekt.
angel, angel, m. -e, os, engelke = a) haak met weerhaakjes: met e pieringske am d'n -; b) steekwapen
van wespen en bijen: d'n - zaot nog d'rin.
Angelus, Angelus, m. = a) drieledig gebed, 's-morgens, 's-middags en 's-avonds: d'n - beije; b) angelusklokje, het geklep: huur d'n -; d'n - loijt.
ss. AngelusklOkske.
angkoerazjant*, angazjemint*, angazjere*, z. e nc 0 u rag e ant; eng age men t; eng a g er en.
angst, angs, m., angste = vrees: heef" zaot benkelik in
d'n -; - oetstoon.
ss. angssjriew; doedsangs.
af!. angstig(heid), engstig(heid).
angstig, angstig en engstig, bn., bw. = met angst;
angst uitdrukkend: este dat huurs, dan weurste toch
-; ze keek miech - aon.
anijs, anies, m.: nao - smake; lekkeren - .
88. aniesmellek, -weffelke.
anisette, anizet, m., anizetsje: 'n driJpke - hedde me
ouch wei ins e poepdriJpke; ze dr6nk twie anizetsjes =
twee glaasjes a.

AONSJACHELE

ANJELffiR
anjelier, anjer, 1, groffiaot, v., -e, groffiaotsje; een
zegsw. bij griffelen, z. ook s j r 6 t s e 1.
grofJioot (misschien samenhangend met fr. girofle),
ook in Belg. Limb. Sch. spreekt van groffiaat.
2, anjer, v., -s, enjerke: winte1'greun is in klimop
aon 't verandere wie groffiaote in anjers.
I anker, aanker en anker, m., -s, enkerke = wijnmaat ± 45 flessen: 'nen - wien bestelle.

aankers lIb
II anker, aanker en anker, m., -s, enkerke = a)

bekend scheepswerktuig: d'n - sjoot los en 't sjeep
dreef aof; b) ijzeren houvast of klauw: met -s
in 't metselwerrek; nog: uitdrukking bij het kaartspel: de bankhawwer reep: "drijjmool d'n - en
kleur roed"; zoe vet (of: dik) wie 'nen Spaonsen = mager.
ss. aanker- en ankerketting, -touw, -gerlozje; moer-,
sjeepsanker, -aanker.
afl. aankere en ankere (ww.).
Anna, z. ban, s c hap r a a i.
Annemarie, in een bekend liedje: Annemarie! sjiet in
de ketel en dans neet mie.
annik*, z. han n i k.
annonee, annaos of annoons, v., -e = aankondiging,
advertentie: zet 'n - in de gezet.
ansjenniteit*; anterdeu*; antree*; antrepo*, z. a nc i e n nit e it; e n t r e - d e u X; e n t r e e; e nt rep 0 t.
antwoord, antwoord, 0., -e, antwaordsje = wederwoord; bescheid: - geve, kriege; zander 't minste te vernumme.
afl. antwoorde (ww.).
a(n)zjoer*, z. a j 0 u r.
aocherrem*, aoeherremkes*, two = acharm: - , deen awwe maan!
aoehot*, aochottekes*, aochotteehot*, tw.: -,-,doo
verdrink 't keend = aeh God.
aol(-)*, z. a f ( -) en de vlg. lemmata.
aol*, O. = gedroogde appelen inz. als spijs op via:
me had ouch wei van tied tot tied 'n vlaoj van of proeme; iem. - vore = vleien; 2, v., aofke =
domoor: z'n vrouw dat is miech 'n - .
aof = A.N. ooft.
aoillezwet*, bn. = van de baan, afgewimpeld:
geWkkig, dat is - .
aolkampe*, kampde aof, aofgekamp (aofgekamde)
= eouperen, afnemen (in het kaartspel): diech moos
- en zijj moot geve.
aoflapeels*, v., -eelze = een bepaald soort van els;
Z. een afb. bij els.
aofl6kse*, 16ksde aof, aofgeloks = aftroggelen: heer
heet miech al m'n sent oofgel6ks; Z. ook 16k s e*,
s 10k ken.
aofmiiore zieh*, maorde z. aof, aofgemaord = zieh
afsloven: d'n hielen daag Z. - met Wa8se, strieke,
stoke, dat heel ze neet vol.

aolpeillele*, peigelde aof, aofgepeigeld = afpingelen:
dee kale mesjeu, nae welt 'r ouch nag - op dee krop
slooj; vero.
aofpeigele
aof- (= af) + peigele (= pegelen),
afl. van peigel (= pegel), vastgestelde maat.
aolpinke*, pinkde aof, aofgepink = overtreffen: veur
zoe'ne 'ifJWetser oof te pinke, iech al me verstand op
sjrouve mt; de bloodzukers kOnne door niks aofgepink
weerde.
oofpinke samenhangend met aofpingele(?) z.
ping e len.
aolpitse*, pitsde aof, aofgepits: e paar boetuurkes (z. b 0 e t u u r k e*) = afknijpen, afknellen.
aolpune*, puunde aof, aofgepuund = afkussen: k6m
noe Majke, his nae neet langer koed, loote veer 't -;
verg. p e ij s pu ne*.
aofrape*, raapde aof, aofgeraap = snel en oppervlakkig doen; z. een voorbeeld bij dans.
aorriete*, reet aof, aofgerete = afseheuren, met
geweld aftrekken: dee pWk de keerse neet, dee rit ze
oof; nog: einen - = flatum cum stridore emittere.
aolslikke*; aofstelie*; aofverkoup*(-), z. ins I i k ken;
ui t s t e II e n; a f v e r k 0 0 p, - v e r k 0 pen.
aojer*, Z. a a r en ad e r.
aom(-)*, Z. a a m ( -) en de vlg.lemmata.
aomer*, v., -e, aomerke = houtskool: me gebruukde
de bolsters um te branne in de hoejerpot met 'n - in
de middel um han of veuj d'rop te werreme; de bekker
loerde de lierjOng noo, dee 'ne zak -e bijj 'ne klant
gOng bringe.
aomer = Kil. amer = favilla; duo ammern (=
Funkenasehe); eng. embers ( = e lighted coal smouldering amid ashes). Het woord komt nog in allerlei
variaties in Rijnl. dialekten voor (Rh. Wtb.).

<

oomere
aomere-iezer*, 0., -s, = strijkijzer 's-zomers, dat n.l.
met "aomere" werd verwarmd.
aomzeik*, v., -e, aomzeikske = mier: dao krup 'n-;
aomzeikske leef, ich sidder en beef, zag de kriekel
tege de -; z. ook mier.
aomzeik = een der talrijke wisselvormen met duo
Ameise. Voor -zeik verg. men o.a. Kil. mierseycke;
eng. pismire (so called because it discharges a
moisture vulgarly urine). Ru. vermeldt pismarooi,
mierzeiker.
aon(-)*. Z. a a n ( -), de volgende lemmata en
sommige fro leenw. met en- zoals entree, enz.
aonbossele*, inz. in infinitief en verI. deelw.: dao
ku;aom 'n vrouw met 'm - (of: aongebOsseld) =
aansjouwen; z. bus s e len.
aonhuge*. z. a a n a a r den.
aonsjachele*, in de onbep. wijs en verI. deelw. = waggelend lopen, meestal met k6mme; dao kump dedikke
mamaaongesjacheld(of:aonsjachele)wie'nvettegaajs.
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AONVINKE
aonvinke*, vinkde aon, aongevink (aongevinkde):
zich de piep - = aansteken.
aanvinke = duo anfunken.
aordig(-)*; aors(-)*; aonstieveie*, z. a a r dig ( - );
a a r s ( -); s t eve len.
I aos*, m., aoste of aos, aoske = kwast in hout: d'n
- in 't hout doorzege.
oos, Kil. ast, est = nodus, tuber arboris, Teuthonista oyst = duo Ast.
II aos*, z. a a s II.
aosem(e)*, z. ad e m ( en).
apart, apaart, bn., bw. = afgescheiden, afzonderlijk,
voor zich: veer Mestreechtenere zien eigelik 'n ---e
nasie; veur 'n ---e sigaar gaof heer um tien ore 'n
extra n6mmer; als zn.: get gaans apaarts; nog: (toneel) - = ter zijde; z. ook vlg. woord.
apartje, apaartsje, O. -s: de opbrings van de eerappelesjelle woort es 'n - besjoud bijj de heur = klein
voordeeItje.
apedie*, m., -s = klein kind, hummel: de zous zegke,
zoe'nen - gaans allein oppe Vrietof.
apedie aap + edie (achtervoegselalsin labbedie).
apekeutel*, m., -e = fig. klein kind, hummel (enigszins min.): die -e mote noo bed.
apekrootsj*, m., -e = klein kind, hummel: noe zuug
dee slummen - .
apekrootsj volksetymologische wijziging van een
Rijnl. woord als het Akense apeklos(je) = kluges,
pfiffiges Kind of een woord als apenklos, waarbij
-klos = klas = Nikolaus? Vermoedelijk o.i. ape+ krootsj (= Rijnl. Krotsch = Frosch). RijnI.
kent krootsj = klein kind (Rh. Wtb.). Verg. een
vorming als apekeutel en een betekenisovergang
als kr6ddel.
aperpo*, Z. apr 0 p 0 S.
apevot*, in de zegsw. ze geld aan 'n - verzien =
onnodig aan iets minderwaardigs uitgeven.
apin, apin, v., apinne, o.a. in de zegsw.: um 'nen aap
te trouwe, moot me - zien of umgekierd.
apostel, apostel, m., -e, apostelke: de twellef --e; 'n
hoes vol klein apostelkes = kinderen; 'ne raren - =
vreemde sinjeur; 'ne sjoenen - (min.).
Apostele (De)*, Oudmannenhuis "De Twellef Apostele": heer heet zich ingekoch in De Apostele.
aposteie*, apostelde, geaposteld = trachten te overtuigen, te keer gaan tegen, spreken tegen: vemiJrTege hObste nog zoe geaposteld tege de sterreken
draank en venaovend sjodste 'rs diech e paar achter d'n
kieve (1909); ein van de hiere ging - um dat luudsje
(z. 100 d j e) devaan aof te kriege (M.A. 1858).
apostele = als de apostelen deden, nI. spreken,
zich verzetten tegen het kwaad z. ook po s tel e*.
apostelezlindag*, m. = zondag in de week, met de
spottende toevoeging: zuver lievend en gein sent d.i.
men kreeg schoon ondergoed, maar geen zondagscenteno
apotheek, aptiek, v., -e, aptiekske: de -van Angelius
op d'n hook van de MiWnt en de Kleine Staat.
ss. volleksaptiek.
afl. aptieker.
apotheker, aptieker, m., -s, aptiekerke: gehouwe of
geslage, heer moos - weurde; Angelius -,jilantroop
en gelierde; boerum zegke ze, tot d'n iersten - 'n geit
woos?
ss. aptiekersfles, -rekening.
apotheose, apotejoos, v., apotejoze = schitterend
slottoneel: Nol zouw ziJTTege veur de - .
apparentie, apprensie, v., -s: dao is gein - van rege =
het ziet er niet naar uit, dat het gaat regenen;

<
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APROPOS

zander - te make van te koupe = aanstalten maken,
op een of andere manier tonen, dat men wi! kopen.
apprensie
fr. apparence (= schljn, uiterlijk)
lat. apparentia.
I appel, appel,m., -e, eppelke = bekende vrucht, ook
in alleriei zegsw.: van --e gesproke, wat is dat neet 'n
sjoen lekker, appetietelike vroch; heer gief 'nen veur 'n eijke te kriege = een spiering uitwerpen om
een kabeljauw te vangen; 'n eppelke veur d'n doors;
't eppelke smaak gewoenlik nao de boum = een aardje naar zijn vaartje; eine rotten - bediJrTef de gaanse
kOTTef; dee z'n kneuk spaort, heet gein rotte appele
bewaord; z. ook d 0 0 f; d'n - velt neet wied van de
boum (en de vijg neet wied van 't peerd); door 'ne
zoeren - mote biete; z. ook b e war e n, K e r s tkin dj e.
SS. appeleboum, appelekitsj (z. kit s j, pro fee t);
appelflajte, -bienjee, -sjummel, -moos, -vlaoj; ougappel; ougsappel; z. ook a p pel tee f.
II appel, appel, O. = verzamelsein: op 't - kamme;
- hawwe; in - goon = beroep.
appelekouw*, v., -e, appelekuike = abrikoos: de
fruitvToUw kOs die Hollantise mevrouw mer neet dutelik make wat peze en appelekouwe waore.
fr. abricot (abri- volksetym. gewijappelekouw
zigd in appele-; -cot, uitgesproken -ko, gediftongeerd tot ouw?).
appeHlauwte, appelflajte, v.: 'n - kriege.
appeImoes, appel(e)moos, 0., verkl. appel(e)meuske:
petrijze met -; gwl. (appele)k6mpot.
appelproJ, appeleprOl, m.: - het me in Mestreech ouch
weI "heite bliksem", "hiemel en eerd", wiji appele
hoeg en eerappele Iieg te zeuke :den, of "Onder en bove
de taofel".
appeisien, appel( e)seen, v., appel(e)sene,appel(e)seensje: lekker appel(e)sene, veerveur tien sent, gojekoup!
appelteef, appeJteef, v., -teve = vrouw die appelen
verkoopt: "kwiemese deks op de Moosmairt of aun
de Brakken, datse ins eijn paar Appelteeven heurde"
(Ret Sermoen 1729).
Opm. Het woord was reeds middelnederlands, is
thans in Ma. vero.
appendieitis, appelesietes, m.: - hObbe; veur - nao
Klavarie mote.
appetijt, appetiet, m., appetietsje: geinen - mie
hObbe; is d'n - nog stevig? ze heet appetietsjes; - in
get hObbe = lust, trek.
afl. appetietelik.
appetijtelijk, appetietelik, bn., bw. = de eetIust opwekkend: dat zaog dao allemaol eve - oet; bij uitbr.
'n - meidske, vroumes = fris, aantrekkelijk.
afl. appetietelikheid.
appJaudissement, applodiesemint, O. = bijvalsbetuiging door handgeklap: 'n donderend - beloende dit
ierste resultaat.
apprensie*, z. a p par e n tie.
april, 1, aprel, m.: aprel deit wat heer weI; op d'n
iersten aprel, sjik me de gekke boe me weI; aprel
moot meij de aore lievere; vaan miert de zan en aprel
de wind, kos minnig mojer e sjoen keend.
ss. aprelrege (of: aprelse rege).
afl. aprels.
2, prel, m.: 'n achste iew gelijje, op 28 -; met - .
apropos, aperpo, 1, bw. = te rechter tijd, te geIegener
tijd: dat kaom zjus -; 2, two = hoor eens, eer het
wordt vergeten: - , wee heet diech dat gezag? 3, m.
= onderwerp: weer op z'nen - kamme; iem. van
z'nen - bringe; geliJkkig brach 't binnek6mme van 'n
familie, boe get op te zegke veel, hun van d'n - .

<
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ARBEID
arbeid, aarbeid, m. (het gewone woord is werrek):
(Franquinet) in - zien = in barensnood.
arber, m., -s = rolstang, as (papierfabr.); arber <
fro arbre.
arbuste, arbuus, v., arbuuste, arbuuske = sierstruik:
struuk het me tegeswoordig arbuuste.
arehi-, arsjie- = aarts-: me spTik nog van 'n kazerren,
es me 'n arsjiekaal hoes bedoelt.
arduln, ongebr.; gwl. blouwe stein: 'nen 6nderslaag van
blouwe stein.
argeloos, ongebr.; gwl. onsjoldig, z6nder erreg.
arglist, arglistig, ongebr. vervangen o.a. doorfinestig(heid).
argument, argumint, 0., -e, arguminsje = bewijs(grond): dat zien gein -; ook a r gem i n t.
aria, aria, m., ariaas: de bekinden - oet Mignon.
ark, errek, v., -e: de - van Noli; ook a ( a ) r k.
[errek; erreke; ark; aark]
I arm, errem, m., errem, erremke = a) menselijk
lichaamsdeel: ze weTTekde met - en bein; iech hOb
m'nen - gebroke; met e keend op d'n -; - in -;
zich in z'n - kloppe van de kaw; van 'ne vinger 'nen
- make; iemes in d'n - numme = eig. en fig. om
steun vragen; 'ne slaag um d'n - hawwe = zich
niet onherroepelijk verbinden; b) bij verg. de van 'ne zedeleer = leuningen; einen - van de Moos
= gesplitst deel; c) maat: 'nen - dik.
[enkelv. errem; mv. e:rrem; e:rremke]
ss. boveneTTem, 6ndererrem.
II arm, errem, bn. = behoeftig; ongelukkig: 'n vrouw; 'nen erreme maan; (als koppeling in erremaans hout greujt gaw = eenmaal op de weg der
armoede, gaat het gauw bergaf); 'n - keend; dee
gein eurd heet, dee is - , es de z6n sjijnt, is 't weTTem;
't doort neet lang, tot - luij get hObbe (of: 'ne bedeleer
get heet); dao kTijgste - zin vaan, es 't S6ndags d'n
hielen daag regent = beroerde; dee maan, die vrouw,
dat keend is, die minse zien -; wat 'nen erremen
duvel! - is geine lak = arm zijn is geen schande;
z. ook arm 0 e d e.
er- van eTTem heeft sleept. bij predikatief gebruik
en bij attributief gebruik o. enkelv.; in aIle andere
gevallen en in de trappen van vergelijking stoott.
ss. eTTembestuur.
afl. erremelik.
arme, erreme, m., mv. = enkelv. = a) behoeftige
persoon: wee oon d'n erreme giej, lient oon God; de
eTTeme van de stad woorte neet gehollepe; b) armbestuur (geen mv.): van d'n erreme trekke.
[e:rreme]
armeij*, v., -e = armee, leger: (spott.) 'n gaanse druug bOkkeme heet de stad ingen6mme; de krollebolle-armeij van Wiek; z. k r u II e b 0 1.
armelijk, erremelik, bn., bw.:- gemeubeld=armoedig.
verg. err e mel i e k*.
armeiuiskind, erremeiuijskeend, 0., -kinder = kind
van arme mensen: 't zien erremeluijskinder, meh, ze
zien altied eve propel.
armoede, er(re)mood ofer(re)mooj, m., er(re)meudsje
= behoefte, toestand van den arme: d'n erremood is
tegeswoordig groet; es d'n erremooj de deur in kump,
vluig de leejde de vinster oet; erremooj is d'n einigste
las dee zwoer weurd, wie mie maan 'm met drage;
eTTemooj trouj = steeds armoede en gebrek; moot
iech ouch nog get geve van m'n er(re)meudsje = armoedig, klein bezit? - is geen sjan; - zeuk lis,
woe de Tieke neet van en wis = is vindingrijk; ook
- is de mojer van de wiesheid.
[er(re)mood; er(re)mooj; er(re)meudsje].

ASSERAOJ*

ss.-afl. erremoodzejjer, z. arm 0 e d z a a i e r.
afl. er(re)meujetig.
armoedig, er(re)meujetig, bn., bw. = behoeftig, schamel: wat zaog 't dao - oet! 'nen --e kraom; es dat
zoe - moot goon z6nder portemenee! 't br6ch 'n --e
p6p met = armzalig, geen waarde hebbende.
armoedzaaier, erremoodzejjer, m., -s = door en door
arm persoon: "stiejvreters" kl6nk van bijj Net; reep 'n heise stum trok.
armstoel, ongebr. z. zed e lee r *.
armzalig, erremzaolig of erremzielig, bn., bw. =
nietig, geen waarde hebbende; armoedig: 'n menneke; z'n - laam korpus get in de z6n werreme;
soms: eTTemzelig b.v. 'nen erremzeligen tenegeter (De
polletieken Tenegeter).
arrangement, arranzjemint, 0., -e = rangschikking,
ordening: 'n - veur piano = toonzetting.
arrangeren, arranzjere, zw. = rangschikken: gearranzjeerd veur jiejool = getoonzet; 't sWk is 'n
liechtelik geaTTanzjeerde euverzetting van de Pathelin
= aangepast aan de omstandigheden.
arren; arresiee, z. s lei j e*; bell e s i e ij*.
arrondissement, arr6ndissemint, 0., -e = deel van
een rechtsgebiedinz. schooldistrikt: 't - Mestreech.
ss. aTT6ndissemintssjaolopziener.
arsenieum, arsenik, m. (met klemt. op -nik) = bekend vergif: d'n - hObbe ze in de moog gev6nde.
arsjie*, z. arc h i.
artiest, arties, m., artieste, artieske = kunstenaar;
min. kunstenmaker: en vaan artieste met lang haore
en slappe heuj moos heer niks Mbbe.
ss. sirrekesarties.
artikei, artiekel, m., -e, artiekelke = a) lid van een
wet: d'n iersten - spTik al van de verpliechtinge van
de lede; b) grondwaarheid: de 12 --e van 't gelouj;
c) opstel, bijdrage in een krant: e jlink - van de
redaksie; d) koopwaar: de mieste --e woore gepTijs.
ss. artiekelsgewijs; luuksartiekel.
artillerie, artellerijj, v. = geschut; personeel enz., het
legerwapen: de vesting- en de veld- hedde 'I.e de
kanonneers.
as, as, v.; A.N. as is verbrande turf, Ma. es is 'n
kr6m letter.
asbak*, m., asbakke en asbek = vuiinisemmer, drekbak*: doeg 't in d'n -; verg. ass e b a k*.
asem(en); Asgoonsdaag*, z. ad em ( en); Aswoe n s dag.
asja*, m., -s < fro achat = in-, aankoop, koopje: die
heet weer asjas in Luik goon doen.
askruisje, assekruiske, o. os: 'n -goon hole = een kruisje op het voorhoofd met palmas op Aswoensdag.
asperge, asperzje of asper(re)jes, m.: St.-Pieter leverde
de jijnste asperrejes.
asse*, in de zegsw. aon z'n - kTiege = aan z'n broek
krijgen, b.v. een proces verliezen.
asse = volksetymologische of eufemistische wijziging van duo Arsch (= A.N. aars); verg. He krit
all de Kosten an den Arsch (Rh. Wtb.) en A.N.
zegsw. aan zijn broek krijgen; Ma. aon z'n brook
kTiege (of: aon z'n vot).
assebak*, assebak, m. gwl. in verkl. assebekske =
bakje voor as van sigaren euz.: e kopere assebekske;
verg. a s b a k.
Asselegoonsdaag*, z. As woe n s d a g.
asseraoj*, v. = haardas, sintels: 'twQQrd - kump al
veurin 'tmiddelnederlands; sjod de - in d'n drekbak.
asserooj = Kil. ascheraaje. Het eerste gedeelte
asse(r) = A.N. as; de bet. van het tweede gedeelte
-(r)ooj, -(r)ade is onzeker.
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ASTRAKAN

astrakan. astrakan of astergang, m.: 'ne kraag van0/ 'ne astrakanne (of: astergange) kraag.
astrant, astrant, bn., bw.; astranter, astranste =
brutaal: 'n - meidske; 'n - antwoord; astrant wie
e gleujetig kacheliezer, der duvel, 'n vleeg; de kleinste
vlegezien de astranste; gesubstantiveerd in de verkI.:
dat Fieneke is mich 'n astrensje = brutaaltje; soms
met dubbeie Umlaut: estrensje (verg. b e u t r e mk e* = boterhammetje); ook astrantig.
astrantig*; astrensje*, z. as t ran t.
Aswoensdag, Asgoonsdag of Asscl(e)goonsdaag, m.:
kOmp geer op Asgoonsdag smiJrges op de straot • •• ;
zich e kruiske hole op - .
atelier, atteljee, m., -s = werklokaal van een kunstenaar, maar ook van een fotograaf, modiste, timmerman, loodgieter enz.: iech moot eve weg noo d'n
- , um 'n loete piep te hole, zag de werrekmaan; z.
ook b 0 v e n Ii c h t.
atlas, atlas, m., atlasse, atleske = boek met kaarten.
afbecldingen: 'nen dikken - met de nuijs~ kaarte.
attest, attes, 0., atteste, atteske = schriftelijk of gedrukt getuigenis; getuigschrift: met 'n - van d'n
dokter, ging 'r noo de sjaol.
attrapperen, z. t rap per e*.
au, aw, two = uiting van pijn: awl awl oejoejoel de
deis miech pijn.
aubade, Z. 0 b a ads j e* of a mba ads j e*.
augurkjes, k6mkummerkes, mv.: augurkjes blieve nog
altied - ; Z. k 6 m k 6 m m e r*.
auto, oto, m., otoos, otoke: 'ne nuijen - heel siel vlaak
veur de deur.
ss.otoMs.
avaneement, avansemint, O. = bevordering: make = in rang opkIimmen; wie mie piJskes,
wie mie - .
avaneeren, avvensere, zw. = voortmaken, opschieten: avvenseer noe get, veer hlJbbe geinen tied mie; dee
jang avvenseert neet in 't Latien = vooruitkomen;
dat meidske is erreg geavvenseerd veur z'ne lee/tied =
vroeg rijp; dao weurd geavvenseerd = daar is vooruitgang; geavvenseerde idees = vooruitstrevend
(enigszins ong.).
i\ vapeur, avvepeur, m., -s, avvepeurke = stoomboot: met d'n - nao Luik.
avegaar, Z. eve r *1.
avond, aovend, m. -e, liOvensje: d'n - velt, de z6n is

weggez6nke; van - vreug noo bed; echte gezellige
tWvensjes van de klub "Plaankmis".
ss. aovendduuster, -z6n; maondag-, dinsdagoovend
enz.; ook maondaggen-, dinsdaggenaovend enz.;
saoves; vastelaovend.
avondmaai, aovendmaol, 0., -e = avondeten: dao
zitte veer gesjore met eus - ; H et Uste Aovendmaol.
avventouw*, af en toe, nu en dan: - kump heer
sooves eve aonloupe.
aw(~)*, z. 0 u d ( -), au.
awhore*, awmemme*, gwl. in de infinitief: dao ligke
ze weer te -; sjeij oet met dat - = dazen, zaniken,
wauwelen; Z. ook m e m*.
awmerante*; awwer*; awwerwets*, z. ram m en ant e*; 0 u d e r ( do m); 0 u d e r wet s.

D'n Awwestiene
Awwestiene (D'n)*, m. = de naam van de vroegere
Augustijnenkerk, thans St.-Jozefsparochiekerk.
azen, ongebr., verg. a a s I; A.N. op iets azen =
op get loere.
azijn, azien, m.: aon d'n - ruke; boe zulle veer dan
zien? in d'n hiemel, zeet Zjang, met 'n snoets wie -.
sS. wienazien.
ss.-af!. azienpisser.
azijnfies, aziensfles, v., -flesse: de - is leeg.
azijnpisser, azienpisser, m., -s = zuurmuil: deen Hollansen amteneer woos, wat me Mt 'nen - ; platter
azienzeiker* •
azjitasie*, z. a g ita tie.

B
b, b, v., b's, b'ke: de - van bekker klink aanders wie
de - van stOb; bove de deur stOnt 'n gt'Oete B.
ba, bah, ba, bah, tw. uiting van afkeer = foei: - wat
'ne vent; Z. ook b 0 e I.
baadje, baasje, 0.; in de zegsw. op ze - (of vessje)
kriege = op z'n baadje krijgen; z. v est.
baasje
baadsje = vermaastrichtst baadje.
I baai, baoj, m. = stof: 'tnejkiskewaosmetroeje -van
binne bekleijd; heer zit in de roeje - = drinkt wijn.
afl. baoje (bn.).
II baai, baaj, v., -e, baajke = inham: de kiJs vorremde
dao 'n groete - .
III baai, baaj, m. = tabak: goje - veur de piep.
baaien, baoje, bn.=van baai I: derdepries 'nroej-buis.

<
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koffie = juten zak; 'nen
cl1I:rwe wienkiirref met 'n - dreuver = stuk jute.
[ba:l; ba:lle] verg. b a I I, I I, I I I.
SS. koffiebal.
II baal*, Z. b a I II.
baan, baon, v., -e, bliOnsje = a) ambt, betrekking:
'n - (of: e biiOnsje) op 't stadhoes kriege; b) strook:
doo Mnge -e vloer en zijj, tarletang en meubelketoen;
c) weg: 'n riante -; de Bilser -, de Romeinse -;
dat is noe van de -; de - werrem hawwe = de
pogingen voortzetten; de - is kloor = de weg
staat open voor.
ss. beugel-, ies-, keigelbaon.
ss.-afl. boonstruiper, -veger, -wachter.

I baa!, bal, v., balle: 'n -

BAGIJN

BAANSTROPER
baanstroper, baonstruiper, m., -s = straatrover; visser
introebelwater:doohObbenalleinde-veurdeilvaan.
I baar, baor, v., -e: ze sjove de kis op tIe - = draagbaar v. d. doodkist.
Opm. Voor boor* = boor, z. boo r; voor baor*
= melkteil, z. b a 0 r* I 1.
ss. liekboor.
IIbaar, baar, bn., bw. = naakt, bloot: -geld; 'twoos
ei - vuur = niets dan.
III baar, baar, v., bare = golf: in e punsje vare op de
griesgreun bare, nao Hare vare.
Opm. baar uit het A.N. overgenomen en enigszins
spott. of komisch-deftig.
baard, baard, m., beerd, beerdsje = a) kin- en wanghaar: aile deenders hObben 'ne - ; e b~erdsje II la
Henri Quatreneumde me vreuger 'nen hariekater; de
- in de keel hObbe = de stem begint te breken;
b) bij verg. de - van 'ne sleutel, van oesters; nog:
iemes de - make = overtreffen, van hem winnen.
[baard; bee:rd; bee:rdsje).
ss. bokke-, sjippersbaard.
baardschrapper, baardsjr6bber, m., Os: 'ne mintIer
deftige naom veur berbeer woos - •.
baardschurft, baardsjorref, o. en m. = bekende
baardziekte, baardschimmel: 't (of: de) - hObbe.
baarUjk, ongebr.; A.N. de baarlijke duivel, Ma. de
lebendigen duvel.
baars, baars, m. (als stofn. en voorwerpsnaam),
baarze, beerske: beerskes en juudsjes waoren 'rs
genog, meh gein sneuk.
ss. stekelbaars.'
baar speule*, spiiolde baar, baar gespiiold = een soort
van krijgertje spelen: laote ver iers get - . baar =
f,. barre; verg. jouer aux barres. Tei. barre spelen.
baas, baas, m., baze, baasje= hoofd V. h. huisgezin, een
ambachtszaak: iech deeg dadelik veur miech kOmme
de - (Weustenraad); de - dee dat spiktakel huurde;
dat is miech e baasje = dat is mij er een I - bove - ;
e paar baze met roej sokkere geziechter en vol kene en
ornaminte = grote figuren (van "peperkook").
baasje, Z. b a a d j e en b a a S.
baat, baat, m., bate = huIp, verbetering: iech hOb bijj
dat diejeet geine - gev6nde; doo is - veur aile krenkdes, meh neet veur d'n doed; alle bate hellepe, zag de
begijn en ze pisde in de zie, spott. van eenkleinigheid.
baatzueht, baatzoch, v.; gwl. eigebelang.
babaklnneke*, 0., -s = klein kind; fig. kinderachtig
iem.: doeg neet wie e - .
babbej{ke)*, z. b abe j k e*. (< f,. babine?)
babbel, bebbel, Os, bebbelke: 1, m. = mond: haw d'ne
- ; 2, m.-v. = praatziek iem.: z'n vrouw is 'n echte
- , meh gooj haom ouch neet weg; e bebbelke = praatziek kind inz. meisje.

babbclen, bebbeIe, zw.: op zoe'n koffiepertijj woort
miech get {oof)gebebbeld.
ss. oofbebbele.
afl. bebbel, bebbeleer; gebebbels, gebebbel.
babbelguichjes, babbeIguutsjes, my. = fratsen, ijdele
k1ap, uitvIuchten; dat zien allemaol mer -, flaw
ekskuize.
Van ditwoord, in verschillende dialekten en vormen
(Gronings b.v. babbelguuchies) voorkomend, is de
etymologie onzeker; Rijnl. babbeIjotsje (Rh. Wtb.)l
babejke*, 0., -s = mondje: 't is 'nen ingel met hdOr
leef - (1857); wie hun dee babbej geit (1729)
bad, bad, 0., bajer: e - numme; werrem bajer gebruke.
ss. badhanddook, -hoes, -kamer, -koep, -sjool, -water;
ziebad.
badding*, z. bat tin g.
baden, baoje, baojde, gebaojd, dikwijis refl. = een
bad nemen: -in de Maos is verboje;z. eliken daag-.
ss. baojmoos.
afl. boojer.
badhuis, badhoes, 0., -hoezer: 't vreuger - in de
Begaodestraot; z. bad s j a 0 1*.
badineren, badinere, zw. = schertsen: geer badineer'l,
Leven nook. badinere < fr. badiner.
badple*, z. bat pi e*.
badsjaol*, v., -e = badhuis, inz. sportfondsenbad:
d'n OOderwijzer ging eliken d6nderdag met de janges
noo de-.
baf*, tw.: heer sloog 'm - deneer = ineens.
bagage, bagazje of bagaasj.
1, V. = reisgoed: zet de - in 't net.
ss. bagazjedrager (fiets), verg. d rag e r; reisbagazje, -bagaasj.
2, O. = gepeupeI, tuig: doe biB verdOld - , sjol de
maog tege de naoberse.
bagatel, bagateI, v., bagatelle = k1einigheid: dat
beteikent niks, 't is mer 'n - ; 't zien mer bagatelle.
baggeroele*, z. b a z j e roe n e*.

'n begijn of zuster

babbeleers

babbelaar, 1, babbeleer, m., -s en babbelere, babbeleerke = stroopbaUetje; dat aajd vruike met hdlJr
houte bein verkoch --s en sokkerstekke; 2, bebbeleer,
m., -s en bebbelere, bebbeleerke = iem. die graag en
veel babbelt: deen awwe - kos z'ne mOndneet hawwe.

bagljn, begijn, v., begiene, begijnsje (be- = ba-) =
aig. naam voor een lid V. e. vrouwelijke k1oosterorde: Maijke is bijj de Begiene op sjaol = Zusters;
liever luij wie meuj, zag de - ; werreke is zoolig, zag
de - en ze rekde ziech (of: meh ze doog 't neet gere);
Leve Trijn, Trijn de Begijn.
[begij:n; begij:nsje; begiene)
ss. begienekater, -proot, -stroot, -sjaol; z. ook b eg i e neb lei k s k e*, - d a g he u r*, -10 fk e*.
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I1BAL

BAJ
baj*, v. en m., bajje, bajke of bejke = paard: wat 'n
dikke - veur die brouwerskaar; kiek 'ns Zjengske,
wat 'ne &joene - / boe's de - menneke?
Opm. baij is tans inz. kindertaal.
baj
fro bai(e) = bruin; letter!. bruin(tje), Ru.
kent bai = versleten paard.
bajerhier*, in de zegsw. als: heer zuut oet wie 'ne - =
zeer deftig, prachtig gekleed.
bajerhier = A.N. banjerheer
baanderheer.
bajeroene*, z. b a z j e roe n e*.
bajonet, bajonet, v., bajonette, bajonetsje = geweersabel: de kerels met hun bajanette maakde gaanse
korte wette.
ss. bajonetaonval. Bijv. banjanet: pas op de stikstich
in m'n - (M.A. 1871).
I bak, bak, m., bakke en bek, bekske = in het algem.
kist zonder deksel: 'ne - (met) eerappele; bij uitbr.
ze &j6nk edeT 'ne - koffie = grote kop; de stad heet
bek en wijjers genog in MOTen umtrek; z. B I 0 e db a k; heer zoot in de - = gevangenis; z. ook
b a k s ken; dee is bijj de - = slim, bij de hand.
ss. as-, breuj-, pis-, regebak; assebak, z. a s b a k;
sjeerbekske.
II bak*, 0., bagke, bekske = varken: heer weurt zoe
vet wie e -; bagke koupe.
ss. bagkevoor, bakbies, z. b a k bee s t; z. ook
s pee n v ark e n.
bakbeest, bakbies, v. en 0., bakbieste = lomp, zwaar
voorwerp: wee zouw zoe'n (of: zoe) - van 'n hoes
welle bewoene? e (of: 'n) - van 'n taofel.
bakerpraotsjes*, mv. = bakerpraatjes: dat zien - ,
gluif dee &jele wawwel neet.
bakerspang*, v., -e = bakerspeld: met'n-vasspange.
bakkeleien, ongebr.: gwl. omschreven b.v. zich beurstele, roemele.

<

<

vriezen; brouwe en - 10k (of: lokke) neet altied;
z. b r 0 u wen; bij verg. potte, brikke - = uit
klei hard maken.
ss. bakmeel, -stein, -ves; aoneinbakke.
ss.-afl. brikke-, broed-, sokkerbekker.
afl. bekker, bekkerijj; gebeks.
bakker, bekker, m., Os, bekkerke = iem. die van
bakken zijn beroep maakt: de -s (nl. de broodbakkers) sjeijde Saoterdagsmiddags oetmetwerreke
en g6nge daan bekkerkesaovend viere; iech trouw
met 'ne - , dan eet iech aile daog wittebroed, zag 't
meidske; dao zit de - , gezegde, als het brood,
opengesneden, grote gaten vertoont.
ss. bekkerskaQ1', -knech, -mots.
bakkerij, bekkerijj, v., -e, bekkerijjke = werkplaats,
winkelbedrijf v. d. bakker: de bekker had gedoon in
z'n - en kwaom e 16chske sjoppe; de aw - van de
Broedfebrik woort verkoch.
bakkersavond, bekkerkesaovend, m. = Zaterdagavond, vrije avond voor de bakkers; z. b a k k e r.
bakkersoven, bekkersove, m., os: de gaapsnog erger es
'ne-;gape tege 'ne-=een onmogelijke poging doen.
I bakkes, bakkes, 0., -e: op ze-kriege=op z'ngezicht.
ss. mombakkes.
bakkes < bakkens mv. van bakke(n) = duo Backe;
verg. kin neb a k, b a k tan d.
II bakkes*, 0., = plaats waar de bakoven staat: huip
vlaoje brachte ze oet I t _.
bakkes
bakhuis = huis, keet waar wordt gebakken.

<

e bakske

'ne bekker en 'nen deigroller

bakken, bakke, bakde, gebakke = brood en andere
levensmiddelen toebereiden op een vuur: de bekkers
bakde veur SinteTklaos steves en rijje stevekes aonein,
boe-in (zeker bijj 6nge16k) hijj en dao 'n krent gevalle
waos; gebakke t6ng; 't geit venaovend - = hard
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baksken, bakske, 0., -s = ! L. jenever: dee Mlt van e - ;
'ne zwegel in twieje en e - inins = zuinig in kleinigheden en verkwistend in 't groot; dee heet ouch
liever e - es 'nen telleur mOmmessop; 'n haal bakske.
baktand, baktand, m., baktan = kies: d'n dokter heet
miech 'nen - getrokke.
baktand < bak (= kaakbeen) + tand.
I bal, bal, m. en v., -s = danspartij: nao aofloup - in
de RedOt; toen pakde zich de gaanse - haand in
haand en woort 't vaan "tegenein-op Nele, Nele,
tegenein-op Nele"; de spaorpot gebruke veur 'n - te
geve; ederein wouw met miech vrijje, waos iech
ieverans op 'n -; dao waos venach - = eig.; of:
menistenbruiloft; z. ook b a I * I I 1.
ss. balbeukske, -&joan, -twalet, -zaol; kinder-, M6mmesbal.
[ba:l; ba:ls]
II bal, bal en baal, m., balle, belke = kleine bol:
'nen iezere bal; met e belke kaosele; dee de - goejt,
moot ouch de - verwachte = wie kaatst, moet de
bal verwachten; ze goeje zich de - euver = kaatsen
elkaar de bal toe; de - is ins gegoejd, 'r moot mer
blieve rolle = de beslissende stap is gedaan, men
kan of mag niet meer terug; iech weit 'r geine bal
vaan; baal in 't heudsje, 'n aajd kinderspeul; es mer
geinen aandere ziene baal in mien keigele smit = mij
onder mijn duiven schiet.
[MI; baal; ba:Ile; be:lke].

III BAL*

BANKIER

III bal*, v. in de zegsw.: 'n - sjappe = keet, ruzie
maken, de boeI opscheppen: de passante bleve kielce,
wie doo 'n - gesjap woort door de Keekpdp.
[ba:I]
bal = bal I; verg. dao is kerrernis = twist en Rijnl.
be us is, gheit Ball uf = es geht hoch her (Rh.
Wtb.); Tue. vermeldt ook bal = fig. ruzie, gekijf
en Tei. bal = lawaai, ruzie, gekijf, gevecht.
IV bal*, z. b a a I I.
balans, balans, v., -e = a) weegtoesteJ: 'n zier geveulige - ; b) bij een vlieger, het touwtje waarmede
men het evenwicht kontroleerde: de - van de
wejjer doug neet.
Bijv. belans (e = a), blans.
balein, balein en berlein, v., -e, baleins.ie: de baleine
vaan 'ne perreplu, vaan e korset; op d'n hook sloog
de perreplu opins um, wt de berleine door 't euvertrek
stooke = de stalen of ijzeren repen.
balenger*, m., os, balengerke (klemt. op ba-) =
straatslijper, baliekJuiver, haantje de voorste
(ong.): de groetste - van Mestreech; r6ntelum de
meulekes lepe de eigeneers met 'n g6tsj de sent op te
hole en de -s devaan te sloon, die z6nder te betaole
wouwe d'n toer make.
Niet zeker is de verklaring balenger
baliehanger
= die over de balie (= brugleuning) hangt; verg.
baliekluiver; ook opgevat als een volksetymologie
van malenger = simulant, lijntrekker.
baliekluiver, baliekluiver, m., os; gewoner was b alenger*, broksjrijver*.
balk, balIek, m., -e en belIek, bellekske = vierhoekig,
prismavormig stuk hout: 'nen dikke eike -; sjrief
't aoo de -; 't ies heet gein -e 6nder, zegke de joede;
Mis diech dat 'ne -? dat is nog gei bellekslce; 't vloog
tot tege de - = plafond; plak die oon de - vas,
gezegd bij een grove leugen; -e Onder de veuj =
pijn onder de voeten.
[baIIek; Mlleke; brulek; bellekske]
ss. ballekiezer, -laog; haoneballeke; noteballek.
balkenbrij, ballekebrijj, m. = spijs van meel, vet en
vleesnat: kroepoet en - raak oet de mode.
[baIlekebrijj]
ballet, ballet, 0., ballette = figuurdans: 't - oet d'n
opera Faust.
ss. balletmeziek.
ss.-af!. balletdanser(es).
balsamine, belzjemien, v., -e: -e woore vreuger erreg
in eel; e sjoen j6nk meidske neumde me 'n - ; ong.
dee j6ngesgek, die - , die flOts! z. ook Bel z j e
Mie*.
bamboueheren, bamboesjere, zw. = pierewaaien.
bamboueheur, bamboesjeur, m., os: deen awwe boerneleer, dee - ! = lichtmis.
bame*, z. biz z e*.
ban, ban, m. = a) excommunicatie: iern. in de doen; b) windsel: met Sint-An, 't kore in de sjeur,
of in de - = in schoven gebonden.
band, band, m., ben, bensje = a) reep van linnen,
katoen enz.: met 'ne witte - um d'n errern; iezere ben;
'nen hOOd met e bensje vol nikkel en belkes; 'n sigaar
met e gouwe bensje; b) boordje (alleen de verkl.
heeft deze bet.) doeg dich e zuver bensje aon; me heet
dobbel bensjes en puntbensjes.
[Mnd; be:n; be:nsje]
ss. bensjesknuipke (= boordenknoopje); errern-,
rowwband; bandiezer.
aft. bindel.
bandelier, bendeleer, m., os: foj, wie strernp miech
m'ne - = draagriem.

bang, bang, I, bn., bw. = bevreesd: Zjang, Zjang,
Zjang, veur doeve bin iech - ; dee - is, moot op
sjeldwach stoon = bedreiging tegen een lafaard
(omdat het op wacht staan zo gevaarlijk is); 2, m.
= vrees: veur glitsetig gedierte had heer geine -; van
groete - tot hijj zoe'ne sjorrek z'ne slaag zouw slooo,
ging heer nao de peliesie.
ss.-af!. bangesjieter.
aft. bangerik, bangigheid; benkelik.
bangesehijter, bangesjieter, m., -s = bangerd,
schijthuis: dee heet 'n groete moul, meh 't is
'ne - eigelik; dao zien gein geveerliker kerels es
gewaopende -so
bang(ig)beid, bangigheid, v.: die - van dee vent veU'r
'nen hOOd deeg us altied Lache.
bangoer*, m., -e = bangerd: diech giefs de groetste mood.
banier, baneer, 0., banere: zij die zich 6nder MOmmes'
- geenrolleerd hObbe.

<

benk
I bank, baank, v., -e of benk, benkske = zetel: zich
op (of: in) 'n - zette; die - is pas geverref; dee krijg
nog ins de - veur de deur = daar zal nog eens alIes
publiek verkocht worden; euver de benk vlege = de

kerkroep krijgen (benk = de kerkbanken).
ss. baanksjrouf; drej-, sjoofbaank; rouw-, vinster-,
winkelbaank.
[bAank; Manke; benk; benkske]
ss.-af!. baankwerreker.
II bank, baank, v., -e, benkske = kredietinstelIing:
de -e zien vendaog touw; heer sjrijf op de Nederlandse Baank.
ss. baankbieljet, -noot, -pepier.
[bAank; Manke; bllnkske].
ss.-af!. baankhawwer.
III bank*, two = pardoes, ineens: - goojde ze zich
op hun kneje; z. pan k *.
[ba:nk]
bankbriefje, baankbreefke, 0., -s = bankbiljet: e van 10 gOide verlere.
banket, banket, 0., bankette = a) feestmaal: - in de
redOt; b) lekkernij: dao kump eus traktasie, dao
kump eus-.
banketbakker, s6kkerbekker, m., Os: de -s heite tegeswoordig "banketbakkers".
bankIer, bankeer en benkeer, m., -s = bestuurder
van een bank, geldhande!aar: met 'n gouwe kettel
op z'ne boek, wie 'ne rieke benkeer.
ss. bankeers-, benkeershoes, -kantoer, -zake.
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BASJ*

BANKROET

bankroet, bankrot, 1, bn., bankrotte: de baank is, geit,
maak - = failliet; 'n bankTotte baank; 2, 0., bankrotte: met dat - van die baank heet heeT al ze geld
veTloTe; in eine maond veeT bankrotte = faillissementen.
baoj*; baoje*, z. b a a i (stof), bod e, vel dwachte~ baden
baaie~
baojmaos*, v. = a) paardenwed in de Maas: langs
't PaTek bijj de BleikeTijj hedde de Maos de Baojmaos, umdat ze dao de peeTd lete baoje; b )grote pIas:
en toen, jenke, jenke, snotsellelaank! 't waos 'n - .
baon(-)*, z. b a a n ( -) en vlg. woord.
baonsjotel*, v., -s = langwerpige doos, Iaatje in
twee vakken verdeeld, een voor vuursteen, staal
en de ander voor zwam; tondeldoos: wie de zwegele
kaome, verdwene de -S; 'n - van e meidske = een
goed meisje, waar echter niet veel in zit; ook wei
= dikke zware vrouw b. v. 'n - van e wief.
baon < baans of baant (= tondel) + sjotel (=
schoteI); verg. Rijnl. bandschuttel = Dose in der
angebrannte Leinwandlappen Bandj genannt, aufbewahrt wurden, die beim Feuerschlagen schnell
ziindeten (Rh. Wtb.). Schu. vermeldt baantschotel
= tondeldoos als Limb.
I baor*, z. b a a r I, boo r.
II baor*, v., -e = platte, brede kom: de mellek stOOt
ope en bloet in de -e op taofel.
ss. baoTebinde; mellek-, ZejbaOT.
Schu. spreekt van baaT en baren binden.
baordsje*; baore*, z. boo rd; be ure n, bo 0 r de n.
baorebinde* = buurpraatjes houden, lang samen
staan praten: ze zaote met hun gleeske OOder hunne
stool aon de deUT te - , tot d'n torewachter op 't aajd
stadhoes begos te toetere.
baorebinde < Ma. baor (= platte, brede kom) +
binde. Vroeger werden de baore als zij een barst
kregen, (gelijmd en) samengebonden door aan
beide kanten van de barst een gat te boren en de
delen door een draad samen te binden. Een persoon hield de baoT, de andere trok de draad door
de gaten en verbond de delen. Hierbij was gelegenheid tot een praatje te houden. Het Rijnl. kent
baore benge met dezelfde bet. (Rh. Wtb.). Sch. vermeldt: baren, plattelen, teilen binden = van huis
tot huis gaan klappen.
baoretig* = boordevol z.a.; ook b a 0 r end v 0 1*.
baiirs*; baiirt*, z. be u r S; be u r t.
barak, brak, v., brakke, brekske = a) oud, vervallen
(groot) huis, gebouw: wat 'n - van 'n hoes; wee
zouw in die aw - welle woene? b) kermistent: wie
't gaans bTekske in VUUT stOOt, leep de VTOUW met dTijj
kop, kekentere met eine kop, devandoor.
Barbara, Berreb, v., Berrebke: de hiere vaan St.BerTeb (= de leden v. d. godsdienstige vereniging
St.-Barbara) lepe met in de persessie; d'n dinee van
St.-BerTeb = het jaarlijks diner van de vereniging
op de feestdag van Sint-Barbara (z.a.).
barbeel, berreb, v., -e, berrebke: de vesser broch 'n
flinke poorsie ves toes: maone, berrebe, bTieseme en
abele.
barbier, ber(re )beer, m., -s of ber(re )bere; ber(re)beerke: 'ne - het ziech tegeswoordig coiffeuT; in
Figaro, de berbeeT, muzikaal parodie in veer akte,
zink Figaro: "lech bin de Cicero vaan de berbere;
spott. baardsjrobber, z. b a a r d s c h rap per.
ss. berbeersjOOg, -zaak.
baret, baret, 0., barette, baretsje = plat hoofddekselj
mutsje van R.K. geestelijken: met greun barette op
marsjeerde de jonges door de Groete Staat.

=
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barg, z. berg*, berreg* II.
barmhartig, ber(re)mertig, bn., bw.: Slivvenier is = medelijdend en genadig.
afl. ber( re )mertigheid.
barmhartigheid, ber(re )mertigheid, v.: op de 6neindige
- van Slivvenier rekene; zate - = iem. die, of een
gezelschap, dat stomdronken is.
barnsteen, 1, amber, m.: e sigaTepiepke vaan - of 'n
ambere sigaTepiepke.
afl. ambere (bn.) = barnstenen.
2, barnstein, m. en 0.: e piepke met 'ne kop van
meersjoem en e Teurke van - .
afl. barnsteine (bn.).
barometer, 1, barremeter, m., -s, barremeterke (met
klemt. op -me-) = weerglas: die van Sjietekove
gaove 'ne -; de - steit op good weer.
ss. barTemeterglaas.
2, plameter, m., -s, plameterke: de - stont op sjoen
weer; de - waos tot in de wolleke gek16mme (M.A.
1858); plameter is thans vero. of volkst.
baron, beron, m., -s, beronne, beronsje (be- = ba-):
graove en beronne woende toen nog in gToete kestielej
d'n awwe - met de jOOg berones.
afl. berones.
barrebOts*, z. be r reb 6 t s*.
barrevoets, berreveut(s) of berrevoot(s) (klemt. op
ber-), bw.: de kinder loupe haos -; - tot aon de kop
= spiernaakt; 't is, ofste - euver vuurstein lOps,
gezegd van een magere vrouw.
[herreveuts; berrevootsJ.
ss. berreveutskop (= zonder hoed).
barrier, bereer, o. en m., berere, bereerke (be- = ba-)
= slag boom: 't - touwmake, touwdoen; Ted uuch
perfester, spTink euveT 't -; - betaole = tol betalen.
barst, boors, v., boorste, beurske = breuk, spleet,
scheur: met ein sjaars bleef heer in 'n - in 't ies
haange en klabaats! dao laog heer, zoe laank wie 'r
gewasse waos.
barsten, beerste, beersde en boors, geboorste = barsten krijgen, scheuren: de vaas is geboorste; heer
beersde haos van de gif; beers! = barst! mer 't vollek,
um neet te lache en dat nogtans van lache boors
(Weustenraad ).
ss. oet-, opebeeTste.
afl. boors.

't sjeerbekke dat bijj 'ne berbeer' oethOOg

Bartel, Bartel, m.: wete boe - de wien tap = weten
waar Abraham de mosterd haalt. Z. t ij d.
basj*, v., bassje = dekkleed:'tregent,dootde-euver
de vater.
basj < fro bache = piece de cuir ou de grosse toile
dont on recouvre les bateaux, les voitures pour
garantir de la pluie les marchandises. Tei. basse =
deken voor geladen wagens, wagons.

BECARRE

BASKIEN*
basIden·, baskien, v., -e, baskiensje: = vero. nauwsluitend vrouwenjak met (baleinen): ze droog sOOdags altied 'n vloere - .
baskien
fro basquine = jupe de femme tres
ornee.
bassen, ongebr.; gwi. blejje, z. b I a f fen.
bassesse doen*, = voor iemand kruipen: veur iemes
basSeS8C doen, dat kin iech neet.
bast, bas, v., baste: de - van de boum sjelle; met bedoelt de Mestreechteneer gewoenlik, wat me in 'f
Hollands "schars" het.
bastaardnaehtegaal, 1, fovet, z.a.
2, basterdnachtegaol, m., -e.
basterd, in de zegsw. iemes - make = misdelen.
bat., 0., = kribwerk, kaai: ze woende op 'f Bat =
kaaimuur langs de Maas.
88. kolebat z.a.
bat samenhangend met batten, batteren = slaan,
beuken, misschien verbaalstam, het resultaat aanduidend? Schu. vermeldt ook bat = kribwerk en
batten = kribwerk maken.
bataljon, battelj6ng, 0., Os: meh OOdemYiji waar 't van de eindeuverwinning zeker.
ss. battelj6ngskOmmendant; jlessebattelj6ng.
baten, bate, baatde, gebaat: baat 't neet, 't sjaojt ouch
neet.
batjakker*, -jeger*, m., os, batjekkerke, -jegerke =
straatvlegel, lduiver: de marsj woartjlink geakkompanjeerd door batjegerkes op hun klOmpe.
batjakker = A.N. patjakker, wrs. wegens semantische en fonetische gelijkenis zich aansluitend aan
batraoj; -jeger, volksetymologische variant van
-jakker; -jeger heeft nu en dan pejoratieve bet. b.v.
in horejeger, loerjeger.
batpie*, m., -s = batraof*, minder ongunstig: -s
zien van die niksniJtsers, die me in alle peijies langs
de waterkant vint en die me ouch wei broksjrijvers
neump.
batpie < bat
pie (= Pieter, tot een soort
achtervoegsel geworden, verg. griespie, lOmmelepie, stamelepie, kluteklaos) een variant naast
batraoj.
batraol*, m., batraove, batraofke = straatvlegel,
batjakker: meh menier, geer zeet tach geine -; dat
batroojke goojde met snieballe.
ss. batraovemenere.
bat (= rivier-, kribwerk, kade) + raof
batraoj
(= raaf) is onzeker. Het woord komt ook elders
voor met enigszins afwijkende bet. b.v. in de taal
in o. van Bommelerwaard met de bet. van boos
wijj, rakker van een jongen. RijnI. batteraf = dikke
kerel (Rh. Wtb.); Schu. batraaf = zakkendrager
van kolen en granen uit de schepen.
bats*, v., batse, betske = dij, bil: dan gaof Joezep
ziech 'ne slaag op z'n, - , sprong in de huugde en
drejde ziech impassant rand wie 'ne kOkkerel; iemes
euver z'n - stneke = oneig. vleien; num diech nog
e betske van de petrijs; de betskes van de neut; De
veertien batse = een cafe, waar de cafehoudster
zeven dochters had: 't beerke in De veertien batse
waos neet slech (M.A. 1868); keigelk6r!gkoer in De
veertien batse (alias poelekes) (1879).
ss.-af!. sjmaalbetser, z.a.; batsesleger, z.a.
bats = ak. en keui. Batze = bii. Dit Batze = duo
Batsen = samenklevende massa, klomp; dij (Rh.
Wtb.). Schu. vermeldt bats als Limb. bezuiden
Roermond.
batsenuts*, in de zegsw. gein - weerd = niets (Franquinet).

<
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batsesleger*, m., -s = (lange) pandjesjas: de hiere in
-s en met d'n hoege zijje op.
batsesleger, wrs. Rijnl. invloed, waar het woord ook
voorkomt (Rh. Wtb.).
batting, badding, m., -s of -e = grote zware balk:
de -e mote vernuijd weurde; ir. zoe slap wie 'ne= stijf,onhandig.

baddinge
bavet*, 0., bavetsje < fro bavette = slabbetje: 'ne
jas zoe greun wie kellever, 'n deske dat hang op e
gepind bavet (M.A. 1903).
bavlaan, baviaon, m., baviaone, bavioonsje = a)
apensoort: boe in de kokesneuteboum 't lielik bavitliJnsje klump; b) fig. iem. met een lelijk gezicht;
ook: ruwe, onbeschaafde kerel.
bavvle*, m., Os, bavvieke = min. mond, snuit, smoel:
haw d'ne -; tot ze met hMre - veur de vinster oet
bliff; dee heet miech e bavvieke!
bavvie < fro babine? of samenhangend met baffen
= gulzig eten (Schu., Ru., Tei.)?
bazel*, m. = gebazel: noe huur zoe'ne - .
bazelaar, bazeleer, m., -s of bazelere, bazeleerke ==
a) iem. die bazelt, beuzelpraat vertelt: luuster toch
neet nao deen awwe -; b) een onregelmatig draaiende werptol: es me 'ne - had dan mos me get was
d'Top plakke.
bazelen, bazele, zw. = a) beuzelpraatjes vertellen:
wat heet dee kerelgebazeld, echte sjele wawwel; b) v.e.
tol: onregelmatig draaien, z~ b a z e lee r. b;
zegsw. lek 'm get was op z'ne kop, dan bazelt 'r neet
mie (met een woordspeling van iem. die onzin
vertelt).
ss. bazeltrijn.
af!. bazeleer; gebazels, gebazel, bazel.
bazjeroen*, v. en o. -e = soort van kiel: euveraal
knuip, kwasterijj veur de ----e en op hun viesbareer
'n tes vol dienamietpatroene; nog: veur de ----e spreke
= voor stoelen en banken b.v. Aoh, iech spreek
mer veur de -e, heer is te zier met z'n kukes verstTUijd (Polis 1887); veur de ----e zitte = niets zeggen
of doen in een gezelschap (Franquinet).
bazjeroen = A.N. boezeroen < fro bourgeron?
Franquinet meent bajeroen
it. bagherona =
kleine Bolognese munt van geringe waarde, in omloop bij de Spaanse soldaten te Maastricht. Misschien zijn het twee woorden van verschillende
oorsprong; Schu. kent de vormen bazeloen, bazeroentje (dit laatste zou Limb. zijn) = kiel.
bebbel(-)*, z. b a b bel ( - ).
beearre, bekaar (be- = bee-; klemt. op -kaar)
herstellingsteken (muz.): sol -; - teike.

<
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BED
bed, bM, 0., bMde ofbMder, bMsje = ledikant met
slaapgerei: nao - goon; op - ligke; lek dich in - ,
get op ('t) -; de bedde make = Iakens, dekens in de
vereiste toestand brengen; ze zien veTtr6kke (of:
eweg) met - en bOlt (= buItzak) = met al hun
have; me moot zich neet oetkleije, veur tot me nao bed
geit = zijn bezit aan de erfgenamen niet afstaan
v66r zijn dood; voor bed = nageboorte z. n ag e boo rt e.
ss. beddejak, -lake, -plaank, -teek, -winkel; bedpan,
-SeTmoen, -Bpreijj; doedsbU.
bedankje, bedenkske, 0., os: ze krege nog neet e veur hun meujte.
bedeend*, z. bed i e n e n.
bedegaUes* = iech verbeej dich alles, uitroep van
een speIer waarmee hij voorkomt, dat een medespeIer van mogelijke vrijheden bij het knikkerspel
gebruik kan maken. Hij moet dit verbod echter
uitspreken voordat de andere heeft geroepen
geis alles z.a.
bedelaar, bedeleer, m., -s of bedelere, bedeleerke:
iech zal ouch veur uuch beije, zag d'n awwe - , wie 'r
z'n sent te pakke had; d'n eine - is 't leid, tot d'n
andere veur de deur steit, gezegd bij jaloerse mededingers; spott. besjeemp wie 'ne -, dee 'n diJbbelsje
krijg; bis vrund met 'ne - , de vings meT luis = van
een onwaardige vriend heeft men altijd verdriet;
klop dich met 'ne - , al kumste ouch bove, de vings
toch luis = vechten met een onwaardige tegenstander is oneervol ook bij een overwinning; z. ook
arm II.
ss. bedeleeTsdreJke (= Iangzaam Iopend), -gestiech;
beToopsbedeleeT.
afl. bedeleeTsteT.
I bedelen, bedele, zw. = om een aalmoes vragen: goon
-; aon de kerrekdeur stoon -; ze kaome weeT veur denuij kerrek = een bijdrage, een gift vragen.
ss. bedelheks (= bedelaarster); bedelpak, -peTtijj,
-prijj; aoJbedele.
afl. bedel; bedeleer(steT); bedelarijj; gebedels, gebedel.
II bedelen, bedeile, zw. = begiftigen: vaan Vincentius
bedeild weurde; wieviiiJl gezinne bedeilt de kOnJeTensie
vaan St.-Metijs? iemes is good bedeild = veel gekregen hebbend inz. begaafd.
afl. bedeiling.
bedeUng, bedeiling, v., -e: de - vaan dat gezin is peT
week twie broedkaarte en eine bOn veur mellek.
bedene*, z. bed i e n e n.
bedenk, bedink, 0.: iech staon in - , oj iech zal goon oj
toesblieve = beraad, overweging.
bedenken, bedinke, bedach of bedoch, bedach of
bedoch = a) overwegen: bedink watste deis; dikwijIs refl.: zOnder zich te bedinke sprong heeT in
de kenaar; iech maot miech ins good -; iech hiJb
miech ins bedoch (bedach); b) vermaken bij overIijden; ook: begiftigen: in dat testamint is ze good
bedach; Sinterklaos heet us bedach en van alles
metgebrach.
ss. bedinktied.
afl. bedink, bedinking.
bederven, bederreve, bedorref, bedorreve (afw. wwv.
o.t.t. diech bedOrrefs, heer, het bedOrref; beide
vormen met stoott.) = onbruikbaar maken, worden: d'n hiele boel -; in de kelder bediJTTej 't vleis
neet; Herremons z'n kooj is doed, ze is vennach
gestoTTeve, hej 'r ze in 't zaajt gelag dan woor ze neet
bedoTTeve; bij uitbr. verwennen: e keend gaans - .
[bederreve; bedo:rref; bedllrreve].
afl. bedeTTeJ.
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BEDROEVEN
bedgordijn, bMgardijn, v., -e: de aw "Jan Klaassen8kas" met MiJr roete -e, met hiiiJr sjoen haute poppe
en de onmisbaar galling.
bediende, bedeende, m., os: 'ne - in livreij deeg de
deur ope.
bedienen, bedene, bedeende, bedeend: de klante - =
koopwaren leveren, van drank, spijzen voorzien;
't waos hiiiJr neet bedeend zoe'n vreugmes = het paste
haar niet; hMm is niks bedeend = hij is nergens
mee tevreden; of: zijn handen staan voor aUes verkeerd; bedeen dich toch nog ins = neem nog eens
van de opgediende spijzen; R.K. iem. - = de
laatste sacramenten toedienen; heeT is nog ten volle
kinne bedeend weurde = heeft nog alle Iaatste
sacramenten kunnen ontvangen.
afl. bedening.
bediening, bedening, v., -e: de - is good; 'n ieTste
klas -.
beding, ongebr.; gwl. kOndiesie.
bedoen (zieh), bedoen z., bedeeg z., bedoon = zich
bevuilen, inz. in uitdr. als: de zoustich - = uitroep
van verontwaardiging, spot; bedoeg dich neet, miene
pepeT is zoe good wie diene sejraon = ik ben net zo
goed als jij.
[bedllen; bedee:g; bedllon].
bedompt, bed6mp, bn., bed6mde: 'n bedOmde kameT;
zet de vinsteT get ope, 't is hijj zoe - /
bedotten, ongebr.; z. o.a. k 011 e*, v ern e u k e*.
bedpungel*, m., -e en -s = Iangslaper, Iuiaard: dee
- stOnt noets veur elleJ ore op.
bedrag, bedraag, 0., bedrage: tot e - van 100 gld. =
beloop, geldsom.
bedragen,bedrage,bedroog,bedrage:desja~bedreug

(= bedraagt) in de mieljoene, bedroog (= bedroeg)
i.d.m. = beloopt, beliep.
afl. bedraag.
bedremmeld, ongebr.; z. ve r leg e, b 1 u.
bedriegen, bedrege, bedroog, bedroge (afw. ww.v.
o.t.t. diech bedruigs, heer bedruig) = bedrog
plegen, misleiden: de weTeld welt bedroge zien;
lege en dich - , boeste bijj steis; de koejOng bedruig mich.
afl. bedreger (bedreegsteT), bedregerijj; bedrog; bedreeglik(heid); z. ook die f.
bedrijf, bedrief, 0., bedrieve en bedrijve: e groet - =
grote zaak, onderneming: wat e - , wie ze die
meTgelbliJk in de sjeep laojde = bezige drukte; OndeT,
Wsse de bedrijve door = intussen; 't ieTste - van
Trijn de Begijn (gwl. ak).
[bedrief; bedrieve; bedrij:ve].
ss. bedrieJskapitool; landbouwbedriej.
bedrijven, bedrieve, bedreef, bedreve: koed doen.
[bedrieve; bedree:f; bedreve].
afl. bedrieJ, bedrieveT.
bedrljver, bedriever, m., os: daode die de -s geinen
twiede kieT zouwe heThole.
[bedriever; bedrievers].
bedrijvig, bedrijvig, bn., bw.: altied eve - = werkzaam, druk bezig.
[bedrij:vig].
afl. bedrijvigheid.
bedroefd, bedreuf, bn., bw., bedreufde; bedreufder,
bedreufste = treurig, droevig: ze woos deep - en
ging toen meT get beije bijj Slevruike; - , meh neet
koed; de bedreuJde aWWeTS; - wienig = zeer.
bedroeven, bedreuve, bedreufde, bedreuf(bedreufde)
= droevig, treurig maken: 'n bedreuJde majer; refl.
rich erreg - euVeT.

BEDRUIPEN

bedruipen, bedrupe, bedroop, bedrope = druppelsgewijze bevochtigen: 't vleis -; inz. ref!. zich zellej
kinne - = in zijn onderhoud kunnen voorzien.
bedstede, bedsteij, v. -e.
beduiden, beduije, beduijde, beduijd: wat heet dat toch
te - = te betekenen? dat beduijt niks goods =
voorspeIt; ze k6ste dee boer toch mer neet -, wieviiOl
veerkante meter 'n klein rooj waor = duidelijk
maken.
beduimelen, bedoemele, zw. = bevlekken, vuil maken met de vingers: 'ne bedoemelde, voule kajee.
beduivelen, beduvelen, beduvele, zw.: noe leet zich
deen hegkenavvekaot door zoe'ne sjt6mme boer - =
bedotten; biste beduveld = mal?
bedwang, bedwaank, 0.: toen had, heel de lieraar de
janges neet mie in - = beheerste niet meer.
beeeh(-)*,z. biecht(-).
beiidigeu, beeidige, zw. = een eed afnemen: miirrege
weurde de erreve beeidig.
ss. beeidiging.
beek, beek, v., beke, beekske: de - die gistere laog
bevrore, drijj rankend aof wie vleujend glaas.
[beek; beke; beekske].
beeld, beeld, 0., -e, beel( d)sje: nao ze - en geliekenis =
treffende gelijkenis; e - vaan e meidske = mooi
meisje; de -e van 't wassebeeldeSPllul = nabootsing
v. e. mens.
ss. beeldspraok; beeldegalerijj; aojgodsbeeld; Mariabeeld; veurbeeld.
ss.-af!. beeldhouwer.
afl. verbeelde, verbele.
beeldenaar; beeldig, ongebr.; z. k 0 p; vervangen o.a.
door sjoen, leef.
beemd,ongebr.
I been, bein, 0., bein, beinsje en beineke = lichaamsdeel waarop men loopt: kr6m - ; 'n houte - ; heer
trek met ei - = loopt mank; neet op ei - noe hoes
kinne goon = nog een tweede glaasje moeten drinken; (schertsend) iech hOb 'ne knook in 't - = een
bot in 't been, kan niet weg; veur iemes op ei - stoon
= gedienstig en onderdanig zijn; dee zal gein langmake = zal weldra sterven; - make = snel (weg-)
lopen; met de - nao veure 't hoes oet = begraven
worden; heer zat 'ne goje pas d'rin, in zoe vere es 'm
dat z'n korte beinekes touwlete; vreug op de - zien;
met ei - in 't graaf; op eige - kinne stoon; me sprik
altied van de betskes, noets van de beinsjes van 'n neut.
[enkelv. bein; my. bei:n; bei:nsje, bei:neke]
ss. beinbreuk; boetebeinsje; brekebein; linker-, reehterbein.
II been, bein, o. (Het ned. my. beenderen steeds vervangen door kneuk) = harde stof in het menselijk
lichaam: vel euver - ; stein en - klaoge; de knuip
zien van -; z. k n 0 0 k.
[bein]
afl. beine, z. ben e n.
I beer, beer, m., bere, beerke = verscheurend dier:
de bere in 't Aldenhofparek; daonao maakde de - e
paar k6nkelebolle en trok sl6ffentere wijjer; 'ne ~ op
zokke = a) iem. die zeer zacht loopt; b) flatus
pestifer sine sonore.
ss. berekoul, -mots, -vel, -vleis; ies-, wasbeer.
afl. berino
II beer, bier, m., -e, bierke = mannetjesvarken: me
anderkint de verrekes es -e en zoge, breulinge en
sjeutelinge, bagke en speebekskes.
ss. binnebier.
Illbeer(-)*,z. bier(-) I.
beerste*, z. bar s ten.

BEEWEG

beest, bies, v., bieste, bieske: wie de bieste spraoke =
dieren; bring de bieste op de weij = koeien; 'ne rinsslachter neump bieste aal wat heures dreug of 'I.e
kriege moot, en bijj 't rinsvie behuurt; 'ne geitebok is
gein - en e kaaf mer haaf; 'n - van 'ne vent =
beestachtige vent; bekende parodie: ma mere est a
Paris, mon pere est a Versailles, me zwaoger is'n-,
m'n taant is 'n kanaalje; de - speule, oethaange;
- op get zien = gierig; 'n - make = door stom
geluk een bal maken (bilj.).
ss. biestekraom (wilde-beestenspel), -merret (veemarkt), -stal; slivvenierebieske.
afl. biesechtig(heid), biesterijj, biestig(heid).
Opm. bies heeft gwl. de bet. van vee, maar ook de
algemene van dier, z.a. en b i est end 0 k t e r*.

nao de biestemerret
beestenwagen, biestewage(l), m., os: in -s woorte ze
nao 't Proses gebrach = veewagens.
beesterij, biesterijj, V. = a) beestachtigheid: datis-,
wie dee z'n vrouw behandelt; b) beestenboel: zoe'n
- hOb iech noets gezeen.
beestevel, biestevel, 0., -velIe of -velder: wie de minse
in biestevelder door de bosse trokke.
beestig, biestig, bn., bw.: 't is - kaajd; dat veel miech
- tege = erg; - weer = bar; - sjoen = zeer mooi.
afl. biestigheid.
beet, beet, m., bete, beetsje (z. ook bee t j e) = het
bijten; gevolg van het bijten: 'ne - van 'ne raozetigen hand; ze lagte 'n pious haore op de - = wonde.
[beet; bete; beetsje].
ss. beethObbe, -kriege, -numme, -pakke; grandbeet,
Mndsbeet.
beetje, 1, bitsje of bitteke, 0., -s = een weinigje: e
bitteke te laat is vavl te laat; k6m e bitsje vreug; 't geld
kump in met klein bittekes; ir. de bis 'n aordig bitsje
um dao bang veur te zien; dat leef bitsje, die V ravle
von Habenichts.
Bijv. pitteke.
2, beetsje, 0., -s = kleine beet, z. bee t.
beeweg, beijweeg. m., my. = enkelv.: zaoterdag is-;
ouch de goeverneur leep met in de - ; de - doen;
es 'tnog 'ne -nao Hare touw waor; 'ne vergeefse= nutteloze poging.
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BEF

BEGOOCHELEN

'n haafbies
Mestreechs
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

=

sjlnkel
peessWk
muiske
startstok
vleem
sjee!
punsje
morregstok
k6nterfielee
laphaos
nerev~t

neer
dlkke 16mmel

Nederlandse slagerstaal
schenkel
peeselnd
muis
platte bil
splerstuk
bovenbil
slip van de lende
dikke lende
lende of contrefilet
vanglap
niervet
nler
longhaasje

bel, bef, v., beffe, befke = a) gesteven doekje: de
beffe van de avvekaote; b) spitse vooruitstekende
kin: ze is sjeel en heet 'n - ; c) iem. met zulke kin:
huur die - weer ins!
begaafd, begao~ bn., begaofde;begaofder,begaofste:
'ne zier begaofde jUng.
afl. begaofheid.
begaden, begaoje. begaojde, begaojd, dikwijls refl.:
fojl wat hOb iech miech met die verref begaojd = vuil
gemaakt; meh Pieke, ze Mbbe dich lielik begaojd,
twie iJtse in d'ne kop en d'n neus versjendeleerd =
toegetakeld; wat zuut die begaojd oet = dwaas, opzichtig gekleed; zich - aon de vlaoj, de wien =
onmatig veel eten, drinken, zich beklodderen aan.
begaoje = ronl. begaden (= in een zekere toestand
brengen) < mnl. gaden (= bevallen z. gad e,
Ma. gaoj) + be-.
begaoje*, z. beg a den.
begaving, begaoving, v.: - veur meziek en teikene
Mbbe = aanleg.
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Mestreechs
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

= dHnne 16mmel
=
=
=

=

=

fijn rib
kl6mprib
spier
nek
platte don }
dikke dHn
puntboors
naveldon
boors
vllorsjlnkel
sjouwer

Nederlandse slagerstaal
mlddenrH
rib
dikke rib
onderrib
nek
klaprib of klapstuk
puntborst
dunne borst
naborst
schenkel
schouder

begazje*, begaasj*, z. bag age.
begleneblelkske*, 0., in de zegsw. - , 't bleik op alle
nMdsjes = helder zonnig weer.
beglenedaagbeur*, v., in de zegsw. 't is 'n - = er
wordt weinig aan verdi end, of: tijd aan beuzelwerk besteed.
beglenelOfke*. 0., -s = vroeger kort lof te 3 uut bij
de Zusters "Onder de Bogen"; nog: kort lof.
begin, begin, 0., beginsje = aUe - is meujelik; ouwejaarswens: e zaolig insje en e good beginsje.
beglnnen, beginne, beg6n of beg6s, begonne of beg6s
= een aanvang maken met: - met 't begin; veer
zien te laat begOs; - met (of: te) vreigele; aon get - ;
noe wlle veer - , zag de vos tege de hinne en heer
pakde d'n haon 't ierste aon.
ss. iersbeginnende.
afl. begin, beginner, beginneling, beginsel.
begoochelen, begouche1e en begokele, zw. = betoveren: z'n zwierige prach (van een vlinder nI.)
begouchelt de blumkes.

BEKENNEN

BEGRAFENIS
begrafenis, begraffenis, v., begraffenisse = teraardebestelling: op de - verzeuk, kerteer veur tien aon 't
sterrefhoes, twiede rouwbaank; noo de - ; 'n groete = lijkstatie; 'ne mins is allein Onmisbaar bijj z'n -.
ss. begraffenisf6ns, -koste, -Ondemumming.

'n begraffenis
begraven, begraove, bcgraofde, begraove = a) door
graven onder de aarde verbergen: 't goud in d'n
hoof - ; b) ter aarde besteIlen: heer lik op 't
Protestants keTTekhof - ; ze is allang doed en - .
ss. begroofplaots.
aft. begraffenis.
begrijpen, begriepe, begreep, begrepe (afw. ww.v.
o.t.t. diech begrips, heer begrip, geer begrep; geb.
w. my. begrep; al deze vormen met stoott.) = met
het verstand vatten, doorzien: die som kos dat
juudsje neet - ; begripste dat neet? begrepder (= begrijpt u) dat neet? dat kin noe devaan aof, begripstel
de luij kinne zich nog neet - , tot dao neet miejer
doeje gebleve zien; alles i.~ d'ronder begrepe = daarbij
ingesloten.
[begriepe; begreep; begrepe]
aft. begriepelik.
begrinten, ongebr.; gwl. bekiezele.
begroete*, z. beg roe ten en beg rot e n.
begroeten, begroete, begroetde, begroet (begroetde):
iem. - es reddenden ingel.
begroten, begroete, begroetde, begroet (begroetde):
de Mste woorte begroet op 20 miel = geraamd.
afl. begroeting.
Opm. Sporadisch hoort men ook begrute.
bebaagziek, bebaagzucbt, ongebr.; gwi. koket, koketterie.
bebaai; bebaajd*; bebagen, z. be h e j*, poe h a;
be h 0 u d; be vall e n, bel i eve n.
bebangen, behaange, behing of behong, behaange =
ophangen aan of tegen: de mor waore - met
sjelderijje; wat is dat meidske - == met sieraden
of als sieraden bedoelde versierselen opgetooid;
A.N. een kamer behangen, Ma. tappesere, A.N. een
behanger, Ma. 'nen tappeseerder, en A.N. behangsel, Ma. tappiet.
[beM.ange, behi:ng; beM:ng; behaange]
behanger, behenger, m., os; gwl. tappeseerder z.a. en
be hang e n.
bebej*, o. = (opschepperige) drukte, poeha: maak
toch neet zoe - I wat e - Mbbe die kakmekers allied.
bohei
mal. bohaya (= kaaiman) is o.i.
behej
onjuist; behej = gew. duo buhei, behei, bohei, een
onomatopee? Z. ook poe h a.
bebelpen, behellepe, Z., behoIlep, z., behollepe: zich
kinne -; zich mote - = zich redden.
aft. beMllepzaam; beMllep.
behobbelik*, bn., bw. = a) guizig: - ete; b) groot,
overvloedig: e - stok vleis.
beboeden, beheuje, beheujde, beheujd: Slivvenier zal
dich - = beschermen.

<

<

beboefte, behoofte, v., -s = nood aan; inz. verlangen
naar hetgeen men mist: ze krege - aon genat
(M.A. 1900).
Opm. Het woord is tans niet zeer gebr.
beboeven, gwl. hove, z. hoe v e n.
bebollep*, in de zegsw. met - vaan = hulp(middel).
behoorlijk, behuurlik, bn., bw. = betamelijk: dat is
neet - ; vreuger kos eder Mestreechteneer - Frans
= vrij goed; e - stok vleis.
aft. behuurlikheid; onbehuurlik.
behoren, behure, behuurde of behoort, behuurd =
a) er bij passen, voegen: bijj die stievele - twie
spaore; b) een geheel ermede maken: St.-Pieter
behuurde Onder Mestreech.
Opm. gwl. wordt hure gebruikt (z. h 0 r en),
niet eChter in de uitdrukking: nao behure b.v. nao
behure ontvange weurde.
beboud, behaajd, o. = instandhouding: 'n vereiniging
tot - van de dialekte; dat waos ze - = redding.
bebouden, behawwe, beheel, behawwe (afw. ww. v.z.
h 0 u den): vaan die opperasie heet heer allied get = overgehouden.
[behawwe; behee:l].
ss. zich oet -, veurbehawwe.
aft. behaajd.
bebuisd, behuis (behuisde), bn.: klein-.
behuwdbroeder, enz. ongebr.; steeds sjoenbroor enz.
beide, beiden, 1, beije, in vaste zegsw.: gein van - ;
ein van - ; met us - ; z. vlg. woord.
[bei:je]; verg. bid den.
2, allebeij, zelfst.: ze hadde - sjold; bijvoeglijk
steeds met de: - de kinder, de hoezer; Z. ook b e i sk a n te*.
[allebei:j].
bei(d)s*, in de zegsw.: aon, vaan bei(d)skante; 't Laank
Gressje waor aon beiskante bewoend.
beieren, bejjere, bejjerde, gebejjerd: op alle tores van
Mestreech bejjerde 't tien; de klokke - .
bej- heeft steeds sleept. in aIle vormen van bejjere.
beignet, benjee, m., -s (met klemt. op -jee): d'n daag
beslete met friete en - S .
beijbook*; beije*; beijweeg*, z. g e bed e n b 0 e k,
k e r k b 0 e k; b e ide en bid den; bee w e g.
beis*; beiskante*, z. b ij s*; be i (d) s*.
beitelen, beitele, zw. = met de beitel werken, maken:
- en zege; ouch woort gekeigeld en gebeiteld veur vette
gejs, vero. volksspel n.l. met een in een stuk lood
gevatte beitel naar een levende gans werpen.
ss. oet-, wegbeitele.
bejaard, bejaord, bn.: 'ne -en hier = lang niet jong
meer; 't meidske maakde plaots veur de -e daam.
bejje*; bejjere*, Z. bet ten; be i ere n.
I bek, bek, m., bekke, bekske: de meelder had 'ne piering
in z'ne - = snavel; 'ne groete - opzette = brutaal
zijn; haw d'ne - = mond; dat is gei spek veur diene
- = dat kun je niet krijgen, dat is te duur, te
kostbaar voor je; op z'ne - kriege = ervan langs;
verg. m u i 1, b e k vee h ten.
ss. bekaof.
II bek*; bekaar*; bekant*, z. b a k; bee a r r e; b ijkans.
bekaaid, ongebr.; gwl. kaal, besjeemp.
bekende, bekinde, m. -v., my. = enkelv.: 'ne goje, 'n
gooi - = kennis.
bekennen, bekinne, zw. = erkennen en voor iets uitkomen: heer heet 'f gedoon, heer heet bekind; z'n sjOid
- ; ze mooste -: ze hadde z. verdaold; kleur - =
eig. (kaartspeI); fig. voor zijn mening uitkomen.
aft. bekinde, bekintenis.
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BEKEREN
bekeren, bekiere, zw. = a} tot inkeer brengen; het
Kristendom doen aannemen: icm. -; refl. heer heet
zich bekierd; b} van mening doen veranderen: iech
bin bekierd, de hObs geliek.
afl. bekiering; bekierder.
bekijk (hebben), bekieks (hobbe): vaol, gei, wienig hObbe.
bekiezele*, zw. = begrinten: dee weeg moot opnuij
bekiezeld weurde.
bekken, in de uitdr. dat bek 'm neet = dat lust hij niet
(eig. en fig.).
bekkeneel, ongebr.; gwl. herses, hersepan.
bekkerkesaovend*, z. b a k k e r s a von d en b a k·
k e r.
beklag, beklaag en beklag, 0.: ze beklaag doen naomes
alle naobers bijj de peliesie.
beklagen beklaoge, beklaogde, beklaog = medelijden
hebben met: beter benijjd es beklaog; datis erreg te= beklagenswaardig; iech beklaog dich met zoe'n
vrouw;refl.zich bijj de awwers - = zijn beklag doen.
afl. beklaag, beklag.
beklatere*, beklaterde, beklaterd = bespatten: de
vwatuur heet miech van Onder tot bove beklaterd.
bekleden, bekleije, bekleijde, bekleijd: 'n amb - =
vervuIlen; de mor woorte bekleijd met zwarte rouw =
overdekken met.
afl. bekleijing.
bekleend*, bn. = besmet, bevuild (Franquinet): 't
blumke veU - , geknak, ontkleurd; God gief hun noets
te weurde met werelds koed -.
bekleend; Schu. beklenen = met een dikke vette
stof besmeren; Tei. bekleemen = met Ieem besmeren; Kil. idem bekleemen.
bekletse*, bekletsde, beklets (bekletsde) = kwaad
van iemand spreken: es me zoe zuut, wie vaol luij
ziech - = onderling van elkaar kwaad spreken.
bekocht, z. b e k 0 pen.
bekommeren, bekummere, zw. inz. refl.: zich norreges
um - = ongerust, bezorgd maken over.
bekonkelen, bek6nkele, zw.: same get - = door
konkelarij tot stand brengen; de ouge, de luij - =
bedriegen.
bekoorlijk, ongebr.; vervangen o.a. door sjarmant,
riejant.
bekopen, bekoupe, bekoch, bekoch (bekochde): dat
mos heer deur - = boeten voor wat hij gedaan
had; aon get bekoch zien = te duur betaald hebben.
bekoren, ongebr., tenzij uit kerkelijke taal; eveneens
bekoring, vervangen o.a. door perbere te verleije,
sjarmere, verleijing.
bekorten, bekorte, bekortde, bekort (bekortde) = a}
korter maken: de mos dat ingez6nde sWk get - ; dee
spietsj doort te lang, de mOs diech get - ; b} tekort
doen, onrecht aandoen: gaank dao neet, die - de luij.
bekostigen, bekostige, zW.: wee moot dat - = betalen? refl. heer kin ziech noe zellef - = zijn kost
verdienen.
bekrabben, bekretse, Z. k r a b ben en vlgd. woord.
bekrets*, bn. bekretsde = bekrast, bekrabd: de moer
waos euveraal -; z. k ret s e*.
bekreunen, ongebr.; gwl. zich aontrekke, zich laote
gelege ligken aon.
bekrimpen z., bekrumpe, bekr6mp z. en bekrumpde Z.,
bekr6mpe en bekrump: Z. dit jaor erreg - = zijn
uitgaven, behoeften beperken.
bekrompen, bekr6mpe, bn., bw. = a} benauwd, eng:
't is hijj get - ; - woene; b} kleingeestig: die luij
zien erreg -.
afl. bekrompenheid.
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BELANGELOOS
bekvechten, z. moe I v e c h t e*.
bekwaam, bekwaom, bn. = geschikt, kundig, in staat
tot: dat is 'ne -e mins; - in ze vak.
afI. bekwaomheid; zich bekwaome.

belle van e peerd

= a} schel; de knop, het
koord, het geluid: veer hoorte de - ; 'n elektriese-;
aon de - trekke; de belle van e peerd; b} oorbel,
-hanger: met gouwe belle in haor oere.
[be:I; be:IIe; be:lke] verg. be 1* II.
ss. bellemenneke; deur-, etens-, fiets(e}-, oerbel.
afI. belle (ww.).

I bel, bel, v., belle, belke

'n deurbel

= weI: wee? bel, dee dao met dat jenketig
kiesgeziech.
[bel]
III bel, bel, v., belle = bobbeI met lucht gevuld; afkorting van water-, zeepbeI; z. ook bell eb I 0 z e*.
[be:I; be:IIe]
belabberd, beIabberd en beIebberd, bn., bw.: 'ne belebberde boel; dat is belabberd = naar, beroerd.
belachen, beIachte, beIachde, beIach(e} = uitlachen,
bespotten: ze hObbe mich belach(e} wie iech met dat
veurstel kwaom.
beladen, beIaoje, belaojde, beIaojd: zwoer - met.
belangeloos, beIangeIoes, bn., bw.: iech bin gaans in die kwestie; icm. - hellepe.

II bel*, two

BENEDEN

BELANGRIJK

belangrijk, belaankriek, bn., bw.: 'n -ellntdekking.
belboum*, m., belbuim = abeel: twie groete belbuim
stante veur 't hoes.
abeel-.
belbeleefd, beleef, bn., bw.; beleefde, beleefder, beleefste
= welgemanierd, hoffelijk: 'ne beleejde mins; wat
is dee maan - , heer saluweert altied eve - ; hellep 'n
hensje, hier pestoer, vroog 'ne boer - .
afl. beleefheid, beleejdigheid.
beleg, belek, 0.: 't - van Mestreech door Parma; de
staot van - ; van e - kaom nog niks.
beleggen, belegke, belag, belag = a) oj> renten
zetten: geld - ; b) bedekken met: de met kies
belagde beutremkes.
belenden, ongebr.: z. g r en zen, rei n e n.
belet, belM, 0.: - vrooge; m'nhier heet - = is verhinderd te ontvangen.
beletten, belMte, belMde, belet (beletde) = verhinderen: dat zulle veer uuch - ; dat beMt neet, tot heer
zal beneump weurde.
afl. belet, beMtsel.
belie*, in de zegsw. 't is 'n - van 'n vrouw = sukkel;
ook goedhartige vrouw (Franquinet); lees bee-lie
met klemt. op bee-.
Mabelia z. Wdb. i.v. belie.
belie
beUefte, beleefde of beleefte, v.: es van eur - waos,
much'n daarligjrang te liene! = als het u beliefde.
beUeven, bleve, bleefde, gebleef = behagen, goeddunken: wabbleef = wat belieft? wat zal uuch -?
dat bleefde miech neet; de wels neet - door kale blink
= behagen; biB maTTege, es God bleej; z. ook
a I s j e b Ii eft, w at b Ii e f.
beUevere*, zw. = stollen, vero.
belkesbuimke*, 0., -s = foksia: 'ne joksia hedde iers

<
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e-.
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belkesbuimke
belkes (= belletjes wegens de bloemen) + buimke = boompje.

bellebloze
beUebloze*, = zeepbellen blazen door middel van
een pijpje.
bellefleur, beIlefleur, v., -e: keulemennekes, eizerklumpkes en -e loogen op de merret; 'n kleur wie

'n-.
bellefrlts*, m. = achterwerk, partes posteriores
(Jaspar).
bellemenneke*, 0., -s: door de stroote trokke de steltewiever en noe en daan zaog me ouch e - = kermisklant met dikke tromop de rug, doedelzak en
behangen met bellen, die al zijn instrumenten
tegelijk bespeelde met behulp van handen, armen
en voeten.

bellen, belle, zw. = schellen dat ongebr. is: 't heet
gebeld = a) eig. er is gebeld; b) een ernstige waarschuwing (van een meerdere), er dreigt gevaar.
bellesleij*, v., -e = arreslee: met de - door de stroote.
beloeren, beloere, zw. = onderzoekend bekijken:
Krenteneers beloerde hdOT ins en zag: stik!
belOl*, z. ben u 1.
belonen, beloene, beloende, beloend = a) beschenken
tot vergelding: iem. - veur wat heer heet gedoon;
b) voldoening hebben van: de awwers woorte beloend veur hun meujte, de kinder bleve braaj.
afl. beloener, beloening.
beloop, beluip, 0.: get op ze -laote = zijn gang laten
gaan; 't - van de rekening = bedrag.
belopen, beloupe, beleep, beloupe = a) op iets lopen:
de luiper is gaans kepot, 'r weurd d'n hielen daag
beloupe; b) bedragen: de sjooj belOp doezende galdes.
afl. beluip.
beloven, belaove, belaofde, belaof (belaofde) = toezeggen; doen verwachten: vtUil - en wienig geve;
dat belaoj iech diech; en daan saoves nao belaoves
marrege weer met te doen, geit me str6mpelend noo
z'n hOkske.
belt,ongebr.;z. stort*, depotwaar*.
belump*, o. = beleid, overleg: dat moot me met doen; mer dat mos goon met vaal - ; z6nder 't
minste - .
belump
belul (met dissimilatie belum en paragogische p, verg. A.N. kom, Ma. k6mp)?
Schu. kent belomp, belump (= list, bedektheid)
als Limb. en vooronderstelt o.a. een samenhang
met lomp = vod.
Belzje IDe*, v. = min. een Belgische vrouw, Belgisch
meisje.
belzjemien*, z. b a I sam i n e.
bemaehtigen, ongebr.; gwl. zieh meister make van.
bemake*, bemaakde, bemaak (bemaakde) = zorgen
dat iets gebeurt; vero.
beminnen, ongebr.; gwl. leejhObbe.
bemmele*, bemmelde, gebemmeld = a) voortdurend luiden inz. met korte, snel opeenvolgende
geluiden: huur die klokke ins - ; d'n torewachter op
't aajd stadhoes moos deks ore aon ei stok - , es brand
waor; b) bengelen: wat bemmelt dao aon die touw?
in deze bet. gwl. bOmmele*.
bemoedigen, ongebr.; gwl. mood geve, angkoerazjere.
bemoeien z., bemeuje z., bemeujde z., bemeujd: wat
moostiech dich daomet -? bemeuj dich met d'n eige
zakes; z. moe i e n.
afl. bemeujing.
bemoeilijken, bemeujelike, bemeujelikde, bemeujelik (bemeujelikde): 't slech weer heet de bouw van die
hoezer zier bemeujelik = hinderpalen in de weg
leggen.
bemorsen, Stille geeft op bemorsje zw., o.i. thans ongebr.; verg. m 0 r sen.
benard, ongebr.; gwl. benajd, meujelik.
benauwd, benajd, bn., bw.; benajder, benajdste
belemmerd in de ademhaling: dat maakde 't zoe in de kamer; 't klOnk - ; met -e geziechter = bezorgd; maak diech dao neet - euver = bezorgd.
afl. benajdheid.
benauwdheid, benajdheid of benajdigheid, v., benajdighede: haaj gestik door de - ; Zoe kreeg 'n = flauwte.
bende, bende, v., -s: a) troep, zwerm: met gaanse
- 8 kaome de minse aonzette; b) wanorde, bandeloosheid: dat woos mich dao 'n - .
beneden, ongebr.; z. 6 n d e r (e )*.

<
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BERSTEN

BENEDICTIE

benedictie, binnediksie, v., -s = zegen; slotdeel van
de Mis: de - geve oppe Vrietoj = de zegen met het
AllerhciIigste.
ss. binnediksie-hoegmes.
benemen, benumme, benaom, benomme: a) ontnemen: de benums miech m'nen appetiet; ziech 't leve
benumme; b) innemen, beslaan: dat benump wel
twie meter van de moer.
benen, beine, bn.: 'ne - knoup oj 'ne knoup van bein.
[bei:ne]
benevelen, benievele, zw.: door draank benieveld =
licht dronken.
bengelen, ongebr.; z. be m mel e*, b 0 m mel e n.
benleuwd, 1, benuijd, bn.; benuijder, benuijdste: dao
bin iech erreg - nao, meh heer is 't mieste - denao
= nieuwsgierig naar.
2, nuij(ig); z. n i e u w.
benleuwen, benuije, benuijde, benuijde: 't zal miech
- wat daovaan kump = nieuwsgierig maken.
benkelik*, bn., bw. = a) vrees veroorzakend, angstaanjagend: -e gesjiechte van geister, spoke en hekse;
't is hijj - ; b) erg groot, vervaarlijk: e - vrOUme8;
e - stok vleis; c) zeer: - vtWl; - 't land aon iemes
Mbbe.
benkelik < bang (met umlaut) + e + lik; verg.
duo biinglich.
benodigdheden, benudighede, mv.: de - veur de keuke
eiges met sleipe.
.
bensje(-)*, z. ban d ( - ). . _
benul, belOl of benol, 0.: 'n kooj sjijnt wienig - te
Mbbe van vreem taole = begrip, verstand; veer zien
achtrein totaal z6nder - = bewustzijn.
bepalen, bepaole, zw. = a) vaststellen: de wet bepaolt
tot • .• ; de lengde - ; b) refl. niet te buitengaan:
z. - tot de hoojzake.
afi. bepaoling.
bepareld, beperreld, bn.: 'n roes met douw beperreld =
als met parels bedekt.
beproeven, beprove, beproofde, beproof = a) onderzoeken: z'n krachte - aon; b) op de proef stellen
inz. door lijden: God heet us welle - ; c) aanwenden,
gebruiken: alderleij middele beprove, in deze bet.
gwl. perbere.
afI. beproving.
beproeving, beproving, v., ~e = het beproeven inz.
in bet. b, tegenslag, wederwaardigheid: God sjik

usz'n -.
beraad, beraod, o. = overleg: ze stOnt in - ; kump
heimwee de veugel wekke, dan res hun gei -8.
ber(re)b*; bereehten; bereer*; z. Bar bar a en
bar bee I; b e ric h ten; bar r i e r.
I berg, berreg, m., berreg, berregske: .'ne groete - ;
optoch in de - ; in de (St.-Pieters)berreg woos plaots
veur 30.000 luij; de - aojgoon = a) de moeilijkheid
overwonnen hebben; b) de middaghoogte van zijn
leven achter de rug hebben; c) achteruitgaan.
[enkelv. Mrreg; my. be:rreg; be:rregske].
ss. berregrak, -s6kkerijj, -vollek; berregop, berregooj;
snie-, vuur-, wienberreg.
af!. berregechtig; geberregte.
II berg* ofberreg*, m., -e = gesneden varken: 'nebier,
'ne berreg en e speebak.
[Mrg; Mrreg]
bericht, beriech, 0., beriechte, beriechsje = inlichting, mededeling: beriechte umtrint z'n gez6ndheid;
dat is e good - .
ss.-af!. beriechgever.
beriehten, beriechte, beriechde, beriech (beriechde)
= bekend maken, mededelen: de gezette - d'n doed
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van de keuning; beriech miech este kums; A.N. iem.
berichten = Ma. bedene; z. bed i e n e n R.K.
berie*, z. b err i e.
berijden, berijje, berijjde of bereej, berijje = rijden
op: e peerd - ; de weeg woort vdal - .
[bedjje; berij:jde; beree:j]
af!. berijjer.
berimpelen, berumpele en berimpele, zw.: in de kelder,
boe de ketel steit, - de appele; e berumpeld geziech,
aajd wijfke.
berin, berin, v., berinne, berinneke: Max is 'ne beer
en Pol is 'n - .
berispen, ongebr.; o.a. vervangen door bebTomme,
.
blamere; sterker: 'n oetstamping geve.
berk, berrek, m., -e, berrekske: witte -e in de z6nnesjien.
[Mrrek; Mrreke; Mrrekske].
ss. berrekeboum, -blaad.
berlein*, z. b a lei n.
berm, berrem, m., -e: op de - van de weeg stOnt 'n
huijkaar = zijstrook buiten de verharding; dat is
'nen hiele - appele = grote hoeveelheid; 'ne werrek = zeer veel werk.
[b~rrem; be:rreme]
bermen, berreme, berremde, geberremp = optassen,
inz. als tegenw. deelw.: berremend vol = tjokvol.
beroemd, bereump, bn., bw., bereumde; bereumder,
bereumste: 'ne bereumde Mestreechteneer; de lakewevers van de Witmekersstraot waore boete Mestreech bereump um hun jijn lakes = roemrijk bekend, vermaard.
af!. bereumpheid.
beroemen z., bereume z., bereumde z., bereump =
trots zijn op: de jdngste bereWTTfde z. d'rop, tot geine
zoe good 'n gajs wis veerdig te make, wie heer.
af!. bereump.
beroep, beroop, 0., berope = a) maatschappelijke
werkkring: de naom van 't beroop klink in 't Frans
dejtiger es in 't Hollands; 't - van sjelder brink van
alles met; b) het zich wenden tot een hoger college,
een hogere rechter: in hoeger - goon; riog: veer doen
e - op alle Mestreechtenere = hulp inroepen van.
beroepen z., berope z., bereep z., berope: de bissjop
van Luik bereep z. op Die ~Ude CaeTte der Stadt
Macstricht = bet recbt ontlenen aan.
af!. beroop.
beroerdheid, beroerdigheid, v., beroerdighede: de van die zaak is. tot . .• ; dat vak br{nk alderleij beroerdighede met ziech = naarheden, ellenden.
beroesten, beroste, berosde, beros (berosde) = roestig
worden: este die iezere pdalkes neet verrejs, dan
beroste ze; e paar berosde negel; z. v err 0 est e n.
Berreb*; berreb*; berrebeer*, z. Bar bar a; b a rbee I; bar b i e r.
berrebots*, m. = aarde, vloeibaar gemaakt door toevoeging van alkalien, voor fijne faience-artikelen,
niet voor artikelen van vaste aarde. De "berrehOts" dient ook als plakmiddel (pour coller les
garnitures dans les faienceries); gietslik.
beTTeb6ts
fro barbotine.
Bijv. bar(re)b6ts.
berregboum*, m. = voorbeitel der arbeiders in de
mergelgroeven; z. afb. bij merge!.
berregsokkerijj*, m. = Brussels lof.
berreveut(s)*, z. bar rev 0 e t s.
berrie, berie, v., -s (e = ee): ze habben 'm toen op 'nnao Klavarie gebroch = draagbaar.
[Mrie; b~ries]
bersten, z. bar s ten.

<

BERUCHT
berucht, ongebr.; gwl. slech oongesjTeve, belr:ind; met
'ne slechte naom.
berusten, beroste, berosde, beros: in get mote - =
zich schikken, z. eraan onderwerpen; dat berOs
nOTTeges op = steunt nergens op.
af!. berosting.
bes (aalbes), ongebr.; z. wi em e r*.
besehaafd, besjaof, bn., bw., besjaofde; besjaofder,
besjaofste = welopgevoed, gemanierd: de gewoene
MestTeechse weTTekmaan is van natuuT vaol besjaofdeT wie eine oet 't NOOTde; - MestTeechs.
afl. besjoofheid.
beschaamd, besjeemp, bn., bw., (besjeemde); besjeemder, besjeemste = verlegen: ze wooTte - en
zwege; Majke woos - en begos te kriete; 'ne besjeemde
bedeleer, z. bed e I a a r; iem. - make = verlegen maken, of: beschamen.
beschamen, besjeemp make; z. b esc h a a m d.
beschaven, besjaove, besjaofde, besjaof: die boere
mote veer iers get - = verfijnen, manieren leren;
besjaofde luij.
af!. besjaof, besjaoving.
beschavlng, besjaoving, v., -e: van Mestreech oet verspTeidde z. de - = ontwikkeling; 'ne mins van = ontwikkeling, verfijning.
be scheid, besjeid, o. = a) uitleg: iem. - zegke, geve;
b) antwoord: iech kom hUTe euT - , wie of 't met de
Moelof steit; nog: iem. - doen = met een dronk
beantwoorden.
bcscheiden, besjeije, bn., bW.; besjeijener, besjeijenste: 'ne - mimi wat is dee maan toch - ; 'n opmtTTeking; hiel - zag heer • •• = zonder enige
aanmatiging.
af!. besjeijenheid.
beschieten, besjete, besjoot, besjote: de stad woort van
de PietersbeTTeg en den DousbeTTeg besjote.
afl. besjeting.
[besje:te; besj6ot; besj6te]
beschljten, besjiete, besjeet, besjete: de deis toch wie
e besjete lr:inneke, umdat ze de stad besjete; heer heet
zich loote - zander vot = heeft zich laten bedriegen, beetnemen.
[besjiete; besjeet; besjete]
beschik, ongebr.; gwl. bestel.
beschllderen, besjeldere, zw.: de moer
met
schilderwerk, met kleuren bedekken.
af!. besjeldeTing.
beschlmmelen, besjommele, zw. = schimmelig worden: 't leer besjammelde in de keldeT; e stok besjammeld broed.
besehonken, ongebr.; gwI. zaat, teut, bezope.
beschrljven, besjrieve, besjreef, besjreve = a) een
voorstelling in woorden geven van: heer besjTeef z'n
Teis, ze gezelsjap; b) er op schrijven: pepier - ;
c) door een schriftelijke beschikking, testamentair
vermaken: de n6nk leet dat hoes op ze nissje - ;
d) volgens een kromme lijn zich bewegen: 'nen have
seTTekel - ; nog: zich get - = zich aanstellen, gewichtig doen.
af!. besjrijver, besjrijving, besjrieving.
beschroomd, ongebr.; gwI. verlege, blu.
beschuit, besjuut, v., besjute, besjuutsje: geprizzenteerd woorte gToete besjute met mouzekeutelkes;
jongenst.: e besjuutsje VOTe = de kin gevoelig
knijpen.
ss. besjutetrommel; sokkerbesjuut.
beschuldlgen, besjoldige,besjOldigde, besjoldig (besjoldigde): iem. vaan get - = ten laste leggen.
af!. besjoldigde; besjoldiger; besjoldiging.

BESLABBERE*
beschutten, besjotte, besjotde, besjot (besjotde) =
beschermen: de dames ginge achter 't hoes in d'n hoof
zitte, boe ze beter besjot wOOre tege de wind; besjotde
plliotskes.
af!. besjotting.
besj( -)*, z. b esc h ( - ).
besjaar*, o. = (onnodige) drukte, lawaai: vliOl make.
besjaar van een grondwoord sjare (= verzamelen,
bijeenschrapen, een schrapend geluid maken).
mnl. scharren (verg. ned. scharrelen)? Schu. vermeldt beschar, hetzelfde als bescheer, ophef, pralerij (Antw.). KiI. bescheren = ordinare; Ru. bescheer, Tue. beschar.
besjeemp*, z. be s c h a a m d.

'n beslaagkoep

beslaagkoep*, v., -kuup of -e = kuip in de brouwerij,
waarin het bierbeslag wordt bereid.

d'n OnderkOmp bijj de beslaagkoep

beslaan, besloon, besloog, beslage = a) be-, overtrekken: met goud - ; b) van ijzers voorzien: e peerd
- ; c) bewasemen: de TOete - = worden beslagen;
de Toete zien beslage; d) innemen: de taofel besleit
vliOl plaots; nog: 'n beslage tOng.
af!. beslaog.
beslabbere* z.,· beslabberde z., beslabberd = zich
vuil maken bij het eten, van kleine kinderen: dat
Zjenjske heet z. weer gaans beslabberd, hObste 'm neet
ze slabbf!Tlepke aongedoon?
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BESLAG
beslag, beslaag, o. my. soms beslager = a) arrest: op
't meublemint - legkej b) mengsel van meel: 't met de ges; ook term bij het brouwen, z. b e s I a a gk 0 e p*; c) bekleding: e ullevere - = bekleding
met zilver; 't peerd moot e nuij - hObbe = hoefijzers; d) beroerte: heer heet e - gekrege, e - op de
tOng; nog: de zaak kreeg eindelik Mor - = werd
geschikt.
beslissen, beslisse, beslisde, beslis (beslisde) = uitspraak doen over; voor goed uitmaken: dat (of:
dao-in) moot de gemeinteraod - .
afl. beslis; beslissing.
beslist, beslis, bn., bw. (beslisde) = a) zeer duidelijk
merkbaar: ze hObbe 'n beslisde veurleefde veur operaas; b) stellig: dat is - zeker; heer weurd beter, - /
af!. Onbeslis.
beslult, besluut, 0., beslute: e - van de gemeinteraod
= vastgesteld plan, vastgestelde maatregel, beslissing; e - numme; en daan es - van d'n aovend:
e kOnsaer van de Staar = slot, einde, afloop.
beslulten, beslute of beslete, besloot, beslote =
a) vaststellen na overweging: veer kosteneet detouw
beslete; b) een einde maken: de vergadering woort
beslote met 'nen hoera.
af!. besluut.
besmetten, besmette, besmetde, besmet (besmetde)
= a) ziektekiemen overbrengen: al z'n hinne woorte
besmet verklaord en mOste weurde aofgemaak; de besmetde keuj woorte apaart gehawwej b) overdr. met
verkierde idees besmet.
af!. besmetting.
besmoddelen, besm6ddele, zw. = bevuilen, bevlekken: e besmoddeld peperke, beukske; ze nuij
pak - .
besneeuwd, besnied, bn.: besniede taker, boe de maon
met blauwe glans op sjeen.
besnot, besn6ts, bn., besn6tsde: met besjnotsde geziechter.
besparen, bespaore, zw. = sparend overleggen: geld
- ; op get - = uitsparen; dat woort de awwers gelOkkig bespaord = behoefden de ouders niet te
ondergaan.
afl. bespaoring.
bespatten, ongebr.; gwl. besprinkele; bekladde.
bespelen, bespeule, bespiiOlde, bespiiold = spelen op:
alderleij instreminte kos Welie - .
afl. bespeuling.
bespeuren, ongebr.; gwl. gewaar weurde.
bespoedigen, ongebr.; gwt vdaraon (doen) make met.
bespotten, bespotte, bespotde, bespot (bespotde) =
de spot drijven met: Slivvenier dee door de seldaote
bespot en geslage woortj d'n erreme bespotde perfester
wis neet mie oet of in.
af!. bespottelik; bespotting.
besprek, bespreek, 0.: iech kin nog niks devaan zegke,
iech bin nog in - met twie leefhObbers veur 't hoes =
onderhandeling.
bespreken, bespreke, bespraok, besproke: de zaak
woort laank en breid besproke = over iets spreken;
alles is noe besproke = afgesproken; plaotse - veur
't konsaer van de Staar = van te voren bestellen.
afl. bespreking; Onbesproke.
besprenkelen, besprenken, besprinkele, zw. = a) met
druppeis bevochtigen: 't lievend - (met water);
b) bespatten: foj wie zuut die brook oet, van bove tot
Onder met modder besprinkeldj z. s pre n k e len.
bessem(-)*, z. be z e m ( - ).
best, 1, bes, 0.: z'n uterste - doen; tot d'n eige - =
welzijn.
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BESTRATEN

2, beste, bn.: de -lierling van de klas; de - maan,
de - vrouw, 't - keend, de - luijj heer heet 't gewerrekj gesubstantiveerd: dat kin de - euverkOmme.
3. bes, bw.: dat kin - gebdOre = allicht; z. geammezeerd hObbe = zeer goed.
bestaan, 1, bestoon, best6nt of best6ng of besting,
besta(a)nde en best(a)ange = a) in wezen zijn:
God besteit; de Pals van de Merovingische keuninge bestOng al in 552; wat vendaog k6n - , kaan
morrege vergoon = niets is zeker; b) samengesteld
zijn uit: boe-oet besteit dat plezeer eigelik? dat besteit
in lekker ete en drinkej c) leven: van dat inkOmme
kin iech neet - j d) wagen: nao de peliesie goon
en dao ze beklag doen, dat dorref heer neet te - ; nog:
wie kin zoe get - = hoe is zo iets mogelijk? dee
heet diech vals bestange = bedrogen.
2, bestoon en bestaon, o. = a) het in wezen zijn:
wee twiefelt aon 't bestoon van God? 't viejtigjdorig
bestoon van de Greune viere; b) broodwinning: e good
bestoon hObbe, vinde; gei middel van bestoon hObbe.
besteden, besteije, besteijde, besteijd: vdOl geld, meujte, zarreg - aon; z'nen tied good - = gebruiken;
slech besteijden tied; dat is neet arm hdOm besteijd =
dat haalt bij hem niets uit; of: dat waardeert hij
niet voldoende.
ss. arm-, oetbesteije.
besteedster, z. me e g v e r me i e r s e*.
besteken, besteke, bestaok, bestoke = gelukwensen
met geschenken, bloemen enz. op iems. naamdag
(mei): 'ne peperkook met sokkere blOmmekorrefke
d'rop boemet de meijvierder weurd bestokej 't is vendaog d'n aovend en marrege d'n daag tot me St.-Jaan
(St.-Pie enz.) - maag = de spreuk bij het gelukwensen (ook: venaovend d'n aovend en morrege d'n
daag tot enz.).
Opm. besteke in de bet. van omkopen is een germ.
en komt sporadisch voor in uit het Duits vertaalde
blijspelen.
bestel, beste!, 0.: dat is Gods - = bestuur, beschik;
maak neet zoe - = drukte.
bestelen, bestelen, bestooI, bestole: iem. - j de kas,
de gemeinte - .
bestellen, beste!le, zw. = a) ontbieden bij de boekhandel, banketbakker enz.: iech hOb die beuk al
verleije week besteldj 'n vlaoj bijj C. - j b) bezorgen
op de bepaalde plaats: 'nen tillegram - ; nog: is bijj
mevrouw weer get besteld = in blijde verwachting?
ss. bestelkentoer.
af!. bestel, besteller (z. echter b r i eve n d rag e r);
bestelling.
bestemmen, bestumme, bestumde, bestump: datgelOk
is neet veur diech bestump = bepaald; op de bestumde oor waos heer prizzent = bepaalde.
af!. bestumming.
bestemoe, -vaar, ongebr.; gwl. euvergroetmojer, -vajer.
bestje, ongebr.; gwi. aajd wijfke, meujerke.
bestormen, bestor(re)me, bestor(re)mde, bestor(re)mp
= storm Iopen op: de Noorman bestormde Mestreech; iem. met vraoge - = overstelpen.
af!. bestOr(re)ming.
bestraUen, bestraove, bestraofde, bestraof = straf
doen ondergaan: de kinder - ; veurziechtig! neet
doen! dat weurd zwoer bestraof.
afI. bestraoving.
bestraten, bestraote, bestraotde, bestraot (bestraotde): de Breuselestraot moot opneuj bestraot weurde
= geplaveid.
af!. bestraoting.

BESTRIJDEN
bestrijden, bestrijje, bestrijjde, bestrijjd: iem., 'n meining - = strijden tegen; de koste - = betalen.
afl. bestrijjing.
bestrooien, bestruije, bestruijde, bestruijd: de straote
woorte met greun en b16mme bestruijd veur de persessie; de vwer waor gesjoord en met witte zand
bestruijd.
betaalmeester, betaolmeister, m., -s: de -s zien oojgesjaj; tegeswoordig het me in Mestreech de gemeinteontvengers ouch -so
betalen, betaole, zw. = geld geven dat men schul dig
is: 'n rekening - ; iem. veuroet - ; doezend giilde
betaolde heer es sjaojvergeujing en dat woos good
betoold; liergeld - ; d'n eine mooste - en den andere
geld geve = het is hetzelfde; iem. get betoold zette =
laten boeten voor.
ss. betooldaag; ooj-, oetbetaole.
afl. betaoler, betooling.
betating, betaoling, v., -e: kontante - verlange;
doen.
ss. betoolingstermien.
ss.-afl. veuroetbetaoling.
betametijk, betaomelik, bn.: op -e meneer protestere
= behoorlijk.
afl. Dnbetaomelik; betaomelikheid.
betamen, betaome Z., betaomde Z., betaomp: dat
betaomp Z. neet veur zoe'ne koetie = voegen, passen.
afl. betaomelik.
Opm. passe, pasgeve gebruikelijker dan Z. betaome*.
betekenen, beteikene, zw. = a} aanduiden; de waarde
hebben van: wat beteikent toch die P? dat heet neet
viiOl te - ; b} rechtst. e vonnis - .
afl. beteikenis.
zin, bebetekenis, beteikenis, v., beteikenisse
grip, beduidenis: d'n Hollender kos 't woord, meh
de zjuste - wis heer neet, heer meinde tot houwe
"houden" beleikende, meh "houden" is in 't Mestreechs hawwe.
beter, beter en beterder, bn., bw.: en oj z'n VTOUW 'm
ouch 't ete instopde, heer wouw neet beter weurde (of:
betere); wie Langer wie - ; beter (of: beterder) liere;
'ne -e (of: beterdere) mins kinste neet.
ss. beterhand, -koup.
afl. betere; betersjap; verbetere.
beterkoop, beterkoup, bn., z. go e d k 0 0 p.
betichten, betiechte, betiechde, betiech (betiechde):
me huurt hun nog al ins - van de meister J aan te
welle speule = beschuldigen.
betik*, betik, v., betikke, betikske = winkeltje,
kraampje: in e klein betikske oppe merret kochte ze
zich e paar hieringe; ook pet i k; z. san t ek r a a m, san t e b 0 e t i k.
betogen, betoging, ongebr.; gwl. dem6nstrere, demOnstrasie.
beton, betong, m. (e = ;:I): 'ne betonge vloer oj 'ne vwer
van-.
afl. betonge (= betonnen).
betonen, 1, betuine, betuinde, betuind: iem. ier - =
bewijzen; refl. zuug ins wie beleej us vrouwe zich -;
joetele betuint zich = komt (op den duur) aan 't
licht.
2, betoene, betoende, betoend.
betoppe*, bet6pde, bet6p (bet6pde) = bedriegen,
heimelijk ontvreemden: es gajaar van ellej jaor
betdpde heer z'n meer al.
betoppe = duo betuppen; Schu. betoepen, betoppen
= bedriegen (Limb.).
betoveren, betouvere, betouverd, betouverd: ze betouvert gaans mien zinne = in verrukking brengen;

BEUREN
de vlamme wie betouverd, die sloge ooj van 't gebouw
= als door toverij.
afl. betouvering.
betrachten, betrachte, betrachde, betrach (betrachde): z'n pliech - = nakomen.
afl. betrachter, betrachting.
betrappen, ongebr.; gwl. attrapere, trappere.
betreffen, betreffe, betr6f, betr6ffe, gwl. in 3de pers.
enkelv.: wat h{i(Jm betruj, heer zwijg = aangaat.
Opm. De 3de ps. enkelv. o.t.t. luidt betrej, betriij,
of betruj.
betrekken, betrekke, betrok, betrokke: in (of: bijj)
get betrokke zien = gemoeid; 't nuij hoes - = in
gebruik nemen; de loch betrok (of: betrok z.) = met
wolken bedekt, donker worden; ze zuut zoe betrokke
oet = flets; ze geziech betrok = werd somber.
afl. betrekkelik(heid}; betrekking.
betten, bejje, hejde, gehejd = voorzichtig bevochtigen: kattekieze veur aoj te trekke en tiene demet
te - .
bejje heeft in aIle vormen sleept.
betnttelen, betuttele, zw. = iem. zijn zelfvertrouwen
ontnemen, bedeesd en verlegen maken: dat had us
gaans betutteld; veer voolten us betutteld.
betwijfelen, betwiefele, zw.: dat betwiejelde iech stmek.
afl. betwiejeling.
ben (zijn van), ongebr.; omschreven o.a. door: mie es
genog hOMe vaan; 't hink miech de keel oet.
bengel, beugel, m., -s, beugelke = ring in allerlei
toepassingen: dat kin neet door de - .
ss. beugelboon; z. ook s t ij g b e u gel (stiefbugel*).
afl. beugele (ww.).
I bcuk, beuk, m., -e, beukskc = bekende boom: 'ne
broune, roeje -.
[Muk; beuke; beukske] verg. b 0 e k.
ss. beukeneutsje, -hout; ook: bokendeneutsje.
afl. beuke (= van beukenhout).
II beuk, beuk, v., -e. inz. in ss.: de zijjbeuke van de
Siniervaos = zijschepen.
[beuk; Muke]
III beuk*, m., -e = luide harde schreeuw: veer hoorte
inins 'nen helle -.
[beuk; beuke]
IV bcuk*, mv. van book, Z. b 0 e k I.
[beu:k]
beuke*, beukde, gebeuk = luid, hard schreeuwen,
bulken: este zes joor waos, woorste beukentere noo
sjaol gesleip; en toen begos Zjengske te - ; dee beuk
tot me hiiOm zeve hoezer wied huurt; liewerreke, die
tegeneinop beukde.
[beuke;beukde;gebeuk]
sS. beukpertijj; oetbeuke.
afl. beuker(d}, beuketig, gebeuks, gebeuk.
beuken, beuke, bn.: 'n - kas, plaank = van beukenhout.
[beu:ke]
beukentere* = al beukende; z. b e u k e*.
beuker*, beukerd*, m., beukers, beukerke, beukerdsje
= schreeuwelijk, inz. V. e. klein kind: dee jangste
is 'ne - , doo geiste vaan loupe.
beuketig*, bn. = schreeuwerig, huilerig inz. van
kinderen: zoe paar --e kinder en 'n sWns van 'n
VTOUW dreve 'm de deur oet.
beuIing, ongebr.; gwI. weurs.
bennhaas, ongebr.; vervangen o.a. door hegkenavvekaot, knoejer; z. ook bot e r s n a a k*.
beuren, biiOre, biiorde, gebiiord = innen, in ontvangst nemen: vaal geld - ; z. I u z e*.
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BEURS

BEZEM

I beurs, baors, v., baorze, baorske: eig. 'n a:wwerwetse
- met 'ne rink; overdr. en fig. dat geit dao oet 'n
Tuim - ; 'n leeg - ; nao de BaoTs in Luik; heeT studeerde van 'n - van Wienands in Leuve.
ss. biiorsberiech, -tied; effekte-, kOTebiioTs.

'n Mors
II beurs (van vruchten), ongebr.; vervangen door

aongestoke, e bitsje Tot.
beurt, baort, v., -e = rangorde: ederein op z'n - ; aon
de - komme; noe waos 't de - van Neleke.
bevallen, bevaIle, beveel, bevaIle: en dat beveel miech
zier = behagen; ze is pas - = in de kraam gekomen (in deze bet. gwl. in infin. en particip.).
afl. bevalling.
bevatten, bevatte, bevatde, bevat (bevatde) = inhouden: 't muzeum bevat alderleijj sjelderijje van de
achtiende iew.
afl. bevattelik (heid).
bevel, bevel, 0., bevele: e - geve = gebod.
bevelen, bevele, bevool, bevole = a) gebieden; bevel
voeren: de meister bevool 'm te zwiege; in plaat8 van
bevelen wordt bij voorkeur gebruikt: kOmmendere;
b) toevertrouwen: God bevole.
beven, beve, beefde, gebeef = trillen, sidderen: de
jOnges beefde veur 'm.
bevertjesgras, beverkes, mv.: op die plaots greuje
niks es-.
bevoordelen, beveurdeile, beveurdeilde, beveurdeild:
iem. - ; door die regelingwoort d'n ajdste zoon zier beveurdeild = voordeel krijgen tot nadeel v. e. ander.
bevriend, bevrund, bn.: ze waore toen good - gewees
en doge z. gere onderein e plezeerke.
be.vriezen, bevrere, bevroor, bevrore = door vriezen
een wijziging ondergaan b. v. verstijven: de roeze
zien deze winter bevrore; de roete waore bevrore; nog
zOnder vuur? 't is anders boete um te - .
bevrijden, bevrijje, bevrijjde, bevrijjd: 13 en 14
September 1944 woorte Wiek en Mestreech door de
Amerikaone bevrijjd.
afI. bevrijjer, bevrijjing.
bevruchten, bevrochte, bevrochde, bevroch (bevrochde): de keerse zien te wienig bevroch gewoorde,
de p16k zal tegevalle.
afI. bevrochting.
bevuilen, ongebr.; vervangen o.a. door voel make,
begaoje (A.N. begaden), bedoen (A.N. bedoen).
bewaren, bewaore, zw. = a) opbergen: de Mbs dat te
lang en neet good bewaord = opgeborgen; b) zorg
dragen voor: laot eder 't zijnt en bewaor 't dijnt; dee
z'n kneuk bewaort, bewaort gein rotte appele (of: douf
neut); nog: God bewaor miech! = behoede mij! dee
get bewaort, dee heet get.
ss. bewaoringel, -sjaol.
afl. (Ingel)bewaorder; bewaoring.
bewasemen, ongebr.; z. g a j e m*, g a j e m e*.
bewegen, bewege, bewoog of beweegde; bewoge of
beweeg = van plaats, stand doen veranderen of
veranderen; verroeren: hiemel en eerd - ; veer koste
'm neet detouw - = er toe brengen; refl. z6nder zich
ouch mer effekes te - ; iech hOb 't dudelik gezeen: dao
heet Z. get beweeg (of: bewoge); Z. ook b 0 e z j e r e*.
S8. beweegreije.
afl. beweging.
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bewiemeld*, bn. = a) licht dronken: heer waos get-,
wie heer nao boete ging; b) geestelijk onevenwichtig:
z'n vrouw is e neuchter mins met gezOnd verstand,
meh heer is get-.
bewijs, bewies, 0., bewieze of bewijze, bewijske =
grond; bewijsvoering; blijk: dat is e - van z'n
sjtommigheid; kOm mer ins met de nudige bewieze (of:
bewijze) = overtuigende argumenten; e - van good
gedrag = schriftelijke, gedrukte verklaring.
[bewies; bewieze; bewij:ze; bewij:ske]
bewijzen, bewieze, bewees, beweze = a) de waarheid,
juistheid aantonen van: dat moot me kinne - ; tot
heer ze vak kint, heet heer hijjmet beweze; dee kerel
bewijs dich tot wit zwart is; b) betonen: iemes aUe
ier - ; c) doen: de bewijs miech dao 'ne groeten deena
met.
[bewieze; bewee:s; beweze] de buigingsvormen met
ij hebben aIle stoottoon.
ss. bewiesmiddel, -plaots, -stok.
afI. bewies; bewiesbaar.
bewindele*, bewindelde, bewindeld = omwikkelen:
de geblesseerden errem waos van Onder tot bove bewindeld;z. windel*.
bewonen, bewoene, zw. = wonen in of op: 'n hoes op d'n ierste stand; zien die hoezer allemaol bewoend?
afl. bewoener, bewoening.
bewust, bewus, bn., bewusde = bij zich zelf (goed)
besef hebbend van: Z. van get good - zien; dee
bewusden aovend = bekende, bedoelde.
afl. bewusheid; Onbewus.
bezeens*, in de zegsw.: vaol, wienig, gei - hObbe =
bekijks; z. b e z i e n.
bezeiken, bezeike, bezeikde, bezeik (bezeikde) eig.;
fig. (plat) voor de gek houden, in de luren leggen:
laot dich neet - door dee vent.
bezej*, O. = a) begrip; van iets bewust zijn: gei - van
get hObbe; es de hinne zjeneverbolle ete, verlere ze hun
- ; b) rustig overleg, nadenken: doeg dat noe met - .
bezej rnisschien
rnnl. beseg (= scheidsrechterlijke uitspraak, oordeel) uit bestarn van segghen; verg. duo (nach) besage; Rijnl. besei = Uberlegung, Urteil (Rh. Wtb.); Schu. vermeldt als
Limb. besei en meent er ten onrechte een verbastering in te zien van bescheed. Gents: verzeie.

<

+

'ne bessem
bezem, bessem, m., -e, bessernke: iech zal diech met de
- kaore, sirpint = met de bezem strelen (d.i.
slaan); de koojjOng kos de koojflatse gemekelik met de
- de got aof en de straot op kere; nuij -e kere good;
ze steke de - oet = ze voeren niets uit en houden
lustig huis nl. knechts en meiden bij afwezigheid
van de meesters; bilj. 'ne - make = met een onzuivere doorstoot een carambole maken.
SS. bessemekroed, -steel, -stek; ook: bessemsteel, -stek.
ss.-afl. bessem(e)binder, -kriemer.
afl. besseme (ww.).

BEZEMEN

bezemen, besseme, bessemde, gebessemp: sjore en d'n hielen daag; inz. fig. iem. oet de deur - = de
deur uitzetten; bilj. onzuiver doorstoten, z.
bezem.
ss. oetbesseme.
bezemkruid, bessemekroed, 0.: erica k6s me neet anders
es kort eweeg "hei" of weI - .
bezemsteel, -stok, bessem(e)steel, m., -stek, m .• -stele,
-stekke: z'n haor krolt wie 'ne bessemstek ir.; 't is of
'r 'ne bessemstek heet aofgeslik = een stijve hark.
bezeren, ongebr.; gwl. pijn doen. blessere.
bezet, bezat, bn., bezatde: is dee stool- == in beslag
genomen?
bezetten, bezette, bezetde; bezH (bezetde) of bezat
(bezatde) = a) van troepen voorzien: de stad
woort bezat door 't leger van Parma; b) innemen: die
plaotse :l:ien bezat; nog: (kaartspel) itch had d'n aos
twie kier bezat d.i. behalve de aas had ik nog twee
kleinere kaarten van dezelfde kleur.
afl. bezetsel, bezetter, bezetting.
bezeuk(-)*, z. be zoe k ( - ).
bezlebele*, beziebelde, beziebeld = bedotten, in de
luren leggen: noe lik heer miech hijj te - ; meinste,
tot veer us van diech en d'n hielen opvretersboellaote
- , zweitlanseer?
beziebele eufemisme voor bezeike.
bezien, bezien, bezaog, bezeen: heer ging door z6nder
miech te - = aan te zien; ze bezaog miech van bove
tot 6nder; dat steit nog te - = is nog niet geheel
zeker; heer heet zich dat hoes iers ins good bezeen;
bezeens hobbe, z. be z e e n s*.
bezig, bezig, bn., bw., predikatief dikwijls vervangen
door aon 't werk, aon de geng, aon 't = bezig te,
met: saoves of smorreges, heer is altied - (of: aon
'f werrek); iech bin - te sjrieve (of: aon 't sjrieve).
afl. bezigheid.
bezittcn, bezitte, bezaot, bezete = in bezit hebben:
wat heer bezaot aon hoezer; Mestreech bezaot al vreug
'n keuninklike verbliefplaots = had.
afl. bezitter, bezitting.
bczoek, bezeuk, 0., -e = visite: dao is -; m'nhier geit
op - ; 't - kriege van 'ne perfester oct Amsterdam;
vaol, wienig - Mbbe, kriege; 't - aon de ekspeziesie
is neet groet = aantal bezoekers.
ss. erreme-, hoes-, tegebezeuk.
bezoeken, bezeuke, bezeukde, bezeuk = een bezoek
brengen: kom U!J ins - ; iech hOb 'm in z'n krenkde
deks bezeuk; Darwin bezeukde Angelius in Mestreech;
de bdors - op Donderdag = gaan naar voor zaken.
afl. bezeuk, bezeuker.
bezopen, bezope, bn., bw.: 'ne bezope kerel = dronken;'
wat e bezopen idee = onzinnig, gek.
bezorgd, bezorreg, bn., bw., bezorregde = bevreesd,
beducht voor: zier - euver de kinder; me zaog niks
wie bezorregde geziechter.
afl. bezOrregheid.
bezorgen, bezorrege, bezorregde, bezorreg: kinste
miech e poske op 't stadhoes -? = verschaffen; de
beuk zal iech dich laote toes - = brengen.
afl. bezorreger.
bezuiden, bezuije, vz.: Mestreech lik de St.Pietersberreg.
bezuipen z., bezoepe z., bezoop z., bezope = zich
dronken drinken: elleke Zaoterdagaovend bezup heer
z.; z. ook be z 0 pen. '
bezwaar, bezwoer, 0., -e = belet5eI, moeilijkheid;
bedenking: alderleij -e make; -e hlJbbe; z6nder
einig - .
5S. gewetens-, femiliebezwoer; bezwoersjrif.

BIEDEN

bezwaarlijk, bezwuurlik en bezwoerlik, bn., bw.: 't is
- des Z6ndags dich te bezeuke = lastig, moeilijk;
dat kin iech - gluive = ternauwernood.
bezwaren, bezwure, bezwuurde, bezwuurd = drukken, hinder veroorzaken: 't ete bezwuurtmich get; dat
vet bezwuurt de maog; ook weI: be z woe r e, zw_
b.v. bezwoerende umstandighede = verzwarende.
afl. bezwuurlik, bezwoerlik.
bezweet, bezwet, bn., bezwetde = bedekt met zweet:
bezwetde geziechter; met 'ne bezwetde zakdook; gaans
- kaom heer aon de stasie aon.
bezwijken, bezwieke, bezweek, bezweke: noets in z'ne
pliech - = overwonnen worden; veur de euvermach - = niet kunnen weerstaan; 6nder de las van
't kruus - en valle.
bezwijmen; bezwijming, ongebr.; gwl. van ze stekske
valle, flaw weurde; flajte.
bibabOnt*, bn., bw. = kakelbont: wat e kleid! - !
bibberage; bibberen, z. bub bel e sen u s*; b u bbel e*.
bidboek, z. g e bed e n b 0 e k, k e r k b 0 e k; sporadisch beijbook, 0., -beuk.
bidden, beije, beijde, gebeijd = a) een gebed doen tot
God: en gestiedig lojt eus "Grameer": Beijt, noe beijt
en k6mp, noe k6mp; beijentere vollege veer de N oedkis;
deks beijt ze nosters achterein; dikwijIs refl. met aon:
ze beijde z. daag en naeh aon de Moder Gaods; hObste
dich al gebeijd veur 't ete? b) dringend verzoeken:
nao lang beije en smeike.
[beije; beijde; gebeijd] verg. b e ide, b e ide n.
ss. beijbook, -weeg; aonbeije.
afl. beijer.
bidder, beijer, m., -s = iem. die bidt: wienie me ouch
lOp door de straote, noets zien ze van -s verlaote, de
kralle rolle door de vinger n.l. de kralen van de
rozenkrans; in de bet. van aanspreker ongebr.
[beijer; beijerke].
bidprentje, z. hell i g e p r ins j e* en d 0 0 d spre n t j e.
bidstoel, ongebr.; gwl. kerrekstool, priedjeu.
bidvrons*, = bid voor ons; komisch gesubstantiveerd: Hellige Bidvrons! wat is 't? kweekde
meerke.
bidweg; bie(-)*, z. bee w e g; b ij ( - ).
biecht, beech, v., beechte = belijdenis der zonden:
- hure; veur en nao de -.
ss. nao-, veurbeech.
biechten, beechte (gwl. refl.) z., beechde z., gebeech
(gebeechde) = zijn biecht spreken: z'n zun - ; z'n
gebeechde zun; Mbs diech diech dit gebeech? iech goon
miech - bijj de Broune (= Franciscanen); zich bijj
d'n duvel - = zijn ergste vijand zijn geheimen
vertellen; z. ook k e tel, k 1 a v e r, mol enaar,6nsier*.
ss. beechkeend.
biechtstoel, beechstool, m., beechsteul: de paoter zaot
in z'ne - ; de pestoer heet 'nen drokke -,--- = veel
biechtelingen.
biechtvader, beechvajer, m., Os: 'ne verstendige - ;
spreek dao ins met d'ne - euver; wee is MOre-?
bieden, beje, booj, geboje(afw. ww. v. o.t.t. diech
beujs, heer beujt naast diech beejs, heer beejt) =
a) toesteken: iem. d'n errem - ; b) een bod doen:
op get neet hoeger - es doezend golde; te kou'p - ;
dee beujt, dee meujt = wie biedt, bemoeie er zich
aIleen mee, niemand anders mag er dan tussen
komen (koopmansusance).
ss. aon-, opbeje.
afl. bejer; verbeje.

BIEDER

BIG

bieder, bejer, m., -s: 't good van mindeTjdiJrige kinder
moos puhliek veTkoch weurde en touwgeweze aon d'n
hoegste - = hem, die het hoogste bod deed.
biefstuk, busstok, 0., busstokke(r): - met friete; 'n
tej, e mals, 'n haaf - .
biel(e)maan*, m., biel(e)maander, bielemenneke:
veurop marsjeeTde de sappeurs of bielmaander, met
witte leTe sjollek veur; de bielemennekes lepe veur de
peTsessie in Gr6nsveld. Z. afb. bij bijleman.

blersoep, beersop, v. = soep met bier als hoofdbestanddeel: wee lOs noe -I'
bierton, beerton, v., -tonne: gwl. beervaat.
biervat, beervaat, 0., -vater: 't - rolde van de brouwerskaar.
bierwagen, beerwage(l), m., -s: gwl. brouweTskaar.

'n brouweTskaar
I bies, bies, gwl. in 't meerv. bieze = bekende plant:

a:

bCI~TZ1til

d'n awwe MestreechteneeT k6s 't reet en de bieze veur
steul te matte.
ss. Biezewal.
afl. bieze (bn.), gwl. rete (= rieten).
II bies, bies, v., bieze; gwl. in verkl. bieske = smal
boordsel: 'n grijs brook met e Toed bieske op de naod;
eus haTter wel iech met e gouwe bieske samestikke,
zag de veTleefde snijjder.
III bies(-)*, z. bee s t ( - ).
biestendokter*, m., biestedokters = vero. naam van
veearts.
biet; biet(-)*; bietebouw z. k a roo t; b ij t ( - );
b 0 e b a h*.
bieze*, bieze, biesde, gebies = door de weide rennen
van koeien bij onweer of geplaagd door vliegen
enz.: zuuch de keuj ins - , dao kump anweeT.
biezen, z. b i e s I.

b: beerton

'" bccrJlollt]J

d: beerkc tel

I bier, beer, 0., bere, beerke = bekende volksdrank:

MestTeech had vreugeT veTsjellende beTe, steinaajd en
lekkeT jank, klei - en middelbeeT; al wat jank is,
drink zoe geTe - ; gaank met miech, daan krijgste met s6kker; - brouwe; 't - is aof = de ton is leeg;
de bierpomp werkt niet meer; 'ne kelder met ZOeT = een huis met veel ongetrouwde meisjes; met zoe'n
henske aon 't wandele goon, is nog gei klei - = betekent heel wat, is niet gemakkelijk; gaot pisse,
boeder eur - drink = brengt de lasten daar, waar
je de voordelen hebt; z. ook b r 0 u wen.
ss. beeTboek, -pens, -slemp enz. z. vlgd. lemmata;
middel-, startebeeT.
ss.-afl. beerbrouwer(ijj), -botteleeT.
II bier*, z. bee r I I.
blerbrouwer, beerbrouwer, m., -s: 'ne - met e roed,
kolerig geziech; de kale lutenant vrijjde de dochteT
van de rieke - .
bierfies, beerfles, v., -flesse: ze smete de leeg beeTfleskes
Onder de taofel.
biergias, beerglaas, 0., -glazer: de sjeTTevele van 't gebroke - laoge op de gr6nd; heeT sloog 'm met e leeg
- op z'ne kop.
bierkan, beerkan, v., -kanne: de - had ze zien r6ndgoon bij.i Net.
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bieze

biezjee*, in de zegsw. - goon = a) v.e. tol: uitlopen,
ophouden met draaien; b) cynisch: sterven: d'n
awwe zal wei - goon.
biezjee
fro biser = degeneren? Breuls haalt als
voorbeeld en bewijs aan de naam van een toneelstuk Titine est bizee = B. is op hoI.
big, z. s p e b a k*.

<

I BIJ

BIJZONDER

I blj, bijj, 1, vZ.: heer stOOt - de deur. 2, bw.: dee is good
- = hij heeft goed verstand, is goed op de hoogte.
[bijj]
88. bijjbetoole, -blieve, -bringe enz.; bijjgelouf enz.
n bij, bijj, v., -e, bijjke = bekend insekt: doo vluig
'n - ; de goudkapel, de - , de vogel dat spiWlt de
weeg al r6nd.
[bij:j; bij:je; bij:jke]
ss. bijjehoning, -karref, -'ZWerrem; honingbijj.
bijbel, biebel, m., -s, biebelke: in de - steit . .. ; de leu; wat hObstiech 000 veur 'nen dikke -? = dik boek.
88. biebelbook, -teks, -vertooling; kinderbiebel.
afl. biebels (bn.).
bijbels, biebels, bn.; gwl. bijbels in de verbinding:
de bijbelse gesjiedenis = schoolboek met bijbelse
verhalen.
bijbetalen, bijjbetaole, betaolde bijj, bijjbetaold: veer
mOste nog vief gulde - .
aft. bijjbetooling.
bijblijven, bijjblieve, bleef bijj, bijjgebleve = a) achter raken: neet zoe gaw diktere, iech kin neet b) niet vergeten: OOt is miech altied bijjgebleve =
heb ik nooit vergeten.
bijbrenllen, bijjbringe, brach of broch bijj, bijjgebrach, -gebroch = a) duidelijk maken: de lieraar kos
de jOOg OOt mer neet -; b) weer tot bewustzijn brengen: d'n OOkter heet hoornao 'n oor wete bijj te bringe.
bijdehand, bijjdehant of bijjderhant, bn., bw.; bijjde(r)hanter, bijjde(r)hantste = a) schrander, gevat:
'n -e tes (vrouw); 'ne -e .i6rlR; e - keend; Munie
woos - en braaf; b) opgestaan, gereed, te spreken:
is mevrouw al -?
bijdehandje, bijjdehentsje of bijjderhentsje, 0., -s:
't is e - = vlug, schrander kind, meisje.
bljdehante, bijjdehante of bijjderhante, m. -v.: OOt is
'ne - , dee knech! OOt is 'n - , die maog.
bijdraaien, bijjdrejje, drejde bijj, bijjgedrejd: wach nog
'n tiedsje, heer zal weI - = minder koppig worden.

'ne bijjhoolder

bijjhaolder*, m., -s = een soort molentje aan de
vishengel, waarmee de lijn verkort of ingehaald
kan worden.
bijbouden, bijjhawwe, heel bijj, bijjgehawwe = a) bijwerken: .~aoves de beuk mote - ; b) gelijk blijven: heer
begos te loupe, iechkos'mneetmie-; c) raken achter:
de dikteers te gaw, de jonges hawwe dichneet bijj.
bijjstoete*, gwl. in de onbep. wijs = helpen b.v. door
krachtige voeding, door geld: iemes - .
bijjvelderke*, 0., -s = meevallertje, onverwacht
voordeeltje: u verdeende good behalleve de -so
bijkans, bekans, bekant, bw. = bijna: klaor? - , nog
twie menute; ze is - euverrijje. (be- = ba-).
bijkomen, bijjk6mme, k(w)aom bijj, bijjgek6mme =
a) inhalen: heer woos te wied veur us, veer koste 'm
neet - ; b) z. berstellen: u kump nao die opperasie
stellekes aon weer bijj; c) tot bewustzijn komen: oet
'n flawte - ; nog: bijjkammende umstandighede =
bij de hoofdzaak komend.
bljl, biel, O. en v., bielder, bijlke = bekend sIag- of
hakwerktuig: wat mooste met OOt -? e bot - ; de
oorlogsbiel woort levetig begraove (S.A. 1884).

[Mel; Melder; bij:lke].
ss. biel(e)maan, z.a.; oorlogsbiel.
biJlellllen, bijjlegke, lag bijj, bijjgelag (bijjgelagde) =
a) in der minne geschikt: de zaak is bijjgelag; b)
toevoegen: eder mos 'ne gulde - ; ze lagte same bijj
veur 'ne kedo.
bijleman, Z. b ie l( e) rna an*.

bielemaander

bljna, bijjnao (met klemt. op lste lid), benao (met
klemt. op 2de lid), bw.: benao euverrijje; me zouw
bijjnoo vraoge: kumste van Zuzaote?
bijnaam, bijjnaom, m., -e = spotnaam, toenaam:
heer kreeg de - van eerappel.
bijs*, v., bijze = scherpe (noorden- of oosten)wind:
de - drink door de rete van de vinster; es in de
winter de - euver de Moos striek.
bijs = fro bise; Rijnl. Bise; Schu. bijs, bies.
bljster, ongebr.; het spoor bijster, Ma. 't spoor kwiet;
bijster koud, Ma. fel kaajd, sjarnels kaajd.
bijt, biet, v., -e: 'n - in 't ies = gehakte opening.
[Met; Mete].
bijten, biete, beet, gebete (afw. ww. v.o.t.t. diech
bits, heer bit, geer bet; geb. W. my. bet) = a) de
tanden in iets zetten: in 'nen appel - ; op z'n tOng
- ; deen hOOd bit neet; ze bit en ze krit en u deit en u
skit; 'ne sent in twieje - = gierig zijn; z. ook
b r u u d s j e s b i e t e*; b) stekend gevoel teweegbrengen: mosterd bit op de t6ng.
[Mete; Met; gebete; bi:ts; bi:t; be:tl
sS. aon-, OOor-, oetbiete.
afl. beet; meter, z. k rib b e b i e t e r*, p i I e r eb i e t e r*, g e b i e t ( s )*.
bijtertjes, bieterkes, my. = tanden: 000 hOb geer eur
- truk = gebit.
bijvallen, bijjvalle, veel bijj, bijjgevalle = invallen:
inins doo veel miech bijj, tot iech op reis moos = te
binnen vallen.
bijvoorbeeld, bijjveurbeeld ofbeveurbeld (be- = ba-),
bw.: pak - ins ••.
bijwijlen, bijjwijle ofbewijle (be- = ba-), bw. = van
tijd tot tijd: - had de bissjop van Luik ruizing met
z'n Luikeneers.
bijzen; bljzit, Z. b i e z e*; gwl. omschreven b.v. met
moitresse.
bljzonder, bezunder, bn., bw., bezunderste (be- =
ba): e - gevaal = eigen; 't is - lestig = zeer; OOt
trof - good; - saoves bin iech neet toes = vooral;
't bezunderste stok van de verzameling = merkwaardigste; nog: (zelfst.) 't bezundeTste is totste zwijgs =
bet voornaamste; dat is get -s; in 't - .
aft. bezunderheid.
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bQzondcrhcid, bezunderheid, v. bezundcrhcde = a)
detail: veer geve later in bezunderhede de historie van
de keTTeke; b) zeldzaamheid: dat woos 'n groete - ,
tot heer zellel nao Treech kaom.
I blkkcl, z. dig k e 1* (A.N. diggeI).
II blkkcl*, m. -e = a) pikhouweel: met 'ne - op z'ne
rlJk; b) hoed: zet d'ne - op. In zoe hel wie 'ne - =
zeer hard bet. - vermoedelijk been, z. het voorafgaande woord.

'n e bikkel II a
I blkkclc* = met een houweel slaan op: en noe mer
op dee moer gebikkeld!
ss. oolbikkele.

II blkkclcn, z. dig k e I e*.
blkkcn, bikke, bikde, gebik (gebikde) = eten: velt hijj
niks te-?
bll. ongebr., z. bat s*.
bOjart, 1, bieljaar, m. -s (met klemt. op 2de lid): wat
llJp dee - zach. 2, bieljart, m. -e (met klemt. op
Iste lid): 'n partijj - ; 'ne leefMbber van - .
ss. bieljaar-, bieljaTtbal, -keu, -kangkoer, -lake.
afl. bieljare (met klemt. op -jare), bieljarte (met
klemt. op biel-).
bOjarten, 1, bieljare, bieljaarde, gebieljaard: 'ne groete
leelhiJbber van - (met klemt. op 2de lid).
2, bieljarte, bieljarde, gebieljart: elleke ZOndag ging
heersaoves -01, wie heer zag: ze paTtijjke stoete (met
klemt. op Iste lid).
blljct, bieljet, 0., bieljette, bieljetsje: koup dieh twie
bieljette.
ss. aonplak-, reis-, retoerbieljet.
bllllJk, beIlik, bn., bw. = rechtmatig; rechtvaardig:
dat is Tech en - .
afi. bellikheid.
bindcl*, m. -e = bindsel; smalle strook, band stof om
iets te binden: ze trok aon hMr -e hMr miJts van
d'n eine kant noo d'n andere = mutselint; 't kump
van de - 01 van de zak, 't moot betaold weurde.
ss. kouse( le )bindel.
.
bindcn, binde, b6nd, geb6nde: bin dat met 'n tuike;
e book - ; de sajs is neet gen6g geMnde.
[binde; b6nd; geb6nde]
ss. same-, vasbinde.
afl. bindel, binder, band, b6nd.
binncn, binne, met de meeste bet. v. h. A.N., geeft
een betrekking van tijd of ruimte; 1 vz.: - 't haal
OOT; -de stad; 2 bw.: -woos 'tstel; -hiere! -in de
stad, de kamer, gaank nao - ; z. ook bin n ens t e.
88. binnebrand; -door, -kamer, -moer, -kOmme, -loupe
binnenoet; z. ook vlg. lemma's.
binncngaats,ongebr.
binncnkort, binnekorts, bw.: 't geliJk dat - ouch miech
te wachte steit = weldra; z. ook e u v e r k 0 r t s*.
binncnshuis, binneshoes, bw.: - is 't 'ne lestige
biJ1Teger =c in huis, in de familiekring.
binncnsmonds, binnesm6ns, bw.: - get m6mpele van
aoftdtteT, gajdeej ,,;, als met gesloten mond, onduidelijk.
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binncnst, binnenste, 1, bn.: de - deure; 2, 0.: 't boetej in 't - van z'n hart m6s heer h4IJr geliek geve.
binncnticns*, bw.: -loupe = met de voeten binnenwaarts gericht.
.
binncsjarc*, sjaarde binne, binnegesjaard = binnenhalen inz. van winsten: dee heet weer gew6nne, heer
sjaart alles binne.
Ibis, bies, bw. = tweemaal: - , - repe ze op d'n amlie.
afI. biesere.
II bis*, 1, vz. = tot: adie, - miJTTegej 2, vgw. =
totdat: wach - iech kOm; z. ook P i s*.
bis < duo bis; Schu. bis (Limb.).
biscuit, biskwie, m. en v., Os, biskwietsje = a) beschuit: tee met e paar -s is 't innige ,wat heer maag
gebruke; b) (aardewerk) ongegIazuurd gebakken
aardewerk.
bisschop, bissjop, m., bissjoppe en bissjop, bissjopke:
de - van Remun(d); de - van Luik met miete:r en
staal; de troppe lachte neet aon de - van Luik d'n
eid aol, wei aon de Stoote.
ss. bissjopsmieter, -mots, -rink, -troen, -staal.
afi. bissjoppelik; aartsbissjop.
bitsjc*, bittckc*, z. bee t j e.
bizzc*, in het kinderversje: appele, pere, priesters,
proeme, bizze - bizze - bame, de kat wl krame, d'n
Mnd zal spinne, bruudsje te winne, hamelsblok, Pietersklok, s16k alles op en d'n deksel d'rop.
blaag, blaag, m. -v., blage = (lastig) kind, kwajongen: zoe'ne (jongen), zoe'n (meisje) - dliTTel miech
dat astrant antwoord te gevej de moos dinke, 't zien
mer blage; ook weI: blaar, m. -v., blare, dat echter
een ander woord kan zijn. Ru. blaas, blaar = onbeduidend vrouwspersoon, ook Schu. kent blaar
en Tei. blare = onnozel, dom wijf.
I blaar*, z. b I a a g.
II blaar, blaor, v. -e, blaorke = huidopzetting: met
-e oon z'n hand; wee z'n echte:rste verbrant, moot op
de -e zitte.

'ne blaosballek
I blaas, blaos, m., blaoze of bloos, m., bloze = een
krachtige ademstoot: met eine blaos (of: bloos) bloos
heer de keers ott.
II blaas, blaos, v., blaoze, blaoske = a) holte, luchtbel:
bliliJskes op 'twater; b) vliezige zak: 'n katD op de-,
88. blooskoliek, -kramp, -stein; gal-, pis-, vmekesblaos.

BLAUWSTRIK

BLAASBALG

blaasbalg, blaosballek, m. -e of blaosbellek, blaosbellekske: de - van de smeed; 'ne k6kkelenhaon op e
bloosbellekske; dao lopste van op Wie 'ne -:-;'de kinder
hObbe gere e mihTeg blaosbellekske = soort van peer.
blaaskaak, ongebr.; z. o.a. nieste*, st6ffer*,
die minder sterk zijn.
blad, blaad, o. blajer, bleedsje = a) plantendeel: de,
blajer valle bijj doezentalle; de blajer zien van de buim
oof, gezegd tegen een oude man, die op zijn kracJtten pocht; z. ook b 0 k; b) twee bladzijden: ~
blajer van 't book haange-'os; op 't ierste .-:- steit ••• ;
c) tong: heer staok z'n tOng oet, wat e - /
[blaad; blajer; blee:dsje].
88. blaaddrek, -loes; bludzijj; advertensie-, dek-, koffie-, klie-, linde-, prizzenteer-, roezeblaad.
ss.-afl. blaadvolling.
afl. blajere (ww.).
bladdeeg, 1, blajerdeig; m.: - veur de videekes.
2, sjorreveldeig, z.a.
bladeren, blajere, blajerde, geblajerd: in e book -:- =
blad voor blad omslaan.
ss. door-, oet-, r6ndblajere.
blaf, blef, m., bleffe, blefke: 'nenijdige-van Biezjoeke
en toen had 't keJferke al z'ne brokebOjern te pakke.
blaUen, bleffe, blefde, geblef = bassen, keffen: hUUT
die hun ins - ; kommendeer d'n h6nd (of: 't hunneke)
en blef zellej = tegen iem. die een bevel geeft zonder het recht daartoe te hebben; blefjende hun biete
neet; dee mins sprik neet, dee blej! dee kin - opz'nen
eige mestem = die kan heftig, autoritair optreden,
indien men op zijn terrein komt.
ss. aon-, tegeblejfe.
afl. blejjer; geblejs, geblef.

blafjeture

blaffetuur, v.. blaffeture(s) = blind: de blajjetures
ophaange en de kengkee volle; wat heet dee 'n blafjeture
= zware overhangende oogleden; etym. onbekend.
blaggere*, blaggeerde, geblaggeerd = opsnijden: wat
e verjelend mins, altied is ze aon 't - .
blaggere
fr. blaguer.
blaken, ongebr.; vervangen o.a. door gleuje, branne.
blaker, blaker, m. Os, blakerke: torn g6ngme nQg met
'ne -noo bM.
.
blamagtl, blamaasj, v. blamazje(s) = oneeJ;, schande:
en zoe'n - in 't publiek, iech dorref mich haas neet
mie op stroot te vertuine.
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blameren, blamere, zw. = laken: niemand geneumpj
niemand geblameerd; ref!. z. - = zich in opspraak
brengen.
blamuzer*, m., -s = vero. muntstuk ter waarde v. e.
plaket = ± 3! stuiver; vero. met de munt.
Schu. blamuze = geldstuk v.an drie en een halve
stuiver. Wa. blanmuse ofblamuse; ook in hetRijnl.
komt het woord voor, z. Wdb. i.v. blamuizer.
blank, blaank en blank, bn. = a) zacht wit: ze is
d6nker van haor en - vaan velj vingerkes - wie sniej
b) onbeschreven: - pepier; c) uitgetrokken: de ~
sabel; d) zedelijk rein: e - gewetej nog: de stroote
stOrtte - = overstroomd; 't strdOtsje sqmt - , es die
twie z. de p6kkel oetsjolle = zwart van de mensen.
[blaank; blank]
blanke, blaanke en blanke, m. -v., my. = enkelv.:
de missjenaris waor d'n einige - tosse al die negers;
[blaanke; blanke].
blanket*, v. blankette = een soort kers: de merret
steit vol korrej met blankette, spoonse en zwarte keerse.
fr. blanquette, dat echter bet. petite
blanket
poire d'ete a peau blanche.
blanketten, blankette, blanketde, geblanket, (geblanketde) = met blanketsel bestrijken: allemool
geblanketde geziechter; ref!. de piero had Z. benkelik
geblanket.
afl. blanketsel.
blankheid, bll1.8nk- en blankheid, v.: veer hObbe geloupe door de snie, euver velder, boe de - laog oetgespreijd = witte reinheid.
blankvoren, Z. rut s*.
blans*, z. b a I an S.
blaoke*, bliiOkde, geblaok = (gwl. van schapen)
blaten: huur die sjMp ins - .
afl. bl{j,okske.
bldOke, onomatopee =. duo blOcken.
blaokske*, 0., -s = kindert. schaapje: de -s en de
pietekes die zien al lang nao bed.
blas*, blasser, blaste = bleek, maar niet zo algemeen als bleik: e trupke mansluij, mager, - trek
uuch verbijj.
blas = duo blass.
ss. boolblas.
blaten, ongebr,; z. b I a 0 k e*.
blatsj*, v., -e = a) mond: z'n - steit neet stel; b) bij
uitbr. praatziek iem., kletsmajoor: zijj zeet niks,
meh heer is 'n - .
blatsj = duo Blatsch dat ook bet. Maulwerk,
Schwatzer (Rh. Wtb.).
blauw, blouw, 1, bn., bw.: Piepers had altied'ne ~
humperok aon; 'n - sjeen loupe = blauwtje; op
'ne ~ moondag = korte tijd; dat is - oojgekook
= snel en slecht afgehandeld, of: een kort onbetekenend bezoek, verhoor; mellek van de - koOj =
gedoopte melk; -:- geveTTej, Z. ook b I a u wv e r v e n; 2, 0.: dao umhoeg in 't - van Gods
liebernatuurj 3, v., -e = blauwtje, z.a. en blauwe;
dat is 'n - = leugen.
SS. Blouwbaard; blouwbekke, -kous; Z. ook de vlg.
woorden.
af!. blouwechtig.
blauwe, blouwe, m., my. = enkelv.: de Blouwe = de R.
Katholieken tegenover de Roeje = de Socialisten.
blauwsel, bloutsel, 0., .-s = blauw makend poeder:
ze mOste Onder 'nen dook doM, meh dao laog '1'1, dikke
laog - ; lcwaome ze d'rOnder oet, daan zaoge ze oet
wie b~tselpoppe (z.a.).
ss. bloutselkoep, -pOp, z.a.
blauwstrik, Z. b lou w B t r i k.

<
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blauwtje, blouw, v., -e en bloutsje, o. -s: 'n blouw (of:
e bloutsje) Loupe = een mislukt huwelijksaanzoek
doen; verg. ook p I a a t.
blauwverven, blouwverve (in de infinitief) = opsnijden, liegen: dao is dee jeger weer aon 't - euver
de wel verrekes die heer gesjote had.
blazen, 1, bloze, blaosde, gebloze (afw. ww. v. o.t.t.
diech bleus, heer bleus, naast diech, heer blaos; de
andere vormen van de o.t.t. zijn die van bloze;
geb. w. enkelv. bloos of blaos, geb. w. mv. blaos)
= a) met kracht de adem uitstoten: bloos miech neet
in me ge:dech; bloos miech ins in m'n oug, of: bloos
mieg ins op 't huid (= hoofd) = je kunt me gestolen
worden, ik dank je lekker; op 'n tTompot - ; 'ne kop
of 'r de hel heet gebloze = vuurrood; heet uuch eur
mojer gei - gelierd? tegen iem. die klaagt over te
hete soep, koffie enz.; b) waaien: de wind dee bleus,
de buim die nege en langkzuam velt d'n duuster in;
c) door blazen doen ontstaan: glaas - , z. ook
bell e b I 0 z e*; nog: neet van toete of - wete =
niets weten; heer is gebloze (soms: gebluze) = weg.
ss. bloosinstTemint, -instermint; aon-, in-, oet-, op-,
wegbloze.
afl. blozer.
2, blaoze, blaosde, gebloze: met dezelfde bet. als
bloze: ze blaos en ze raos; iech blaos diech get = ik
dank je lekker (z. b I 0 z e* a); heer is gesmeerd met vet, heer blaos op z'n tTompot.
ss. blaosballek; blaosinstremint, -instermint, -piep;
aon-, in-, oet- op-, wegblaoze.
afl. blaozeTis ongebr., z. echter h 0 0 r n b I a z e r.
blazer, blozer, m., -s, bleuzerke = a) iem. die blaast:
de -s van 't orkes; b) inz. glasblazer: de febriksmeidskes zange: noets geine pottemaan, noets geine - .
ss. blozerskrenkde, z.a.
afl. blozerijj, z.a.
I bleek, bleik, bn., bw. = wit van gelaatskleur: d'n
Hollender waor 'ne --e mins, dee e bdOnsje had aon
't spoor; ze woort gaans - ; d'n ink is - gewoorde =
verbleekt; z. ook b I a s*.
ss. bleikneus, -zoch.
II bleek, bleik, v., -e, bleikske = a) het bleken: good
weer veur de - ; b) het linnen dat gebleekt wordt:
num de - op; dee heet de - gestole = iemand
wiens linnen (onderkleding) te zichtbaar is; c)
bleekveld: 'n - (zoe groet) wie 'ne sjollek.
afl. bleike (ww.).
ill bleek*, z. b I i k ( - ) II.
bleekseheet, bleik(e)sjieter, m., -s, bleik(e)sjieterke:
die kinder dut :den echte -S; z'n VTOUW, ouch 'nen
echte - , huur!
bleekzucht, bleikzOch, v.: dat meidske heet (de) - ;
e middel tege - .
bleHe*; bleik(-)*; bleke*, z. b 1a ff en; b lee k(-),
b I e k e(-); b Ii k ken I I.
bleken, bleike, bleikde, gebleik (gebleikde) = helder
doen worden; helder water: 't lievend - ; 't gebleikde
lievend; 't lievend bleik good met die zan = wordt
helder, wit.
ss. bleikgood, -water.
afl. bleiker, bleikerijj; angebleik.
blekerij, bleikerijj, v., -e = inrichting tot het bleken
van wasgoed; De Bleikerijj = plaats op St.-Pieter.
bles, bles, v., blesse, bli'~ske = witte plek op de voorkop; paard met bles: - weurd aajd en luij.
blesseren, blessere, zw. = wonden: iech hOb miech
gelokkig neet geblesseerd; overdr. door die wdiJrd veul
iech miech geblesseerd = gekwetst; de kuns um good
te intrigere, is geistig :den en neet - .
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IIBLIKKEN
blessure, blessuur, v., blessure(s), blessuurke: de aon z'nen errem genoos neet = kwetsing, wonde.
bleu, blu, bn., bw., blujer, bluujste: wat is dut keend
toch - ; his neet zoe - = blode, bedeesd.
afl. blujigheid, bluheid.
bleudig*; bleuj(-)*; bleudsje*, z. b I 0 e dig;
b I 0 e i ( -); b I 0 e d.
bleve*; bliek(-)*; blieve*, z. bel i eve n; b I ij k( -);
b Iij ve n.
bUj(de), 1, blijj, bn., bw.; blijjer, blijjste; met de
meeste bet. als in het A.N. b.v. - sjijnt de z6n op
't aajd MestTeech = vrolijk; - zien met'n doej miJsj
= met iets van geen waarde; in - verwachting =
zwanger; allemaol met - ge:dechter; 'n - gebdOrtenis
= geboorte; iem. - make met e peperkoke menneke
= met een kleinigheid; -:den is gei leij :den = iem.
die blij is, ziet geen leed (:den = zijn en = zien).
afl. blijjigheid, blijjheid, blijjsjap, blijdsjap, verblijje.
2, blijje, m., mv. = enke1v. = iem. die blij, verheugd is o.a. in de zegsw. de - goon veurop = de
erfgenamen bij een begrafenisstoet.
[blij:j; blij:je]
bUjdschap, blijjsjap en blijdsjap, v. = gevoel van
vreugde, voldoening: heer maakde van blijjsjap 'ne
k6nkelebol; die wintemachte, boe in me niks es blijdsjap zaog.
blijheid, blijjigheid en bIijjheid, v.: vrijjheid, blijjheid;
aoh! die blijjigheid van de kinder, wie Sinterklaos
had gerijje.
blijk, bliek, 0., -e: - geve vaan duankbaarheid = bewijs, teken.
blijken, blieke, bleek, gebleke = zich vertonen: laot
niks devaan - ; dat is gaw gebleke neet woer te :den;
't bliek tot heer niks had gedoon.
[blieke; bleck; gebleke]
afl. bliekens; bliekbaar.
blijkens, bliekens, vz.: - z'n breve = zoals uit zijn
brieven bleek.
bJijspel, blijjspeul, 0., -e, blijjspaolke: e nuij - vaan
Polis in drijj akte nao 't Frans van Labiche.
blijven, blieve, bleef, gebleve (afw. ww. v.o.t.t. iech
blijf, diech blij(f)s, heer blijf, geer blijf; geb. w.
enkelv. bHef, mv. blijf) = voortdurend zijn, voortgaan met: blief nog get (praote); blief bijj de werrek,
de zaak; iech bliff toes; boe waos iech ouch weer
gebleve? = waar hield ik op? boe bliff 't beer? =
waar is het? zeve van de daartien blijf zes = rest;
boe is d'n tied gebleve? 'ne blievenden indriJk make,
naolaote = voortdurend; is dut blieves = is dat een
manier om zo lang te blijven.
[blieve; blee:f; gebleve] de buigingsvormen met ij
hebben steeds stoottoon.
ss. achter-, bijj-, nao-, euver-, oet-, op-, wegblieve.
afl. bliever; verblieve.
I blik, blik, m., blikke = oogopslag: eine - waos
gen6g.
ss. kinder-, kinners-, ougenblik.
n blik, bleek, m., bleekske = metaal: 'n does van-;
me braok de nek euver ummere en besseme, beurstele
en bleekskes = doosjes, busjes van blik.
ss. bleekwerrek.
ss.-afl. bleeksleger.
afl. bleke, z. b I i k ken I I.
blikaars; blikje, z. k i b b a a r s*; b Ii k I I.
blikjesgroenten, -vlees, z. de S8. met b u 8 -.
I blikkim, ongebr.; gwl. kieke, loere.
n blikken, bleke, bn. = van blik: e - ketelke; 'ne -n
ummer;'n-kan;wiezekawwekoffieinde-ftessjodde.

BLIKSEM

BLOEDIG

bUksem, bliksem, m., os, bliksemke: a) bekend natuurverschijnsel: de - is ingeslage; loup noo de - ;
b) min. v. e. persoon: kale - / c) lichaam: heeT kTug
op z'ne - = kreeg ervan langs; verg. don d e r;
nog: heite - = appelprol, z.a.
ss. bliksemslaag; bliksemskeend.
ss.-afl. bliksemaofleijeT.
afl. blikseme; bliksems.
bliksemen, blikseme, zw.; eig. 'tbliksemdeendOndeTde;
vand'ntrap (oof) - = vallen;iem.vand'ntrap (oof)
- = gooien, smijten.
bUkslager, bleeksleger of blekesleger, m., -s = werker
in wit blik: es - kos heer good oon de kos k6mme.
blikslagflr8, als uitroep ongebr.
bUkwerk, bleekwerrek, o. = voorwerpen, waren van
blik: in de kiekoet stOnt aldeTleij - .
blln(-)., z. b Ii n d (-), bl inne pin·.
I blind, blind, bn., blinne = a) niet kunnende zien:
dee maan is -; e - keend; 'ne blinne maan;'n blin
vrouw; 'n blin vink; z'n haafblin ouge staoken 'm
wied oet z'ne kop; - veur get zien; - weurde;
b) zonder vensters: 'ne blinne mOeT; nog: blin vinke
= zeker vleesgerecht.
blind predikatief, adverbiaal en attributief onz.
enkelv. met sleept.
blin(ne) in alle andere gevallen met stoott.
ss. haafblind.
afl. blindheid, blinnigheid; stekeblind.
II blind, blin, v., blinne = vensterluik: doeg de blinne
veur de vinste:r; de luij doge saoves nog de blinne veur
de roete.
[bli:n; bli:nne]
ss. blinnepin.
bllnddoek, blindook, m., -deuk = doek tot blinding
der ogen: de spioen dege ze 'ne - veur.
afl. blindoke (ww.).
blinde, blinne, m.; blin, v.; my. blinne = iem. die
blind is: hellep deen erreme blinne; geef die ongelOkkige aw blin toch onderdaak; kollekte veur de blinne;
heer sleit denoo wie 'ne -nao 't eij (z. e ij s I 0 0 n·)
= in de wilde weg, op goed geluk.
[bli:nne; bli:n]
ss. blinne-instituut; blinnesjool, -sjrif.
blindedarm, blinnenderrem, m., blinnederrem = eig.
heeT is geoppereerd am de - ; wat heet ze? - =
blindedarmontsteking; z. a p pen d i cit i S.
blindekoe, Z. b lin d e man net j e.

bllndheid, blinnigheid of blindheid, V. = het blind
zijn eig. en fig.: met - geslage.
Opm. blindheid meestal overdr.
blink, blink, m.: wat 'ne - in de keuke = koperen en
tinnen vaatwerk; kale - en gruutse praol = schittering; iech wei 't gelok van gaans me leve neet aon de
- geofferd zien = (valse) schijn.
blinken, blinke, bl6nk, gebl6nke = glanzen: 't is neet
allemaol goud wat blink; en ze dr6nke, tot hun uigskes
blOnke.
ss. oetblinke.
blinkend, blinke{n)tig en blinkend (e = a), bn., bw.:
't - greun van de blajeT = glanzend.
blinBepln·, v., blinnepinne = bevestigingspen bij een
blind: e stekske door 't look van de - steke um de
pepeTkokemaander in de kiekoet te doen umvalle.
blitsapparaot*, 0., -e = schoenmakersgereedschap;
z. een afb. bIz. 370.
blo(de), z. b leu.
blodaard, ongebr.; gwl. bangerik, bangesjiete:r.
bloed, blood, 1, 0.: kaanjelentere leep 't blood 'm langs
z'nen errem; - ooftappe; dat zit 'm in 't - ; z. ook
goed.
ss. Z. de hieronder vlgd. woorden; bOrregeT-, minse-,
verrekesblood enz.
afl. bleudig.
2, m.; bleudsje = sukkel, hals: lege miech eUVeT aon
de taofel zaot 'ne gojen awwe blood; 'n errem wedevrouw met zes bleudsjes van kindeT = stakkerdjes.

De Bloodbak

blinnemenneke speule

bllndemannetje, blinnemenneke (speuIe): es de kinder
- sp(jolde, dan woos 't e gesjriews en e spiktakel,
tot me umveel.
blinden, ongebr.; wei gwl. veTblinne.

bloedbad, bloodbad, 0.: 't woos e - euveTaal
(mensen)slachting.
bloedltak, Bloodbak (De) = visgelegenheid bij de
plaats, waar de Jeker door een duiker onder het
kanaal doorloopt, genoemd naar de afval der
naburige vildersplaats: de koej6ng woos haos VeTdr6nke in de - bijj de Helpoort.
bloeddorst(ig), ongebr.; gwI. omschreven; regelmatig
zou zijn blooddoors, blooddeurstig.
bloeddrnk, blooddrok, m.: 'nen te hoege - habben.
bloeden, bloje, bloojde, gebloojd = bloed verliezen,
laten vloeien: oet z'n neus - ; ze bloojde wie e rind;
dee zal daoveur mote - = a) betalen; b) boeten.
bloedig, bleudig, bn., bw.: e legeT j6nges trek legen hun
op: -e batalje; in Egipte waos 'n groete en -e
rivvelusie losgebroke = met bloedvergieten gepaard
gaande.
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BLOEDING
bloeding, blojing, v., -e = verbloeding: ze heet 'n gekTege.
' ,
bloedkoraien, bloodkralle, z. een voorb. bij k 0 I j e e.
bloedspuwlng, bloodspeijing, V., -e: toen kTeeg ze 'nsaoves waor ze doed, ocherrem!
bloedvergHtiging, bloodvergii'tiging, v., -e: d'n errem
leep op en d'n dokter kOnstateerde - .
bloedverwant, bloodverwant, m., -e: ,z'n naoste -:-e,
leten 'm in de steek; z. v e r wan t; dikwijIs gebruikt men voor bloodverwant: rechte femizte (tegen,
'
over: aongetroude).
bloedvlek, bloodvlek, v., -vlekke: 'ne zakdook, vol
bloodvlekke.
bloedworst, bloodweurs, v.,' -weurste: - met appelesjijfkes; ri'n kat heet 1fIr'ne' stOmp - van 't pertaol
geklajd; ook: b I 0 0 d woo r s*.
bloedzuiker, I, bloodzuker, m., ~s = eig., bekende
ringworm; fig. nitzuiger: de-s zien door de dokters
gepensjeneerd sindS de luij gei blood mie in Mbbe
(1857); z. ammezere wie 'ne - op 'n gaaspiep= als
een snoek op zolder; ,dee wokereer is 'ne -.,.,
2, eggel, z. e c he!.
bloedzweer, bloodzweer, v., bloodzwere: 'nen negenuiger is 'n - .
bloei, bleuj, m., = a) 'bloesems dragen: de keerse
stOnte in volle - ; b) fig. 't gildeweze is in Mestreech
tot groete - gekOmme = krachtige ontwikkeling.
S8. keersebleuj.
' '
bloeien, bleuje, bleujde, gebleujd = in bloei staan
eig. en overdr.: de appelbuim Mbbe ditjaor prachtig
gebleujd; in Eisde - de keerse al; d'n handel bleujt.
ss. bleujmaond, -tied; oetbleuje.
afl. bleuj; bleujsel.
bloem, bl6m, v., bl6mme, blumke: blOmme plOkke, de
naome van vaol blOmme en plante zien verlatijns; gei
blumke in de zOnnesjien, 't kaan neet zOnder sjaduw
zien; zuuch wie alles sjoen in blOm steit = bloeit;
overdr. Mestreech, doe blOm van Nederlands landouwe, gegreujd op 't graaf van Sintervaos = het
puik, de keur; blumkes van de kerrekhof = grijze
haren.
88. blOmmekorref, -riek, -vaas; roeze-,veurjaors-,
htrrefsblom, zOnbiOm.
8s.-afl. blOmmesjelder; bl6mlezing.
afl. blOmmis.
bloemist, bl6mmis, m., bl6mmiste, bl6mmiske: de
etalazjes bijj de blOmmiste ==< kweker, handelaar in
bloemen.
afl. blOmmisterijj.
bloemkool, bl6mkuul, m. (als voorwerpsn. en stofn.),
-kuIe: eine - kos tegeswoordig veermaol zoevaol wie
VTeuger; St.-Pieter lievert de beste en lekkerste - .
bloempot, bl6mpot, m. -pot of -potte = pot voor
bloemen: ze zaot de gaansen daag aon de vinster
achter Mor blOmpotsjes te loere;b16mpot make =
met en tussen twee meisjes gearmd lopen.
bloemsteel, b16mmesteel, m. -stele: van de wekeplante
gebruukde me de lang, tej blOmmestele um korrefkes
'
devaan te vlOchte.
bloemstuk, bl6mstOk, o. ~stOkker, of -stokke: de ,gemeinte sjikde e prachtig -:- ~ aantal bloemen tot
een sierlijk gehc.:el gerangschiki.
,
bloemzoet, bI6mzeut, bn., bw., = a) .ze~r zoet fig.:
die aw taant kos dat zoe - zegke; b) een beetje
scheel: ..:.. loere. ,
'
bloes;bloet(~)"',z. blouse; bloot(~), blote.
bloheid, blujigheid en bluheid, v. = bedeesdheid: de
- van dat groet meidske is belachelik.
bloje*, z. b I 0 e den.

en
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BLOZERIJJ*
blok, blok, m., blok of blokke, blokske = min of
meer regelmatig siuk hout, steen enz.: 'ne merregel; hout in blOkskes zege; 'ne --'- noega; 'nenuije
- hoezer = groep; e kecnd wie 'ne - = dik en
gezond; de - skipe = overdreven gedienstig zijn.
ss. blokkedoes; bloksjaof; -zeeg; merregel-, noega-,
offer-, strukelblok; z. ook gao d s b 10k"'.
ss.-afl. blokbreker.
blokbreker*, m., -s = de arbeider die de mergelblokken uitbreekt; z. afb. bij mergel.
blokzeeg*, v., -zege = grote zaag om mergelblokken
te zagen; z. afb. bij mergel.
blom(-)*, z. b 10 e m( -).
blommespruit*, v., -e = gieter: hool de - , iech moot
de blOmme water geve.
blond, bl6rit, bn. ,;, lichtgeel: -:-ehaore; e - meidske;
'ne -:-e knievel.
blonde, bI6~t~, m. -v., my. =:= enkelv.: is 't 'ne zwarte
of 'ne -? is 't 'n zwarte of 'n -?
blood(-)"'; z. b I 0 e d ( - ).
bloot, bloet, bn., bw.; bloeter, bloetste = onbedekt:
op(z'n) -e kneeje SlifYVenier daanke veur z'n Mllep;
op (z'n) -:-e veuj; ope en - stOnt de mellek in de baore
op taofel; dat mets is zoe bot, de kins met d'n -:-e
(vot) d'rop nao Aoke rijje; z. ook b lot e.
ss. bloetztgke, -stoon.
blootgeven z., bloetgeve z., gaof z. bloet, bloetgegeve:
veurziechtig! zwiege! geef dich veuraal neet bloet =
vat op zich geven.
blootshoofds, bloet8kop(s) bw.: Martinus - opst6rremend, vloog nao boete; ederein leep mer - .
blootstellen, bloetstelle, steIde bloet, bloetgesteld =
onbeschut laten: aon weer en wind - ; de bewoeners
wrwre bloetgesteld aon al de naodeile van /t boete
woene; refl. z. - aon e persesverbaal = niet op zijn
hoede zijn voor.
blootvoets, gwl. berreveuts, z. bar rev 0 e t s.
blOsse*; blOts(-)*,z. b Ius sen; b I u t s ( - ).
blote, bloete, v. = bloot achterwerk: op z'n ..:.. kriege:
z. ook b I 0 0 t.
blouse, bloes, v., bloeze, bloeske en bluuske: 'n roej
- met 'ne zwarte rok = ruim bovenlijf voor dames,
ook van kinderen.
ss. meidskes-, j6ngesbloes.

'n bloutselpop

bloutselpop*, v., -poppe = popvormige hoeveelheid
blauwsel: 'n duuske broone wiks ep e blootselpupke
(of: e pupke blootsel) 6ZZebleef; z. ook b 1 a u w s e I.
blouw(-)*; bloze*, z. b I a uw ( -); b I a zen.
blozen, ongebr.; z. roe d w e u r d e, 'n k leu r
k r iege.
.
Vroeger hoorde men ook nogal eens roezjiesere
(fr. rougir; rougissant).
blozer*, z b I a z e r.
blozerJjj"', v.' ::: glasblazerij: janges van de - ; dao
keump eus - (al de glasblazers) en pak diengaanse

negerijj.

I BOEK

BLOZERSKRENKDE*
blozerskrenkde*, v.' = tering als gevoig van de arbeid
in de onhygit!nische glasblazerijen: de - Mbbe,
kTiege•.
blu*, z. b 1 e u.
bluffen, 1, bluffe, blufde, gebluf = opsnijden, pochen: wat WaoT dee weer aon 't --.:..
ss. blufkanes, -kOnt = bluffer.
2, 'nieste, Z.l1.
.
blusseli, blosse, blosde, geblos (geblosde) = uitdoven:
de bTaaM - j (6n)gebUJsde kallek.
bluts, blots, v., Me, blotske = a) buH, kwetsuur, deuk:
'n lielike - kriegej heer veel zieeh 'n - in z'ne kop;
dao houste met 'nen hamel nog gein - inj 'nen awwe
ketel vol -tJj deen appel heet 'n - j b) goedhartig
vrouwmens naar het onnozele toe: die gooj - , ze
kTit ocherreml 'n - van e meidske.
blutsen, biOtse, bfOtsde, geblots (gebIOtsde) = een
bluts krijgen, veroorzaken; de zellevere sigaTettekoker waos gaans gebUjts en begaojdj 'ne gebUJtsden
appelj veuTziechtigl blOts die aPRele neet.
bobbeI, b6bbel, m., -e en Os, bubbelke = a) ~ brobbel, oneffenheid: slech ies met vilol sjdOre en -tJj
met ze geziech vol brubbelkes (of: brubbelkes) =
gezwelletjes, blaartjes; b) boebeI; z. b 0 e b e 1*.
bobbeleer*, m., Os, b6bbeleerke = drinkebroer (in
deze bet. ook boebeleer): want 6nder de Mestreechteneers zien bObbeleers en pumpeleersj de naom is raak
vaan Boebeleers, ze zoepe wie de Tempeleers.

bodding*, z. pod din g.
bode~ baoj, m., baoje = boodschaploperinz. ondergeschikte dienaar v. e. bestuur: de - van 't Stadhoes; en daonao gaof dee zate. --: deleate knepkes oet
de laojj beteT ,de maan zellef es de - twellef = de
belanghebbende is de meest doeltreffende persoon
om iets te verkrijgen, te regelen.
bodega, bodega, m., bodegaas: boe noe de bioskoop in
de Groete Staat is, waos vreugeT 'ne - en dao st6nt
op de moer "kawwe wien gief werrem blood".
Opm. bodega uitgespr. met klemt. op bo- of op -deMo
bodem, bojem, m. Os, beujemke = a) vaste ondergrond: op de - van de zie; b) onderste grondvlak:
'n kis met 'ne dObbele - ; de - gOng oet de koffiepot
en de dames krege hunne sjoet vol gleujetige koffiej
e vaat z6nder - = a) eig.; b) fig. drinkebroer; z.
ook bot e r.
5S. zie-, brokebojem.
Opm. Franquinet kent de samengetrokken vorm
boum in de uitdrukking dao is geine boum of me
kaan 'm betrejje = alles is te bereiken.
I boe, boe, 1, tw.: - , - reep heer um z'n VTOUW te
versjrikkej 2, m.: geine (of: neet) .:.... of ba zegkej van
- noch ba wetej oet de straot kl6nk geine - ;" kik.
ss. boeba.
.
n boe(-)*, z. waar(-).
boeba, boeba, m., boebaas = boeman, bietebauw:
met boebaas en versjrikkers helt 'r de gek; o,ejoej,
oejoej, dao kump de - , sjriewde Pieke, wie heer de
verkleijder in ze wit lake en ze zwart maske mog; och
Trijn, num dee - mer = trouw die lelijkerd maar.
boebel*, m., Os, boebelsje = a) fles wijn (inz. boergonje) of jenever; b) veldfles: met dat weer en e
gleeske of us van de - in z'ne kraag, zouw me wei
ins k6nne oetslibbere; ook: b 6 b b e 1*.
Schu. vermeldt als Limb. bobbeltje ~ kogelvormig jeneverflesje.
.

'ne bObbes

bobber, b6bbes, m., -e = dik kind; ,inz. iem. met een
groot dik hoofd: ze neumde deen dikzak d6 BObbesj
met zoe'ne - trouw iech neet, zag Maijke kTietentere.
boehel, z. po c h e 1; k r 6 f*.
bochelpeerdsje*, jongensspel: - speulej veer spr6nge
deks - , dat is e soort wie kejfkevetj bijj - droog 'ne
j6ng 'nen andere op z'ne rok en dee gaof 'm dan s6mB
met z'n hakke e paar stu ezzof heer ,spaoTe aonhad.
I bocht, b6ch, m., b6chte = kromming: 'ne weeg met
alderleijj b6chte.
afi. b6chtig.
Opm. Algemener is drej, umdrej, z. d r a a i.
n bocht, b6ch, m. of o. = a) slechte waar; - van
sigarej gooj waor en geine - j b) gemeen volk enz.:
wat e - woende vTeuger in dat strMtsjej z. ook
b 6 zj e e*.
ss. geiteb6ch.
boddequin*, m., -s (-quin spr. uit op z'n frans)
hoge schoen met elastieken tussenstukken in de
schacht.
boddequin
fr. brodequin (= rijglaars).

<

boebels

boebeleer*, Z. b 6 b bel e e r*.
boel, ongebr.; behalve in ss. als spitsbOfj gwl. vervangen door woorden als sjojer.
boeg, 1, boeg, m. (scheepst.): tege de - van 't sjeep.
2, boog, m., boge, beugske = schouderbeen, inz.
de weke, omgevende delen van het schouderbeen
van een kalf: 'ne kallefsboog is neet te versmeije.
boeg uit het A.N. overgenomen;boog is de regelmatige vorm, verg. hoed, Ma hood.
'
boeha, z. poe h a.
I boek, book, 0., beuk, beukske: dat sprik wie e - ; aw
beuk; dat steit in 't - ; dee zit altied in z'n beuk; in
'n heukske met e beukske.
[boo:k; beu:k; b~u:kske] verg. b e u k I - III.
ss. bookdeil, -handel; bokebas, -Tek, -stdlinderj gesjiedenis-, lees-, lierbook.
s8.-afl. bookbinder, -drokker, -hawwer, ~verkuiper.
afl. bo~e (ww.).
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II BOEK(-}*
II boek(-}*, z. b u i k ( - ).
boeken, boke, bookde, gebook (gebookde) = te boek
steIlen; aantekenen: 't steit gebook, hijj folio 10.
boekendekoek, bokeskook, m., -keuk: - met sjroep

d'rop; alles op z'ne tied en - in d'n herrefs; dat blink
wie - in de maonesjien = helemaal niet.

= landman; min. lomperd: bijj de St.-Servaospersessie waore viiOl -e in
de stad; wat 'ne (veerkentige) - = lomperd! iech
verkleij miech met vastelaovend in 'ne - = vastenavondspakje, n.l. 'n blauwe kiel, een rode zakdoek en een boerenmuts; de - opgoon = a) handel
drijven op het land, bij de boeren; b) voor zijn
gezondheid; - , zet d'ne kej op (kinderspel) z. k e i;
dat is de - op d'n edelmaan = bier na wijn; spott.

I boer, boer, m., -e, buurke

't kort al, zag de - en z'n humme verbrande; es de neet moot, verreurt 'r hand noch voot; 'n eder 't zijnt,
zag de -, en toen vraot 'r 't keend z'n pap oet,
seherts, als men iem. iets ontneemt; 't is 'ne - neet
wies te make wie 'ne seldaot aon de kos kump = ontwijkend antwoord op een onbeseheiden vraag; de
sjiOmste - heet de dikste eerappele = domme men-

bokeskeuk
boekensteun, bokestaonder, m. os: 'ne sjoenen houte-.
boeket, z. b 0 u que t.
boekhouden, bookhawwe, heel book, bookgehawwe:
heer helt van alles -; zn. 0.: kinstiech ltaliaons-?

akte - .

sen hebben dikwijls het grootste geluk, de gekken
krijgen de kaart; verachting van de stedeling tegenover de boer o.a. in 'ne - blijf 'ne -, drej 'm
um, daan is 't nog 'ne - = een lomperd blijft een
lomperd; 'ne - is 'n bies boete d'n helligen doup;
boer-loer, scheldwoord o.a. van straatjongens; z.
ook san c t u s.
ss. boeredorrep, -knech, -kuul, -mins, -maog, -peerd,

-vrouw; boerenhings, -hoof; mellek-, vesboer; sjoppeboer enz.
afl. boeretig; boerin; boerderijj.

afl. bookhawwer, -hawwing.
boekvink, bookvink, v., -e: aon de moer hing 'n hiel

klein kuike met 'n -; wieviiol kiere per vief menute
deit de - "pink, pink, distre:wiet"? z. dis t r ewi e*.
ss. z. vlg. woord.
boekvinkenwedstrijd, bookvinkek6ngkoer, m., os: op de

-s woort 't aontaal kiere "pink, pink, distre:wiet"
met punte genoteerd.
boekweit, bokend, m.: vreuger laog in de lloegbrokstraot de greutmeule, boe de - woort gemaole.
boekweitekoek, z. b 0 eke n d e k 0 e k.
boekweitmeel, bokende meel, o. of bokesmeel, 0.: de
kook van bokesmeel (of: bokende meel) met sjroep

smaakden'm.

boekwerk, bookwerrek, 0., -e: e sjoen - = boek van
enige omvang.
boekwinkel, bookwinkel, m., os: in de -s hOnge achter

de deur e sWk of zes "Nieuwe llollandse Kinderprenten".

boel, boel, m., boelsje, buulke, buulsje = een aantal,
menigte zaken, hoop: d'n hiele - woort verkoch;
'ne - (of: 'nen hiele -) luij siOnte veur dedeur;dao
waoren 'rs 'ne - = een grote menigte; de - opsjoppe = herrie maken; iech doog 't buulke langer
dore; 't is miech dao e boelsje (of: buulsje) = rare
toestand.
ss. smeerboel.
boelie*; boeljiing*; boen(-}*, z. b 0 u i II i; b 0 u i IIon; boo n, bon e n ( - ).
boenen, boene, zw. = met boenwas glad en glanzend
wrijven: de kamer -; de gaank waos glad geboend
ss. boenbeurstel, -lap.

afl. boensel.

= bonenstaak: die lang sjraol
juffrouw hMde ze de -; de meidskes van tegeswoordig: aongekleijde boenegeerte (of: boenestekke) met
platgestreke haore en sjeun z6nder hakke, zoe groet es
kinderzerrekskes. Z. afb. bij bonenstaak.

boen(e}geert*, v., -e

boenk(-}*,z. bonk(-) I.
boensel, boenwas, boensel, m.: dao is norreges mie-

te kriege; met nuije - invrieve.
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boere
I1boer(oprisping),z. rops*, rups, keelsjeet*.
boeraehtig, boeretig, bn., bw.: dat zuut hijj nog al -

oet; - gekleijd.

BOERENDANS

I BOETE

boerendans, boerenda(a)ns, m., boeredens = a) eig.
die boeredens :den toch wei aOTdig; b) naam van
een vroegere herberg in Maastricht.

boesj(e)*, = geld: veur boesj of brok = voor geld
of eten b.v. niks maak d'n hiepokriet verlege, heer
drejt de rok veur boesj of brok; vrouke-leef, veer hObbe
de boesje, veer hure noe tot de betere stand; das geld
van de kooj, zag de maan en 'r broch nog drijj boesje
toes = iem. die te veel verteerd heeft van het geld
van een verkoping of er zich bij heeft laten bedriegen; es me diech op d'ne kop zat, dan rolde toch
nog gein boesj oet dien tes = geen IOje duit hebben.
boesj is de naam van een koperen munt van geringe waarde en schijnt oorspr. in Aken te zijn
geslagen. Zowel Schu. als Ru. kennen het woord.

De Boerendans
boerenhengst, boerenhings, m., boerehingste inz. fig.
= plompe lomperd: lielike - , moos diech me keend
sloon?
boerenbof, boerenhoof, m., boerehiiof: vreuger waor
dao 'ne - = hofstede, boerderij.

'n boerderijj in de stad
boerenkool, boerekuul, m. -kule: "boerenkool" neume
veer in Mestreech neet alZein - , meh kort en good
kuul.
boerenroos, boereroes, v., boereroeze = de eenmaal
bloeiende rode roos: boereroeze langs de moer; dekin tege gevruur.
boerere*, boereerde, geboereerd = stofferen, opvullen: de steul mote opnuij weurde geboereerd; este
vlWI keerse its, dan veulste dich zoe geboereerd.
S8. boereernagel = stoffeerspijkertje.
boeresjrobber*, m., -s = iem. die de boeren plukt:
twie -s, geneump avvekaot.
boeretig*, z. boerachtig.
boerin, boerin, v., boerinne, boerinneke = vrouw,
meisje uit de boerenstand; vrouw van de boer;
vrouw, meisje met lompe manieren.
boert, boertig, ongebr.; vervangen door mop, grap,
grappig.
boes-baas*, in de zegsw. zoe mer - beginne = zonder
voorbereiding, inleiding, in 't wilde weg.

boerinne

I boete, 1, boete, v., os: - betaole; dao steit 'n zwoerop; - doen.
[boe:te] verg. b u i ten.
2, boot, z.a.
afl. boete (ww.); boetveerdig, -vierdig.
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BOKSJEK*

II BOETE*

II boete*, z. b u i ten.
boeten, boete, boetde, geboet (geboetde) = goed
maken, straf ondergaan voor een misdrijf: in 't
vagevuur - veur de dagelikse zuni de geboetde zun.
boete steeds met stoott.
ss. oetboete.
boetseren, b6tsere, zw. = nabootsen in was, kIei enz.
z. een voorbeeld bij mod e I.
boetuurke*, 0., -s = kIeine botten, knopjes: in 'ne
wip had Pieke e paar flinke -s van 't rrwjerplentsje
aofgepits en broch die nao de slachtersvrouw.
boetvaardig, boetveerdig, -vierdig, bn., bw.: 'ne --e
z6ndaar.
afi. boetveerdigheid, -vierdigheid.
breut a la mode; boezeroen; boezjee*, z. b u f f I amoo d*; b a z j e roe n*; b 0 u g i e.
boezjere*, boezjeerde, geboezjeerd = bewegen: niemand boezjeerde; niks boezjeert; refl. en noe boezjeert
Z. geine mie, verstande!
boezjere < fr. bouger.
boezjie*, Z. b 0 u g i e.
bor, b6f, = a) m., gmv. = ontsteking der oorspeekselkIier: heet ze aon de - gelijje? de - hObbe;
b) m., b6ffe, verkI. bufke = beet, hap: ze k6s geine
- ete; wat veur bufkes gief 't daan? heer zag geine
- mie = niets; ir. 't is e fien bufke = een fijn
heertje; c) m., gmv. = geluk: wat 'ne - tot iech
diech vin.
Ru. bof = kIeine hoeveelheid, vooral van eetwaren.
afi. Mffe (ww.).
boffen, b6ffe, b6fde, geb6f
geluk hebben: dao
Mfden heer bijj; dat is - !
sS. Mfk6nt.
afl. b6ffer.
bogen (op), ongebr.; vervangen door groet goon op;
zich bereume op •.

bogkelpeerdsje
bogkelebaj* (hobbe) = niet meer mee mogen spelen
(bij het bikkelspel): wee bijj 't neergoje de digkele
opein kraog te valle, had - en waos aof; verg.
Ru. peerdeken-spring, beduidt dat twee bikkels
(= Ma. digkele) gans of gedeeltelijk op elkaar
liggen.
bogkel(e)peerdsje* = bogkelebaj (-baj = -peerdsje)j
L
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bochelpeerdsje~

I bok, bok, m., bok ofbokke = fout: 'ne - sjete, make
= flater, grove vergissing.
II bok, bok, m., bok of bokke, bokske = dier: de -

en de geit; de - z'n vrouw gief geitemellek; 'ne struje
- is altied 'n gouwe met weerd = een arme jonge
man kan nog weI een rijk meisje trouwen; 'nen
awwe bok lOs nog gere e greun bleedsje (met de spott.
toevoeging: es heer 't daan nog mer biete kin); 'ne van 'ne vent; bOkske springe = bok, bok, sta vast;
de k6tsjeer zaot op de - = zitplaats v66r op een
rijtuig.
ss. bokkeheures, -poet (ook: bokspoet), -vel, -wage(l};
geite-, gems-, herte-, reebok.
afl. bokk( et}ig.
ss.-afl. bokkerijjer.

bOkske springe
boke*; bokend*; bOkke*, z. boeke(-}; boekwei t; b u k ken.
bokkebaard, bokkebaard, m., -beerd, -beerdsje: 'nehedde me 'nen hariekater.
bokkeboene*, my. = sikkepitten, uitwerpselen van
een bok: wat! lOstiech gein dikke boene? zag meer
Wele, dan krijgste bokkeboene.
bijkkem(-}*, z. b 0 k kin g ( - ).
bokkepruik, bokkepruuk, V. -pruke: de - ophObbe =
kwaad, slecht gemutst zijn.
bokkerijder, bokkerijjer, m., -s: boe de -s nao touw
rijjde, dao krejde deks gen6g de roeien haon op 't taak
= lid van een bekende roverbende.
bokkesprong, bokkesprunk, m., -sprung = eig.; fig.
van zoe'n verdeenste kinste gein bokkesprung make
= veel verteren.
bokking, bokkem, m., -e, bokkemke: -e met eijer op
vriedag; sjoen -e, gojekoup! fig. iets zeer onaangenaams by. iem. 'ne - geve; 'ne - kriege:
ss. bOkkemegraot; z. ook vlg. woord.
bokkingmand, bokkemekorref, m. -korref; de rrwoswiever troenden achter hun bOkkemekorref; e korset
wie 'ne-.
I biiks*, v., -e = broek (als "boers" gevoeId): met de
witte - aan (Ma. aon).
ss. bOksebojem, -piep.
IIbiiks*,m.,-e = duw, stootmetdevuist: PiehadJeu
'ne - gegeve; bijj meneer van gojen daag zegke, gaof
heer z'n leefste 'ne - tegen hiiiir sjouwer.
boksen, b6kse, b6ksde, geb6ks: les in 't - kriege =
vuist vechten.
afi. Mks; Mkser.
bijksjek*, m. = shag van sigarettepeukjes.

BOKSPOOT
bokspoot, bokkepoet, bokspoet, m. -pu: d'n duvel z'ne
-; dao kump de - even oet = de kwade bedoeling,
de boze aard.
I bol, bol, m., bolle, bolke = bal: 'ne - sajet; e Mlke
gare = rond kluwen; dat kreeg heer neet in z'ne = onder z'n muts.
[hoi; bo:lle; bO:lke1
ss. bolrOnd, -varremig; bolleveld; appel-, wereldbol.
II bol, bool, bn. = a) opgeblazen dik: heer sjoor
z. propel z'n bool-blasse zakwange = bolbleke;
b) voos, week: reube, rammenasse en radijze weurden op de Langen doer -; c) hoI: de gewallever
klOnke -.
bOl(-)*; boike*, z. b u I ( -); b 0 I I.
bollikker*, m., -s = schoenmakerswerktuig, z. afb. bij
schoenmaker.
bolster, bolster, m.: kopere hoejerpatsjes met gleujende
- d'rin um de piepe aon te steke = boekweitafval:
de schil, het omhulsel.
bolster*, z. b u 1st e r.
I born, born, tw.: bim, bam, Mm! ook b 0 e m,
b 0 eng.
II born, born, v., bomme, bomke: ein - veel op
't hoes, ein in de weij, 'n aander op de sjeur =
grote holle kogel met f;pringstof g,.vuld; en noe
beers de - = en nu komt het geheim uit; en nu
begint het.
ss. bommeregen; atoombom.
ss.-afl. bommewerreper.
III bom, born, v. = grote hoeveelheid = dee heet
daomet 'n - geld verdeend.
IV bom en bom*, v., bommeke = bommama, z.a.
bombardement, bombardemint en bommardemint,
0., -e: 't - vaan Rotterdam.
bombardere, bombardere en bommerdere, zw.
bombast, bombas, m.; dikwijls omschreven of vervangen door andere woorden o.a. groete w(iiJrd.
bombazijn, bommezien, 0.: dao woort van alles verkoch: -, zjenever, rijjstartele, krente, vuurmuizers.
afl. bommeziene (bn.).
bombazijnen, bommeziene, bn.: 'n - brook of 'n
brook van bommezien; - zijj die zuut me neet
vaal mie.
bomketel, bomketel, m., -s = eig.; fig. dikke vrouw.
bom(ma)ma*, v., bom(ma)ma's = grootmoeder: bijj
- heet Sinterklaos gerijje; liefkozend: bommeke, z.
born IV.
bommelen, bommele, zw. = bengelen: in de straotsjes
b6mmelde 'n lanterie aon 'n touw; z. ook een voorbeeld bij kermisman.
Mm(pa)pa*, m., bom(pa)pa's = grootvader.
bon, 1, bon, m. -s of bonne, bunneke: 'ne - veur kole.
2, bong, m., -s of bonge, bungske: iem. op de sjrieve = proces-verbaal maken.
ss. Mn(g)beukske; broed-, sjeun-, s6kkerbOn, -bOng.
bonbon, 1, bongbong, m., os: heer koch get - veur z'n
dOchterke; lekker -s.
2, bonsje, 0.: 'n tuut - veur Leneke.
bond, bond, m. -e = verband: d'n trouw, 'ne - veur
't level de vergadering van de - van LimMrregse
imkers = vereniging.
ss. bOnsbestuur, -lid, -vergadering; Mndgenoot; arbeiders-, mijnwerrekersbOnd; boere-, voetbalbOnd.
afl. Mndig.
bondig, bondig, bn., bw. = kort en krachtig, zaakrijk: kort en - gezag, heer prittendeert totste hUbs
geloge.
afl. bOndigheid.
bonenkruid, boenekroed, 0.: bijj de boene huurt-.

BONNET
bonenstaak, 1, boenestaak, m., -stake of boenestek,
m., -stekke(r): mager wie 'ne - .
2, boenegeert*, z.a.

boenegeerte
bonenstro, boenestru en boenstru, 0.: 'ne kop wie
boenestru n.l. met lichtblond, droog haar; groof wie
boenstru = grof en ruig.
bongerd, bongerd, m., -e = boomgaard: op de plaots
vaan 't Papierfebrik laog 'ne groeten hoof, de - van
juffrouw Ruyters; de spriewe oet de - sjete.
bonie, bonie, m.: -make = winst, voordeel behalen;
ze meinde door de veurstelling nuije - te maken.
bonjour, bezjoer, m. (e = a): nouw - , bis marrege;
dao kaom 'ne boer oet Leuve, dee kaom Marieke tege;
Marieke zag -; z. u i t bon j 0 u r e n.
I bonk, bonk, 1, tw.: - , - , klOnk 't op d'n trap; 2, zn.
m., -e = doffe stoot, stomp: e paar - op de deur.
Naast bOnk ook: b 0 e n k, po n k, poe n k; z.
ook bon k e t i g* .
afl. Mnketig.
II bonk, bonk, m., bunk en bonke, bunkske = klomp,
ruwe blok, lompe blok: 'ne - vleis; de - loed had
de viirrem van 'ne vogel; dee heet altied bunk van kaart
= zeer goede; Pa BOnk, een bekend straattype op
het einde der 1ge eeuw, een grote zware kerel; z.
ook wei s bon k * onder weesjongen.
afl. Mnketig.
bonken, bonke, bonkde, gebonk = ruw stoten, stompen: ze bOnkden op de deur, meh me deeg neet ope.
Naast Mnke ook: bon k ere, b 0 e n ke, b 0 e nk ere, p 0 n k e, p 0 n k ere, poe n k e, poe nk ere b.v. noe boenkert get 6nder de gr6nd, dan rolt
get van 't taak.
bonketig*, tw.: bOnk, bOnk, - veel heer van d'n trap
aof; en toen - d'rop, zag heer: de luigs = opeens,
als met een plotselinge stoot; ook: b 0 e n k e t i g,
ponk(e)tig, poenk(e)tig b.v.poenktigl
dao laog heer = uitroep bij een val, van verwondering over iets onverwachts.

'n bOnnet
bonnet, bonnet, v., bonnette, bonnHsje = priesterbaret: 'ne Belzje geistelik met de - op, leijde us rOnd.
45

BONNEGREKSKE*

biinnegrekske*, o. -s = een soort kalotje: peerke stik
ze - weg in z'ne sjamber16k.
fro bonnet grecque.
b6nnegrekske

<

BOOR

6nder de Baoge = het klooster der Liefdezusters;
de kloosterschool; de straatnaam: ze is kosdaam bijj
de Zusters 6nder de Baoge; m'n dochterke is op sjaol
bij de Z. O. d. B.; 't kentoer is 6. d. B.
ss. baogsjotter; -lamp; flits-, kTUusbaog.

e bOnnegrekske
bons, b6ns, m., b6nze: met 'ne - veel heer op 't ies.
bonsje*, O. = lekkers, bonbon: een ferrem tuut - veur
de kinder.
bont, b6nt, 1, bn., bw. = a) veelkleurig: -e kleure;
v{i.ol te - gekleijd; de -e kooij (ook als uitbangbord); - en blouw geslage; bekind wie de -en h6nd;
heer maak 't get te - ; de -e stOrrem = Carnaval;
b) gemengd: e - geulsjap.
ss. b6ntgekleurd.
afl. b6ntigheid, bantheid.
2, zn., 0., -e, = bereide, bebaarde dierenhuid: de
kraag is van - ; de droogs gei - , gei gaud of perelkraag; met - gevoord.
ss. b6ntjas, -mantel, -winkel.
afl. b6nte (bn.).
Opm. In plaats van bant, gebruikt men veelal pels,
z. pel S.
bonten, b6nte, bn.: 'ne - kraag; Z. ook veil e*.
bonzen, b6nze, b6nsde, geb6ns = stoten, beuken: op
de deur -; Z. ook b 0 u z e*.
boodschap, 1, kemissie, z.a. (het gewone woord).
2, boodschap, v. (aan de kerktaal ontleend):
Maria Boodschap (of gedeeltelijk vermaastrichts:
Boodsjap).

6nder de Baoge
boog*; book(-)*; bool*, Z. b 0 e g; b 0 e k ( -); b 0 I
II en bowl.
boom, bourn, m., buim, buimke: 'ne - plante, umhakke; van d'n dikke - e leedsje; de buim beginnen
al oet te loupe; klein buimkes weurde groet; de wortels,
de stam, de takke, de kroen van 'ne - ; van den hoege
- aof = a) op zorgeloze wijze b.v. geld verteren;
b) zeer, erg: 't regende van d'n hoege - aof; de buim
vaan'newagel;de-vand'neuverweeg=afslilitboom.
[Mum; bui:m; bui:mke]
ss. boumkwakvors, -tak, -stam; buimkeshout, -kroed;
bel-, beuke-, eike-, appele-, neute-, pereboum enz.
boomgaard; boomleeuwcrik, z. bon g e r d; k 6 kk e I e v i e*.
boomolie, boumolie, m. = olijfolie: - en azien op de
slaoj doen.
boomwol, boumwol, V. = katoen (dat algemener is):
witte -.
afl. boumwolle (bn.).
boon, boen, v., -e, buunsje, buneke = zaad ener
bekende peulvrucht; bij verg. voorwerpen als een
boon: dikke -e of paoterstiene met sjink; errete en
-e; es geer iemes e klei plezeerke hOb gedoon, dan
zeet Mer: God zal 't uuch loene met errete en met -e;
iech bin 'n - , es heer op tied kump; speule um
bunekes = boonvormige suikerbolletjes; veur spek
en boene debijj zitte = zonder enige invloed; in de
-e zien = in de war; de - kriege n.l. de boon uit
de "keuningskook" met Driekoningen en dan
"keuning" worden; nog: dat is 'n - = geluk, bof,
of: geluksvogel.
ss. boenekroed, -sop, -staak, -stTU; boen(e)geert; koffieboen; sokkerbunekes, zoerbunekes; prinsesseboene; z.
ook bokkeboene*.

'ne baogsjotter
'n baor
boog, baog, m. -e, baogske = a) schietwapen: met de
- sjete; miejer es eine pijl op z'ne - hObbe; b) gebogen, rolronde overdekking: de Maosbrok had
einen haute - aon de kant van W iek; veur eder - dee
in de moer is oetgespaord, woort e soort gievelke gezat;
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boor, baor, v., -e, baorke = bekend gereedscbap
om gaten te draaien: met 'n - e look baore; de
krok van 'n - .
afl. baore (ww.).

BOORD

BOS(-)*

booM, boord, 0., -e, baordsje = a) rand, zoom in het
alg.: met e breid - van vloer = strook, rand; in de
bet. van losse halskraag steeds in de verkl.: doeg
dich e zuver bdlJrdsje aon; losse bdiJrdsjes = niet aan
het hemd vast; slappe, stiff bdiJrdsjes z. echter ook
ban d; b) schip: alles waos aon-.
ss. bdlJrdevol, z. echter boo r d e voL
afl. bdiJr(d)e.
Opm. In bet. losse halskraag, vroeger algemeen en
nog veelal bensje, z.a.
boorden, baor(d)e, baorde, gebaord: dweile, servette= van een boord voorzien.
ss. bdlJrlint; oetbdlJre (ww.).
afl. bdiJrend, bdiJretig; bdor( d)sel.
boordevol, 1, baoretig (ook: baorend) vol: 'n. tas
bdlJretig vol sjodde; op 't bufet stooo de plattoos met
tuurtsjes bdlJretig vol gelaoje.
2, baordevol, bn.; minder gewoon dan 1.
boordsel, baor(d)sel, 0., -s: aofgezat met gouwe -8;
zijje, zelvere -s.
boorgat, baorlook, 0., -loker = geboord gat (inz.
mijnwezen): me vant in Heerle gein baorloker.
boors(-)*; boos, z. bar s t en b 0 r s t (-); ongebr.
z. k w a a d, g i f t i g; ook woorden als boosaardig, boosdoener, booswicht zijn ongebr. en worden gw1. vervangen door andere woorden.

ss. drej-, tikketakkebreed; straot-, waarsjouwingsbreedsje.
Opm. eet-, soepbord noemt men: talleur, telleur,
teleur, bordpapier(en): kertong(e).
bordeel; bordpapier(en), Z. hoe r e n k a s t; k a rto n (ne n).
borduren, berdure, zw. (ber- = bar-) = meteen naald
figuren werken in stoffen: de meidskes lierde - ;
oot is sjoen geberduurd.
ss. berduurgare, -naolje, -wol.
afl. berduursel.
borduur, berduur, v., berdure, berduurke (ber- =
bar-): e perrek junkerkes met 'n - van groffiaote =
rand.
afl. berdure (ww.).
boren, baore, zw. = met een boor werken, maken:
e look - ; 'n kis met get Loker op zijj d'rin gebaordj
iem. get door de neus - = door list ontnemen.
ss. baorlook, -mesjien, -tore; door-, oetbaore.
borg, borreg, m., -e: veur iem. - blieve, spreke =
instaan; Mbste 'ne goje - = iem. die borg blijftj
onderpand, waarborgsom.
ss.-afl. bOrregstelling.
borreI, borrel, m., -s, borrelsje: de kollenel drank 't
ierste lekker borrelsje sjiedammer; het gew. woord
is dropke, z. d r 0 p j e.
borst, boors, v., boorste, beurske = bekendlichaamsdeel: 'n breij - ; totter hijj kump, daagde Ticnus oet
en sloog met vuus op z'n - ; ze gaof 't keend de - ;
'n zwerende - ; heer heet 't op de - = een borstkwaal; 't kinneke laog 000 met beurske en veutekes
bloet; oet volle - metzinge; 'n slappe - = niet gesteven frontje.
Opm. In slagerst. bet. boors naborst, z. afb. bij
beest.
ss. boorskas, -keend (= zuigeling); kippeboors; puntbOOTS.

De boot van Boohomme
I boot, boot, m., bote en beut, beutsje = klein open
vaartuig; afkorting van stoom-, mailboot: op devan Boohomme; de -nao Luik; e beutsje op de Maos;
iech keek geer nao de beut en de sjepe in 't kenaal of
De Bassing.
ss. bootsmaan; plezeer-, roei-, stoom-, zeilboot.
II boot*, v. en m. = a) bedevaart: 'n -naoSjerrepenheuvel; doe wouw heer ouch volbringe nao Roeme 'ne
-; b) novene; ook bepaalde verstervingen en gebeden: 'n - hawwe ter iere van St.-Antonius.
boot = A.N. boete.
bord, 1, bord, 0., -e, bordsje: 't - waos zwart en woort
met witte letters besjreve = schoolbord; heer broch
't weer veur de borde = te berde, ter tafel; veur de
borde k6mme met get = te voorschijn.
ss. OOm-, ganze-, sjaak-, sjaolbord.
2, breed, o. (mv. door Stille opgegeven als breter,
ons onbekend), breedsje: aon de Spelstraot stOnt de
leedsjeszenger met ze - = bord, plank; met e breedsje H. Bindels op de deur = naambordje.
breed (met rekking en metathesis) berd (= bord;
verg. te berde brengen), duo Brett.

<

borstel, beurstel, m., -s, -e, beurstelke = bekend gereedschap: boe lik de -? haor wie 'ne - .
ss. beurstel( e)steel, -werrek; haor-, keer-, kleijer-,
tonne-, sjr6bbeurstel.
ss. -afl. beurstelemeker.
afl. beurstele (ww.); beurstelig.
borstelen, beurstele, zw. = a) met een borstel reinigen, schuieren: beurstel miech m'nen hoege zijje; de
kleijer -; b) een schrobbering geven; c) refl. twisten, vechten: de jang vente waore met de intensie
gek6mme um Z. ins good te - .
ss. aof-, oetbeurstele.
borstelig, beurstelig, bn.: -e haore.
borstrok, boorsrok, m., -rok of -rokke = onderkledingstuk over de romp: in de zomer droog heernoets
'ne -; 'ne wolle - ; verg. hum per 0 k* (=
hemdrok).
borstsuiker, boorss6kker, m. = gekristallizeerde
bruine suiker: e glaas werrem mellek en dao get - in,
is good tegen 'n kaw.
I bos, bos, m., bosse en bos, boske = het gewone
woord voor woud z.a.: 't hoes laog bijj 'ne groete - ;
in de Mskes op Slavante; lieg en gries drijf wollek en
rege door de Ms en door de laone.
ss. bosfiejuulke, -wachter; eike-, denne-, kreupelbos
enz.
afl. bosechtig.
II bos, bos, m., bosse, boske = bundel: bosse stTU;
'ne - sleutels; e Mske (meestal: Msselke) radijze;
Z. ook bus s e 1.
ss. haor-, slTUbos.
blis(-)*; bosbes, z. bus ( -); moll e b e r*.
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BOTWEG

BOSDUIVEL

bosduivel, bosduvel, m., -e: met 'ne kop wie 'ne - =
verwarde haardos.
bossel(-)*, z. bus s e I ( en).
bossing, 1. bossing, v., -e = schuin afgetverkte kant
van een deurpaneel; z. afb. bij deur. I·
2, pleband, m.
I
I bot (vis), bot, m. (als stofn. en voorwerpsn.), botte,
botsje: wat is 't versjel tosse sjol en -? veer zien zoe
drommels flaw vaan al dee - en kabbeljaw.
ss. ijlbot.
II bot, bot, bn., bw. ongeslepen: e - mets, botte sjaarse; - ies = niet glad.
afl. bottigheid, botheid.
III bot, bot, m., botte = knop (van planten): de buim
hObben al botte, zetten al botte.
afl. botte (ww.).
IV bot*, in de zegsw. door de - = door elkaar, gewoonlijk: door de - waos 't mesjien van eige maaksel; door de - verdeende heer per stok vief sent.
bot = Fr. botte = bundel. Schu. kent de uitdrukking in Limb., de Kempen, en Antw.

boter stoete

boter, boter, v., beuterke: = bekende vetstof: 'ne
klot - j morrege sleit de - Opj dik de - smerej gatse
- = sterke; es de - deur is, liert me ze broed druug
etej - stoete = bereiden, karnen; bijj die is 't weer
beuterke bove = daar wordt vlot geleefd; daar is het
koek en ei; iers waor 't beuterke tot op de bojem, mer
stellekes aon kwaom 'n haor in de - j voel mets, voul
- of: voul-, voule ves = Iood om oud ijzer, beiden
deugen niet, z. ook g a I g, vis.
ss. boterbl6m, -breefke, -febrik, -steek(ske) = boterspaan; plante-, roum-, winterboter.
afl. botere (ww.).
boteren, botere, zw. = a) (dik) met boter besmeren:
't broed flink -; b) goed gaan: 't botert neet tosse
die twie.
boterham, botram, v., botramme, beutremke (met
dubbele umlaut): botramme smere = eig.; overdr.
kiskassen (jongensspeI); z'n - vaan twie kaante
smere = verkwistend zijn; koffie met beutremkes
van eige gebakke broedj 'n druug - d'raon verdene =
karig verdienen; 'n aofgelekde - , z. a f Ii k ken;
botram soms uitgespr. bOntram.
ss. botrammentreinj botrammereizigerj krentebotram.
boterk6nt*, m. -e = boterverkoper, spotn. voor de
Venlonaars.
botermelk, botermeJlek, v.: tege - zegke ze in 't Hollands karnemelkj witte kies van - .
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botersaus, botersajs, v.: zallem met jOng eerappele en-.
botersnaak*, m., volgens Franquinet = een beunhaas, iem. die pronkt met kennis van iets, die hij
niet bezit.
botrammekoffie*, m. = siappe koffie, goed om bij de
boterham te gebruiken: daank uuch medam, dee lOs iech neet.
botrammentrein*, m., botrammetreine = spott. trein
met zeer zuinige toeristen, die niet in een restaurant eten, maar hun eetwaar meebrengen.
bots, bots, 1, tw.: - dao laog heerj 2, zn., m. -e =
stoot tegen: met 'ne - vloog heer tege de deur aonj
3, in zegsw. - loupe = mislopen, niet treffen: veer
lepen us - j of: doodlopen: dat striWtsje leep - j
iech leep miech - = kwam in een doodlopende
straat; 4, in de uitdr. - weder - = leer om leer is
bOts oorspr. wei = stoot, misschien met de bijgedachte later aan p6ts = poets.
afl. bOtse (ww.).
botsen, botse, botsde, gebots (gebotsde) = met geweld tegen iets stoten: de koppele b6tsde tegenein Opj
klink 't neet, daan bOts 't (of: kraak het neet, daan
bOts 't) = ruwweg iets doen, zonder zich om de
mogelijke gevolgen, de mislukking te bekommeren.
afl. b6tsing.
b6tsere; B6tsjerd*; z. b 0 e t s ere n; A ken.
bottele*, bottelde, gebotteld = a) herhaaldelijk hard
slaan, stoten, Ioshakken: op get - j met nuijen iefer
beg6s Peerke met beitel en hamel op de melleger te - j
b) woest, elkaar verdringend door elkaar lopen:
de ganse bende bOttelde de deur oet; refl. ze hObbe zich
dao evekes gebOtteld = met elkaar gevochten.
bOttele, frequentatief van botten (Kil.) = ejicere,
sternere, pellere, Sch. vermeldt buttelen = met de
riek klein, rein, mul maken, en botten = aan de
wegen werken als Limb.
bottelen, botteIe, zw.: wien, beer - .
afl. bottelarijj.
botten, botte, botde, gebot: de buim beginnen al te = uitspruiten, -lopeno
ss. oetbotte.

botramme smere

bottine, bottien, m., -e = halflaarsje; bij uitbr.
schoen: ze hObbe mich 'ne - verst6mpeld.
Het woord is vero.
botweg, kortaof, bw.: - weigere.

BOUGIE

BRADEN

bougie, 1, boezjie, m., os, boezjieke: met if boezjieke in ' braadpan, z.k 0 k epa n*;
e sUJk bleek; stek bijj 't Zwarte Kmus 'ne - aon veur braadworst, braodweurs, v., -weurste: kuul met - ;
Zjulia, hijj is e wiJllemke; 't zien rieke luij, ze branne
dee helt voon e kart gebed en 'n king - = is niet erg
-s = ze zijn rijk; 2, boezjee, v., os, boezjeeke.
vroom; ook - woo r's.
bouilli, boelie, m. = soepvlees: ze koch de - altied braaf, braaf, bn., bw.; braver, braafste = a) rechtbijj de slachter in Wiek, dee had de beste - um
schapen, deugdzaam: 'ne brave vent; - degelike luij;
boeljang van te trekke.
'ne brave maan, 'ne goje maan, 'ne maan van k6mbouillon, boelj6ng, m.: 'n tas -; krachtige - ;
plezansie; b) oppassend, deugdzaam; ook: zoet:
trekke van soppevleis = vleesnat.
sjoen - zien, Zjengske = zoet zijn Jantje; ir. janges; nog: dat weurt - laat = erg, tamelijk.
ss. boeljangblOkske, -sop.
bourn(-)*, z. boo m ( -) en bod e m.
afl. bravigheid, broojheid.
bouquet, boeket, o.en m., boekette, boeketsje=a) ruiker: e -blOmme; met 'ne groete -in de hand (1905);
de loupj6nges brachte mer boekette, kiJrrejkes b16mme
en geseerde piJt; b) fijne wijngeur: dee wien heet - .
ss. broeds-, veldboeket.
bout, bout, m., -e, buitsje = a) strijkbout, ijzeren
staaf die gloeiend in het strijkijzer wordt gelegd:
'ne gleujetige - in 't striekiezer doen; b) een der
'n braoj spek
(voor- of achterpoten van een dier, van een vogel:
e lekker buitsje van e sjaop, 'van 'n petrijs.
braai, braoj, v., -e: 'n - spek met zwartbroed = stuk,
ss. hamels-, sjaopebout.
bouthaehele*, z. g e b 0 u t hac he I d.
reep (gebraden) spek.
boutique, z. bet i k*, pet i k*.
ss. spekbraoj.
braoj = mnl. braede, Kil. braye. Schu. braai of brabouw, bouw, m. = a) manier van bouwen; het bouwen: de - van 't Stadhoes doorde e paar jaor; b) gede = een snede spek of hesp om in de pan te braden.
bouw, bouwwerk: in dee groete - in de St.-TeunisI braam, braom, m., braomke: de - van e mets = de
8traot woende twintig gezinne.
omliggende kant der snede; de telleure zien bijnao
veerdig op 't brdiJmke nao = randje' van een bord
[Muw]
dat nog afgedraaid moet worden.
ss. booen-, 6nderbouw.
II braam, z. br6mmel* en briem 11*.
bouwdoos, bouwdoes, v., -doeze: Jeu kreeg van Sinterm braam*, v., brame = steekvlieg: '11. - had me
klaos 'n - .
peerd gestoke.
[bou:wdoes]
broom = A.N. brem, duo Bremse, z. Wdb. bremll.
bouwen, bouwe, boude, geboud: 'n hoes laote - ; gebouwd in 1937; op zand - ; KiJlle en Aoke zien neet braambes, -struik; braamstekeI, z. b r 6 m m e 1*;
briem*.
'
op einen daag geboud; e neske - .
braatsj*, v. = brui, grote, min of nieer vieze, voch[bou:we, bou:de, gebou:d].
tige hoeveelheid: d'n dokter staok de zweer door en
S8. bouwdoes, -gr6nd, -land, -stijl, -vak, -werrek;
opbouwe. Van de hier vermelde ss. hebben aIleen
dao kaom 'n hiel - oet.
bouwdoe8 en opbouwe stoott.; de afl. hebben aile
broots; = Rijnl. Braatsch = breiiger Schmutz;
z. ook p rat s j*.
stoott. behalve bouw.
Brabander, Braobender, m., os: Hollender, - , spekafl. bouw, bouwer, bebouwe, ,verbouwe, bouwerijj.
ureter, koekoek!
bouwvallig, bouwvellig en bouwvallig, bn.: 't hoes
begint - te weurde; 'ne --en tore.
afl. bouwvelligheid, -valligheid.
[bou:wvellig met klemtoon op tweede lid en b6uwvellig met klemtoon op eerste lid]; idem -vallig.
bouze*, bousde, gebous = a) bonzen: tege,op de'deur-;
b) met een bons vallen: bous neet keend= val niet.
bome = Rijnl. bausen (Rh. Wtb.) = stoten.
boven, bove, 1, vz.: - de deur 8tOOt gesjreve; 2, bw.:
dat lik - op (de) solder; 6nder en - ; het kump van
- ; d'n Hier van hijj - = God; nunkske speule van
boven aoj = voortdurend oompje zeggen.
ss. bovenal; bovenhoes; booekamer, -regel (z. afb. bij
brazzelette b.
deur I), -verdeping; dao-, hijjbove.
,
bovenUeht, boveleech, o. = licht dat van boven invalt:
braeelet, brazzelet, v. brazze1ette, brazzeletsje =
'n deur met e-;(woordspe1ing) neet allein d'n atteljee,
a) armband: 'n gouwe -; b) huidplooi aan de pols
mer ouch de sjelder moot good - Mbbe = verstand.
van mollig dikke kindjes: kiek'ins wat dat kinneke
bovenste, beuvenste, 1, bn.: de - plaank, laoj; dat
'n brazzelette heet.
lik 't - ; 2, zn. 0.: 't - 6nder.
,
brade, z. bra a i.
bowl, bool, m. = drank: mook 'ne - ; veer dr6nke dee
braden, broje, braojde en brooj, gebroje (afw. ww.
zomeraovend - van rienwien.
v. o.t.t. iech braoj, diech braojs, heer braojt, geer
b6zjee*, m. = gespuis, bocht: zijj en d'n hiele - van
braojt; geb. w. enkelv. braoj, my. braojt): vleis-;
hiiiYr, zien jielezoje 8jriewde N ele oet de vinster.
gebroje eereppelkes; ze brao;t en kook d'n hielen daag;
bOzjee, samenhangend met bocht?
veer leten us in de zan broje; z. ook d u i f.
braadje, braodsje, 0., -s = een hoeveelheid vlees om
ss. braodvet, -weurs, -WOor8; aon-, oetbroje.
te braden; een hoeveelheid gebraad: de bes~ - 8
afl. braoj; brojer.
en pasteij, dat allemaol, dat smook neet mie.
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IIBREED*

BRADZJELE*
bradzjele*, bradzjelde, gebradzjeld=a)knoeien, broddelen: zoe get Ingels - ; b) knoeien in de keuken: doo
is die moog weer get oon ' t-, dat zallekker zien (ir.).
bradzjele is weI identiek met Ak. braschele=schwatsen, misschien samenhangend met ned. brassen.
brak*, z. bar a k.
braneard, brangkaar, m. en v., ·s: ze lachten 'm op 'n
(of'ne) - .
brand, braand en brand, m., bren, brensje = a) vernieling door vuur: es - woor, mas heer de brandklok loeje; 'nen oetsloonde - ; 't hoes steit in volle - ;
- stiechte, veroerzake; in - steke; de - blosse;
moord en - sjriewe; fig. iem. oet de - hellepe; b)
huiduitslag: e bitsje - hObbe; c) ziekte van het
graan: - in 't kore.
[braand; brand; bre:n; bre:nsje]
ss. braand-en brandassuransie, -breef, -gievel, -rnerrek,
-sperretus; binne-, heij-, wereld-, ziebraand, -brand.
afl. brannetig.
branden, branne, brande, gebrand; met de meeste
bet. als in het A.N. o.a. a) in vuur en vlammen
staan; door vuur verteerd worden: 't hoes brant al;
't naat hout welt neet - ; de kachel brant neet good
n.l. de brandstof in de kachel; in de hel mote - =
door vuur gepijnigd worden; b) door vuur doen
verteren om warmte, licht te verspreiden: hout,
kole, kooks - ; gaas - ; c) smeulende verteerd
worden: met 'n brannende sigaar kaom de boer de
kamer in; d) gloeien, blaken; heet, verhit zijn; bij
uitbr. pijniijk steken; doen gloeien enz.: m'n venj
- van dee marsj; de z6n brant miech op m'ne bloete
kop; e) verzengen, schroeien: pas op, bran (diech)
d'n vinger neet = eig.; fig. wikkel je niet in moeilijkheden; f) bijten: dat gepeperd koske brant op m'n
tOng; g) door vuur vormen, bewerken: koffie - =
roosteren; verg. bra n de r; h) hevig verlangen:
iech bran (van verlange) Mor trok te zien; nog: op get
gebrand zien = zeer gesteld; de grand brande miech
Onder de veuj = ik snakte er naar om weg te komen; 't brant neet = eig.; fig. er is geen haast bij.
[bra:nne; bra:nde; gebrand].
ss. aon-, aof-, in-, oetbranne; z. ook de vlg.lemma's.
ail. brender, brenderijj; verbranne.
brander, brender, m., -s = (brandewijn- ofjenever-)
stoker: 'ne rieke - ; de -s verdeende vreuger viiOl geld.
ss.-afi. koffiebrender.
brand(er)ig, brannetig, bn.: e - geveul in de keel =
heet, ontstoken; zoenen awwe kies is - = verwekt
licht ontsteking.

gievelstein

brandewijn, brandewien, m.: Franse te wasse; - met sakker.
ss. brandewienketel.
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venr de kop

brandglas, bra(a)ndglaas, 0., -glazer: met e - stook de
koej6ng 't spien oon en z'ne pa z'n piep.
brandhout, bra(a)ndhout, o. = hout om te stoken:kappe; ze verkochte oon de deur - ; - venr de hel =
een sIecht mens.
brandkast, bra(a)ndkas, v., -kaste = a) brandvrije
ijzeren kast: de deve Mbbe de - opegebroke; b) inhoud v. de brandkast, bezit, geld: ennoe adfundum
op de - van z'nen awwen hier; de bookhawwer is met
de - devendoor.
brandklok, bra(a)ndklok, v., -kIokke = vero. kIok die
bij brand geluid werd: ore aon ei stok bleef't brandklOkske mer bemmele; de ---' loeje.
brandnetel, brannietel, v., -e: heer veel met ze geziech
in de---e.

'n awwerwetse braandspruit

brandspuit, bra(a)ndspruit, v.,-e: toenhadde zenoggein
---e en maste de brand blOsse met ummere, die van
haand tot haand wooTten euvergereik; 'n - van 'n
game nuij invensie.
brandweer, bra(a)ndweer, v.: de - rukden oet, meh
ze kaom te laat.
brannetig*; brannietel*, z. bra n d e rig; bra n dnetel.
braiidsje*; braodweurs*; braoj*, z. bra a d j e;
bra a d w 0 r s t; bra a i.
brasem, briesem, m. (als voorwerpn. en als stofn.),
-e of Os, briesemke: de vesser broch nao hoes maone,
berrebe en -e.
brat, z. b ret s*, b ret s i g*.
bravo, bravo, 1, two - , bravissimo Figaro! 2, 0.,
bravoos: euveraal klUnke bravoos en medein het geroop: 'nen drijjdobbele!
brazzelet*, z. bra c e let.
I breed, breid, bn., bw. (in verbogen vorm breije, breij);
breijer, breijdste of: breijste; in dezelfde bet. als
het A.N. o.a. a) zich ver uitstrekkend naar rechts
en links; bij uitbr. wijd: de weeg, de stroot, 't lint is,
de weeg, de stroote, de linter zien - ; 'ne breije weeg,
'n breij straot, e - lint; b) uitvoerig: laangk en alles vertelle; nog: 't neet - hObbe; met 'ne breije blik
= niet bekrompen; zoe laank wie 't - is = om
het even.
[breid; brei:j(e); brei:jer; breidste; breij:ste].
In predikatief en bijwoordelijk gebruik en in
attributief onz. enkelv. steeds met sleept. zonder
d-mouillering, in aile andere gevallen steeds met
stoott. en mouillering.
ss. breidgesjouwerd; Breijstraot; hand-, haor-, hiemels-, vinger-, vootbreid.
ss.-afl. breidveurig( heid).
afl. breidde en breidte.
II breed*, z. b 0 r d, 2.

BREEDTE

breedte, breidde en breidte, v., -s: de gaanse breidte
van de stroum; 't moot oet de lengde of oet de breidde
= het moet op de een of andere wijze gevonden
worden.
ss. breidde-, breidtegrood.
breef*, z. b r i e f ( - ).
breekijzer, breekiezer, 0., -s: 't sloot met e - forsere;
in z'n tease vant de peliesie e - en valse sleutels.
breem*; breer*, z. briem II; barrier.
breeuwen, briewe, briewde, gebriewd: mos woort gebruuk veur de sjepe te - = waterdicht maken,
kalfaten.
afl. briewer.
bregang* of bregander*, m., -s (bre- = bra .. ) = kwajongen, "strabander": Zjengske, de weurs 'nen ierste
bregang; die breganders van de tossesjaol Mbbe twie
roete ingegoojd met hun snieballe.
fro brigand.
bregang
breidel, ongebr.; Z. to u m*.
breidelen, ongebr.; omschreven o.a. met in touw
hawwe.
breien; breikous, ongebr.; z. s t r i k k e*; s t r i kk 0 u s* enz.
brekebeen, brekebein, m. -v., -bein: dat krijg dee noets
klaor, zoene - = onhandige knoeier.
breken, breke, braok, gebroke (afw. WW. V. o.t.t.
diech briks, heer brik; geer brek; geb. W. my. br&(t);
in bijna aIle bet. V. h. A.N. o.a. a) stuk maken;
stuk gaan: klein Zjengske had 'n Taft gebroke; pas op,
tot de Taft neet brik; 'nen errem, e bein - ; b) hevig
ontroeren: dat verluus van hiiore zoon brook hiiOT 't
hart; c) verzwakken, te niet doen: noed brik wet;
z'nen trots is gebroke; d) schenden, inbreyk maken
op: heer heet ze woord gebroke; e) stuiten: de val
woorl gebroke door e paar struuk; nog: 'n weij, land
- = scheuren; ze zien doo aon 'I - = openbreken,
afbreken, verbouwen b.v. straten, huizen; dat brik
de vaste = onderbreekt; gebroke Paose = beloken;
gebroke loch = uiteengedreven wolken; z. ook ij s,
p 0 Ii tie k, pot.
ss. breekiezer; aon-, oof-, in-, oet-, wegbreke.
ss.-afl. ech-, iesbreker.
afl. breekbaar; verbreke.
brekespel, breekspeul ofbrekespeul, m., -v., -e: moostiech noe altied - zien?
brekske*, Z. bar a k.
I brem, brem, m. = bekende plant: - boe besseme
vaan weurde gemaak.
H brem, brijn, briem, bn. = (erg) gezouten: de sop is
te-.
HI brem*, in de uitdr. heer heet de - = heeft een
kater, is katterig (mondeling opgegeven).
IV brem (steekvlieg), z. bra a m* I I I.
brenelle*, brenelde, gebreneld = p,aten, kletsen: en
daan stante ze ore te - en te klasjenere.
brengen, bringe, brach of broch, gebrach of gebroch
(gebrachde, gebrochde) (afw. WW. V. o.t.t. heer
brink, geb. W. my. brink, beide met stoott. evenals
iech bring, diech brings); in de meeste bet. V. h.
A.N. o.a. a) ergens doen komen: 'ne breefnoo de pos
- ; de kinder noo sjaol - , nao bed - ; bring hliOT
evekes noo hoes = geleid; b) op een bepaalde plaats
zetten, leggen, plaatsen: heer brink 't glaas aon de
lippe; c) komen aanbieden, geven: veer brochten 'm
dank veur wat heer veur us gedoon had; de famfaar
brink venaovend d'n direkteur 'n serenaad; nog: iemes,
get veur de rechter, de rechbaank - = aan de beslissing overlaten; get te pas - = toepasselijk maken; 't wied - (in de wereld) = ver vooruitkomen;
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BRIEF
de brings miech in aonraking met zoe'n Taar luij =
in kennis brengen met; iemes, zich um 't leve - =
doden;z.ook aperpo* en morrege* (apropos, morgen) en b 0 r d* l.
[bringe; bra:ch; bro:ch; gebra:ch; gebro:ch].
ss. aon-, bijj-, door-, in-, oet-, veur-, wegbringe;
terech-, toesbringe.
ss.-afl. terdoedbringing.
afl. bringer.
bretel, 1, hoIlep, v., -e: door de sjok sprong 'm de op ziene rok.
2, bretel, v., -s en breteIle, breteIke: ein - is kepot,
de aander is nog good; boe zien m'n bretels?
brets*, V. = a) dartelheid, weelderigheid: de - plaog
'm = de broodkruimels steken hem; b) vreugde,
pleizier: - euver get hObbe.
brets
brats met umlaut, een bijvorm van p,at
= dartel, levendig, vurig.
afl. bretsetig, bretsig.
bretsetig* of bretsig*, bn., bw. = dartel, weelderig,
wulps, vrolijk: 't peerd is - ; de janges woorte in die
lang fekansie - ; te - ; iech zaog de goljkes speule,
zoe - en zoe vlOk.
afl. bretsigheid.
breuj(-)*, m. = af-, uitgekookt vlees enz. inz. in de
zegsw. de sop is de - neet weerd = de soep is de
kool niet waard.
breu(j)ling*, m., -e = a) gesneden eenjarige beer;
b) jong wijfjesvarken dat nog niet heeft geworpen:
me anderkint de verrekes es biere en zoge, -e en sjeutelinge, bagke en speebekskes; bij uitbr. wordt ook gezegd van een vet varken.
breujling afl. van breuje = broeien; Rijnl. Brilhling
= varken van 3-5 maanden, zo genoemd, omdat
het na geslacht te zijn gezengd wordt (= gebreujd,
z. b roe i e n) met kokend water; Schu. kent
broeiling, breuiling of breuling; Ru. brnling =
varken van rond de zes maanden.
I breuk, breuk, v., -e, breukske = a) barst, scheur:
'n - in e glaas; b) uitzakking v. e. ingewand: heer
heet 'n dobbel - ; c) getalvorm: Kuipers wis noe wat
'n rippeterende - waos; e breukske (met sleept.) is
'n klein - (met sleept.), e breukske (met stoott.)
is 'n klein brook (z. b roe k).
[breuk; breuke; breukske] verg. b roe k I.
ss. breukband, -zallef, oojer-, sjip-, trouwbreuk.
H breuk*, my. van brook, z. b roe k I.
Breurkessjaol*, v., -e = Broederschool: is me nog
klein, dan geit me noo de kattesjool, e bitsje later dan
is 't de - of de Urseliene.
breve(-)*, z. b r i e f ( -), b ri eve n ( - ).
brevet, brevet, 0., brevette: ze - binnen de twie
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maondhole.

ss. vlegersbrevet.
brevier, breveer, O. of m., -s, brevere, breveerke =
getijdenboek; de gebeden: de neomis kreeg 'ne
prachtige - van z'n tant; ze - beije.
afl. brevere (ww.).
brevieren, brevere, breveerde, gebreveerd: noo de Mes
ging de keplaon altied 'n eurke - = zijn brevier
bidden.
brief, breef, m., breve, breefke: 'ne - sjrieve,frankere,
op de pos doen; 'nen ope - = a) niet gesloten brief:
d'n ope - plakde heer touw; b) openbare brief aan
personen gericht, meestal polemisch: Mbste in de
gezet deen ope - aon de menister geleze? in de verkl.
breefke = strookje papier met een of andere aanwijzing: e breefke doorgeve in sjool; iem. get op e
breefke geve = sterke verzekering; ze plakden 'm op
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z'ne rok e breefke, boe-op st6nt: iech bin de kever; nog:
heer heet de breve in z'n tes en de zegels aon ze gaat =
is een betweter; 'r heet niks in te bringe es leeg breefkes = heeft geen goede stukken, bewijzen.
ss. breefkaart; brevendreger; brevebOs, -pepier, -tes,
-weger, aofsjeidsbreef; brand-, heur-, pach-, rouw-,
vrachbreef; boterbreefke.
briefdrager, 1, brevendreger, m., brevedregers =
brievenbesteller: is de - al langs? vraog '/ eve aon
de-, es heer/angs kump; de brevedregers krie/ie e nuij
pekske.
2, brevefakteur, m. -So
brieikaart, breefkaart, v., -e: sjik 'm 'n - ; up 'n
ope-.
I briem, z. b rem I I.
II briem* en breem*, m., brieme en breme = braam
en braamstekeI: de br6mmele welt heer mijje van
wege de brieme = tegen de bezwaren opzien, als
men iets wil verkrijgen; heer heet rich aon de breme
gestoke; dao rien de brieme euver gewasse = dat is
allang vergeten.
bries, ongebr.; vervangen door het algemene woord
wind, winsje.
briesem*, z. bra s e m.
brievenbesteller, brevebesteIler, m., -S; het "echte"
woord was brevendreger, of: brevefakteur; z. b r i e fd rag e r.
brievenbus, brevebos, v., -bosse: hijj vlaak bijj is 'n-;
heer hoort de gezet in de - valle. Dikwijis verkort
tot bOS.
brieventas, brevetes, v., -tesse = portefeuille: kiek
ins in d'n-.
brigadier, bregedeer, m., -s: - van de zjenderreme =
korporaalsrang (brege- = br;)g;)-).
Bijv. briggedeer.
brigang, -gander*, Z. b reg a n g*, - g and e r*.
brij; brijpot; brijn; z. pap; reurpot*;
brem II.
I brik, brik, m., brikke, brikske = kei, zware gehouwen steen; ook: gebakken steen: heer goojde
met 'ne - door de raete; heite brikke lag heer op htliire
boek; es 't peerd BmOrreges naat bezwet is, hink de
peerdsknech twie euverkruusde brikke aon de ballek
op tege de koej geiste; brikke bakke; z. ook k I i k.
ss. brikkemoer; brikkenove.
ss.-afl. brikkebekker.

'n brik II

II brlk, brik, v., brikke = bepaald soort rijtuig: met
de - oetgoon.
brlket, briket, v., brikette, briketsje, bIokje samengeperst steenkolengruis: met brikette stoke.
SS. eijerbriket(te), meest. my.
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brikkenbakker, brikkebekker, m., -s: de -s waoren
euver 't algemein rouw sjotters; 'ne 16mpe, 6nhendige
kerel neump me daan ouch wei 'ne - ; speule wie 'ne
- = ruw, onhandig.

brikkebekkers

brik(ke)roed*, 1, bn. = rood als een gebakken steen:
dee j6ng is 'nen echte vuurmuizer met ze - haor;
2, m.: 'ne brikroeje.
brit, breI, m., breIle, breIke = a) bekend toestel voor
de ogen: 'ne nuije - ; 't glaas van z'ne - is gebroke;
ze keek htior 6ngeros euver hti{)re - aon; twie Joede
wete wat 'ne - kos; loerjas, zet d'ne :...- op; scheIdwoord tegen iemand met een bril: sjele - / b) plee:
iech hOb 'nen havendaag op de - gezete en mer
"toezjoer door, Lewie".
ss.-afl. brelleslieper.
afl. brelle (ww.).
briljant, brieIjant, 1, bn., bw. = schitterend: 'ne -e
spreker; - muziek; dat concerto sptiolde heer - (of:
op 'n -e meneer); 2, m., -e, brieljensje: 'n brosj
met -e.
afl. brieljante (bn.).
briljanten, brieIjante, bn. = met een of meer briljanten versierd: 'ne - rink, 'n - brosj; - oerbelle.
brillen, breIle, breIde, gebreld: zijj kos z6nder brelleze,
mer heer had al vaan z'n tiende jaor aof mote - .
brioche, briosj, v., briossje, briosjke = koekbrood
met 'krenten en rozijnen: veerse briossje; e sWk - ;
de keuningskook waor 'n - in 't groet.
brit*, v. britte = spoelrand van bidets, closets,
(aardewerk): de - van de moel numme.
brobbel, br6bbel, m., -e, brubbelke = a) oneffenheid,
bobbel: wat 'n -e op 't ies; b) puist: 'n mager vrouw
met'nen dikke - op zijj van htior neus; ze gaam
geziech vol -e.
afl. br6bbele (ww.); gebr6bbels, gebr6bbel.

BROESJ(-)*

BROBBELEN
brobbelen, br6bbele, zw. = a) bobbelen: 'f water
lYr6bbelde evekes en toen zoog me niks mie; b) broddelen: heer brdbbelde zoe get van kraank zien gewees;
zoe bitsje Ingels - .
afl. lYr6bbeleer; gebrdbbels, gebrdbbel.
broehe, brosj, v., brossje, br()sjke = grote doekspeld,
borstsieraad inz. van vrouwen en meisjes: 'n gouwe
- ~t 'nen diamant; 'n brieljante - .
afl. brosjere; brosjuur.
broehure, brosjuur, v., Os, brosjure, brosjuurke: 'nsjrieve; hiibste die leste - euver de verbouwing van de
kemedie geleze?
broddel*, m. = twist, onenigheid, geharrewar: bij
eder sterrefgeval is - , zag denotaris.
broddelen, br6ddele, zw. = knoeien: de pianiste kds 't
stiJk neet good, ze brdddelde op 't zeste sjrikkelik;
Frans - = stamelen.
ss. brdddelwerrek.
afl. brdddeleer( ster); verbrdddele; gelYr6ddels,gelYr6ddel.
broed, broedsel, meestal omschreven, z. echter g ebreus.
broed(-)*; broedbak; broeden; broedegom*, z.
b roo d ( -); b roe i b a k, b roo d s c h a a 1:
b roe i e n; b r u ide g 0 m.

'ne broeder of sjefra

broeder, 1, broeder, m., os, bruderke = lekebroeder,
kloosterbroeder: 'ne - van de Zjemete, van Johaimes de Deo; De Broeders = Congregatie van de
Broeders v. d. Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht; de sjaol van De BToeders; vroeger ook
B r e u r s; z. B r e u r k e s s j a 0 1*; Jeu wouw
BToedeT weuTde; BTOeder Nikkela.
.
[broeder;broeders;brftderke]
ss. BToedeTeuverste; BToedeTsjool = lagere school
van· de Broeders.
afl. bToedersjap.
2, broor, m., breurs, breurke = familiebetrekk41g,
~ broe~
,
[broo:r; breu:rs; breu:rke].
ss. bTOOTSkeend.
In ss. en afl. komt dikwijls bToeder-, niet brOOTvoor; z. de vlg. lemmata.
broederdienst, broederdeens, m.: heer hoofde neet te
lote, heer was vrijj weges - .
broederliefde, breursleefde, v.: geinen haat, nein bmelt ederein.

broedenneester, broedermeister, m., -s = lid van bepaalde geestelijke verenigingen: de -s lepe met de
flambouwe veuT 't Allerhelligste.
broedennejenneke*, o. = troetelwoord voor een
klein jongetje.
broedersehap, broedersjap, v., broedersjappe = a)
nauwe vriendschappelijke band: - drinke; b) geestelijke, kerkelijke vereniging: de BToedersjap van
Sint-Berreb; 'n rijj van bToedersjappe leep in de
persessie.
broedmaehine, breujmasjien, v., -e: de eijer in de laoten oetbreuje.
broeds, breujs, bn.: 'n -e hin Uk gein eijer; 't waor
m'n einigste hin die - woor.
broedsel; broei, z. b roe d; b r e u j*.
broeibak, breujbak, m., -bakke en -bek: jdng radijze
oet de - = kweekbak met glazen bovenraam.
broeien, breuje, breujde, gebreujd = a) in heet water
zetten: verrekes -; z. b r e u j lin g*; inz. in de
ss. oofbreuje b.v. desteel-; b) op eieren zitten (van
vogels): de hin breujtneet; de meeldeT zit te -in zenes;
c) uitdenken, in het geheim beramen, peinzen over:
op get (zitte te) - ; dao breujt get = daar dreigt iets.
ss. breujbak; aof-, oetbreuje.
afl. breuj; breujs; breujling.
broeiend, broeierig, breujetig, bn., bw.: e -, ddmpetig
kemerke, boe me gein ros snachs kds vinde; -werrem.
broeUlng, z. b r e u j lin g*.
I broek, brook, v., breuk, breukske = kledingstuk:
de piepe van 'n - ; de - is verslete; geine knoup mie
oon de - ; get in z'n brook doen; veur pekskes of
breuk, veer hObbe wat geer zeuk; zijj heet,dao de brook
oon = is thuis de baas; dat is e sterrek stiJk op 'n aw
- = betekent, helpt niet veel; dat is vas wie e stiJk
op 'n aw - ~ is niet zeker; wee 'n groete vot heel,
heet 'n groete - vendoon = voornaam doen kost
geld, z. ook gat; spott. vraag, als men zeker is
van de overwinning, tot de tegenstander: is d'n ouch good vas? doo heet heer (of: zijj) 'n roej ..:.- aon
verdeend = hij of zij die een huwelijk tot stand
wist te brengen; 'n smerige - aonzette = een lelijke
pijp doen roken; ',t perses oon z'n - kriege = verliezen; z. ook b 6 k s*, lin n e n.
[broo:k; breu:k; breu:kske] verg. b r e u k I.
ss. brooksknoup en brokeknoup; brokereem; z. ook
de ylgd. lemma's; manso, spano, zwumbrook.
ss.~afl. brokesjieter.
II broek, brook, o. = moerassig land: de koojjdng op
z'n bloete veuj, drijf noo 't - de vette keuj.
[broo:k]
broek(e)man, brokemaan, m., gwl. brokemenneke,
0., -s = knaapje met lange broek: e koddig-.
broekspijp, brookspiep, v., -e: de - is te wied; spTeek
hMm dao neet vaan, want daan is 't, of 'm 'n moes
langs z'n brookspiepe opkrup = daar heeft hij een
brQertje aan dood.
broekzak, broketes, v., tesse: steek 'tin d'n - ; metz'n
han in de broketesse.
broer, broor, m.,breurs; breurke (gwl. familiebetrekking): twie breurs en eine zwooger; veer hiibbe
e breuTke gekrege; op de Mokerheij in 1574. sneuvelde
de twie breurs van de Prins van Oranje; dat is neet de
beste - = hij is niet te ve~rouwen; z. b roe d e r.
Opm. breur = aanspreking van een der mannelijke
kinderen uit het gezin. In ss. duidt het my. breurs
lang niet altijd de familiebtitrekking aan.
ss. sjoenbrOOT; Celle-, Minnebreurs.
afl. gebreurs.
'
broesJ(-)*; broet(-)*, z. b r u is ( -); b r u i d ( - ).
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BROK
brok, brok, m., brokke, brOkske = stuk, afgebroken,
afgevallen deel: 'ne - boorssokker, broed, ies; dat
is 'nen (hiele) - , die viefMnderd bladzijj aarderikskunde = grote hoeveelheid; briikskes in de sOp
= dobbelsteentjes brood, in boter gebakken; me
deent neet veur de rok, mer ouch veur de - = eten.
ss. broksWk;
afl. brokke (ww.).
brok(-). z. b rug ( -) en b r 0 k s j r ij v e r*.
broke(-)*, z. b roe k e ( -) en vlg. lemmata.
brokebojem*, m., -s = kruis van de broek: en toen
klopde Greet met hdiJr mager kneuk op Pieke z'ne - .
brokemenneke*, z. b roe k (e) man.
brokesjieter*, m., -s = a) schijtbroek, bangerd:
dee - ging dadelik devandoor; b) kwajongen: wat
meint dee wel, dee koejOng, dee-!
brokkelen, brOkkele, zw. = a) in kleine stukjes breken: 't broed - ; gebriikkeld broed; b) in kleine stukjes uiteenvallen, kruimelen: dat broed briikkelt.
ss. aoJbriikkele.
brokken, brokke,in dezegsw.: get in demellek hiJbbete-.
broksjrijver*, m., -s = batpie, baliekluiver, ledigganger, die zich bij voorkeur bij de Maasbrug
ophield.
brommel*, v., -e = a) braamstruik: dao stoun gein
-e; b) braambes: -e pliJkke; z. ook b r i e m* I I
en geit.
brommel > duo Brombeete met assimilatie van b,
verzwakking van ee en overgang van r in l, of uit
een wisselvorm van braam + -el. Het woord
komt in het Rijnlands ook voor (Rh. Wtb.). en gewestelijk in ons land als brumel.
ss. br6mmelevlaoj.
brommen, br6mme, br6mde, gebr6mp = a) dof,
grommend geluid laten horen: huur deen Mnd ins
- ; b) onduidelijk spreken: in z'n eige get - ; c)
pruttelen: deen awwe brOmp altied.
ss. brombeer, -kapel, -pot, -vleeg.
afl. brommer; gebrOms, gebr6m.
bron, br6n, v., br6nne, brunneke of brunsje = weI:
'n klein - het me ouch 'ne sprunk; fig. 'n - van
inkOmste; aun de - zitte; oet gooj - vernumme =
van betrouwbare zijde.
SS. br6nwater; St.-Servatius-, TregabrOn.
bronk, br6nk, m., -e = processiefeest in de zomer;
plechtige ommegang met feestviering: 't diJTTep is
in Jieskleid veur de - ; de - is toch 't hoegste Jies
van 't jaor; Wieker - , dat is wie 'n kerremes op 'n
diJTTep met 'n Jijn persessie, z'n helligehuiskes, z'n
driJpke en glaas beer, z'ne lekkere middag en z'n
wortelevlaoj en kTollebolle.
Zie voor de etymologie vlg. woord.
bronken, br6nke, br6nkde, gebr6nk = de bronk
vieren: seert vinsters en deure en stek de veendel oet!
MiiTTege - veer.
brOnke, mnl. broncken, Teuthonista brunken, Kil.
broncken = A.N. prunken en duo prunken.
brons, br6ns, m.: dat beeld is van - ; e standbeeldneet
in kale - , mer in malleber.
ss. br6nsgreun, -kleur; koperbrOns.
afl. brOnze (bn. en ww.).
bronsgroen, br6nsgreun, bn., bw.: boe de - oostervijg
en 't zeuthout greujt; - verreve.
bronspot*, m., -pOt of -potte = (stenen, aarden)
warmwaterkruik: br6nspiit zuut me niet mie, tegeswoordig heet me rubberflesse.
br6nspot> brOns (= warmte, A.N. bronst) + pot.
bronsttljd, br6nstied, m.: huur die biJk ins in 't hertekamp, me merrek good tot ze in de - zien.
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BROUWEN
Opm. Zeer gebr. is het woord niet, evenmin is dit
brOnstig (= A.N. bronstig). Voor honden en katten
gebruikt men luips (= A.N. loops): 'n kooj is
wellig, e peerd bretsig.
I bronzen, br6nze, bn. = van brons: e - beelsje
stOnt op z'ne OOro.
n bronzen, br6nze, br6nsde, gebr6ns (gebr6nsde) =
een bronskleur geven aan: gebrons metaol; met gebrOnsde geziechter kaome de j6nges oet den Oos triik.
brood, broed, 0., broejer, bruudsje = a) gebakken
deeg als spijs: (e) - bakke; veers, aajd - ; e stiik-;
in d'n oorlog waos 't - sjlech; op water en - zitte;
gein druug - te ete hiJbbe; spotrijmpje: bekker, sjiet
lekker, sjiet broejer in d'n ave (sjiet: woordspeling
tussen sjiete = A.N. schijten en het half vermaastrichtste A.N. schieten n.l. brood in de oven schieten); oetdeiling van witte broejer; debijj zitte veur kies
en - = zonder invloed; iem. get op ze - geve;
Z. z'ne kies neet vaan ze laote numme; b) kost,
levensonderhoud: ze - verdene, good ze - hobbe;
me it dao zoer - = men wordt er slecht behandeld;
iemes ze - ete = door hem onderhouden worden,
van hem afhankelijk zijn; nog: boe gebrek is aun -,
dao is de sjeemte doed; dat it gei - = kost geen
onderhoud; 't - is gebenedijjd, dee 't it, dat dee 't
snijjt; 'ne mins, 'n hart wie e - = goed en zacht;
eveneens: 't waos e sWk - van 'ne jOng; z. ook
b roo d j e en v e r d w ij n e n.
[broe:d; broe:jer; bruu:dsje] verg. b r u i d.
ss. broedbak, -kaar, -kas, -koors, -mager, -nudig;
broedsgebrek; rogge-, teTTewe-, witte-, zwartbroed.
ss.-afl. broedbekker, -winner, -winning.
broodbakker, broedbekker, m., os: 'ne - is geine s6kkerbekker; de - 8 bakke neet veur dinsdaggemiJTTege.
broodje, bruudsje, 0., -s = klein brood inz. kadetje: emet kies; zeute (soms: klein) -s bakke; e - van bijj
HaTTeger van 1i sent; de broet trakteerde de bruutsjes
op bruudsjes; z. ook b r u u d s j e s b i e t e *.
[bruu:dsje] verg. b r u i d (j e).
broodmager, broedmager, bn.: de bieste waore - , vel
euver kneuk.
broodmes, broedmets, 0., -metser: dat - is te bot;
wee sjelt noe 'nen eerappel met e -? spott. = sabel,
verg. k a a s m e s.
broodschaal, 1, broedbak, m., -bakke: Uk 't broed
in de -; 2, broedk6mp, m., -kump: dao brik mich
dat kuke de nuije - .
broodzon*, v. = gloeiend hete zon: in die - goun
wandele? daank uuch!
brood- <Ma. broje (A.N. braden), waarin de intervocalische d tot j werd, maar die in brood- bleef
behouden, omdat ze gevolgd werd door Z.
brook(-)*; broor*; broos, z. b roe k ( -) I en II;
b roe d e r, b roe r; b r 0 S.
bros, bros, brosse; brosser, broste = zeer licht
breekbaar; brijzelig: - porselein; die keukskes, die
besjute zien lekker - (gebakke). Z. ook s pro k.
brosj(-)*; broun(e)*, z. b roc h ( -); b r u i n ( e ).
bronwen, brouwe, broude, gebroud of gebrouwe =
a) bier bereiden: beer - ; eder brout ze beer wie 'r
't hiJbbe welt = ieder heeft zijn eigen manier van
doen, van leven; Z. ook dol; bakke en - liJkke
(of: lok) neet altied = troost, als iets, waarvoor men
zich veel moeite deed, niet lukt; b) mengend uit
verschillende bestanddelen toebereiden: 'ne pOnsjbool - ; fig. dee heet mich duo get bejein gebroud.
ss. brouwketel.
ss.-af!. beerbrouwer.
afl. brouwer(ijj); brouwsel of gebruijsel; brouwes.

BRUSK

BROUWER
brouwer, brouwer, m., os, brouwerke en bruijerke:
'ne dikke, rieke - ; de -s wouwen 'nen optoch
ho:wwe; mennige - weurd aajd, meh ze beer bliff
JOOk; boe de - is, kaan de bekker toes blieve = bier.
vervangt het brood; de CeliebTeurs hadde Tech op
'n sjop meel vaan eder bTouwsel bijj de - 8 .
ss. bTouwersdochter, -kaar (z. b i e r wag en),
-knech, -peerd, -sjollek, -zoon.
ss.-afl. beerbrouwer.

bTouwersknechs
brouwerij, brouwerijj, v., -e, brouwerijjke: de - van
't Kapittel laog neet wied van de aw "Tweebergenpoort".
brouwes*, o. = plaats waar de brouwketel staat, de
eigenlijke brouwerij; verg. b a k k e s.
bTouwes
brouwhuis.
brouze*, brousde, gebrous = te keer gaan; ravotten:
de kinder zien weer aon 't - ; doe brousde 't opreur
in 't rUnd.
brouze = duo brausen en etymologisch = A.N.
bruisen.
brubbelke*, z. b r 6 b beL
brug, brok, v., brogke, brokske = verbinding van
twee oevers; bij uitbr. hulpmiddel: Tacitus sprik
al van een pons Mosae, 'n - euver de Moos; de aw
- , de nuij - ; de iezere - = spoorwegbrug over
de Maas; de erreke van de - ; de bOrregers braoke de
houte errek van de - aon de kant van Wiek aof; d'n
Dominikaner Broeder Franciscus Romanus oet 't
kloester vaan Mestreech woort de rfstorasie van de opgedrage; euver de - mote komme.
SS. brogkebouw; ezelsbrok; Maos-, JekerbTok; SintServaosbrok; valbrok.
ss.-afl. brogkewachter.
brui, 1, bruij, m., in de zegsw. de - van get geve.
2, braatsj, z. a.
bruid, broet, v., -e, bruutsje = verloofde in ondertrouw of tijdens de bruiloft: de - keek modes veur
zich; twie -e op einen daag; - en bToedegom; 'n riek
geseerde - ; de - sere = bij een verkoop b.v. op
de markt de mooiste waar boven leggen; bruutsjes
= a) jonge meisjes in het wit gekleed bij kerkelijke
plechtigheden: in de persessie lepe de bruutsjes
veuropj b) meisjes die hun eerste Kommunie doen:
de meidskes, de bruutsjes in 't wit met witte sjeunsjes,
witte krenskes en 'n "voile".
[broet; br6ete; bruutsje] verg. b roo d.

>

bruidegom, broedegom, m., Os, broedegomme =
a) verloofde in ondertrouw of tijdens de bruiloft:
- en broet waoren erreg OOder d'n indrok; de - loert
zoer van de deftigheid; de - kwaom in se bToetspak
op stelte de Heijestraot aofgesat, want de Pieterstroot
stUnt OOder water; b) jongen die zijn eerste kommunie doet: de jUnges, de -8, in hun ierste lang OOdermansbTook met e swpjeske en 'n haaf hoeg zijje
heudsje met e spiegelke d'rin es hoegste sjiek.
bruidsgeseheok, broetskedo, m., -kedoos: dat waos
nog 'ne - van s'n awwers.
bruidspak, broetspak, 0., -pakke; z. een voorbeeld
bij b r u ide g 0 m.
bruidsreis, broetsreis, v., -reize = huwelijksreis:
vreuger moos me in Mestreech gehouwe of geslage s'n
- nao Paries make, aanders eelde me neet met.
brulkbaar, broekbaar of bruukbaar, bn.; -baarder,
-ste: de spolle die nog - waore, WOOTten opgeborrege.
afl. broek-, bruukbaarheid.
bruikleen, broeklien of bruuklien, 0.: 't - vaan get
hiJbbe (of: get in - hiJbbe) = lening van iets tot
tijdelijk gebruik.
bruiioft, broelof, v., broelofte, broelofke = a) trouwfeest: op de - kamme; - viere, hawwe; de kamers
van de twie broelofte waore propvol; van ein - kump
de aander; b) huwelijksgasten: de hiel- kwaom op
de bero terech; c) gedenkfeest V. e. huwelijk: de
zellevere - viere.
ss. broelofsdinee, -fies, -gas, -peTtijj; boerebToelof;
noobroelof·
bruin, broen, 1, bn., bw.; brounder, brounste =
naam van de bekende kleur: dee jas, die brook, dat
kleid zien broen; e bToen huudsje; de deur laote broen
verreve; S. laote broen weurde; dee broune jas, die
broun bTook; die broun stekker, bTeuk, beuk; 2, O. =
bruine kleur; bruine verfstof: 't broen waos bijnao
zwart.
Opm. Men hoort bToen haor (enkelv.) naast bToun
haor{e) (meerv.).
[broen; brou:n; brou:ne; brou:nder; brou:nste]
In predikatief en bijwoordelijk en in attributief
onz. enkelv. gebruik steeds met sleept. en zonder
diftongering, in alle andere gevallen steeds met
stoott. en diftongering.
SS. broenroed.
afl. broune.
bruine, broune, m., my. = enkelv. = a) een man,
jongen die bruin is: 't is 'ne - , geine roeje; (van een
meisje, een vrouw): 't is 'n broun, gein blUnte; (v. e.
kind): e brount; b) een franciskaan: de Broune op
de Minnebreursberreg; 'ne Broune leep verop.
[brou:Jle; brou:n; brou:nt]
bruis, broesj, m. = schuim: vouligheid en gele dreef op 't water.
bruisen, broesje, broesjd·', gebroesj = schuimend
ruisen: 't water broesj en roesj en 't sjeep, verdwijnt
in 't deep; z. ook brou z e*.
ss. bToesjpoeder.
afl. gebToesj.
bruispoeder, broesjpoejer, 0., os: m'ne maog is euverlaoje, hool mich get - .
brullen, brolle, zw.: 'ne lieuw bTolt; veer bTolde vaan
't lachte (of: vaan de lach).
ss. oetbTolie.
afl. gebTols, gebTol.
brusk, bruusk, bn., bw. = kort afgebroken, min of
meer bars: e - antwoord, aoJsjeid; - antwoOTde,
oofsjeid numme.
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BRUTAAL
brutaal, 1, brumol, bn., bw. = onbeschoft; onbeschaBmd vrij: 'ne .:.....e vlegelj m'ilhier dat is viijj - j
- antwoordej zelfst. bijj 't brutaole aoj. S8. brutaolweeg.
afl. brutaoligheid, brutaolheidj brutaliteitj brutaolizere.
.
,
2, pertaol, portaol, bn:, bw.
afl. pert-, portaoligheid.
bruudsjes-biete*, o. (volksspel) = broodje-happen;
ook sj ro ep bru udsj e s- bi ete*; bijj gelegenheid
van de opening van d'n iezere weeg Mestreech-Aoke
in 1853 stOnt op de program van de volleksjieste ouch
sjroepbruudsjes-biete veur kinder en eller keend wat
e bruudsje aofbeet, kTeeg es pries viejentwintig sent.
bubbel*, m. = gelei: iech zal miech get van dee numme.
bubbelen, bubbele, zw. = bibberen: Zjang, sjeij ad,
de deis miech - j dao trek miech get de touw oct de
han, bubbelde Peer = zei bibberend; - is gaar gein
kwaol, dat doen de oosgengers ha08 allemaolj de regedrtJppele bubbelde langs 't vinsterke van de vwatuur
nao Onder = bibberend neerdruipen.
afl. bubbelesenes.
bubbelefones*, m., -e = sui, suffer; z. f 0 n e s*.
bubbelesenes*, m. = bibberage, bibberkoorts: dehiJbbej krijg ze SomB de -'/ vroog Trijn de Begijn.
De uitg. -senes of -senus = komisch deftige lat.
uitgang nagevolgd van woorden als Nepomucenus.
Ak. Bommelezines.
bullel, buffel, m., Os, buffelke = bekend rund: twie
gedresseerde -s oet de serrekj kermenaote van 'ne - ,
binne zomig, boete krapj bij verg. 'ne - vaan 'ne
vent = lompe, onbeschofte vlegeI.
ss. bujjelsvel.
an. bujjele (ww.).
buffelen, buffele, zw. = a) eten, schransen, schrokken: velt (of: is) dao get te -'/ b) schetden, mopperen
inz. in de 88. oetbuffele = uitkafferen, de huid volschelden, razen en tieren: dee kin miech get - , es 't
ete neet op tied klaor is.
afl. bujjeleerj gebujjels, gebujjel.
buffet, bufet, 0., bufette = tapkast, schenktafel: op
'I - stoon de gattoosj kaajd - = koude eetwaren;
de jufjrouw vaan 't - oj de bufetjujjrouw.
,
bufflamood*, m. < breuf a la mode = gemarineerd
rundvlees: niks kas us mie plezeer belaove es - .
bufke*, z. b 0 f.
bugel*, m., -s of -e, bugelke = buidel: 'ne - (met) geld;
nag op z'n kneeje gezete; pakden Mer de - vas en
sjiJddelde ins demetj en in eus linkerhaand 'ne volle zaandj d'n eine kelt 't met de - , d'n aandere met 't
geld = ieder danst om 't gouden kalf.
bugel = A.N. beugel (verg. stijgbeugel, Ma. stiefbugel), oorspr. wei bugeltes of -zak = tas of zak met
een beugel of metalen ring.
ss. geld-, touwbaksbugel.
bugele*, bugelde, gebugeld = a) zakvormige plooien
vormen: de koep van dat kleid doug neet, van achter
bugelt 'tj b) volgens Jaspar = winden laten.
bul, 1, sjoor, z.a.
2, buij, v., buije, buijke: es iech mer gein - d'rop
krijg, dach Mer.
buideI, z. bug e 1*.
bulk, boek, m., buuk, buukske = lichaamsdeel: 'ne
dikke - j plat op z'ne - ligkej pijn in z'ne - hiJbbej
kamp 't mer met de - triJkhole = spott. platte dankbetuiging aan de gastheer voor'zijn onthaal; ze heet
'nen dikke - = is zwanger; z'n ouge waore groeter
wie z'ne - = hij zit voor de mast, krijgt z'n' eten
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niet op, omdat hij te veel heeft genomen; die daartien giJlde? sjriej dick die op d'ne - (dan k6nste 't
met d'nen hummeslip oetvege) = zie maar, hoe je ze
krijgt; op z'ne - protte = pruilen.
[b6ek; bUuk; bUukske] verg. boo k* = A.N. boek.
ss. boekband, -pijnj boeksprekej beer-, eerdappele-,
biJTregemeister( s )boek.
ss.-afl. boekspreker.
bulkpijn, boekpijn, v.: - hiJbbej in de uitdrukking
bij het eten van iets lekkers: es dat neet good veur
de - is, dan weit iech neet, wat beter is.
I bull (papieren zakje), z. t u u t*.
IT bull (gezwel), 1, ots, z.a.; 2, bolt, z. b u I t.
buim(-)*, z. boo m ( - ).
buimkeshout*, o. = scherts. hout = "Is dat eikehout
oj neutehout", VToog z'n vrouw. "Nein, -", zach heer
lachentere.
buimkeskroed*, 0.: 't gries kroetwes heite de boere - .
I buls, buis, v., buize, buiske = pijp: de buize van de
waterleijingj 'n iezere, kopere, glaze - ; de - van de
gaasj verg. dar m.
IT buls, buis, v., buize, buiske = wambuis: 'n roej
baoje -.
III bois, buis, v.: in de zegsw. 'n - kriege, ziech 'nhole = niet slagen.
butt, buut, m. = a) hetgeen men iem. met geweld of
list heeft ontnomen: de Spaonse seldaote naome
hunne - op groete kare metj zich de - deile, dao
kump 't altied op aon = het gemeenschappelijk
gewonnen geld, voordeel verdelen, daar schuilt
de moeilijkheid; b) aanmerkelijke hoeveeIheid geld,
goud: en wee wet, of in zoe'n aajd gebouw neet 'ne gofe
- verst6mpeld waOT, en dee - woos ze buut.
[bUut] verg. b u u t* I. (= fro but).
buitelen, Z. k () n k e I e.
bulten, boete, 1, bw.: iech woen - j nao - goonj
2, vZ.: - de deur, - 't hoesj z. ook b u i ten s t e.
Opm. Het A.N. buiten (= buitengoed) is in 't
Ma. gwl. boetegood.
88. boeteband, -beinsje, -kant, boetesletej -wereld,
z. ook de vlg. lemmata.
[Mete] verg. b 0 e tel.
ss.-afl. boetestaiJnller.
bultenal (van), boetenaof (vaan): vaan - gezeen, heet
Mer geliek, sjijnt 't prachtig.
bultendien, boetendien, bw.: en -nog euver 'tgebied
vaan de parochie vaan St.-Pieter.
bultengaats, ongebr.; omschreven o.a. in voUe, in
ope zie.
bultengewoon, boetegewoen, bn., bw.: 'n -stum, e konsaerj 'ne -e wedstriedj - groetj - goodzinge.
bultengoed, boetegood, 0., boetegeujer, boetegeudsje
= landgoed: 'n aajd - j 's zomers is Mer altied op
ze - j van de boetegeujer um Mestreech hiJbbe sommige eigenaordige naome wie Jeruzalem, Nazareth,
Bethlehemj heer is op ze - = in zijn knollentuin;
't zeste - = graf, kerkhof.
bultenkans, boetekans, v., -e, dikwijls in verkl. =
gelukkig toeval, meevallertje: wat e boetekenske,
drijj daog jekansiej zoe'n - heet, krijg heer neet
.
eliken daag.
bultenland, boeteland, O. = elk ander land dan het
eigenland:nao 't-vertrekkej oet't-kOmmejin 'tgeboTej Mer reisde VeuT de SteinsjesfabTik vdiJl in 't-.
an. boetelenderj boetelands.
buiteniander, boetelender, m., os: me huurt dadelik
tot 't 'ne - iSj 't veTblieJ Vaan al die -s, Spaonse,
Franse, Oostenriekse trappe, Met d'n aard van de
bevolking einigsins giinfluwenseerd.

BUSSELEN

BUITENSHUIS
buitenshuis, boetens(h)oes, bw.: vliOl - zien.
buitensoe1i!teit, boetesj6sseteit, v., -e: Momus had
'n - op St.-Pieter.
buitensporig, ongebr.; gwl. euverdreve of ekstravagant.
buitenstaander, boetestai>nder, m., os: onder'de -s
begos 't prli(Jtsje te loupe; 'ne - wet dat zoe neet =
niet ingewijde.
buitenste, boetenste en butenste, 1, bn.: de boetetlSte
walle van Mestreech; in 't zuije woos de butensten
errem van de Jeker de grens van de stad; 2, zn. 't
boetenste binne.
buitentlJds, boetentijds, bn., bw. = op een ongewone
tijd: 'ne -e maoltied; - gebruukde heer noetsget.
bukken, b6kke, b6kde, geb6k (geb6kde) = zich met
het lichaam voorover buigen inz. refl.: - / - / reep
heer; bOk diech ins; iech kin miech neet mie - ;
meerke bOkde :rich um ins good te kieke; lek 't 'm op
d'n trap, dan hoof heer:rich neet te - = ir. het iem.
erg gemakkeIijk maken, terwijl hij er in 't geheel
geen recht toe heeft; d'n hiemel is iweg, meh dee
d'rin welt, moot zich - ; bOk iech miech van veure,
dan gaap iech van achtere = verontschuldigend
gezegde; z. ook fr 6 n s d r a 0 d*.
Ibul, bOl, v. ofm., bolle = oorkonde: 'npouselike-.
II bui, z. s tie r, de u r* II.
buiderbast, ongebr.; gwl. biJldereer.
buideren, bi>ldere, zw.: huur dee wind ins - / d'n hieten
daagtegen z'n vrouw - = dreigend uitvaren en.,!!chelden; "Sakkermatin/ wat moot dat dao heh?", biJlderde
toen 'n zwoer stum van oet de deepde = riep bulderend.
afl. bOldereer; gebOlders, gebiJlder.
bulken, Mlleke, Mllekde, geMllek: de kooj bOllekde
de hiel nach door; hum die errem bieste ins - , noe 't
water in de stel kump; veer bOllekde vaan 't lac,hte(of:
vaan de lach).
.
bOl- heeft in aile vormen v. bOlleke sleept.
afl. gebOlieks, gebOliek.
'.
builebak, bollebak, m., bi>llebakke: heer is 'nen, echte
- , meh zijj is e leef sj(j(jpke.
builepees, z. deurepiezel*.
bulster, bolster, m., os: 'ne - met stru == strozak.
bult, MIt, m., -e, bOlsje = a)' het bekende gebrek:
heer heet 'ne - ; belofte maak sjOld en dee ze neet helt,
krijg 'ne - ; b) iem. met dit gebrek: vrouw Nelisse
woos 'ne - ; in bet. a en b dikwijls k r 6 f, z.a.;
c) buil, gezwel: met e paar nuij -e op z'ne kop
woort heer Onder de klOmpe oetgehaold.
bundel, 1, bossel, z. a. 2, b6ndel, m., -So
bunder, b6nder, m., os: 'ne -land heet flwintig groete
roje, elke groete rooj heet flwintig klein roje; verkoup
dee - ; 'ne - = 80,21 a.
bunzing, ongebr.; z. vi s*, f i S.
burcht, borrech, m., borrechte: dat hierehoes htdde
De BiJrrech.
burehtheer, borreghier, m., -e: doe zaoge ze de dochter
dao van de - .
"
bureau, buro, m., buroos, buroke = 1, met ~emt.
op eerste lettergr.: a) komniissariaat van politie:
ze hObben 'm nao de - gebracht; ,b) schrijftafel:
heer zit aon z'ne - ; 2, met klemt. op, tweede
lettergr. en dan ook 0.: a) schrijftafel: wat kOfl dee
-? b) plaats van administratie; het personeel:
vaan de bOrgerlike stand.
ss. burolamp, -stool; damesburo.
Bijv. bern (e = ~).
,
burgemeester, bi>rregemeister, m., os: d'n awwe - ;
'ne boek wie 'ne - ; goje morrege - , goje m,orrege
kapitein; de vrouw vaan de nuije - .
ss. bOrregemeisterskamer, -ketting" -vrouw.

:t -

burger, borreger, m., -s = inwoner van een stad:
de -s van Mestreech hadden 't neet op die vreem
troppe; - van Mestreech weurde ;= een nacht in
de ",spekkamer" moeten doorbrengen; - en boer
sjeijt niks es de moer (nl. van de omwalling) = er
is geen groot onderscheid tussen.
ss. Mrregeroovendsjaol, -luij, -maan, -pliech, -pot,
-vajer, -wach; graas~,. w.ereldbiJrreger.
afl. biJrregerijj; biJrregerlik.
burggraaf, bi>rreggraof, m., -graove: de -van Afferde.
burggravin, borreggraovin, v., -graovinne.
I bus, bos, v., bosse, boske = blikken trommel, doos:
'n - besjute; vleis oet bOsse; dikwijls afkorting voor
brevebOs, z. een voorbeeld aldaar.
ss. bOspasjent, -praktiek; Msgreunte; bOssevleis;
breve-, stumbiJs.
II bus, bi>s, v., bosse, boske = vervoermiddel: met
de - noo Vallekeberg; de leste - ; de - is weg.
ss. b6shalte; otobiJs.
busgroente, bi>sgreunte,v. = blikgroente: sop van
- ; idem b6ssevleis = vlees in blik.
buskruit, 1, poliefer, Z. p u I v e r; 2, boskroet, 0.:
wee heet 't, - (gwl. de pollefer) oetgev6nde?

e bOsselke redijze

bussel, bOssel, v., -e, bosselke = a) bundel, bos: 'n
- sITU; e Msselke redijze; 'n - poor; de keerskes van
'ne sent woorte nog met -e verkoch; -e ball6ns dreve
boven alles oet; b) een goedhartig meisje, vrouwmens (enigszins medelijdend): 'n gooj - van e
vroumes weurd oongeduijd es 'n savoej; 'n lang - =
een lang, ietwat slodderig meisje.
afl. blJssele (ww.).

bOssele met kinder

busselen, bi>ssele, bosselde, gebi>sseld = (met moeitel dragen, sjouwen inz. van het dragen van kleine
kinderen: d'n hieten daag met die kindir mote - ;
die b6sselt mich get met dat j6ngste keend.
'
b6ssele = oorspr. bussels (= bOSsen, bundels)
dragen.
ss. aonb6ssele.
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COULISSE

BUSSTOK*
busstok*, z. biefstuk.
buste, buuste ofbuus, v., buuste(s): 'n/linke-.
ss.-afl. buustehawwer, z. me m m est i e p e r*.
buunkeriezer*, 0., -s = strijkijzer (mondeling opgegeven).
buur, 1, naober, z. nab u u r.
ss. z. de ss. met nab u u r -.
2, buur, m.: wat zouwe de bure zegke'l
ss. buurmaan, -vrouw, -priiotsje.

buurt, 1, naobersjap, z. nab u u r s c hap.
2, buurt, v., -e: vlaakbijj in de - ; de hiel - stOOt
op stelte; 'n gooj - .
I buut*, o. = doeI: wat is ze - dao'lllit'l 't - van de
vereiniging is ammuzemint.
[buu:t] verg. b u u t* = A.N. buit.
buut
f,. but.
II buut*, z. b u i t.

<

c
De in het A.N. nog weI met c in de aanvang gespclde bastaardwoorden zijn in de woordenlijst gwi. opgenomen
onder k of s; die met ch in de aanvang gespelde onder sj; die met chr onder kr.Ten gerieve van de gebruiker
zijn hieronder een aantal c- enz. -spcllingen vermeld met verwijzing naar de woorden met k- enz. -spellingen.
e, c, v., c's, c'ke: spreek de c in caban oet es k, de
c in cent es s; sjne/ 'n groete C.
caban, z. k a ban.
cabinc, z. k a b i e n.
eabinet, z. k a bin e t.
cachot, z. k a s jot.
cadeau, z. k ado.
caduc, z. k a d u u k.
cafe, z. k a f fee.
cahier, z. k a j e e.
ealotte, z. k a lot.
camlsol, z. k ami zoo 1.
campagne, z. k amp a nj e.
canaille, z. k a n a I j e.
canape, z. k a nap e e.
eanevas, z. k a m vas.
caoutehoue, z. k a j t s joe k.
eapabel, z. k a p abe 1.
caracoI, z. k a r a k 0 1.
carillon, z. k e r ( r e ) I e j 6 n g.
cartouehe, Z. k a r doe s, k art 6 s j.
casquc, z. k ask e.
easueel, z. k a z jew eel.
eataloog, z. kat a I 0 0 g.
cavalcadc, z. k a v vel k a a d.
cavalerie, z. k a val e r i e.
cavalerist, Z. k a val e r i s t.
cavaller, z. k a v vel e e r.
celntuur, Z. sen t u u r.
cello, z. s jell O.
cement, z. s e min t.
cent, z. sen t.
ceramlque, Z. s era m i e k.
chagrljn, z. s jag r ij n.
chagrlneren, z. s jag r i n ere n.
chalet, z. s j a I e h.
chamotte, Z. s j e mot.
chapiter, z. s j a pit e r.
char-il-banes, z. s jar ( r e ) ban g.
chargc, Z. s jar S.
charite, z. s j a ri t e i t.
charlatan, z. s jar let a n g.
chetif, z. s jet i e f.
chic; chicaneren; chicard, Z. s j i e k; s j i k an ere;
s j i e k a a r.
chocola, z. s j 6 k ( e ) I a.
cholera, Z. k 0 II era.
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christen, z. k r i s ten.
cichorei, z. sui k ere i.
cijfer(en), z. s i e fer ( e ).
circus, z. sir r e k.
cirkel, z. sir ( r e ) k e 1.
citrocn, z. sen t roe n.
clarinet, Z. k I a r i net.
club, z. k I u b.
cognac, z. k 6 n j a k.
college, z. k 0 II e z j e.
collier, z. k 0 I j e e.
colophonium, z. k 0 II e f 6 n t e r.
comcdic, z. k 0 m e die.
commerce, z. k 6 m mer S.
commercant, z. k 6 m mer san t.
commlcs, z. k 0 m m i e S.
commissle, z. k 0 m m iss i e.
commode, z. k 0 m mod e.
communie, z. k 0 m m u n i e.
compagnie, Z. k 6 m pen ij j.
compagnon, Z. k 6 m p a nj 6 n.
compartiment, z. k 6 m par t e min t.
compassie, z. k 0 m pas s i e.
eompassieux, z. k 6 m pas j e u s.
compere, z. k 0 m pee r.
competentie, z. k 0 m pet e n tie.
complaisant, z. k 6 m pIe zan t.
compositie, z. k 0 m p 0 sit i e.
eompot, Z. k 6 m pot.
concert, z. k 6 n z e r t.
conditie, z. k 0 n d i tie.
confetti, z. k 6 n f e t t i.
conscientie, z. k 6 n s j ens i e.
consternatic, z. k 0 n s t ern a tie.
contaet, z. k 0 n t a k t.
eontant, z. k 0 n tan t.
content(ement), Z. k 0 n ten t ( em e n t ).
contrabas, z. k 6 n t e r bas.
controle, Z. k 0 n t r 0 1.
convent, Z. k 0 n v e n t.
conversatie, Z. k 6 m v e r z a s i e.
corvee, Z. k 0 r vee.
costumeren, Z. k 0 stu mer e n.
costuum, z. k 0 stu u m.
cotelet, Z. k 0 tel e t.
couche, z. k 0 est.
coullsse, z. k 0 eli e S.
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coupc, z. k 0 e p II en III.
coupe, z. k 0 e pee.
coupon, z. k 0 e p 6 n.
coursc, z. k 0 e r s.
couvert, z. k 0 eve r t. .

crlipc, z. k rep.
crochcrcn, z. k r 0 s j ere.
cruslfix, z. k r u sse f i k s, k r u z z e f i k s.
cuisiniiirc, z. k w i e zen j a e r.
curiositcit, z. k u r j 0 zit e i t.

D
II, d, v., d's, d'ke: 't bein van de - ; hUUTt me ein oj
twie d's in ledder? 'n gToete D van sj6klaat; heer is
d.o.m. slum; spreekoefening: Drikkes deit d'n duvel
danae dooT d'n dikken, dOnnen dTaod.
daad, daod, v., -e = afgesloten handeling: 'n - vaan
naosteleeJde; 'nen tied boe-in -e zien gesteld die de
bedTievers geinen f:wiede kier mie zouwe dOT'reve herhole; iech hOb denaom en diech de - = ik word (ten
onrechte) van iets verdacht, maar jij bent de
schuldige; met Taod en - hellepe.
ss. helde-, mis-, weldaod; inder-, metterdaod.
afl. dadelik; dalik; daoder.
daall(-)*, z. d a g ( - ).
daalls, daogs, bw. = op de dag: - VeuT de bToeloJ
gaoJ BeJJels neet toes; bn. = dageliks: - werrek.
Als bn. echter gwl. daogeliks, verg. vormingen als
alle-, iers-, f:wie-, veertiendaogs enz. b.v. veertiendaogse Jekantie, alledaogse bezighede.
daaldcr, daler, m.,-s: en de beste boeremeidkos mer'nen-.
daar, 1, dao, bw. = op die plaats, op die tijd: -lik
get; - achter (= daar ginds) kump heeT aon;
- (of: toen) iers = zo pas.
In ss. of koppelingen ook:
a) de-: blieJ devaan; (de- = da-).
b) daor-, verzwakt der (d'r), er ('r): daorum bleeJ iech
toes (of scheidb.: dao bleeJ iech um toes); iech kin (d)er
neet am, kin neet dTaon; d( e )Toet met dee vent!
Er zijn nog talrijke andere koppelingen dan die
hier als afzonderlijke lemmata zijn opgenomen,
zoals daodoOT, -umtTint, -veUT, -z6nder, enz., die
bijna alle met de volle vorm dao- (soms: daoT-) of
de verzwakte de- (soms: deT-) voorkomen (dedoOT,
-VeuT, -zander enz.). Bij de volle vormen valt het accent gwl. op het Ie lid (dao-), bij de verzwakte (de-)
niet. De vormen met dao- zijn gwl. ook scheidb.
2, dao, vgw_ = omdat: dao 't allaat WaoT, spoojden
'T ziech um toes te komme.
3, deh of dao, two = (zie)daar: deh! dao kump heer
zjus aon; deh! wee had dat gedoch; deh noel tot veer
dao neet ieder aon gedach hObbe! dao! dao hObste
hiiom; dao noe, dao noel 't heet weer gesnied.
daarbij, daobijj, debijj, bw.: - , iech haw diech geTe
vTijj; iech kin neet debijj (of: iech kin dao niet bijj).
daarenbovcn, dao(r)enboven, bw.: - heet heeT, verdOld! bijj de kleijermeker en de bekkeT ouch nog sjold.
daarcntcllcn, dao(r)entege, bw.: heer tummert neet
hoeg, - z'n VTOUW! dat is iers 'n bijjderhante tes, die
is der duvel te plat aof.
daarcvcn, dao(r)eve, de-eve, bw.: - waos hier nog
hijj; verg. toe n i e r s, toe s t r a k.
daarmcc, daomet, demet, bw.: en daomet sloog heer
de deuT met 'ne helle slaag touw; en demetnao bed! en
demet gedoon!
daarna, daonao, denao, bw.: en daonao dTanke veer
nog twie dTopkes; denao ginge veer nao hoes.

daarnaartoc, daonaotouw, denaotouw, bw.: met
twieje gange ze denaotouw; dao gam iech neet naotouw, al met zoe'n kraanke VTOUW.
daamaast, daoneve, deneve, bw.: daoneveis 't; deneve
woende 'ne slachter Eve.
daarnct, -julst, daonet, daozjus, bw.: iech hOb 'm nog gespToke.
daartoc, daotouw, detouw, bw.: eminszoe miezerabel,
is daotouw niet kapabel (of scheidb. is dao neet
kapabel touw).
daarnit, daoroet, dao-oet, deroet, droet, bw.: kom
dao-oet; z. ook een voorbeeld bij dab ben.
daarvoor, daoveur, deveur, bw.: daoVeuT waos heer
lieraaT; heer kint neet deveuT = heeft er geen schuld
aan; scheidb. dao kint heeT neet veuT.

dabbe, dabbele

dabbcn, dabbercn, 1, dabbe, dabde, gedab (gedabde)
= krabben, wroeten: in de grand - , dat doen de
hungere.
2, dabbele, dabbelde, gedabbeld = wroeten: Peerke
beg6s weeT in de vochtigen dTek te - ; ze zaote nevenein
te - um 't bTuukbaaT aajdgood d'Toet te zeuke; d'n
ham, dee dabbelde nao hinnevooT = scharde.
dadcI, 1, oostervijg, z.a. 2, dadel, v., os: vTeugeT
spTaok me altied van oosterviege of oosteTse viege,
tegeswoOTdig hUUTt me altied spTeke van dadels.
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DADELIJK
dadelijk, dalik of dadelik, bn., bw.: dadelike Mllep =
onmiddellijk; iech kom dalik = heel spoedig; deiste
neet dalik dee maan z'ne zin, dan weurt .heer koed wie
'n spin = terstond; verg. a a n s ton d s.
dader, daoder, m., ·s: de peliesie heet d'n - te pakke
(meestal ong.).
dag, daag, m., daog; met de meeste bet. v. h. A.N.
o.a. a) als tijdsverloop tussen zonsopgang en -ondergang; etmaal: deen - vergeet iech noets; deen zien alle gooj Wiekenere zaat; twie daog bleef Beffels
op reis; - en nach werreke; b) daglicht: bijj - ; veur
- en douw; nog: d'n awwen - ; iech weur elleken 'nen - awwer = een dagje; ein van dees (of: ein
dezer) daog; van ze leve des daogs noets mie = van
zijn levensdagen nooit meer; get aon den - bringe;
get kump aon d'ri -; door den - sliep heer = gedurende de dag; 't is eve vreug - = het komt op
hetzelfde neer; dat doort ouch 'nen - en e morregebroed = korte tijd; 'r heet zeve daog in de week te
vertere = leegloper zonder fortuin; spott. bij een
huwelijk: 't is verkoup van gooj daog.
ss. daagbook, -deef, -heur, -leech, -werrek, z. verder
de vlgd. lemmata; keuninginnen-, slevrouwendaag;
kerremis-, verjaor-, veurjaars-, zomerdaag; euverdaag.
ss.-afl. anderdaogs.
afl. daogeliks, daogs.
Opm. In sommige ss. is -dag (-deg) de gewone uitspr. b.v. in de namen der week maondag, dinsdag
enz. Het my. -dage of -dagge: de dinsdag(g)e van
.iannewarie; z. ook mid d a g, d age r a a d.
dagblad, ongebr.; z. g a z e t.
dagdief, daagdeef, m., -deve = luiaard, lijntrekker:
die zoe'nen - veur maan heet, die zouw de mismood
wel kriege.
dagelijks, daogeliks, bn., bw. = (van) elken dag:
- werrek; 't - broed; 't - leve; 'n -e zun = overtreding van Gods geboden in kleine zaken.
dagen, sporadisch daoge, zw.; gwl. daag weurde.
dageraad, daogeraod en dageraod: m.: met d'n
opstoon; bijj 't krikke van d'n - .
daggeld, daaggeld, 0.; z. het gewone d a a g h e u r
(= A.N. daghuur).
daghuur, daagheur, v., -e = loon per dag: ze heet 'n
- van tien golde; iech hOb 28 sjouwe geveeg, iech hOb
m'n - verdeend.
daglieht, daagleech, 0.: bijj - ; 't - neet kinne zien
(of: neet kinne fele) = niet in de haak zijn.
dagloon, daagloen, 0., -e; z. het gewone d a a ghe u r (= A.N. daghuur).
aft. daagloener.
dagmeisje, daagmeidske, 0., -s = dienstmeisje voor
overdag: me kin zellefs gein - mei kriege, of me
moot sjendaolig betaole.
dagtekenen, ongebr.; z. d ate r e n.
dagvaarden, ongebr.; vervangen o.a. door: iemes veur
't gerech trekke.
dak, taak, v., taker en taak, teekske of daak, v.,
daker en daak, deekske = bovenbedekking v.e.
bouwwerk: op 't taak stoon; e leije daak; krup ze
snachs neet op de taak? 'n daak, boe snie en wind
door drink; 6nder daak zien = woning hebben; geborgen zijn; dee heet get, wat de daker bedorref
(d.i. wind) = 't is 'n opsnijjer, bluffer;iem. get ap
z'n daak sjuive = daar krijgt hij weer de schuld
van; of: dat werk wordt hem weer opgedragen;
e zellevere daak = met hypotheek bezwaard; z'n
daak is windsjeif = het is een halve gare.
In ss. meestal daak-,' daakkemerke, -pan, -vinster(ke};
aofdaak, 6nt1erdaak; z. echter d a k h a a s.
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DAMPEN
dakgoot, gwl. kaanjel.
dakhaas, daakhaos en taakhaos, m., -haoze = kat:
'n kenijnspertijj, boe e paar daakhaoze met gestaof
zien.
dal, 1, daol, v., -e: 't is op die berreg en in die -e, boe
dat de lente zweef en zwiert (Weustenraad).
2, del, v., delle: wat e riek geziech, es me somers
't kore van 'ne berreg in de - zuut ligke golleve.
De Delle = plaatsaanduiding bij ,,'t Gashoes".
3, daal, 0., dale: um eind'lik met groet vervaal te
toemelen in 't weelderig - ; zuuste nog 't Geult1er -?
dalen, daole, daolde, gedaold = geleidelijk omlaaggaan: de vleger daolde op 't sjeep zingentere: iech bin
de wereld rondgevloge; de prijze - ; de z6n daolt al.
ss. aof-, neerdaole.
afl. daoling.
daling, daoling, v., -e: de - vaan de lochbal verleep
gelOkkig; de - vaan de prijze helt neet aon.
I dam, dam, m., damme = waterkering: 'nen - in
de Maos um 't water op te hawwe.
Opm. Soms spreekt men ook van diek, als er sprake
is van een dam.
n dam, dam, 1, o. = damspel: 'n pertijj - ; 2, v.
damme = dubbele damschijf: 'n -hole; z. ook
dame.
ss. dambord (of: dambreed), -sjijf.
ss.-aft. damspeuler.
aft. damme (ww.).
damast, damas, m.: 'n taofellake van - of e damaste
taofellake.
ss. damasfabrik, -liene.
ss.-aft. damaswever.
afl. damaste (= van damast).
dame, daam, v., dames = vrouw van aanzienlijke
stand, beschaving: 'n deftige - ; 't aajd stadhoes
steit wie 'n stdotse aw - in e "gris-perle" -zijje kleid
tossen e trupke j6ng vruimeskes; de dames van de
charite = damesleden; dames goon vdOr, zag de boer
en 'r joog z'n kooj 't iers de weij in.
Opm. In het kaartspel spreekt men ook van dam:
de - van roete of roetedam. Gewoner is vrouw, z.a.
ss. damesfiets, -koepee, -krans, -partijj, -twalet; iere-,
hofdaam.
dammen, damme (o.t.t. heerdamp; geerdamp;geb.w.
my. damp),damde,gedamp:zez.itted'nhielenaovend
te - ; e potsje - ; iech dam neet gere, iech sjaak liever.
[da:mme; da:mp; da:mde; geda:mp];
verg. dam p ( en).
ss. dambord, -speul.
aft. dammer.
damp, damp, m., dampe, dempke = a) rook: d'nvan sigare; de kos in de kamer niks z.ien vaan (=
door) d'n - ; dat is miech hijj 'n dempke; b) opstijgende kleine vochtdeeltjes, ook van bepaalde
gassen gezegd inz. in ss. kolen-, waterdamp; c} vochtige opstijging in het menselijk lichaam: ze veult
zich de leste week neet good, dat kump van de koej -e,
zeet d'n dokter.
[drunp; dampe; dempke]
ss. dampkring; kOlen-, sigaren-, waterdamp.
aft. dampe; dempig.
dampen, 1, dampe, dampde, gedamp = damp (a en
b) afgeven: heer zaot weer te - wie 'n sjouw; de koojketel, dee boven d'n heerd op efommevuur hOng te-.
[dampe; dampde; gedamp]
2, dempe, dempde, gedemp = tabaksrook afgeven:
Bertus drejde z.iech haaf um nao eine dee achter 'm
zaot te - ; verg. d e m pen.
[dempe; dempde; gedemp]
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dampig, dempig en dempetig, bn. = a) nevelig,
mistig: - weer; b) (van paarden) aamborstig,
kortademig: de kTak is aajd en - .
[dllmpig; dllrilpetig]
dan, dan of"daan, bw.: = vervolgens: iers iech endiech; - noo 6nder, - noo b~e; - hijj en - weer
dao; tot - = tot dat tijdstip, tot zover; noe en = van tijd tot tijd; men verwacht een weerlegging:
is dat - zoe vreemp? boemm heet heer - gesjreve?
en gistere -? als aansporing: gaank - / ter inleiding
van een soort gevolgtrekking: en deW zaote ze - ;
veer zien - ouch euvertuig.
Alsvoegw. van verg. steedses, wie; z. als en wi e*.
danig, daonig, bn., bw. = niet gering, in hoge mate:
- en Mnger hObbe; heer had - 'f land; dat is zoe meujelik; ze had 'n - bezjjrrig geziech.
ss. zoedaonig.
dank, daank, m. = a) in zegsw. zin, neiging: tege wel
en - ; b) erkentelijkheid: geinen - ; God zijJ -I
get in --.:. aonnumme; staank veur - ; me puunt z'n
hand veur - (of: daanke).
[daank]
ss. daankwoord, -zegke.
afl. daankbaar; daanke; 6ndaank.
dankbaar, daankbaar, bn., bw.; daankbaarder,
daankbaarste = vervuld van dank: 'n - keend;
ze bleef hiiiim hIjjjr 'leve laank - ; 'n - 6nderwerrep
= de eraan bestede moeite lonend.
aft. daankbaarheid; 6ndaankbaar(heid).
danken, daanke, daankde,gedaank(gedaankde)
a) dank betuigen: daank uuch, daank uuch, zet uuch
mer neer; Slivvenier op z'n bloete kneeje - ; wie e
keend dat daankentere door 't leve geit, noo uuch, aoh
Slivvenierl noo 't ete - = dankgebed uitspreken;
b) verschuldigd zijn aan: boe heet heer dat aon te --?
[daanke;daankde;gedaank]
ss. daankgebed, -offer; aofdaanke.
afl. bedaanke; z. ook bed a n k j e.
dankesbler*, m.
dank des hier, in de zegsw. dat
is geinen - weerd = dat is geen bedankje waard
(bij een onbeduidend geschenk).
Bijv. daankeshier.
dans, da(a)ns, m., dens of da(a)nse, denske: zeweigerde
hiiiim d'n - ; boenoo de j6nkheid e sUJk of ach denskes
100s aofrape; sommige dens (of: danse) zien sjoender
wie vreuger.
[dans; dllns; danse; dllnske; daans; d8.anse]
ss. danspas; boeren-, volksdan.,.
dansen, danse, dansde, gedans (gedansde): met Kmemis, met Kmemis, daan hObbe veer plezeer, daan
danse veer, daan danse veer met euze kavveleer; op
Slavante woort dan gedans; boe ze sjoen dansde, dat
waor in de Grand Salon; heer dansde van plezeer ,=
op en neer springen; z. ook p I a a t. da,nse heeft
in aile vormen sleept. evenals de bijv. daanse.
ss. danshoes, -lea, -meister, -pertijj; oof-, ronddanse.
afl. gedans; denser; danseres, denserse.
danser, denser, m., Os, denserke: iech wed, tot ederein
altied 't met dee blijjen denser kelt.
danseres, 1, danseres, v., danseresse, dansereske =
beroepsdanseres: 'verleef rake op 'n vreemde - .
2, denserse, v., enkelv. = mv.: Zepherine, denserse
(Kunstemekerstr6p), vero.
Bijv. daanseres.
88. balletda( a)nseres.
danseuse, danseus, v., danseuze, danseuske = beroepsdanseres en vr. partner bij een dans: heer
vroog z'n - , of heer hM1' get m6ch aonbeje.
Bijv. daanseus.

=
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darispaard, danspeerd, 0., danspeerd = circuspaard:
'ne kTibbebieter van 'ne maan gief z'n vrouw sleeg
(of: zwens) wie 'n -.
. Bijv. daanspeerd.
dao(-)*; daod*; daogs*; daol(-)*, z. d a a r ( - );
d a a d; d a a g s; d a len, , d a Ii n g.
daiilke*, 0.; Os, verkl. van dool en gwl. in verkl.
gebruikt = kauw, torerikraai, Lat. corvus monedula: op zolder had de koej6ng 'n - zitte; 'n koppel
-s zoot op de sjouw.
daol = Kil. dole, duo Doble, Keu. DoUche.
daonig*, z. dan i g.
darm, derrem, m., derrem, derremke = a) spijsverteringsorgaan: beter, es 't verreke in de derrem zit
es tot de derrem in 't verreke zitte; liever in d'n - es
um d'n errem = liever behoorlijk eten dan opschik;
'ne vergiJlden errem en 'ne legen - = honger lijden
bij mooie kleren; iech loup, duij enz. miech de
derrem oet 't lief =' ik span me overmatig in met
lopen, duwen enz.; ze heet 't in de klein derremkes =
is verliefd; b) buigzame gummi buis of slang: d'n
- van de waterleidirig is kepot; z. ook dun.
[enkelv. dllrrem; mv. de:rrem; de:rremke]
ss. blinnenderrem; s16kderrem.
I darteI'; dartelheid, z. b ret s i g*; b ret s*,
bretsigheid*.
n dartel,* v., -s = puist: met e geziech vol -s.
danel > fr. dartre.
I das, das, m., dasse, deske = dier: ze hObbe in de
Werreke 'nen - gevaange; zweite wie 'nen - in dee
winterjas.
ss. dassehaor, -hool, -vel.
n das, das, m., dass€! en des, deske = halsdoek: doeg
dich 'nen dikken - um d'n hala = halsdoek; in rok
en witten - ~ strikje.
ss. dasspang; striJpdas.
dashond, z. t a k s*.
Dasse*, in de zegsw. d'n ieJer van VTOUW (of: Moor)
- = vurige ijver in 't begin, die echter spoedig
verflauwt.
dasspang*, Z. d ass pel d.
dasspeld, dasspang,
dasspaange: pas op, de verluis
d'n (das)spang.
dat, 1, dat = a) aanwijzend vnW. 0.: - hoes; - is 'm;
z. ook d i t j e; b) vgw.: heer zag, dat (of: tot)
heer zouw k6mme; in verbogen vorm: datte, veer noe
zoe gepierd mote weurde; voor vormen "als datste
dat neet wets, dadder dat neet wet, z. hoofdstuk
over spelling (assimilatie).
ss. door;, noo-, um-, op-, toto, veur-, zoedat.
2,tot, vgw. z. tot (of: tot t e).
Opm. dat is dikwijls samengetrokken tot das,
datste tot daste idem tos, toste.
dateren, datere, zw. vervangt gwl. dagtekenen: (op) 1 jannewarie.
afl. datering.
datglnnige*, z. de g e n e.
datje, detsje, 0., -S; z. d i t j e.
dauw, douw, m.: d'n - laog nog op 'f graas; van d'n
hiemelaen - mote leve = van de wind.
ss. douwdrlJppel, -distel.
dauwdisteI, douwdistel, v., -e = melkdistel: e paar
-e en steinklie veur kenijnsvoor.
dauwwor.n, douwworrein, m. = zekere huidziekte:
't keend heet d'n - .
David, m., in de zegsw. 't is 'nen David, hej 'r mer 'n
herrep = hij zou heel wat zijn, inmen hi) ma.a~ de
kans kreeg zijn kunst, kennis enz. te tonen (dikwijls ir.).

v.,
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DAZE*
daze*, z. dazen.
dazeIe*, dazelde, gedazeid = beven, trillen: ze dazelden op hun bein; 't hoes dazelt en zak inein.
dazele = Rijnl. daseln = o.a. in den Gliedern
zittern (Rh.Wtb.) en is weI frequentatief bij daze
= A.N. dazen.
dazen, daze, daasde, gedaas = zotteklap uitslaan;
kletsen.
I de, 1, de, lidw. van bep. m., v.; het, 't, 0.: de maan,
de vrouw; het, 't keend.
2, der, m. enkelv. onderwerps- en voorwerpsvorm
inz. in verbinding met duvel: 't maag wel ins, wie
eder wet, dat me 'n keers - duvel zet; - duvel en z'n
moor, OOt zien m'n kaTftmeraote; 't is, of dat tuug duvel plaog; z. ook d u i vel, I 0 0 s.
II de*, = te, in zegsw. als: veur de lache, de kriete,
z. t e.
III de*, pers. vnw. 2de pers. enkelv., z. g ij.
IV -de*, abstracta vormend achtervoegsel, algemeen
gebruikt in plaats van of naast -t e: breidde,
huugde, lengde, dikde.
V de-*, z. de ss. met OOar- b.v. d a arb ij, - eve n,
- met enz.
deelamatie, dikklamasie, v., os: de - vaan "Mestreech, boe is dee sjoenen tied naotouw" had viWl
sukses = voordracht.
ss. dikklamasiewedstrijd.
deelameren, dikklamere, zw. = voordragen.
deelaratie, dikklarasie, v., -s = verklaring a) liefdesverklaring; b) aangifte bij de douane: 'n - doen.
deelareren, dikklarere, zw. = voordragen.
deddere*, dedderde, gededderd: iech zaog 'm dao door
de Staat - (of: kommen aondeddere) = lopen
(enigszins spott.).
deddere is wei identiek met gew. ned. didderen,
eng. didder = bibberen, huiveren; Rijnl. daddern =
o.a. zwecklos umhergehn, verwirrt sein (Rh.Wtb.).
dee(-)*; deef(-)*; deelo*, z. die ( -); d i ef ( - )*;
de fo*.
deeg, deig, m.: = gekneed week mengsel: de bekker
leet d'n - neet gaar weurde; heer velt met z'n twie han
in d'n - = hij valt met zijn neus in de boter, heeft
veel geluk; - knejje; gaank neet met kinder vesse,
ze vrete dich d'nen - op = onderneem niets met
hulp van onbekwame mensen, ze verknoeien alles.
ss. deigroller, z. biz. 18; eerappelsdeig.
I deel, deil, 0., -e, deilsje, deilke = gedeelte: in vief
--e verdeile; eder z'n - = ieder wat hem toekomt
e book van twie --e; paart noch - aan get hiJbbe =
er niets mee te maken hebben; dit geliJk veel miech
ten - ; in allen --e kOntent; 'n hiel- = een hele
boel; dao lik 'n deil hout veur de deur = hoop,
stapel.
ss. ander-, eins-, groeten-, mierendeils; aon-, bestand-,
erref-, nao-, tegen-, vcur-, werelddeil.
af!. deils; gedeilte; oordeil; deile (ww.).
II deel, (plank; dorsvloer) ongebr.; z. den I I I.
deelbaar, deilbaar, bn.: veer is - door twie.
af!. deilbaarheid; 6ndeilbaar.
deelgenoot, deilgenoot, m., deilgenote = aandeelhouder, compagnon: eine van de deilgenote van de
firma.
af!. deilgenootsjap.
deelnemen, deilnumme, naom deil, deilgenomme =
a) meedoen aan: aon 'ne wedstrijd - ; b) meegevoelen: in iems. leid - .
ss.-afl. deilnummer, -numming.
deeinemer, deilnummer, m., os: einige van de - 8
smeerden 'm wieselik.
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deeinemlng, deilnumming, v. = a) het meedoen:
bijj gen6g - geit de oetveuring door; b) meegevoel:
iemes z'n - betuine.
deels, deils, bw. = voor een deel: - wit, - zwart;
- ligke de appele op wider, - in de kelder.
deem, deem, m., deme = tepel, speen van een
melkdier: d'n - van de kooj is 6ntstoke, laot de
viearts ins denao zien.
deem, nog gewest. ned.; van onbekende oorsprong.
Kil. deme.
deen(-)*; deerlijk, z. die n ( -); ongebr.; gwl.
daonig.
deerse*; deerne; deernls, z. d 0 r sen; m e i d;
k 0 m pas s i e, m e del ij den.
defekt, diffek, 1, bn., diffekte = stuk voor een deel:
de elektriese leijing is - ; 'n diffekte leijing; 2, 0.,
diffekte, diffekske = gebrek; storing: 000 is iJrreges
'n hiel klei diffekske.
delensle, diffensie, v.: 't minnisterie van - .
defiere*, zw. = uitdagen, tarten: iech defiifer eins
wee, tot Cupido inkluis.
Bijv. diffiere.
defile, diffilee, ill. en 0.: 'nen - veur de kollenel.
dellleren, diffilere = zw. voorbij marcheren: op de
platto van de St.-Pietersberreg diffileerde 't twiede en
achste rizzjemint, zoe get ellefdoezend maan; d'n hiele
middag door de Staat - = heen en weer lopen.
definleren, diffinjere zw. = nauwkeurig bepalen:
kinste good - wat vreigele beteikent?
af!. diffiniesie; difJinjeerbaar.
dellnltie, diffiniesie, v., Os: geef ins 'n gooj - vaan
vreigele.
defo*, m., defoos, defoke> fro defaut = gebrek:
eder heet z'n -s (spr. uit deefo met klemt. op -fo).
Bijv. diffo.
deftig, deftig, bn., bw. = van aanzienlijke stand;
met de manieren van deze stand: 'nen deftigen hier,
'n deftige OOam; deftige hiere met hoeg heuj; gekleijd = op statige wijze.
afl. deftigheid.
degelijk, degelik, bn., bw. = waarop men staat kan
maken; bruikbaar, duurzaam: 'nen --e j6ng; 'n meidske; zien ze - doed = inderdaad? OOt is werrek.
af!. degelikheid.
degen, I, dege, m., -s, degensje: met d'n -in de voes;
op - sjerreme.
ss. degepunt, -stek.
2, degel, m., -s, degelke: 'ne sjiJttersmuzikant met
'nen - op zijj, marsjeerde blozentere door de weij;
nump in Gods naom neet euren - , want dee is in
de sjeij geros.
degene, hetgene, deginnige, m., v. en mv.; het-,
'tginnige, 0.: me begreep zich neet d'n diJrref van
deginnige die d'rop rijjde; onthaw noe good 'tginnige
wat iech diech Mb gezag.
Opm. datgene, ditgene = datginnige, ditginnige;
diegene = m. deeginnige, v. die-. Het tegenwoordige
Ma. gebruikt hoe langer hoe meer degene enz.
deh*; deig*; deil(-)*; deisem(-), z. d a a r; dee g;
dee I ( -), del e n; des e m ( - ).
dejeuner, dizjenee of dezjenee, m., -s, dizjeneke of
dezjeneke (de- = da-): bijj d'n - heet ze niks gegete.
af!. dizjenere of dezjenere (de- = d;)-).
I dek, dek, 0., dekke, dekske = a) scheepsvloer: op 't
- bijj de groete mas zaot Katsjimboe; b) kleding;
lakens, dekens: gebrek aon - en broed; e sjoen
geborduurd dekske veur de teetaofel = kleedje.
ss. dekhut; bove-, 6nderdek.
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II DEK*

II dek*, z. deks.
dekblad, dekblaad, 0.: 't - is get d6nker, meh 't is 'n
liechte sigaar = blad tabak als buitenste laag.
I deken, deke, m., -s, dekensje = hoofd: d'n - van
Sintervaos en van Wiek; en daan zegenend riech d'n
- 't sakramint hoeg op; d'n - van de affekaote.
afl. dekenaat.
II deken, deke, v., -s, dekensje = dekkleed: 'n wolle
- ; onder de -s kroepe; Onder ein - ligke.
ss. dekefebrik; bedde-, reisdeke; peerdsdeke of peerdedeke.
dekken, dekke, dekde, gedek (gedekde) = a) met een
beschuttende laag voorzien; een beschuttende laag
vormen over: 'n taak met stru gedek; de taofel - ;
't meidske moot - , ruim de boel op = van een
tafellaken en benodigdheden voorzien; b) vrijwaren: zich door 'n verzekering - tege sjaoj; de
koste motegedekweurde; c) paren: 'nen hOnd, e peerd,
'n kooj loote - .
ss. dekgeld, -hings, -leer, -mantel, ·stein, -verref;
euver-, aof-, tuuwdekke.
afl. dekker; dekking; deksel; bedekke; 6ndekke.
deks*, bw.; dekser(s), dekste = a) dikwijls: dat geMOTt hijj - ; wie dekser wie liever; deksers es ins heet
heer 't geperbeerd; heer kaom dao deksers = meer
dan eens; ook weI: dek, dekker, dekste; b) soms,
wellicht: este doo - kuma, dan vraog ins, wie dat
daomet zit; welste - 'n teske koffie?
deks = diks> dik (= dikwijIs) + adverbiale s.
deksel, deksel, m., -s, dekselke = wat tot deksel
dient: doeg d'n - op de ketel; doo is gei potsje, of 't
vioo z'nen - ; zoe sjeif of krdmp is pot noch pan dee
geinen deksel vinden kan (S.A. 1890) = iedere vrouw
kan nog weI een man vinden; wee 't underste oet de
kan welt hObbe, velt d'n - op de neus.
ss. dekselvlaoj; potdeksel.
afl. deksele (ww.).
deksele*, dekseIde, gedekseid = troeven, met een
raak antwoord de mond snoeren: dee woOTt mich
dao ins evekes gedekseld: heer heel d'n hielen aovend
z'n groete moul.
dekselvlaoj*, dekselkesvlaoj*, v., -e = via met een
deksel van gebakken brooddeeg over de spijs: 'n
- , 'ne slOf en 'ne opzat sWnte op toofel.
deksteen, dekstein, m., dekstein = stuk steen, dat
bedekt of afdekt: de Wiekeneers brooke d'n - op
en de zakkedregers graojde nao andere touw um aon
't gewollej van de poort te kdmme.
I del, z. d a I.
II del, del, 1, v., delle = siordige vrouw, slons:
lieleke -I posjenel! repe de koejdnges; 2, m., delle
= lelijkerd: wat 'nen - van 'ne vent.
deldekedel*, 1, v. = spott. een Iichtzinnig meisje:
zoe'n - dat is gein vrouw veur diech, laot ze loupe;
2, two = spottende uitroep: frikkedel! - / spring
oet de vel!
(-deke- = -daka-).
delen, deile, deilde, gedeild = a) splitsen in stukken:
ierlik - ; get met iem. same - ; kezen of - ; hObbe ze
al gedeild? = de erfenis verdeeld; hObste al ins met
hun gedeild? = zijn ze wei eerlijk, als het er op aan
komt, b.v. bij een erfenis;z.ook s toe t*; b)medegevoelen, instemmen met: veer - in eur vrt'log,
leid; c) rekenk. ach gedeild door veer.
ss. deilteike, -woord; aof-, doed-, door-, in-, oef-,
rdnd-, touwdeile.
afl. deilbaar, deilechtig, deiter, deiling; be-, verdeile.
deler, deiler, m., -s: de groetste gemeinen - = getal
waardoor men deeIt.

delieatesse, dillikates, v., dillikatesse: kwakvorsebetskes oonte ze'n - , iech vOnt 't vijze kooej.
ss. dillikatessewinkel.
delikaat, dillekaot, bn., bw. = heerlijk, uitgelezen,
fijn: wie waor die poorsie? -I 't smaakde - j 'n vruike = fijn, teer; dat is neet - , zoe get te vrooge =
kies, fijngevoelig.
deling, deiling, v., ·e, deilingske = het delen: bijj de
- krege de breurs de groetste ruizing 6nderein =
erfenisdeling; rekenk.: die - kin noets oetkdmme,
't weurd 'n rippeterende breuk.
delirium tremens, z. Ii r e j 0 m t rem u s*.
dem!, demie, m., -s = seiwensjas: heer had 'nen
nuijen - , dee 'm good sWnt.
demokraat, dimmokraat, m., dimmokrate: de pertijj
vaan de Kattelieke Dimmokrate.
afl. dimmokrasie, dimmokraties.
dempe*, z. dam pen en d e m pen.
dempen, dempe, dempde, gedemp, (gedemde)
a) vullen, dichtmaken: de grach woort ged.empj
b) doven: 't vuur - j fig. 't opreur - ; c) temperen:
op gedemden toen; ged.emp leech.
[d~mpe; d~mpde; ged~mp; ged~mde].

afl. demper, demping.
demper, demper, m., -s = toestel om te temperen
o.a. bij instrumenten; fig. ze waore vol vuur veur dee
plaan, meh de wethawwer zat gaw 'nen - d'rop,
wie heer hun de koste veurheel.
[d~mper; d~mpers]

dempig, z. dam pig.
I den, den, v. of m., denne, denneke: 'n (of: 'nen) plante; de loch van denne is gez6nd.
ss. dennebos, -boum, -hout, -loch, -takj zelleverdenj
z. e ike I (= denneappel).
II den*, z. d ij n.
III den*, m., denne = dorsvioer, deel: op d'n - waore
de boeren aon 't deerse; ook wei din.
den, nog gew.ned.; eng. den = hoI, duo Tenne =
dorsvloer; Schu. den, denne (Antw. Kemp., Limb.).
denderen, dendere, zw. = a) wankelend gaan inz.
van dronken mensen (verg. s j e i gel e*): door
de Groele Staat -; b) dreunend trillen, schokken:
d'n trein denderde euver de brok.
dene*, z. die n e n.
denkbeeld, dinkbeeld, 0., -e = voorstelling, idee: um
de lezer 'n - te geve van wat Mestreech toen metmaakde; zich oTTeges 'n - van vOTTeme, make.
denkelijk, dinkelik, bw. = vermoedelijk: iech kom met d'n trein van zeven ore; de plaots, boe de munt
woort geslage, laog - boe noe 't poskentoer steit en
neet op De Moont.
denken, dinke, dach of doch; gedach (gedachde) of
gedoch (gedochde) = (in het alg.) geestesarbeid
verrichten, zich een mening, een oordeel vormen,
in de meeste bet. v.h. A.N. b.v.: dink veur totste
begins; 'n meneer vaan - ; doo velt neet aon te - ;
iem. aon get doen - ; dink d'rum (of: d'rop), veer
beginne vreug; slech euver iem. - ; iech doch 'm toes
te vinde; refl. iech dink mieeh dat zoe = voorstellen:
iech kin miech neet - (of: iech dink neet), tot de rood
dat goodkOOrl; iech dach miech noe de hoven op.
[dinke; do:ch, da:ch; gedo:ch, geda:ch]
ss. dinkkrach, -vermoge; aon-, door-, euver-, nao-,
oet-, trokdinke.
afl. dinkbaar, dinkelik, dinkerj be-, ge-, herdinke.
denker, dinker, m., -S: d'n Mlligen Augustinus waos
'ne groeten -.
[dinker; dinkers]
denneappeI, ongebr.; z. e ike 1* en vlg. woord.
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DENNEKN6p*
denneknop*, m., -knup of ~kn6ppe = denneappel;
z. een voorbeeld bij ellewinkel.
departement, dippartemint, 0., -e: 't - vaan Onderwiesj bijj 't - woene.
.
depeehe, depesj, v., = (vroeger veel gebruikt voor)
telegram: sjik 'm 'n - tot 'T zouw komme.
deponeren, dipponere = ter inzage leggen; in bewaring geven: me dipponeerde de stokke op 't stadhoes.
deposito, dipposito, m. en 0., dippositoos = het in
bewaring geven, gegevene: 'nen -van doezend giJlde
bijj de baankj geld in - geve, hObbe =:= in bewaring.
depot, 1, depo, m',en 0., depoos (de-, = d;;,· ,of deemet klemt. op tweede lid) = a) in bewaring gegeyen bedrag: z'nen - op de baankj b) warenvoorraad
ten verkoop: in - gevenj c) plaats van deze warenvoorraad: defebrik heet twie depoos in MestTeech.
ss.-afl. depohawwer.
2, dippo, m., dippoos (met klemt. op eerste lid) =
inklaringsburo: bring 't noo d'n - .
depotoir, depotwaar, m. = reinigingsdienst(gebouw):
't TUuk zoe maT, ze zien kaTt bijj d'n - , dat is neet
twiefelechtigj op de kaTe van d'n - woord 'n Teklaam
gesjelderd van Piver; lees: dee-po-twaar.
Bijv. dippotwaaT.
deputatie, dipputasie, v., -s = afvaardiging, de afgevaardigden: doo kaom de - van BemelTaoj met
de veendel en defamfOOT.
depute, dipputee, m., -s = lid van gedeputeerde
staten: d'n awwen - zouw dat noets gedoon hObbe;
de Hottentotse -s oet TTijn de Begijn spmoke bo~s.
derallleren, dirraljere, dirraljeerde, gedirraljeerd: de
sneltTein nao Remun is gediTTaljeerd.
afl. diTTaljemint.
derangement, dirranzjemint, 0., -e = storing inz. van
de spijsverteringsorganen: e zeker onneumbaaT wat bijj viiiJl'uij 'tnatuuTlik gevolleg van azjitasie is.
derangeren, dirranzjere, dirranzjeerde, gedirranzjeerd: maag .iech uuch eve - mevTOUW? ,= storen;
z'ne maog is get gediTTanzjeerd = zijn spijsvertering
is niet goed in orde.
derde (telw.), 1, drijjde, bn.: toenbegosSinterklaosveuT
d'n - kier; zn. heer is d'n (zijj is de) - van de klas.
2, derde, bn.: d'n derden daag; 'n derde deil; zn.:
dat hoof geinen - te weite; ein - waor VeuT us.
derdehalf, deze vormingen (tweede-, vierdehalf) enz.
zijn ongebr. Men zegt: dTijj en 'n hoof, onderhoof enz.
derds*, bw. = ten derde, idem twieds ( = ten tweede);
veerdes, vijfdes, zesdes enz. naast veerdens,vijfdens,
zesdens; derdens, 'twiedens naast derds, twieds.
deren, ongebr.; gwl. hindere; leid, sjaoj doen.
derf, derref, bn. = ongaar, klef: - bToed is neet te ete.
dermate, dermaote, bn.: de. sjolde vaan de stad wOOTe
- gestege, tot de Rood gein oetkoms mie zaog.
dertien, daartien, telw. a) hoofdtelw. (zelfst.) ein en
twellef is - ; met -e aon taofel brink angeliJk; met
z'n (of: us, euT, hun) -e zien; (bijv.) twellef ambachte
en - angeliJkke; die waoren op (of: kinde) ~ penning-, z. penn ing; b)rangtelw. bladzijj -;nog:
zoegoon 'TS-Op (of: in) 'n dezijn = alledaagse, onbeduidende personen of zaken; verg. a c h t, d r i e.
ss. dOOTtienmaol.
afl. daaTtiende, doortienderleij.
,
dertiende, daartiende; z. voor het gebruik a c h t s t e.
dertig, daartig, telw.; z. voor het gebruik en de ss.
en afl., de r tie n.
,
afl. dOOTtiger, daarligste.
,
dertiger, daartiger, m. = iem., iets die of dat dertig
jaar oud is: 't is 'nen -j bn.: oet de - jOOTe =
ongeveer uit de jaren dertig ener eeuw.
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derven, ongebr.; vervangen door kwiet zien, misse.
derwaarts, ongebr.; z. d a a rna art 0 e.
I des, des, 1, bw. = daarom, bijgevolg: - hoop iech
totste d'n bes deis; - te beterj 2, vgw.. = mits: iech
zal diech hOnderd golde veuTsjete, des mooste miech
belaove niks aon m'n VTOUW te zegke. Met dat of tot
verbonden: heeT ging met de koup akkoord, des dat
(of: tot) heer in twie gedeiltes betoolde.
ss. desoongaonde, -betTeffend, -gelieks, -kundig, -neettemin, -noeds, -tieds.
II des, gwl. Tee bemal.
III des, z. dis.
desem, deisem, m. = zuur geworden deeg: geine
bekker wouw - verkoupe.
afl. deiseme (ww.).
desemen, deiseme, deisemde, gedeisemp (gedeisemde) = zuurdeeg in het deeg doen: 't bToed
- j fig. hun wach e bToed met zweit gedeisemp
(Franquinet ).
desesperaot*, z. des per a a t.
desgelijks, desgelieks, bw.: zaolignuijjaor beste vTUnd!
- / (of: voon (des)gelieke; of: voonsgelieke).
desinfecteren, dissinfektere, zw. = ontsmetten: alles
met sublimaat - .
desniettemin, desneettemin, bw.: de I!-fts dich m'ne
vrund, - beluigste mich = ondanks dat.
desnoods, desnoeds, bw.: - kom iech get later =
zonodig.
desolaat, dezolaat, bn., bw.: zoe laog al Aoke, Luik
en TangeTe verweus en - in d' asse.
dcsperaat, disperaot en desesperaot, bn., bw.: menier
iech bin gaans disperaotj 't is daan ouch um desespeTaot te weerde.
Bijv. dissesperaot.
,
desser*, m., -s = bijl, waarvan het gebogen ijzer
dwars op de steel zit: de beeTboum in de hand, d'n
- sjerrep, blank, leep heer hijj doOT 't land (1875)
(er is sprake van een wraakzuchtige brouwersknecht); z. afbeelding bij kuiper.
desser > mnl. dissel, dessel; duo Dechsel.
dessert, dessaer, o. of m.; of dessert, O. of m.: 't (of:
d'n) dessaer woos neet viiOl, e paaT pTiesterkel!j 'n
meelpeer boe ze d'n hik van kTaoge, VeuT dessert.
ss. dessaer-, dessertmetske, -telleuTke.
dessin, dessing, m. of 0., -s, dessingske = patroon,
tekening: stoffe in versjellende -Sj e sjoen blouw
stofke met e wit dessingske.
destijds, destieds, bw.: - verdeende 'ne weTTekmoon
minder wie noe, meh heer had beteT ete.
desverkiezende, desverkezend, bw.: - kinste ouch
euver Luik nao BTeusselt goon.
detachement, dittasjemint, O. -e: 'n - Onder kommando voon 'ne lutenant = tijdelijk afgezonderde
afdeling soldaten.
detacheren, dittasjere, zw. = voor een tijd elders
indelen: gedittasjeerd bijj 't twiede in Venlo.
detall, dittaj, 0., -s = klein onderdeel: alderleij -s
leet heer wegj 'n zaak in - en angro.
detailleren, dittajere of dittaljere, zw. = in bijzonderheden weergeven: de moos dat alles ins get - .
detsje*, z. d a t j e.
'
deugd, daog, v., daogde = het goed zijn in zedelijke
zin; goede eigenschap: 'n -: die alle pTach te booe
geit, die - die het de sjaTiteit; - doert = goed doen;
e verreke deit nao z'nen doed 't mieste - wie 'ne
gierigaaTd ouch; dat deit aon de boer VTiiog en - =
aangenaam aandoen en voorde1ig zijn.
ss. hoof-, kTistendiiiJgj Ondoog.
afl. d(i(jgdelikj ddiJgzaam en deugzoom.

DEUGEN

DIAMANT

deugen, douge, dougde en dogde, gedoug en gedog
= a) braaf zijn: dee dougneet = is slecht; iech doon
al wat neet doug, iech kaan touvere en vloke = doe
wat niet mag; b) niet geschikt zijn voor: die pen
doug dao neet veur; 't is 'n heUig vaat, meh de reipe
- neet = het is een schijnheilige.
5S. doogeneet.
deugniet, daogeneet, m., daogenete, daogeneetsje =
a) nietswaardig persoon, boef: deen awwen - is met
de knijns detussenoet gegaange en ze zien de sent aon
't verzoepe; 'nen ingemaakden - = aartsdeugniet;
b) schertsend ook weI van kinderen: me moot lachte
met die f1dogeneetsjes, die galjaars.
ss. doogenetestTeek.
deuk, deuk, v., -e, deukske = onregelmatige indrukking door slag of stoot: de ketel heet 'n lielike - ;
'nen hoed met'n - = gleuf, regelmatige indrukking
van boven; 'n deukske is gei deukske.
[d~uk; d~uke; d~ukske] verg. do 0 k'" (= A.N.
doek).
ss. deukhood, -hoed.
afl. deuke (ww.).
deuken, deuke, deukde, gedeuk (gedeukde) = een
deuk, deuken in iets maken: 'ne gedeukde ketel, dee
op zijj leekde.
[d~uke; d~ukde; ged~uk; ged~ukde]

I deun, deun, m., -e; gwI. in verkl. deunsje = wijsje,

liedje: e bekind deunsje; e Bimpel deunsje, wie 't
vinkske sleit; dat deunsje waos me levelingsleed; 'n
deunsje vTijje = een beetje; 't is weer 't aajd deunsje
= het oude liedje.
II deun"', m., -e = a) haagdoorn: hegkegreun van
pame, dennekes of - ; b) doorn, z.a.

1
2
3
4

sjambrang = deur-, raam!.
m6ntang = stiji
paniel = paneel
boveregel = bovendorpel

5
6
7
8

t<isseregei = middendorpei
6nderregei = onderdorpel
ang = pen
bossing

'n deur I.

aon, in, veur, achter deope-, touwdoen, touwklatse;

I deur, deur, v., -e, deurke:

stoon; 'n eike - ; de -

de - sloog touw; dat deit de - touw = dat is beslissend; iem. de - oetzette, aon de - sette; de oet! de weI vaan de kinder steit achter de - nI. de
stok; iem. de - veur z'n neus touwdoen; keer veur
d'neige -, z. k ere n; gaankm'n -neetverbijj =
hnis; 't kump aon ein - oet = komt op hetzelfde
neer; ope - reup d'n deef = gelegenheid maakt d.d.
[d~ur; d~ure; d~urke]; verg. de u r'" II en d u u r.
ss. deurbel, -kettel, -krOk, -sloot; achter-, gaank-,
kamer-, kerrekdeur enz.
II deur"', m., -e, deurke = stier: 'nen - moos gespazeld weurde, dee leet neet met zich speule.
[deu:r; deu:re; deu:rke].
deur
een indogerm. woord, dat in het Lat.
als taurus, in het Gr. als tauros verschijnt, in de
meeste germ. dialekten met st-anIaut b.v. stier.
ss. deurepiezel.
III deur"', z. d u u r.
deure"', z. door n.

>

'nen deurepiezel
deurepiezeI"', m., -s = buIlepees: hej iech 'nen - ,
iech zouw dee landluiper aoframmele; de viekoupmaan in 'ne lange blouwe keel en in z'n hand 'nen -;
bij uitbr. gummistok van de politie.
deurepiezel > deur (= stier) + piezel, zie aIdaar.
deurgespaan"', 0., deurgespane = deuromlijsting:
dat leste zag medam Lemeer al in 't -, want dao
stOnt 'ne klant op d'n here.
deuvik, ongebr.; gwI. stop, span.
deve(n)·"', z. die v e ( n ) -.
devoot, devoot, bn., bw. = met, vol devotie: zeet, es
heer aon de kruusweeg kump, wie heer - z'n mOts
aofnump.
devotie, devosie, v., -s = a) godsvrucht: vol gooj
intensies en vol - had Pieke zich e plootske gezeuk
Wsse de dikke medam van de slachter en de piele
kl6mpe; b) godsdienstige oefening, gewoonte: alderleij -s, die vreuger bestOnte, zien neet mie.
dewijl, dewijl, vgw. = a) in die tijd: - (tot) veer aote.
klipseerde heer stiekem; b) omdat: boeveur mote veer
weg? - 't tied is, sjriewden heer.
deze, deze, m., dees, v., dit, 0.; dees, mv. = aanwijzend vnw.: deze maan, dees vrouw, dit keendj
dees maander, vrouwe, kinder; deze maond, dees week
= de lopende; in dezen tied; nao deze = daarna;
veur deze = vroeger; met deze = tegelijkertijd;.
dezer daog = in de loop van de laatste of toekomende dagen; ein dezer daog zal ich k6mme (n.l. v.
de toekomstige dagen), hOb iech 'm gezeen (n.l.
van de laatste dagen); deze en gene; de zaak is dees.
ss. dezerzijds.
dezelfde, dezellefde en dezellefste = aanw., bepaling aankondigend vnw., vnw., bn.: - maan; zn •.
't is - vaan gistere.
diabolo, z. k led d e r k 6 k k ere I"'.
dialekt, dialek, o. of m., dialekte: de LimbOrregst
dialekte; wee kint good 't - van Beck?
afl. dialekties.
diamant, diamant, m., -e, diamensje: van - zienj
ouge wie -e; 'ne rink met 'nen -; 'n brosj met klein
diamensjes; marten -.
ss. diamantmerret.
ss.-afl. diamantslieper(ijj), -werreker.
aft. diamante (bn.).
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DIENJETEIT*

DIAMANTEN

diamanten, diamante, bn.: 'nen - ringk = met een
of meer diamanten bezet; de - bToelof = 75-jarig
verjaringsfeest der bruiloft.
diapeson, diapez6ng, m., -s = stemvork.
diarree, diejarree, m.: - het me ouch de krenkde
vaan de proementied; - hobbe; verg. dun n e.
dich*, z. die c h* en g i j.
I dicht, 1, z. toe: A.N. een dichte deur; Ma. 'n
touw deur; A.N. doe de deur dicht; Ma. doeg de
deur touw.
2, z. k 0 r t: A.N. dicht bij huis; Ma. kort bijj
hoes; A.N. kom wat dichter bij; Ma. kom get
korter bijj.
II dicht, diech, 0., diechte = gedicht: de kleinkinder
in 't wit gekleijd en met krenakes op hunne kop drogen
e laank -veur; gwl. g e die c h*.
dichtblj, kortbijj, bw.: - de sjaol; de kerrek is - .
I dichtcn, touwmake; z. d i c h t I, 1.
II dichten, diechte, diechde, gediech (gediechde) =
verzen maken: in 't Mestreechs - ; de door Fr. gediechde veerskes.
ss. diechwerrek.
afl. diech; diechter; diechting.
dichter, diechter, m., -s, diechterke: dee fameuzen
Hollansen - .
afl. diechterlik.
dichtheid, diechheid, v., in (vermoedelijk uit krant
of school overgenomen) uitdrukkingen: de - van
de bevolking.
dlchtkunst, diechkunst, v.: de - beoefene.
dlctee, diktee, m., -s, dikteeke: d'n 6nderwijzer gaof

dlenaangaande, deenaongaonde, bw.: wat de luijvertelle, is geloge.
dienaar, thans gwl. alleen in de vorm deender (= politieagent) voorkomend; z. die n d e r. AIleen in
de ss. messendeender ( = misdienaar) is - = dienaar
of vero. b.v. die allein veur de eurd dene, zien slechte
deenders; veer mote 'nen deender kriege, want dao
zonder is zich neet te hellepe.

'nen deenbak
dlenbak, deenbak, m., -bek of -bakke: 'ne nuijen koupe = bak, waarin spijzen naar de eetkamer
worden gebracht.
dlender, deender, m., -s, deenderke = poIitieagent:
alle de -s hObben 'ne baard, behalleve - Franse, dee
liet de pupkes danse; deenderkeleef! iech hOb 't neet
gedoon; oetzien wie 'nen doejen - ; z. ook diena ar.

'nen-.
afl. diktere.
dictionaire, diksjenaer, m., -e, diksjenaerke: 'nen
dikken - ; zeuk 't op in de Fransen - .
didderen, z. de d d e r e*.
die, 1, dee, m., die, v., dat, 0.; die, mv. = aanw.
vnw.: dee maan, die vrouw, dat keend is kraank; die
maander, vrouwe, kinder zien kraank.
2, dee, m., die, v., dat of wat, 0., die, mv. = betr.
vnw.: de maan dee, die vrouw die, 't keend dat (of:
wat) kraank is; de maander, vrouwe, kinder, die
kraank zien.
dlech*, z. g ij en doe * II en d i c h t II.
dlcet, diejeet, m. = leefregel wat spijs en drank
betreft: iech bin (of: staon) op van d'n
dokter.
diei, deef, m., deve, deefke = iem. die steeIt: haw
d'n - ; biste sjellem of biste -, hObste geld, iech hOb
diech leef; 't is 'nen - vaan 't vak, dus in de bak;
de deenders loerden op de deve; veur 'nen - slut me
vinsters en deure, veur 'ne bedreger neet = tegen
dieven kan men maatregelen nemen, een bedrieger
is veel gevaarlijker, omdat men hem niet kent;
de Keekpop sjold Bokkeme-Janna oet veur - ;
- en hoar, zuster en bToor; z. ook k 1 ink,
de urI.
ss. devebende, -lanterie, -sloot, -taol, -wagel; gawdeef;
hamdeef·
afl. deefechtig.
dlcistal, deefstal, m., deefstalle = handeling, daad
van stelen: iech roop veur 't tribbenaol de getuigen
allemaol, um d'n - te k6nstatere; veroardeild weges

-.

dlegene, z. d e g e n e.
dieje*, dicjom*, dlejnm*, in de zegsw.: heer heet van
d'n - = heeft geld gwl. gepaard met het gebaar
van duim tegen wijsvinger.
dien*, z. d ij n.
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deenders van veur d'n oorlog
dienen, dene, deende, gedeend = in dienst zijn van:
iem. -; de stad - ; heer heet twie jaor gedeend = is
onder militaire dienst geweest; zijj heet e jaor bijj de
femilie Bindels gedeend = als dienstbode; nog: God
- = zijn geboden doen; de mes - = als misdienaar; boemet kin iech - = behulpzaam zijn?
vaan get (neet) gedeend zien = (niet) ingenomen met
iets zijn; um uuch te - = beleefdheidsformule;
iem. van antwoord - ; dat deent norreges touw (of:
veur) = helpt nergens toe; 'ne peerdskop deende es
stool = vervulde de plaats van; dat deent eder te
weite = moet, behoort.
ss. deenbak, deentoofelke; aon-, in-, op-, rOnd-,
taofeldene.
afl. deender; deena; be-, verdene.
dlenjeteit*, z. dig nit e.

DIENST
dienst, deens, m., deenste, deenske: bijj de femilie in
- zien, k6mme, goon, d'n - opzegke = betrekking
als dienstbode; Onder - zien, goon; - numme =
militaire dienstbetrekking; takke van - = openbare instelling, een der afdelingen ervan; wie laat
zien sOndags de deenste = godsdienstplechtigheden? geiste noo d'n -'I = a) lijkdienst, b) mis;
iem. 'nen - bewieze, iem. van - zien; van get viWl,
gooj - (of: deenste) Mbbe = veel nut; heer pas op
z'nen - = past goed op, doet zijn werk goed.
ss. deensbewies, -jaor, -klopper, -knech, -regeling,
-reis, -zake; iere-, gemeinte-, gods-, zfsweken-, nacho,
reinigings-, winter-, jaor-, zomerdeens.
ss.-af!. boetedeensstelling; deensnumming.
af!. deenstig; Ondeens.
dienstbode, -maagd, -meid, ongebr. z. m a a g d.
dienstig, deenstig, bn., bw. = van dienst, nut zijnde:
boeveur is dat -'I
af!. deenstigheid; gedeenstig.
dienstjaar, deensjaor, 0., -e: noo veertig -e krijg me
pensjoen = jaar in dienstbetrekking; veur 't-1950
is de begroeting erreg geflatteerd = jaar, waarover
de werkzaamheid ener instelling zich uitstrekt.
dienstpllcht, deenspliech, m.: algemeinen-.
dienstvaardig, -willig, ongebr.; gwI. gedeenstig.
dientafel, deentaofel, v., Os; gwI. in de verkl. deentaofelke = kleine talel voor allerlei gerief: in eder
lJook van de kamer stOnt 'n deentdofelke.
dientengevolge, deentengevollege, bw.: met 'n mierderheid van daartig stumme woort 't veurstel vaan de
veurzitter verworrepe, - trooj heer aof.
diep, deep, bn., bw. = a) zeer ver beneden de oppervlakte: 'n depe koul; b) bij verg. en fig.: 'n depe
buiging; die plante Mbbe depe wortels; 'n - Onderzeuk; 'nen depe slaop; 'nen depe zOch; 'n depe stum;
'n - geheim; - in de sjold zitte; - indringe, zinke;
-indefeertig; -in de rouw of: in (d'n) deperouw =
zware rouw; ze waore - bedreuf, ongelokkig = zeer.
ss. Ondeep.
ss.-af!. deepzinnig.
af!. deepde en deepte.
diepgang, deepgaank, m.: d'n - van de sjepe op de
Moos kos neet groet zien = afstand tussen bodem
en waterIijn.
diepte, deebde en deepte, v., Os, -n = het diep zijn
in eig. en fig. bet.: de - vaan de pot; op 'n - vaan;
de - van hiWr leid woos neet te peile; het sjeep zink
in de deepde en de nacho
af!. Ondeebde.
diepzinnig, deepzinnig, bn., bw.: 'nen --en dinker =
diepdoordenkend; met 'n - geziech staarden heer in
de kachel = verdiept in gedachten; -e wMrd,
vraoge = met een diepe zin.
af!. deepzinnigheid.
dier, dier, v., -e, dierke (gwI. bies, z. bee s t): in
zegsw. ir. e lekker - b.v. dat heet miech zeker dat
lekker - van 'n sjoendochter vaan diech gelap; dat
errem dierke = dat arme wurmpje (van een kind).
Ook in ss. komt diere- voor: dierentuin, of in ss.-af!.
dierebesjerreming, dierentemmer en in enkele af!.
Ondier, gedierte.
dierbaar, ongebr.; vervangen o.a. door leef.
dierenarts, 1, viearts, m., -e: de - kaom te laat, 't
kaaf waos d'r al.
2, biestendokter, z.a.
dies, z. des.
diese (muz.), diejes = la - .
diets, z. d u t s.
dievegge, komt niet voor. Men zegt dee! (z. die f).

DIGKELE*
dievenslot, devesloot, 0., -sloter = veiligheids-,
nachtslot: 't - marsjeert neet good.
dieventaai, devetaol, v.: ze sprooke kriemerwools of
'n - , iech verstOnt niks.
dievenwagen, devewage(l), m. -(1)s = arrestantenwagen, celwagen waarmee gevangenen werden vervoerd; z. i e z ere wag e 1* onder wag e n.
dieverij, deverijj, v., -e: alderleij -e had heer op ze
gewete = kleine diefstallen.
diezelfde, deezellefde, m., diezellefde, v., datzellefde,
0., diezellefde mv., aanw. en bepalingaankondigend
vnw., zn. en bn.: deezellefde (maan), diezellefde
(vrouw) heet 't gedoon; in deezellefden tied gesjreve;
en diezellefde (luij) die veer vreuger Mbbe gehollepe,
werreke us noe tege.
Bijv. deezellefste.
diffendere*, zw. = verdedigen: ze rech - ; iem. met
vuur in e gezelsjap - ; dikwijls ref!.: tegen die
prdotsjes kin mil z. neet - ; ook als contaminatie:
(ziech) verdiffendere.
digereren, dizjerere, zw. = verteren: m'nhier is oon
't - , stuur 'm neet; good veur te - .
digestie, dizjestie, v., os: e sldapke noo 't ete, good veur
de - = spijsvertering.
dig gel, digkel, m., -e = a) scherf: de pOf'seleine pot
veel in -e; b) kootbeentje, oorspr. van schapen,
geiten, varkens (fr. jouer auxosselets) bij het kinderspel: dee bijj 't neergoje de -e opein kraog te valle,
had "bogkelebaj" en waos oof; tene -e = van tin.
af!. digkele (ww.).
Opm. Niet geheel zeker is het, of digkel a hetzelfde
woord is als digkel b.

digkele
digkele*, digkelde, gedigkeld: de meidskes zaoten op
de stOppe te - = bikkelen (spel). ]jit spel had vier
"gangen" in overeenstemming met de vier zijden
van de digkel. Bij het plaatsen der digkele werd
telkens een bal opgeworpen en opgevangen en
werden de vlg. regels gezegd: Van ierste sjierke
tot vijfde sjierke, look, pans, vOrke stoke, ketelke
opzette, was, wasse, striek, strieke.
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DIGNITE
dlgnite, dienjeteit, v.: 't is 'n aajd prerogatiej, verbOnden aon z'n - = waardigheid. (-je- = -ja-)
dij (lichaamsdeeI), 1, z. bat s, het gewone woord.
2, dijj, v., -e.
dijk, diek; m., -e, diekske = waterkering Iangs een
water: d'n - tOsse Maos en kenaalj iemes aon d'nzetlej op de Maosdiek laog de Maosmeule.
[diek; dieke; diekske].
8S. diekbreukj Maos-, spoorwegdiek.
afl. bedieke (ww.).
.dijn, dien, bez. vnw. 2e ps. enkelv.: diene pa, dien
ma, die keend, dien a:wwerSj in verzwakte vorm:
d'ne pa, d'n ma, de keend, d'n a:wwerSj zelf8t. d'n
dijne (n.1. pal; de dijn (n.1. ma), 't dijnt (n.1. kind);
iech krijg 't mijnt en diech krijgs 't dijnt n.1. deel.
De vormen met niet gediftongeerde ie hebben
sleept., die met gediftongeerde, stoott.
Aangaande de vormen die broor, vajer, mojer enz.
z. m ij n.
dik, dik, bn., bw.; dikker, dikste = (in 't algemeen)
niet dun; van aanzienlijke omvang: die plaank
waor te dik, ze spdolden op 'n mikj 'nen dikke boekj
'n dikke lochj dikke vrunj dao zit de ves neet - =
er is daar niet veel vis; dat lik 'r - Opj 'n - vel
Mbbe = huid, eig. en fig.; maak dich neet - , dun is
de mode (of: maak dich mer gein dikke bein) =
tegen iem. die zich opwindt, een hoge borst opzet;
die wedevrouw waos - van gojigheidj met 'n dikke
tOng bazelde de zaatlap van kiene en knijnsj door en dun met iemes goonj z. ook d i k s t e.
S8. dikboek, -kopj vingerdik.
afl. dikkerd; dikde, dikte.
dlkste, in de zegsw. wee heet d'n dikste = wie heeft
het meeste geld, wie heeft de meeste invloed, het
meeste gelijk enz. ?
dikte, dikde en dikte, v., -s = het dik zijn: de - vaan
de moer bedroog 'nen have meter.
dikwijls, z. de k s*.
dikzak, dikzak, m., dikzakke of dikzek: in Gods naom
daan mer, zochde 't dikzekske.
dillekaot*; din*,. z. del i k a at; den I I I.
diner, dinee, m., os, dineeke = (fijne) maaltijd: op
'nen - verzeuke; 'ne fijnen - gevej .d'n - van de
Staote.
ss. femilie-, kemunie-, vesdinee.
ding, dink, 0., dinger, dingske = zaak, lichaam,
voorwerp: wat is dat veur 'n -, wat dao lik? doeg dat
- toch weg (min.); aander dinger aon z'ne kop Mbbe
es kaartej ein - is zeker: de moos zuiniger zienj 'n
aordig - , dat kinneke; trouwe en dat met zoe jank = meisje.
[dink; dinger; di:ngske]
afl. dingesj anding.
dingen naar, ongebr.; gwl. vraoge nao, sollicitere nao
(of: veur).
dinges, dinges(e) = a) iem. die men niet wil of kan
noemen: de wets wel, - oet de Staat; b) wat men
niet wil of kan noemen: veer Mbben aon Dibbits e
bitteke d'n - ; ze velen op hunnen -.
dJnsdag, dinsdag, m., dinsdage: iech k6m e (of: 'n,
of: op) - j of: iech kOm - j 's dinsdags bin iech neet
toesj ook weI dee n s d a g.
ss. dinsdagmorrege, -middag, -aovend, of: dinsdaggemOrrege, -middag, dinsdaggenaovend; vastelaovensdinsdag.
.
afl. dinsdags.
dip*, z. 0 n* I.
diploma, diploom, ID. en 0., diplome, diploomke
a) bewijs: d'n - van 't eindeksamej b) akte: in 620
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II DISTEL*

gaof Dagobert 't - veur de stiechting van 't Wittevrouwekloester.
Bijv. dipploom.
diplomaat, diplomaot en dipplemaot (-pIe- = -PIe-),
m., -e: de diplomaote zien noe weer bezig um d'n olie
oet 't vuur te gete = staatslieden.
direet, direk, bn., bw., direkte = onmiddellijk;
rechtstreeks: 'n direkte verbinding met Pariesj direkte belastingej de moos - Mmmej en de pestoor gereid • ..
direeteur, dirrekteur, m., -e, Os, dirrekteurke: d'n van de Borregersjaol.
ss. dirrekteurskamer, -vergaderingj dirrekteur-ginneraol.
direetie, dirrektie, v., os: dee heet dao de - = Ieiding;
de hiere van de - = het bestuur; dao moot de veur zorrege.
ss. dirrektievergadering.
directrice, dirrektries, v., -e(s), dirrektrieske: de van de meidskessjaol.
ss. dirrektriesekamer, -vergadering.
dirigent, dirrizjent, m., -e, dirrizjensje: d'n - vaan
't orkes.
dirigeren, dirrizjere, zw., = a) richten naar: 'ne breej
aon hdam gedirrizjeerdj b) besturen, Ieiden: 'n orkes,
e kansaeT-.
ss. dirrizjeerstek.
dls, 1, des, m., desse: zet diech aon d'n - (Franquinet).
2, taofeI, z.a., tans het gewone woord.
discipline, dissiplien, v.: ze heel- onder hdOr komuite
= tucht; op de H.B.S. kaom in deen tied neel vdol
terech vaan - = orde.
discours, diskoer, m. en 0., -e, diskoerke = rede:
ach daog woorte besteijd aon 't vaan boete liere vaan
't - ; 'ne sjoenen - hawwe.
diskerere*, zw. = van gedachten wisselen; redetwisten: dao is al hiel get gediskereerd euver de vraog.
boe Sintervaos begraoven is.
diskerere < fro discuter; ook Keu. diskereere.
diskrediet, diskerdiet, o. = kwade roep: iemes in bringe.
disperaot*, z. des per a at.
dlspetaar*, m., -s = iem. die graag disputeert, die
graag gelijk wi! hebben: de Mbs vaan die luij, die
altiedgeliekwelienhObbe, van die -s; verg. z w a rtpetaar (-pe- = -pa-).
dispetaar verg. Rijnl. dispetat = gewohnheitsmassiger Widersprecher (Rh.Wtb.).
dlsputeren, disputere, zw. = redetwisten, gwl. refl.:
ze disputeerde z. euver de vraog, of me moos zegke:
iech doon 't of iech daon 't neet; ook: dis pet ere
(-pe- = -pe-); verg. dis pet a a r*: dat iewig
gedispeteers.
afl. gedisputeers, gedisputeer, gedispeteers, gedispeteer.
dispuut, dispuut, m. en o. = redetwist: 'nen - hObbe
met iem. euverj op 't sjeije vaan de merret waor gekomme.
Idlssel, z. des8er*.
II dlsseI, disteI en dissel, m., os: 'ne nuijen - is nudig.
disselboom, distel- en disselboum, -buim: d'n distelboum braok en 't peerd ging devendoor.
dissinfektere*, z. des i n fee t ere n.
I distel, distel, v., Os, -e, distelke = bekende plant =
d'n ezel mt distele; distels en deures.
S8. distelbl6m, -vinkj douwdistel.
afl. distelig(heid).
II distel*, z. d i 8 S e I I I.

DISTREWIE*
distrewle*, m., -s (-tre- = -tr;!-): = (boek)vink
geblinde -s weurde neet mie op de bookvinkek6nkoers
touwgelaote.
Bijv. disterwie, disterwiet, distrewiet.
distrewie(t), onomatopee naar het geluid van de
vink; Rijnl. Disterwitt = boek- en distelvink
(Rh.Wtb.).
district, distrik, o. en m., distrikte, distrikske: 't van de sjaolopziener.
ss. distriksjoolopziener; sjaoldistrik.
ditje, ditsje, 0., os: alderleij ditsjes en detsjes; noe %itte
de luij saoves te keuvele euver ditsjes en detsjes (=
datjes); heer heet aUied 'n - of een detaje = die
altijd aanmerkingen maakt, een vitter.
ditmaal, ditmaol, bw.: en - is 't veur good oet.
dlzzorder*, m. = wanorde: z'n zakes %ien in - .
dizzorder> fr. desordre.
dobbe*; dobbel(-)*, z. dub ben; dub bel ( - ).
dobbelen, dobbele, zw.: um 'e runsje (of: 'nen drej) - ;
kaarte en-.
ss. dobbelapeul.
afl. dobbeleer; verdobbele, gedobbela, gedobbel.
dobbelsteen, dobbelstein, m., dobbelstein = teerling: doo is 'nen - Onder de kas gerold; bij verg. ze
snooj in de ketel e swk vet in dobbelateinsjes (= kubusjes) en fruitde doo e paar unne in; dat is met goeje = hachelijk, op goed geluk af iets doen.
dobber, z. 0 p p e r*.
doeh*, vgw. = edoch.
dochter, dochter, v., dochter, dochterke: heer troude
met de aajdste - van Kriekelezaank; ein van de
d(jchter vroog hMm ,wat heer eigentlik doog; d'ne zooo
trouate, este wela, d'n - , este kina.
ss. dochterszoon; keuningsdochter; winkeldochter.
doetor, z. do k t e r.
document, dokumint, 0., -e, dokuminsje: dat - bewaorde me vreuger op 't arsjief; aw -e.
Bijv. dOkkemint (e = ;l).
dOddel*, m., -s, d6ddelke = prop, dot; klein dik
meisje, vrouwtje: 'ne zakdook in e dOddelke in z'n
tes; zoe 'n d6ddelke wei iech neet es vrouw.
dOddele*, d6ddelde, ged6ddeld = knuffelen: dat kinneke ina lekker - .
dode, doeje, m., doej, v., doeje, mv.: wievaijl - vendaog? vraogde d'n doktoer; de - laote r(jste; z. ook
dood.
dodelijk, dujelik, bn., bw.: - vergif.
Dodemon*, in de zegsw. oetgesjeijd en 't bliff zoe, zag
Dodemon = afgelopenl zo blijft het.
Dodemon, een Maastrichtenaar, wiens lijfspreuk
dat was en die graag en dikwijls ruzies beslechtte.
Is hij dezelfde als Francois Dodemont die 20 maart
1661 doodgestoken werd door een zekere Fastre?
De moordenaar werd "onthalsd" 13 april 1661
cf. Maasgouw 1880 jg. biz. 348.
doden, doeje, doedde, gedoed of geduud: heer had 'n
errem meidske mishandeld en geduud; kaUek is ein
van de mies krachtige mikrobe-doejende faktors.
Opm. Gewoonlijk tegenwoordig: doed (of: kepot)
make, vermaore etc.
dodenmars, doejemarsj, m., -e: de sleipende wijs van
d'n - van Chopin woor ze levelingssWk.
I doe*, = toen, 1, bw.: - woos 't 'nen aanderen tied;
wie heer dat had gezag, - vloog 'm z'ne vrund um d'n
hala; 2, vgw.: - de brandspruite kwaome, waos 't al
te laat; z. ook toe n.
[doe:]
II doe*, ps. vnw. 2de ps. enkelv. = JIJ, JOU; nog in
uitroepen en in bepaalde sociale kringen; in het
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alg. gebruik vero.: Mestreechter sprook, - zeute
taol! - sjoftie, sjinoos totate bis; en - / - kaana
ouch ein op d'n kake kriege; diech en doe is 'n hansvot, tegen iemand, die tegenover een meerdere te
familiair deze tweede ps. enkelv. gebruikt; d'n tied is
veurbijj, tot, es de wiever %iech aon 't kekele woore, ze
%iech verwete: mie groetvajer heet neet de Groete
Grach opgeloerd wie dee van - / (nl. aan de kaak
gestaan) z. ook g ij.
[doe]
doed(-)*, z. do 0 d ( - ).
doedej*, m., Os, doedejke = lieverd, dot, schat: kOm,
daan puun iech dich ins, lekkeren - ; is 't neet woer,
leven -?
doedej = Rijnl. dudei = troetelwoord voor een
kind (Rh.Wtb.).
doedel, z. doe del z a k.
doedelen, doedele, zw. = a) een gedempte, zacht
vloeiende toon voortbrengen: d'n organis bleef nog
get op d'n (jlleger - ; b) op de doedelzak spelen.
doedelzak, doedelzak, m., doedelzakke en doedelzek:
't bellemenneke met z'nen - trok door de stroote; 'ne
maog wie 'nen - = veel kunnen opnemen.
doeds(-)*, z. do 0 d ( -), do 0 d s ( - ).
doej(-)*, z. dod e no, do 0 d ( -), do 0 i ( - ).
doek, dook, 1, o. (stofn.): sterrek blouw - ; 2, m.,
deuk, deukske (voorwerpsn.): doeg diech 'ne naten
- um d'n hals; zoe wit wie 'nen - ; gein deukskes
d'rum drejje.
[doo:k; deu:k; deu:kske] verg. de u k.
ss. dook- ,dokespang; hala-, hand-, swb-, zakdook.
doeleke*, 0., -s, in de zegsw.: e gek - = zottinnetje.
doeme*, z. d u i m.
doemendrejjer*, m., doemedrejjers = a) ledigganger, nietsdoener: heer deit niks, liet z'n vrouw werreke, 't is 'nen echten - alle ze leve gewees; b) besluiteloos iemand (Jaspar); c) vleier (Franquinet).
doen, 1, doen, deeg of doog; gedoon (zie echter ook:
gedaan) (afw. ww. v. o.t.t. iech daon of doon, diech
deis,heerdeit,geerdoot;geb. w. enkelv. d,oeg, my.
doot); met de meeste bet. v.h. A.N.: iech doon (of:
daoo) 't met plezeeT; 't spTeke is gemaak, meh 't doen
is de zaak = geen woorden, maar daden; dat deit
me neet = is niet gepast, kies; e gebedsje - = bidden; de mea - = dit doet de priester, de mes dene
= dit doet de misdienaar; 'n gooj pertijj - = cen
goed huwelijk sluiten; dao is 't um te - = dat is
de reden; 'n doethun - , 'ne moord - ; doeg watate
wela, dan weuTsteneet gek = tegen iem. die niet overreed kan worden; ze wooTd goot kinne doen = goed
ter tale zijn; hti(jT hOOTe - = opmaken; heet de
moog de kamers al gedooo = opgeruimd, in orde
gemaakt; hiere die de merret doge = inkopen op
de markt deden.
[doen; dee:g; doo:g; gedoon] de afw. ww. v. hebben stoott. behalve doeg [doeg]
ss. aon-, aoj-, euveT-, oet-, vol-, wegdoen.
afl. bedoen.
2, doen, m. en 0.: veur %ienen - , velt 't met = in
aanmerking genomen wat men van hem gewoon
is; z'n hiel - en loote bevelt ua neet = zijn hele
gedrag; iech bin blijj weeT in m'nen awwen - te zien
= oude staat; in gojen - %ien, verkiere = geldelijke omstandigheden.
Het A.N. van doen hebben, zijn = Ma. van dooo
Mbbe, %ien.
[doen; doon]
doenIiJk, 1, doonlik, vero.
2, te doen: dat is neet te doen = ondoenlijk.
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doer*, z. d u urI.
doerak, doerak, m., doerakke: lieleken - / sjeer diech
van d'n here aofj noels zaog iech groeter koppel doerakke bijjein.
I does*; II does, z. do 0 S; t 6 s j*.
doetere (zich)*, zw. = fr. se douter = min of meer
bewust zijn van: iech doeteerde miech allang devaan.
doeve(-)*, z. d u i v e n ( -) en vlgd.lemma's.
doevekiirrel*, m., -korref = korf met een of meer
duiven, die teruggekeerd (bij een wedstrijd) door
zogenaamde "doeveluipers" naar de jury werden
gebracht: de doeveluipers lepe op zokke met 'nen in de mood.
doeves*, O. = duiventil, duivenslag.
doevespieker*, m., -s = duivenslag: hiel daog zaot
heer op z'nen - (of: ze doeves).
doez-*, z. d u i Z-.
doezelaar, doezeleer, m., -s = het bekende tekeninstrument: boe hObste m'nen - gelag?
I dol, d6f, bn., bw., d6ffe; d6ffer, d6fste = niet
helder: 'nen d6ffe slaagj dat k16nk zoe -.
af!. d6ffigheid, d6fheid.
II dol, d6f, m., d6ffe, dufke = flinke stomp, stoot,
duw inz. in de rug of de zij: iem. 'nen - in z'n zijj
gevej deen daogeneet, dee sj6f, dee gaof miech - op
- op mien verkneusde knoke.
d6f = Rijnl. Duff (Rh.Wtb.).
afI. d6ffe (ww.).
III dol, d6f, bn., bw.; d6ffer, d6fste = mat: - weer
= loom, drukkend; - werremj 't zellever is get gewoorde = blinkt niet meer.
SS. d6fblouw.
afl. d6ffigheid, d6fheid.
doUen, d6ffe, d6fde, ged6f (ged6fde) = stoten,
stompen: deefieloe, estee dat keend mer kin-/
d6ffe = RijnI. duffen (Rh.Wtb.).
doffer, z. h 0 r e*.
dog, dok, m., dogke, dokske: 'ne groete sterreken had heer aon de lijn.
ss. dogkeneus, -geziech.

'n dokkaar
dogkar, dokkaar, v., dokkare: 't dokkeerke van d'n
dokter heel veur de deur stelj noe rijje de dokters in
'nen oto, vreuger vaal in 'n - of in 'n sjees.
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dok*; doksaal, z. dog; 0 k s a a 1.
dokter, 1, dokter, m., os, dokterke: hool d'n - j wat
weite de -s toch devaan, wat 'ne mins mankere kaanj
de -s van Klavarie.
ss. doktersfieziet, -rekeningj fOOs-, hoesdokter.
af!. doktere (ww.).
2, doktoer, m., os, -e; vero. of spott. met klemt. op
tweede lid: d'n - liet uuch veur einige waord die
heer met uuch sprik, 6 Luikse sjillinge en 1 oord
betaole.
dol, dol, bn., bw., dolle; dolder, dolste = a) draaierig: op die meulekes weur iech gaans -, meh vaan
'ne wals nog miej b) niet in staat te denken: de
maaks miech - met dat spiktakelj iech weit neet,
wie 't met miech te pas is, zoe - bin iechj c) van
dieren: buiten zich zelf, razend: - van de pijn en de
sleeg vloog de kat de vinster oetj d) niet pakkend:
de sjrouf is - j nog: wie dolder gebrouwe, wie beter
beerj iech gluif tolste van 'n - sjaop gegete hObs =
tot je stapelgek bent.
dol predikatief en adverbiaal en attributief O.
enkelv. met sleept.; in aIle andere gevallen met
stoott.
Opm. In de bet. van aan watervrees lijdend is dol
w.i.g. (A.N. een dolle hond: Ma. 'ne raozetigen
hood) in de bet. van krankzinnig evenmin, Z. echter
do 11 e n.
afl. dolle (ww.); dolheid, dolligheid.
diil(-)*;dolen, z. dol(-); dwalen.
doUijn, dolfijn, m., -e, dolfijnsje: iech maak uuch, zag
d'n awwe sjrienewerreker, aon die kas 'nen - , zoe
ziegedr6ch.
dolgaarne, -graag, ongebr.; gwI. erreg gere.
dolheid, dolligheid, V. = draaierigheid: dokter, m'n
vrouw heet las vaan - in de kop, veuraal es ze ziech
moot b6kke.
Opm. dOlheid en dolligheid hebben niet de bet. van
razend zijn, z. opm. bij dol* (= A.N. dol).
dolk, dollek, m., -e, dollekske: iem. met 'nen - doedsteke.
[dollek; dolleke] dol- van dOllekske heeft eveneens sleept.
ss. dollekmels, -steek.
dollen, dolle, zw. = a) zinneloos praten, ijlen: met
die hoeg koors deeg heer niks es - j b) slachtvee door
een slag bedwelmen: ze goon us slaehte, iers um de
biiort gedold en gevild en gekaord en 't erregste nog
aon sestig sent verkochj z. ook mat sen.
afl. dollingj verdold.
diilleper*, z. d 0 r pel.
diilllng*, v., -e = duizeling: las van -e hObbe.
I dom, dom, m., domme: d'n - vaan Kolle; ook d 6 m.
ss. dom-, d6mhier, -kapittel.
II dom, d6m, bn., bw., d6mme; d6mmer, d6mste:
'nen d6mme minsj 'n - sjroetj spreek neet zoe -.
ss. arsjie-, olied6m.
afI. d6mmerikj d6mmigheid.
III -dom, -d6m, achtervoegsel: awwerd6m, riekd6m
enz.
domaniaaI, dominjaal, bn.: de - mijn = mijn die
vroeger aan de staat behoorde; dominjale geujer(e)
= gesekularizeerde (vroeger kerkelijke) bezittingen (gwI. domeinegood).
domein, domein, 0., -e = grondbezit; geestelijk gebied, waarop men het recht heeft zich te laten
gelden: -e van de Keuninginj blief daovaan aof, dat
is mie-.
[domein; domei:ne]
ss. domeinegoodj staotsdomein.
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domeingoed, domein(e )good, 0., domein( e )geujer(e)
= in de Franse revolutie gesekularizeerd kloosteren kerkbezit: - kump neet aon d'n derde maan (de
derde kopersgeneratie nl.).
domestiek, d6mmestiek, m.-v., -e = dienstbode: edeTen OOag tot 'nen - te laat kwaom; miring met -e.
Dominieaan, D6mmenekaan, m., D6mmenekane
(-ene- = -ana-): eine zoon is - , d'n aandere Zjezwiet; z. ook pre e k h e e r.
ss. D6mmenekanekeTTek.
domino, domino, 1, o. = spel: e speul - ; 2, m.,
dominoos = a) karnevalskostuum: 't maske had
'ne zwarten - aon; b) persoon in een domino: d'n
- had e VUUTTOed maske op.
ss. dominospeul, -stein.
ss.-afl. dominospeuler.
dommekraeht, d6mmekrach, v., d6mmekrachte: de
gebreurs P. hadden 'n - en bTeekiezers metgebTach.
domp*, bn., bw. = bedompt: de kamers rien te - ,
z. do mpig.
dompelen, d6mpele, d6mpelde, ged6mpeld = a) geheel in een vloeistof doen ondergaan: in 't water-;
b) fig. gehee1 doen verzinken: in leid, rouw, slaop
ged6mpeld.
domper(tje), z. d 6 m pte u r ens j e.
dompig, d6mpetig en d6mpig, bn., bw. = bedompt:
'n d6mpetig hoes, e bTeujetig kemerke; d'n d6mpigkleine zaol weersjalt vaan rouw spiktakel, platte taol.
afl. d6mpetigheid, d6mpheid.

'n dompteurensje met spinsleech
dompteurensje*, 0., -s = dompertje, kapje om kaarsen uit te doven: 't - sjoot los van de stek en bleef
op de keers steke.
d6mpteurensje = A.N. domphorentje; met volksetymologische wijziging (op grond van de vorm)
in teuTensje = torentje.
diin*, z. dun en on*.
donder, d6nder, m., Os: huur d'n - ins; um d'n neet; heer kreeg op z'nen (of: z'n) - = kreeg er van
langs; verg. b I i k s e m.
ss. dOnderbieske, -buij, -kop, -slaag, -sjoor.
afl. dandere (ww.); dOnders.
Opm. Naast dOnder ook dander, ook in ss. en afl.
donderbeestje, d6nderbieske, 0., -s = zwart insektje
van de orde der Blaaspoten bij onweerachtig weer:
euveraal valle -s; 000 is miech 'n - in m'n aug
gekomme.
donderbui, 1, d6ndersjoor, v., d6ndersjore: dalik
kriege ver de - ;
2, d6nderbuij, v., -e.
donderdag, d6nderdag, m., d6nderdage: met Witten
- ; veer vertrekke - (of: e of: 'n of: op -); dOnderOOgs is gein lea.
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ss. d6nderdagaovend, -middag, -mOTTege, of dOnderdaggemiddag, -mOTTege; dOnderdaggenaovend.
afl. dOnderdags.
donderen, d6ndere, zw.: 't dOnderde wied eweg; heer is
d'n trap aof gedOnderd = gevallen; veer d6nderden
'm oet de deur = wierpen; wat dOndert hun dee
vreemde vent = scheelt hun!
Opm. Naast dOndere hoort men ook dikwijls dandere evenals in de ss. en afl.
donderkop, d6nderkop, m., -kop: nog haange dOnderkop in 't zuije = opbolling aan de rand van een
onweerswolk.
donkel*, z. don k e r.
donker, 1, d6nkel, bn., bw,; d6nkelder, d6nke1ste =
duister, niet of weinig verlicht: in - kmeke; 'n pak = niet licht; met Persjankel is 't um ach ore
- ; z. P 0 r t i u n cui a fee s t; zn., 0.: in 't ritte, of: in d'n dOnkele ritte; nog: 'ne liechten dOnkele = een grijskleurige duif.
2, d6nker, bn., bw.; d6nkerder, d6nkerste: 'nen dOnkere keldertrap; - tijje (in overdr. zin gwl. dOnker);
zn., 0.: in 't dOnker riete, of: in d'n dOnkere riete.
ss. dOnkel- of dOnkerblouw, -roed.
afl. dOnkelig- of dOnkerigheid; dOnkel- of dOnkerheid.
dons, d6ns, m. en o. = fijnste veren: e kosse met - ;
bij verg. zoe teikent rich OOt wazig - ouch ooj op 't
zwart-zwoer klokgeb6ns.
afl. danzig.
donziy, d6nzig, bn., bw.: e verebed dik en - = zacht
als dons.
afl. dOnrigheid.
dood, 1, doed, m. en dikwijls ook v.: d'n - kump
anverwach; 'ne zachten - Mbbe; d'n - in de pot;
oetzien wie d'n - vaan Iepere = slecht; d'n eine z'n
- is d'n aander ze bToed; OOt kos mesjiens z'n men; geer zeet 'ne goje um de - te goon hole = ziet er
zeer slecht uit;
2, doed, bn., doej( e): doed is doed; heer waor mie - es
levetig (of: wie levend); rien ze degelik -? 'n peerd; 'nen doejen hand; 'n doej mOsj; doej katte,
hun; iem. - beije; de doej haand = eigenaar
die zijn goed niet vererft; rich zellej - deile = zo
verdelen dat men zelf niets krijgt; de zous neet
weite, wee - is = tegen iem., die doet of hij nergens van afweet; z. ook dod e.
ss. doedeTTem, -invoudig, -groore; doedsbang, -beOOard, -benajd, -kraank; doedblieve, -goon, -make,
enz.; z. ook de vlgd. lemmata's.
afl. doeje (z. dod e, dod en); duuds, doeds.
doodbed, doedsbed, o. = sterfbed: op z'n - vermaakde heer alles aon z'nen neef.
doedbeijer*, m., -s = iem. die in staat wordt geacht,
iem. anders dood te bidden, d.i. door bepaalde
gebeden diens dood te veroorzaken (volksbijgeloof).
dood(s)brief, doedsbreef, m., doedsbreve = rouwbrief, kennisgeving van overlijden: heer had geinen
- gekrege en daoTUm ging heer neet ter lieke.
doodgraver, doejegrever, m., os: d'n awwen - wees
us 't graaj; bijj elke grap trok heer e geziech wie
'nen-.
doodbemd, doedshumme, 0., os: de zusters zorregde
veur 't - ; z'n - (of: z'n doedshummeke) aonMbbe =
op z'n laatste benen lopen, versleten zijn inz. van
voorwerpen: dee kojjiepot heet z'n - (of: doedshummeke) aon.
doodkist, 1, zerrek, z. z e r k (het gewone woord).
2,doedskis, v., doedskiste: 'neike-; z. ook 0 v e rj a s.
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noons
doods, 1, duuds, bn., bw. = stil, somber, akelig eenzaam: wie -I zouw al 't leve :den geweke? de biJrTeg
leeg, verslete, - /
2, doeds, bn., bw.: 'ne lange, grijze, doedse moer.
doodsangst, doedsangs, v., doedsangste: iech Mb
doedsangste oetgestande met dee koejOng.
doodsbleek, doedsbleik, bn., bw.: wie heer 't vonnis
hoon, woon heer - (of: bleik wie 'nen doeje).
doodsebJeten, doedsjete, sjoot doed, doedgesjote:
toen sjote ze 'ne mina doed veur 't sm6kkele vaan e
paar reipe kwatta.
doodshoofd, doedskop, m., doedskop: wat is dee
mager gewoorde; e geziech wie 'nen - ; als scheldwoord: G(e)riffermeerden - .
doodslaan, doedsloon, sloog doed, doedgeslage:
met 'ne klOppel iem. - ; oneig. en daan sleit heer
diech doed met alderleij groete wiiiiTd = de mond
snoeren; noe sleit God der duvel doed! uitroep
van verbazing.
af!. doedslaag.
doodsprentje, doedsprinsje, 0., -s: de pestoer heet 't opgesteld; de Mster bTach 't gebTukelik - ; lege wie
'n - = heel erg.
doodstil, doedstel, bn., bw.: 'n - straot; 't woort stel,
-in'thoes.
doodstraf, doedstraof, v.: de -isal'ngoojhaafiew
aofgesjaf; thans ook: - s t r a f.
doodstrijd, doedstrijd en -stried, m.: d'n - doorde twie
ore; 'ne lange - = worsteling met de dood.
doodszweet, doedszweit, o. of m.: kTaanke die 't oppe veurkop hink.
doodvallen, doedvaIle, veel doed, doedgevalle: heer
is op straot doedgevalle; in verwensingen: val doed;
de kina miech - ; eenvoudige ontlading van affekt
(i.c. verrassing): val doed Zjangl bis diech dati?
doodverven, ongebr.; in eig. bet. in de grondverref
zette; fig. algemein geneump, aongeweze weurde.
doodvijand, doedsvijand, m., -e: dat gon iech m'nen nogneet.
doodvonnis, doedvonnis, 0., doedvonnisse: 't woort op de merret voltrokke.
doodwagen, doejewage(l), m., -s = lijkwagen, z.a.:
ze mOste veur de keTTek op d'n - wachte.
doodziek, doedkraank, bn., bw.: dao is ze - vaan
gewoorde; had heer neet - kinne weurde?
doodzonde, doedzun, v., my. = enkelv.: trouwen is
gein - , lachde de pooter; iem. z'n zeve - zegke =
geducht de mantel vegen.
dool, douf, bn., bw., douve; douver, doufste = a)
niet kunnende horen: get - :den; 'nen douve maan;
Oostindies - ; b) loos: 'n - neut = een loze noot;
(met woordspeling) een dove vrouw, doof meisje.
douf predikatief en adverbiaal en attributief o.
enkelv. met sleept.; in aIle andere gevallen met
stoott.; z. ook do v e en d u i f.
ss. doufgebore; doufpot; poldouf.
af!. douvigheid, doufheid, douverik.
doofheid, 1, douvigheid, v. = doofheid inz. in liehte
graad: die - Mb iech noo m'n kaw gekTege.
[dou:vigheid]
2, doufheid, v. = doofheid inz. als ernstige kwaal:
e middel, 'n wuwstel tege - .
[dOufheid]
doofstom, doufst6m, bn.: 'n - keend. z. stomdoof.
dooi, doej, m.: met deen - is de Vrietof ein slebTik.
dooien, doeje, doejde, gedoejd: 't heet venach gedoejd; 't doejt; 't geit -.
ss. 6ndoeje.
afl. doej.
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dooier, dojer, m., -s, deujerke: e p(Jlleeijke met 'ne
liechgelen dojer; dee z'n eijer Mbbe twie -s = dat is
een bluffer; raadseltje: iech kaom ina bijj e wit
kluusterke, dao klopde iech op 'n deurke, doo kwaom
miech e klei geel piioterke opedoen.
ss. eijerdojer.
dooiweer, doejweer, 0.: wat 'ne pratsj met dat - .
doon*, met aon, bijj = dieht bij, vlak aan: - aon
(of: bijj) de moer = vast tegen de muur aan (Franquinet); vero.
doon = mnI. done, Rijnl. don = nahe, dieht dabei
(Rh.Wtb.).

'nen doup
doop, doup, m., duip: zes kinder, die iech nao d'n
helligen - Mb gebTach; verg. d 0 0 p s e I; voor
een zegsw. z. b 0 e r I.
[dOup; dUip]
ss. doupjies, -kapel, -kleid, -water; z. ook ss. bij
d 0 pen; kinderdoup.

'n doupv6nt
doopeeel, doupseel, m., doupsele = doopbrief: dat
bieske krijg z'nen - oet 't Hollands "Woordenboek"
= naam.
doopldnd, duipkeend, 0., -kinder = dopeling: de
baker mOs 't - nao de kerrek drage.

DOOPSEL

doopseI, duipsel, 0., -s: de mellek waOT vaan de blouw
kooj, want boeten d'n helligen doup woorte nog mie
duipsels touwgedeend in de pTochie.
Opm. doup is o.i. iets plechtiger, officii!ler dan
duipsel.
doopvont, doup- en duipv6nt, 0., -e: e kopere-.
door, door, 1, bw.: iech kin 'm - en - j Wsse de
hoezer - j Wsse (of: 6ndeT) de bedTijve - j altied - j
de wereld - j 2, vZ.: - de maerj 't ging miech - m'n
haTtj - de vingers zienj - 'tjaoT, de weekj - de bot,
z. bot* IV.
ss. Het bw. vormt evenals in 't A.N. ss. scheidb.
(dooTdTieve met ldemt. op dooT) ww. en onscheidb.
(dooTbOOTe met ldemt. op starn v. h. ww.) met dezelfde schakeringen in de bet. als in het A.N.
Andere ss. dooTmagerj aldooTj doo-, hijj-, midde-,
6ndeT-, WssedOOT enz.
doorbijten, doorbiete, beet door, doorgebete = a)
door bijten stuk maken, verdelen: de hel koors kin
iech neet - ; b) met kracht bijten, zodat de tanden
erdoor gaan: d'n hOOd spiiolde mer; heer beet neet
doorj fig. heer vTijjt wei zoe bitsje met de dochter,
meh heer bit neet dooT = vraagt ze niet ten huwelijk.
doorbraaf, doorbraaf, bn.: 'nen doorbrave maan (of:
door en dooT brave m).
doordacht, doordach, bn., doordachde: 'n - antwooTd = goed overdacht.
doordat, doordat, vgw.: - de Temme neet wmekde,
sjuifde d'n oto 't water in = uit oorzaak dat.
doordeile*, deilde door, doorgedeild = in stukken
verdelen: 'nen appel, 'ne kook - j verg. d 0 0 rsnijden.
doordoen, doordoen, deeg door, doorgedoon: de sop
- = zeven; doorgedoon werrek = van te voren
bekonke1de zaak.
doordraaier, doordrejjer, m., -s: d'n awwewaOT 'nen oppassende mins, meh de zoon is 'nen - = verkwister.
dooreen, doorein, bw. = a) gemiddeld: dat kos vief golde per sWkj b) door elkaar: allea - (of:
6nderein)j nog: heer is gans - = in de war, of: zijn
verstand kwijt; 't UJp 'm e bitsje - = hij is een beetje in de war, of: enigszins "raar".
88. dooTeingoeje, -gTeuje, -loupe, -sjodde enz.
doorgaan, doorgoon, g6ng of ging door, doorgega( a )nge = a) zich bewegen door: ze ging 't gengske,
't peuTtsje dooT j 6ndeT de poort - j b) niet ophouden
met (gaan), met voortgaan: ze ging mer dooT met
spTekej in 'n kleuT - = in dezelfde ldeur een kaart
uitspelen; 6TTeges op - j de vergadeTing ging neet
doorj gaank noe dOOT = hou op, schei uit; c) gelden
voor, aangezien worden voor: heer ging dooT veUT
(of: es) Tiek.
afl. dooTgoons, doorgaank.
doorgaans, doorgaons, bw.: - koom heeT te laat,
miestal op 't tippele = in de rege1.
doorgang, doorga(a)nk, m., -geng: 'nen ingen - j hijj
is geinen - = opening die ge1egenheid geeft ergens
door te gaan, verbindingsgang.
doorgedoon*, z. door doe n.
doorhalen, doorhole, haolde door, doorgehaold
a) belasteren, kwaad spreken van: iech hOb parlijj
getTokke VeuT de biJTTegemeisteT, wie ze hMm weer aon
't - WaOTej b) doorschrappen: e wooTd, 'n letter - .
af!. dooTholing (= doorschrapping).
doorhawwe*, heel door, doorgehawwe: a) des nachts
blijven feestvieren "doorroeien"; b) na het sluitingsuur in de cafe's blijven: met vastelaovend - .
doorjager, doorjeger, m., -s: Gus it wie 'ne sjeuTendeerser, meh heer bliff zoe mager wie 'n hout: 't is 'nen

DOORSCHIETEN

echten - = iem. die goed eet en drinkt en toch
mager blijft.
doorkomen, doork6mme, k(w)aom door, doorgek6mme: eelken daag de stad - = passeren; doo is
gein - aon = men kan er niet doorheen; of: het is
niet op te krijgen; dao k6mme ze bijj miech neet met
dooT = dat zal hun bij mij niet lukken, daar krijgen ze bij mij geen kans toe.
doorlaten, doorlaote, leet door, doorgelaote = in
staat stell en, niet beletten door te gaan: de peliesie
wouw 'm neet - j lietste miech dOOT! sjTiewden heer.
doorleze, 1, doorleze, laos, laoze, of: loos, loze door,
doorge1eze = a) tot het einde lezen: lees de breef
noe nog ins dooTj b) voortgaan met lezen: heer zag
niks, meh laos mer door.
2, doorleze, doorlaos, doorlaoze, of: doorloos, doorloze, doorleze = geheellezen: de gezet van a tot z - .
doorloop, doorluip, m., -e = a) plaats, waar men of
iets doorloopt: Wsse de baanke waos 'ne smalen - j
b) ruimte smaller dan een kamer, wijder dan een
gang met twee deuren: d'n - zouw 't kabinet met de
veuTkamerverbindenj dat is gein kamer, datis 'nen-.
doorlopen, 1, doorloupe, leep door, doorgeloupe =
a) zijn weg nemen door: wie iech de gaank dooTleepj
b) vluchtig lezen: de gezet eve - ; c) stuklopen: z'n
veuj - j d) zich voortzetten: de StToot lOp dooT;
e) voortgaan met lopen: veer lepe meT dOOT en dege,
of ver 'm neet zoogej - kinder, neet blieve stoon;
z. doorlope'nd.
af!. dooTluip.
2, doorloupe, doorleep, doorloupe: d'n doorloupen
aofstand = van het ene einde tot het andere; d'n
doorloupe kUTZUSj de vief klasse heet heer dooTloupe
= met succes gevolgd.
doorlopend, doorloupend, bn.: 'n - abonnemint (met
ldemt. op dOOT-) = steeds geldig; heer is - kTaank
(met ldemt. op dooT- of op -lou-) = geregeld voortdurend.
doorn, 1, dore, m., -s, deurensje: dee de zakes wet te
numme bijj de goje kaant, dee liet de doTes, plok de
Toezej dat is 'nen - oet de voot getTokke = dat is een
moeilijkheid opgelost.
ss. doTekroen.
2, deure, m., -s, deurensje: die steke wie twie -s,
zetste dich bove d'TOP (n1. de horens van een koe);
dOOT de deUTe8 zeen iech 't vTinge.
3, deun, m., -e: hegke vaan - .
doornen, deure, bn.: 'ne deuTe(ne) stekj 'n deuTe(ne) hek.
doornenkroon, dorekroen en doornekroen, v.: Slivvenier aon 't kTuus met de - .
doornstruik, deure(ne)stroek en dorestroek, m., -e of
-struuk: op dat zand gTeuje allein e paaT deuTe(ne)stTuuk.
doorroker, doorruiker, m., -s = pijp, pijpekop; geschikt om te worden doorgerookt: peeT kTeeg 'ne
sjoene ,nuijen - j overdr. = losbol: deen awwen(of: dOOTgeruikde) vertelde weer 'n,sjuinse mop.
doorseheuren, doorsjiiore, sjiiorde door, doorgesjiiord
= scheurend in stukken scheiden: heer SjOOTde de
bTeef VeuT m'n ouge dooT en de snitselkes gingen de
kachel in.
doorsehieten, 1, doorsjete, sjoot door, doorgesjote =
a) door een opening glijden: de touw sjoot dooT, de
knoup ging zjus dooT 't leukskej b) blijven schieten:
en de seldoote sjote meT dOOT.
2, doorsjete, doorsjoot, doorsjote: de dooTsjote veendel van 't Tizzjemint = met een schot (of schoten)
doorboord; e book met wit (pepier) dooTsjote = met
tussenelketwee bladen een wit papier aangebracht.
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DOORSJIKKE*
doorsjikke*, z. door zen den.
doorslaan, doorsloon, sloog door, doorgeslage =
a) blijven slaan; door iets heenslaan: heer sloog mer
doO'1', tot d'n aandere op de grOnd veel; d'n deksel - ;
b) van vogels: helder geluid geven; overdr. blijven
praten: - wie 'n blin vink; c) v. e. weegschaal: de
sjool laote - ten gunste van d'n ajdste.
afl. doorsloond; doorslaag.
doorslaand, doorslaond, bn.: e (of: 'n) - bewies geve
= aan aIle twijfel een einde makend.
doorslag, doorslaag, m., -sleeg = a) beslissing: dat
gaof d'n - = besliste; b) kopie: twie doorsleeg make
op de sjnefmesjien; c) drevel; nog: Greet Doorslaag
= ramme1; verg. doO'1'slaan b.
doorslikken, doorslikke, slikde door, doorgeslik =
door slikken door de keel voeren: slik OOt kneukske
mer door, dat zal wei z'ne weeg vinde.
doorsnede, doorsneij, m.: in - = gemiddeld; e gebouw in - teikene.
doorsnijden, 1, doorsnijje, snijjde door, doorgesnoje
= a) door snijden, delen: snijj de toert door en geef
eder de Mllef; 'n doorgesnoje appeleseen; b) voortgaan met snijden: ze bleve mer - .
2, doorsnijje, doorsnijjde, doorsnoje: dee smale
weeg doorsnijjt de groete weeg vlaak bijj 't diJrTep =
krnist.
doorspelen, doorspeule, spiiolde door, doorgespiiold:
nog ins apnuij 't hiel stok - = van het begin tot het
einde spelen; ze bleve mer - '= voortgaan met
spe1en.
doorspoelen, doorspeule, speulde door, doorgespeuld:
de buis ins - = dOOr spoelen reinigen; e lekker
rommedoeke en dat - met e paar glazer beer = door
het keelgat doen verdwijnen.
doorstaan, 1, doorstoon, st6nt, of st6ng, of sting
door, doorgesta(a)nde. -gesta(a)nge.
2, doorstoon, doorst6nt, of -st6ng, of -sting, doorsta(a)nde, -sta(a)nge.
Zowel 1 als 2 worden door elkaar gebruikt in de
bet. van doormaken (nl. een wederwaardigheid,
lijden), ondergaan en te boven komen: vd(Jlleid
mote - ; de opperasie heet ze good doorstande; wat
hOb iech die jaore neet doorgestande.
doorsteken, 1, doorsteke, staok door, doorgestoke:
ze staoke de dieke door = door steken een opening
maken; 'n doorgestoke kaart (of: doorgestoke werrek)
= hande1ing schijnbaar zonder bijbedoelingen,
maar berustend op een afspraak, bekonkeld.
afl. doorsteek.
2, doorsteke, doorstaok, doorstoke = met een
steek doorboren: 't hart - = eig.; fig. diep leed
veroorzaken.
doortimmerd, doortummerd, bn.: e good - hoes.
doortrapt, doortrap, bn., bw., doortrapde: 'nen doO'1'trapde sjiirrek, 'nen dOO'1'trapden ddiigeneet.
doortrekken, 1, doortrekke, trok door, doorgetrokke:
a) natrekken: 'n teikening - ; b) voortzetten: 'n lijn
- ; c) stuktrekken: trek de touw neet door; d) gaan
of komen door: heer is 't hiel land doorgetrokke;
e) kwaad spreken van: op deen aovend WOO'1'te hiel
get luij lielik doorgetrokke.
2, doortrekke, doortrok, doortrokke = een vloeistof, geur doen trekken in: mel boter good doortrokke; fig. doortrokke met nuij idees.
doorvoer, doorveur, m., -e: d'n - noo 't Belsj.
doorvoeren, doorveure, veurde door, doorgeveurd:
wien - = handelsartikelen door een land voeren.
ss. doO'1'veurhandel, -rech.
afl. doorveur.
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DOP
doorweg, doorweeg, m., -weeg = weg die doorgang
verleent, doorgang: veer mooste triJk, dao woos geinen - ; z. ook do r ewe e g*.
doorwerken, 1, doorwerreke, werrekde door, doorgewerrek = a) al werkende doorkomen, doorlopen: 't ierste deil van 't book heet heer gaans doO'1'gewerrek; b) zijn werking verder doen gevoelen: die
ideeje werreke ap de langen doer door; c) tot het
einde toe blijven werken: de hiel nach hObbe ze doorgewerrek.
2, doorwerreke, doorwerrekde, doorwerrek = a) in
allen dele grondig bewerken: OOt waos 'n doO'1'werrekde lezing; b) inwerken tot versiering: met
blouw blOmme doorwerrek.
doorzagen, doorzege, zeegde door, doorgezeeg =
zagend, door zagen scheiden: 'n plaank - ; fig.
dee heetmiech deen aovend doorgezeegmetz'n (of:z'ne)
polletiek = verveeld met zijn gepraat over politiek.
doorzakken, doorzakke, zakde door, doorgezak =
in het midden uitzakken: de moer, de stroot, is dao
get doorgezak.
doorzenden, doorsjikke, sjikde door, doorgesjik:
sjik de stokker door noo d'n deke = verder zenden.
doorzetten, doorzette, zat door, doorgezat = met
inspanning en volharding ten uitvoer brengen,
voortzetten: de awwers wouwen iers niks van 't
houwelik weite, meh ze heet doorgezat; refl. al die
jdnges hiJbbe z. good doorgezat = zijn in het leven
geslaagd.
doorzleht, doorziech, 0.: de siTuuk beletde 't - = doorkijk; dee maan heet gein - = inzicht, schranderheid.
afl. doorziechtig(keid).
doomen, 1, doorzien, zaog door, doorgezeen: iech
hOb de stokker doorgezeen, meh niks gev6nde = doorlopen, doorkijken.
afl. doorziech.
2, doorzien, doorzaog, doorzeen = de ware aard,
de ware betekenis zien: ze hObbe OOt plaan doorzeen,
000 kump niks vaan.
doorzoeken, doorzeuke, doorzeukde, doorzeuk =
overal in zoeken: 't hiel hoes - , meh niks vinde.
afl. doorzeuking.
doos, does, v., doeze, duuske = a) soort van kistje
van licht materiaal: 'n kart6nge - ; 'n - praliens;
wie 'nen duvel oet 'n duuske, Bproog heer op; 't is
altied, of heer oet 'n duuske kump = door een
ringetje te halen; get oet de aw - = verouderd;
b) gevangenis: heer heet in de - gezete.
ss. nej-, snouf-, touverdoes.
ss.-afl. doezemeker.

'nen dop

dop, dop, m., doppe, dopke (z. ook do P p e*) =
a) (boven)omhulsel (van iets ronds): d'n - van 'n
eij; es al e kukensje krup oet d'n - ; b) halve bol,
schijf of cirkel: d'n - van de keu; c) tol inz. werppriktol: deks g6ng d'n - wei biezjee loupe; de kl6ts en
de peel vaan d'n - = het kegelvormig lichaam en
de pin van de dop.
88. eijerdop, -diJpke.

DOVEKOOL

DORSTIG
dopellng, duipe1ing, m., -e: d'n - in e wit kUdsje, op
d'n errem van de paat; z. ook d 0 0 P kin d.
dopen, duipe, duipde, geduip (geduipde) = a) het
doopsel toedienen: 't keend is nag kinne geduip
weurde, veur 't stoTTe/; ze is katteliek geduip; b) bij
de geboorte een naam geven: heer is Zjang geduip;
bij uitbr. ze Mbben 'm eerappel geduip; c) met water
aanlengen: de meUek - ; geduipde mellek hMde ze
mellek van de blouw kooj.
ss. duipvOnt, -water (ook: doupvont, -water, z.
do 0 p).
afl. duiper, duipeling.
doper, duiper, m., -s: Johannes d'n Duiper.
doperwtjes, paol- en doperretsjes, mv.: dopeTTetsjes
zeet d'n eine en paolerretsjes d'n oondere, en deen
oondere sprik beter MestTeeehs.
doppe, m.-v., -s, dopke = a) klein persoon, hummel: mennig kleisper dVpke waos veur good z'n bleikzQch kwiet; wat 'n - heet dee lange moon es vrouw
zieeh oetgezeuk; b) onnozel iem.: wat 'nen - ; 'n
sjiOm - voon e vroumes.
diJppe = RijnI. Doppe = a) kleiner Wicht, b)
schwerfiHliger, unverstandiger Mensch (Rh. Wtb.).
Schu. vermeldt als Limb. duppe = kleine jongen
of klein meisje.
doppen, z. p a 0 I e* (= A.N. peulen I).
dor, dor, bn., bw.; dorder, dorste: 'nen doTTen tak;
-buim.
doreweeg*, bw. = voortdurend, steeds opnieuw: in
deen tied woOTt 't land - Onveilig gemaak door de
bokkeTijjers; heer is - zaat.
doreweeg = duo durchweg; Schu. dooreweg of
doorweg.
dorp, dorrep, 0., -e, dorrepke: wie de -e laehentere
zieh verberrege achter 'n gardijn van buim; de boere
voon de umligkende -e; hun gil die spoorde steij
noch -e; 't hiel - kwaom de pestoer fillesetere; 'n
dVrrepke aon de Maos; e groet - = eig.; fig. een
stad zonder drukte, amusementen; e struje - =
onbeduidend stadje; alle -e Mbben hunne kerremis
= ieder heeft zo zijn vermaak.
Opm. dor- van dVrrep heeft in aUe vormen sleept.
ss. dOTTepskerrek, -pestoer, -sjaol, -stTaot; boeredorrep.
afl. dVTTeps.
dorpeI, dorrepel of doUeper, m., -s: 'nen - van
blouwe stein; heer kump neet mie bijj us euver d'n
- = het huis binnen; sjeer dich voon m'nen - =
de deuruit.
Opm. dor- van dorrepel en dol- van dolleper hebben
in aile vormen sleept.
dor(re)veneer*, m., -s = durfal: Pie woos 'nen - en
ging op de kenool sjaarse.
dorsen, deerse, deersde, gedeers (gedeersde) en gedoorse: 't kore in de sjeur - .
ss. deersmesjien.
afl. deerser.
dorser, deerser, m., -s: 'n aordig geziech, es die -s
bezig zien.
ss.-afl. sjeurendeerser.
dorst, doors, m.: - Mbbe wie e peerd; groeten
Mbbe; kawwe koffie versleit d'n - ; 'n eppelke veur
d'n - ; beer kin vergoon, - bliff bestoon; z. ook
honger.
afl. deurstig.
dorsten, ongebr.; gwl. deurstig zien, doors Mbbe.
dorstig, deurstig, bn.: van sjink weurd me zoe - =
krijgt men dorst.
afl. deurstigheid.

dorsvlegel, deersvlegel, m., -s: mehuurt de -sin de moot
van drijje op de bOssele sloon, tot de kaaf devoon vluig.
dorsvloer, z. dee 1 II en de n* III.

deerse

dos, dossen, ongebr.; wordt omschreven of door
woorden als (op )sere enz. vervangen.
dossier, dossjee, m., -s, dossjeeke: laot de baoj venaovend d'n - eve bringe.
I dot, ongebr.; z. fo p s pee n.
II dot*, v. = bruidsschat: ze krijg 'n flinke - met.
dot
fro dotte.
dots*, v. = kap, hoedje (Jaspar).
dOts, afkorting van kadOts?
douane, doewaan en doewane, v.: de - waos hiel
insjikkelik; halt! - /
ss. doewanekentoer, -pos.
douanier, 1, doewanjee, m., -s: de Belzje -s helen
'm aon; z. ook k 0 m m i e s.
2, doewane(s), steeds mv.: twie Hollandse doewane
(of: doewanes) stOnten op de weeg.
double, doeblee, 0.: dee rink is mer voon - .
ss. doebleeketting, -rink.
doublet, doeblet, 0., doeblette = dubhel eksemplaar:
de doeblette van z'n poszegels toesje tegen oondere.
ss. poszegeldoeblet.
douehe, doesj, v., doesje, doesjke: 'n - numme =
stortbad; dat woos veur hdor 'n kaw - = ontgoocheling; in eder hoes is 'n - = toestel voor stortbaden.
ss. doesjkemerke, -kroon.
afl. (be)doesje.
doul*; douge*; doum*; douve*, z. d u i f en do v e;
d e u g e n; d u i m; d 0 v e en d 0 v e n.
doums*, bn. = een duimbreed, -lang, -dik; gwI. in
koppelingen bv. 'n plaank twiedoums dik.
Dousberreg*, m. = een berg in de buurt van Maastricht, vroeger galgeveld (> doodsberg?); in de
zegsw. iech wouw totste op d'n - zoots = verwensing.
douw(en), z. d u w (e n ).
dove, 1, douve, m., mv. = enkelv. = iem., een man,
een jongen die doof is: 't zien de erregste - die fleet
hure welle; dao huur iech diech, zag d'n - en ze
houden 'm in z'ne nak, van iem. die niet merkt, dat
hij zelf bespot wordt.
2, douf, v., douve = een vrouw, die, een meisje dat
doof is: spreek mer hel, die - versteit toch niks.
[dou:ve; dou:f]
dovekool, z. a 0 m e r*.

<
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DOVEN
doven, douve, doufde, gedouf (gedoufde) = duister
maken, uitdoen: en hun 'ZWarte roukpluim duuster,
doufde 't leech vaan stareluuster.
ss. oetdouve.
afl. verdouve.
dovenetel, douvenietel, v., -e: dat is gein brannietel,
meh'n-.
doverik, douverik, m., -e: 8pTeek mer kel, deen versteit toch neet watste zeks = dove (inz. min.).
dovigheid, douvigheid, v.; z. do 0 f h e i d.
doxaal, z. 0 k s a a 1.
dozijn, dezijn, o. en v., -e, dezijnsje (de- = da-): bijj
't (of: de) - ; dao goon 'rs twellef (met groter minachting: daartien) vaan in 'n - = niets bijzonders;
bijj, met -e = grote hoeveelheden.
draad, draod, m., draoj, draodsje = a) spinsel: 'nen
- gare; dat hink aon e zijje drliiJdsje = is zeer
hachelijk; 'ne meuleneer (= meikever) aon 'n drMd&je; langen - , voulen - = niet met een lange draad
naaien; tot op d'n - verslete; geine drugen - mie aon
ze lief Mbbe = doornat zijn; de zaak van punt tot vertelle = in alle bijzonderheden; b) dun getrokken
of gesmolten metaal, glas: d'n ellektTikken - ; c) de
lengterichting van de vleesvezels: 't vleis neet tegen
d'n - snijje; nog: dat kos - = inspanning, moeite;
d'n - van 't verhool kwiet zien; als stofn. ook weI o.
ss. draodnagel, -viJTTem; iezer-, koper-, zelleverdraod.
afl. drliojeTig.
I draagbaar, draagbaar, bn.: 'n - keuke, tent.
afl. ondraagbaar.
II draagbaar, z. b err i e, b a a r I.
draagkracht, draagkrach, v.: 'n universiteit betaole
geit bove de - van de gemeinte = draagvermogen.
draagricm, draagreem, m., draagreme = bandelier;
riem die iets. draagt: d'n olleger droog heer aon 'nen-.
draal, drej, m., drejje = a) keer, wending; bocht:
einen - met de krok en de moter liJp; aon, op d'n zien = wandelen; aan de rol zijn; d'n - te korl
numme = bocht; bijj d'n iersten - van de weeg steit
't hoes; z'nen -numme = van houding veranderen;
met 'nen onverwachden - wupde heer nao binne =
snelle beweging; 'nen - aon get geve = een aanilemelijke verklaring; b) klap: iemes 'nen - um z'n
oere geve, gwl. watsj; c) plezier: z'nen -in get hObbe;
d) rondje: heer mOs 'nen - geve.
[dr~j; dr~jje]

draaibank, drejba(a)nk, v., -e: aon de - stoon.

'n drejbreed

draalbord, drejbreed, 0.: dan mochte ze ouch ins
opzette op 't - , totdat ze veur 'ne sent 'n anieswaffel
gewonne hadde.
draaibrug, drejbrok, v., drejbrogke = brug, horizontaal om een spil bewegend: de -gangneetmie
open of touw.
draaien, drejje, drejde, gedrejd in de meeste bet. v.
h. A.N., in het algemeen: om een middelpunt zich
bewegen of doen bewegen: e raad - ; ieme.s e raad
veur de ouge - ; door de stad - = flaneren, kuieren;
staank dao nee te - = niets uitvoeren, staan te
wachten; neet weite wie z. te - of te kiere; wie m'n
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't kiert of drejt; pelle - = draaiend vervaardigen;
de Mbs aon m'nen olleger gedrejd; met z'n ouge - ;
de meulekes drejde oren achterein; dao drejt 't um =
daarvanafhangen;allesdrejdemiechveurdeouge;d'n
tamboer-majoor goejdez'ne stek somwijle drejjentere de
loch in en pTikden 'm daan weer bijj de zellevere knOp
in 't veuroet goon; de zaak begint te - = marcheren.
[dr~jje; dr~jde; gedr~jd]

ss. drejhoes, -meule, -orregel, -sjijj.
ss.-afl. doemendrejjer.
aft. drejjer, drejjeTig, drejjeTijj, drejjing.
draaler, drejjer, m., Os, drejjerke = a) iem. die draait,
ook fig. weerhaan: zoe'nen - drejt met de wind;
b) draaiing: de Maos in z'n kmmdes en z'n -s puunt
en lek de vrOchbere zoum; iech bin dao zOnder -s ~k
geraak op mienen teks = van zelf, zonder gezochtheid; c) draaierij: heer geit met -s um; de verkiJps
miech drejjerkes = onware, scheve voorstellingen.
ss.-afl. hout-, koperdrejjer.
draaicrij, drejjerijj, v., -e: meh al die -e heUepe dich
neet = scheve voorstellingen van de waarheid.
draaling, drejjing, v., -e = a) het draaien; wenteling:
de - vaan de aarde; b) duizeling: -e in de kop.
draalpcn, z. t e u Ide r"'.
draak, draak, m., drake, dreekske: eig. wie de luij
nag geluifden aon drake; fig. z'n vrouw was 'nen - =
lastig, onuitstaanbaar iem.; dat sWk, 'nen echten
awwerwetsen - ' veel eTTeg in de smaak = stuk met
overdreven effektbejag.
drab, ongebr.; vervangen door woorden als dras,
bezinksel.
dracht, drach, v., drachte, drechske = a) zwangerschap: de twiede maond van haor - = zwangerschap; van dieren: de - van de ezele is tien maond,
vendao 'n ezeledrach; b) hoeveelheid, last: die stein is te 'ZWoer veur hiiiJm; c) pak: 'n - sleeg;
d) soort van kleding: 'n &joen - dat 'ZWart van die
Spaonse; aw drachte.
ss. ezele-, kleijer-, zomerdrach.
afl. drachtig.
drachtig, drechtig en drachtig, bn.: de -e kooj; gwl.
omschreven: de kooj dreug.
dradcrig, draojerig, bn.: dat soppevleis is zoe - =
vezelig.
afl. droojerigheid.
I drat, draf, m., drefke = gang van paarden: iers
in (d'n) - en daan in galop; van mensen: in
(of: op) einen - (of: in, op 'n drefke) Pieke nao
hoes! = snelle vaart.
II draf, draaf, m. = afval: bostels, spoeling: de boere
haolde zich d'n - bijj de brouwers um de verrekes
demet te vore.
dragclljk, dragelik, bn., bw. = te verdragen; tamelijk:
'n - bestoon: tege d'n aovend is de hits - .
ss. andraaglik, andragelik.
dragcn, drage, droog, gedrage (afw. ww. v. o.t.t.
diech dreugs, heer dreug) = a) boven de grond
houden: e keend op d'n errem - ; e pak, 'ne las, 'ne
stein - ; iem. op de han - ; b) gewapend zijn met:
e geweer - ; 'ne sabel-; c) aan hetIichaam hebben:
'ne bantjas - ; d) voortbrengen: vrochte - ; ook
zonder voorwerp b. v. de keersebuim - dit jaor good
= veel vruchten voortbrengen; e) bij zich hebben:
get in z'n tes - ; nog: 't hart op de tOng - = openhartig; de sjaoj mote - = Hjden; ziJTTeg - = zorgen; rouw - = in de rouw zijn.
ss. z. de lemmata met draag-; verder o.a. draaghiemel, -kiJTTef, -kouts; aon-, in-, oet-, rOnd-, wegdrage.
aft. draagbaar, dragelijk, dreger.

DRAGER

drager, dreger, m., -s, dregerke: de - 8 koste neet mie
veroet, de kis WaoT te %Woer = zij die de lijkkist
dragen.
Opm. dTegeT komt gwl. in eig. bet. voor en dan als
ss.-afl. bTeven-, zakkendTeger, maar bagazjedTageT.
drag onder, dragojnders en drag6nder, m., -s: de LimbOT'regse jageTs te peeTd, de %WOeT dTagOndeTS (dTagojndeTs wie veeT hijj zegke) waoTen lanseeTs met
iezeTe kaskes; vloke wie 'nen - .
dralen, draole, draolde, gedraold = talmen: zOndeT
- ; - met get; verg. n e u z e 1 e*.
drama, 1, draam, m., drame: de Greune sptiolden 'nen
FTansen - ; 'ne seTjeuzen - .
2, drama, o. en m. dramaas, dramake: de dramaas
van Rosier Faassen hadden hijj altied vtiOl sukses.
ss.-afl. dramasjrieveT.
afl. dTamatisch.
drang, draank en drank of draang en drang, m.: 6ndeT
d'n - van de umstandighede = druk; - oetoe/ene op
= aandrang.
[draank; drank; draang, drang]
drank, draank of drank, m., -e, drenkske = a) alles
wat men drinkt: twie peTsone waore belas met 't
sjinke van d'n - ; spijs en - ; b) alkohol: sterreken
- ; aon d'n - zien = drankzuchtig; c) vloeibare
medicijn: d'n dokteT sjTee/ 'n dTenkske VeuT.
[drllank; drllnk; drllanke, dranke; dr~nkske].
ss. dTa(a)nklokaal, -misbTUuk, -wet, -ziJch.
ss.-afl. dra( a)nkbestTijjeT.
drapeau, drapo (met klemt. op 2e lid), m., drapoos,
drapoke: de heTTemenie met d'n - VeuTOP; ook
d rap p 0 (met klemt. op Ie lid).
dras, 1, dras, bn.: de gTOnd is hijj erreg - (of:
drassig).
2, zn., m. = koffiebezinksel, koffiedik: dao is niks
wie get - in de tas; drink diech deen - zelle/; kermisliedje: koffiejoes, koffiedToes! koffiejas, koffiedras! 't is 'ne Tetsjepoe •••• !
ss. koffiedTas.
draven, drave, draafde, gedraaf: 't peerd begos te - ;
toen draa/den heeT nao 't poskentoeT = snellopen.
S8. aon-, rOnd-, wegdrave; haTddTave.
afl. draveT.
dreef, ongebr.; gwl. laon, alleij.
drees*, z. d r i e s.
dreg, dreg, v., dregge, dregske: met de - in de kenaal
zeuke nao 't veTdronke jungske.
afl. dregge (ww.).
Opm. dreg en dTegge niet zeer gewoon.
dreigen, dreige, dreigde, gedreig (gedreigde) = a)
vrees aanjagen: iemand - (met); b) gevaar lopen:
dat dreig te misliJkke.
ss. dTeigbree/.
afl. dTeigemint; bedTeige.
dreigement, dreigemint, 0., -e, dreigeminsje: Zjang,
Zjang, veur d'n -e bin iech neet bang.
drej(-)*; dreijangel*; z. d r a a i ( -); t ria n gel.
drejhoes*, 0.: vero. strafwerktuig voor het stadhuis;
nog = weerhaan: iech hob nog noets zoe'n - van
'ne maan gezeen.
drek, drek, m. = a) vuH, vuilnis; inz. in ss. dierlijke
en menselijke uitwerpselen: dao laog heeT met ze nuij
pak in d'n - ; keer deen - weg; m'n han vol - ;
kattendTek, koojdTek; eigen - stink neet = eigen
gebreken tellen niet; b) aarde: ein sjiJp - is genog
VeuT dee b16mpot; gojen - veuT Toeze; spott. tegen
een yuH, ongewassen kind: - is werrem!
ss. z. de vlgd. lemmata; verder miJssjen-, straotendrek.

DRIEDUBBEL

drekbak, drekbak, m., drekbek, -bakke = vuHnisbak: um tien 001 stOnte de drekbakkenog aon de deUT;
dee sjeneeTde zich neet z'nen - zelle! veuT de deuT te
zette.

'nen dTekbak, vreugeT

drekbeer*, m., drekbere = vuilpoes, smeerpoes: noe
zuuch die koejOnges met hun han in dee madder
vTeutele, wat 'n dTekbere!
drekkaar*, m., drekkare = vuHniswagen: de weurs
noets dOOT 'n kouts euverrijje meh altied door 'n - .

'n drekkaar, vreuge1

drekmaan*, m., drekmaander; ook: -luij = vuilnisman: gee/ d'n - 'ne giJlde metnUijjaoT; zien de dTekluij al hijj gewees? en d'n - dee geit stake! (beginwoorden van een karnavalsliedje).
dreng*, v., -e = a) duivenval, deurtje in een duiventil: de - stOOt ope; b) latjes ter afsluiting van een
duiventH (Jaspar).
dreng vermoedelijk afl. van dringen.
drenken, drenke, drenkde, gedrenk (gedrenkde);
gwl. laote drinken, te drinke geve.
drenkeling, ongebr.; gwl. veTdronke mins of mins dee
in 't wateT lik.
drempel; dreufde*; dreumes, z. do r pel; d roe fhei d; dr 6 b b e 1*, a a p, ko eti e*.
drevel, ongebr.; men spreekt gwl. van doorslaag,
drieveT.
drie, drijj, 1, telw., a) hoofdtelw. (zelfst.) (in) ein,
twie, drijj! z. e e n; - dik; me zeet gemeinlik: heeT
woent op 't derde en neet: - hoeg = 3de etage;
twiemaal - is zes; gein - kinne teUe; veer zien met
tIS (of: uzzen) drijje; ze waoTen 't neet eins, wee van
hun (of: hunnen) drijje de veTgadeTing zouw leije;
(bijv.) drijj daog lank; z. s tin ken; b) rangtelw. op bladzijj - ; 2, v., -e, drijjke = cijfer: sjrief
'n groete - ; heer had 'n - veur Ingels.
ss. drijjkleuT, -spoon, -tal, -tand, -voot; zie verder de .
hieronder opgenomen lemmata; drijjentwintig,
drijjMndeTd, -doezend; drijjmaol; z. t ria n gel.
afl. drijjde, drijjderlei, drijjling.
driedubbel, drijjdobbel, bn., bw.: 'n - getal; iemes
get - veTgeuje; z. ook het vgl. woord.
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DRIEDUBBELE
driedubbele, drijjdobbele, m., enkelv. = my. = een
applaudissement, waarbij o.a. driemaal achter elkaar in de handen geklapt wordt, telkens gevolgd
door voetgetrappel: iech propozefrT 'nen - wie in
de Mommes.
drieiirhande, drieiirlel, drijjderhande, drijjderlej, bn.:
in - kleure, soone.
driehoek, drijjhook, m., drijjheuk: 'nen - heet 180°;
'nen rechten hook; in 'nen - opgesteld.
ss. drijjhooksmeting.
Driekoningen, Drijjkeuninge, m.: morrege is 't - ;
met - woort 'ne keuningskook gegete.
ss. drijjkeuningenaovend, -daag; z. ook k e u n in g s k 0 0 k* (= A.N. koningskoek).
Driekoningenavond, Drijjkeuningenaovend, m.: op
einen - , doe sloog de bekkfrT zie wief.
driekwart, drijjkwaart, zn., 0., bn., bw.: ein - ; appel; hefrT is veur - zaat = bijna geheel; tant
Memieke kraog 'ne zeveslegfrT in Mor kouf: die vloog
veur - in de loch.
ss. drijjkwaartsmaot.
drieHng, drijjIing, m., -e: 'nen - kriege, pfrTfiesial
verg. t wee lin g.
driemaaI, drijjmaol, bw.: aUe gooj zakes - .
driemansehap, drijjmaansjap, 0., drijjmaansjappe:
't - bijj de Romeine.
driemaster, drijjmaster, m., os: e riek geziech deenopdeMaos.
dries, drees, m. = akker; nog in benamingen van
pleinen enz.: op Den Drees woort in 1200 't kloestfrT
van St.-Andries gestiech; op de Maagdendrees.
driesprong, drijjsprunk, m., drijjsprung: 't kruus bij
d'n - ; 'ne (of: 'n) kroeg dee (of: die) aon d'n -lik,
slOk gaw hun op.
driest, ongebr.; gwl. astrant, brutaol.
driesteek, drijjtump, m. = driehoekige hoed: toen droge
dehifrTealgemein'nedeftigen-.Voor-tumpz. timp;
ook: drijjtuit, m.,-e,b.v.awmaandermet'nen-.
driestemmig, drijjstummig, bn., bw.: -e meziek;
- zinge.
drlevoudig, drijjvoudig, bn., bw.: 'n -e kroen;
vfrTdeend hlJbbe.
afl. drijjvoudigheid.
drievuldig, drijjvoldig, bn., bw.: - gezegend.
afl. drijjviJldigheid.
DrievuIdigheid, Drijjvoldigheid, v.: e gebed tot de
Hellige - .
ss. Drijjvoldigheidsz6ndag.
drift, drif, 1, v., drifte = hartstocht; toornachtige
opweIling: minselike drifte; in, vaan - (of: kolCfrT)
op de grond stampe; 2, v. of m., drifke = gang,
beweging v. e. vloeistof: dao kinste neet zwumme:
dao is te vdiil - op die plaots in de Moos; 't watfrT
lop de weije in, iech hOb nog noets zoe 'nen - gezeen;
z. ook k 0 lee r*.
ss. drifkop.
afI. driftig.
driftlg, driftig, bn., bw.: 'n - menneke; - weurde;
z. kolerig*.
afl. driftigheid.
drijlijs, driefies, 0.: vlWI- kwaom de Moos oof.
drijftol, ongebr.; z. k 6 k k ere I.
drijfveer, driefveer, v., -vere, gwI. fig. = dat zien de
drie/vfrTe die miech noo Paries veure = beweegredenen.
drijfwerk, driefwerrek, 0., -e = a) het raderwerk, dat
de beweging veroorzaakt: 't - is totaal vfrTslete;
b) gedreven metaal, metalen voorwerpen: 't kostelik
- vaan de noedkis vaan Sintervaos.
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DRINKEN
drijfzand, driefzand, 0.: bijj 't aonlegke vaan 't kenaal
hadde ze vdiillas van - = welzand.
drijj(-)*; drijjangel, z. d r i e ( -); t ria n gel.
drijven, drieve, dreef, gedreve (afw. ww. v. o.t.t.
iech drijf, diech drij(f)s, heer drijf, geer drijf; geb.
w. my. drijf); in de meeste bet. v. h. A.N. o.a.
a) nopen voor zich uit te gaan, in een bepaalde
richting: de keuj nao de weij - ; op de vlOch - ; dee
wet wat 'r drij/, es 'r e verreke bijj z'ne start heet,
ir. o.a. gezegd, wanneer iem. geprezen wordt met
de woorden "die weet wat hij doet." z. ook bij
va r ken; b) in beweging brengen: door 'nen
dienamo gedreve; c) nopen, aanzetten: wat drijf
hdiim toch tegeswoordig tot die gekke fratse? d) als
bedrijf uitoefenen: handel - met; e) ciseleren: gedreve zellevfrT = met versieringen met behulp van
een hamer aangebracht; f) aan de oppervlakte
van een vloeistof zich bewegen: laot dich op 't
watfrT - ; 't drijf aon land; g) zweven: de wolleke
- aon d'n hiemel; h) stromen: 't blood dreef euVfrT
de vlofrT; nog: vefrT waore kletsnaat, veer dreve =
kletsnat zijn.
[drieve; dree:f; gedr~veJ In de buigingsvormen
met ij, dus met de diftongering, steeds stoott.
ss. z. de lemmata met drijf-; verder: drie/as, -hout,
-krach; bove-, door-, dweers-, euVfrT-, rOndo, trok-,
samedrieve enz.
afl. be-, vfrTdrieve; drievfrT; drif.
drijver, driever, m., Os, drieverke = iem. die drijft
a) opjager van wild: de -s jogen 't weld op; b) dweper, ophitser; geestdrijver: 't is 'ne gevifrTlike kfrTel,
't is 'nen echten - ; c) iets dat drijft aan de oppervlakte: d'n - vaan 't nachpitsje = kurken toestelletje; z. ook d revel en een afb. van een
kuiperswerktuig bij kuiper.
[driever; drievers; drieverkeJ
Drikkes*, z. een zegsw. bij d.
dringen, dringe, dr6ng, gedr6nge (afw. w.w. v. o.t.t.
heer drink, geer drink; geb. w. my. drink) =
a) door druk tot iets brengen: iemes, get op d'n
achtfrTgr6nd - ; hefrT drink miech vaan m'n ploots;
b) in een menigte voorwaarts trachten te komen:
neet (zoe) - / zich noo veure - ; c) zedelijke druk
uitoefenen; nopen: d'n tied drink: iech moot oetsjeije; dringende bezighede; d) naar binnen komen:
toen dr6ng in miech 'ne z6nnestraol oet 's hiemels
hoegfrT tJ/frTe.
[dri:nge; dri:nk; dr6:ng; gedr6:nge] verg.
drinken.
ss. binne-, in-, door-, op-, wegdringe.
aft. draank; gedraang, gedring(s); dringfrT; dreng;
vfrTdringe.
drinken, drinke, dr6nk, gedr6nke = a) vloeistof tot
zich nemen: (drinklied) 't ifrTste wat de mins toch
deit is drinke, v(iollater lifrTt 'r ifrTS te ete, d'n draank
is wat de geis deit dinke, zuug, dat mooste neet VfrTgete; wien - ; e gleeske befrT - ; OndfrT 't drinke vaan
e glaas wien; same tee - ; b) door drinken in een
bepaalde toestand brengen, tot stand brengen:
hCfrT drink ederein, iemes Onder (de) toofel - ;
ziech e stiJk in z'ne kraag - ; c) een dronk met
heiIwens wijden aan: op iemes z'n gezQndheid - ;
d) misbruik van alcohol maken: 't is 'ne goje
mins, meh hefrT drink; als zn. 0.: 't lekkfrT eten en
- waos oet.
[drinke; dr6nk en gedr6nke met sleept.]
S8. drinkbak, -bekfrT, -geld, -glaas, -watfrT; aof-, op-,
touwdrinke.
aft. dra(a)nk, dronk, drinkbaar, drinkfrT; vfrTdrinke.

DR6BBEL*

dr6bbel*, m., -e, drubbelke, inz. in verkl. = dreumes, peuter: daag in, daag oet is ze in de weer VeuT
hMT klein drUbbelkes; zuuch die drubbelkes in de
persessie. Z. ook t rub bel k e*.
dTobbel, drUbbelke = Rijnlands drtibbelke = klein
kind of kleine dikke vrouw (Rh. Wtb.); drUbbelke
hoort bij dribbelen en drub belen, frequentatief bij
drijven; Schu. vermeldt drubbelke (Limb.) =
klein meisje.
droef, dreuf, gwI. dreuvig, bedreuf; z. d roe v i g,
bedroefd.
afl. dTeufenis, dTeuvig, bedTeuve.
droelenis, dreufenis, v. = droefheid: diech, gaank
tTiJk nao Tangere, al wach diech - / God welt 't, zeuk
te Tecide, wat nog te Tedden is.
droeflleestill, dreufgeistig, bn., bw.: wat klOnk de
noktum van Chopin - deen aovend met dee Toesjende
Tege = zwaarmoedig.
afl. dTeufgeistigheid.
droefheid, 1, dreufheid, v. = treurigheid, bedrukt
door leed zijn: tTOes dee - deit verkeule; en altied
weer die - um d'n doed van 't jOngste keend;
2, dreufde, v.: 'n - die miech nag tot stokves zal
doen oetdTuge; wat - dat us hijj zoe euvervalle had.
droes, ongebr.; z. d u v e 1*.
droesem, droesem, m.; niet zeer gebr.; gwl. bezinksel,
rizzedu; verg. d r a b.
droevill, dreuvig, bn., bw. = treurig, bedroefd, neerslachtig; bedrukt door teed: wie - / 'n -e gesjiedenisi Bet bezuut 'm - ; z. t r i s t i g (= A.N.
triestig).
afl. dTeuvigheid.
droeville, dreuvige, m. -v.: d'n - tTUuste; d'n dTeuvige
= spott. artillerieverkenningsvliegtuig, dat in de
eerste maanden na de bevrijding van Maastricht
1944 op geregelde tijden zeer langzaam over de
stad vloog.
drolle, druge, 1, m., my. = enkelv.: dat is zoe'nen = a) droogstoppel, b) droogkomiek; 2, 0.: z'n
sjdfJpkes op 't - (of: 't druug, of: d'n druge) hObbe;
z. ook d roo g.
droll en, druge, druugde, gedruug (gedruugde) =
a) droogmaken: 't lievend - ; gedruugde Teziene =
waaraan het vocht is onttrokken; b) droog worden:
in dee vochtige keldeT kin 't hout neet - .
ss. druugove, -Tek, -sjeuT, -zolder; aof-, in-, op-,
oetdruge.
afl. drugerijj; verdruge.
drollerij, drugerijj, v., gwl. in het my. drugerijje =
geneeskrachtige of aromatische droge stof: handel
in drugerijje.
drollist, drogis en drugis, m., drogiste, drugiste; drogiske, drugiske = iem. die in drogerijen handelt:
de bOnd van dTogiste.
afl. dTOgisteTijj, dTUgisterijj.
drollreden, ongebr.; omschreven o.a. met sjoen prdiJtsjes,flouze enz.
drlik(-)*, z. d r u k ( - ).
drom, ongebr.; A.N. een drom mensen, Ma. 'nen houp
luij.
dromedaris, dr6mmedaris, m., dr6mmedarisse: m'nhier de sikkenaris kuimp wie 'nen - .
dromen, druime (o.t.t heer druimp; geer druimp;
geb.w. my. druimp), druimde, gedruimp (gedruimde): iech hOb d'n hielen nach gedruimp; - van z'n
eksamen; iech druimde, tot iech op TeiS WaoT; - is
bedTog (kakste in bed, dan vinste 't smiJTTeges nog);
- van VTiJchte veUT d'n tied, dat is 'n bToet of nein e
liek (bijgeloof); get wel kinne - = zeer goed ken-

DROOGVOETS

nen; noets had iech (miech) gedruimp (of: kinne
druime), tot iech van dee nOOk zouw eTTeve = verbeelden, zich als werkelijkheid voorstellen; ze zaot
weeT te - , ze letde neet op = mijmeren.
afl. druimeT; druimerijj.
dromer, druimer, m., Os, druimerke: Zjozef, d'n - ;
de jangste is 'nen - , 'ne suffer.
drommel, dr6mmel, m., -e, drummelke = eig. duivel: um (of: VeuT) d'n - neet; wei VeuT d'n - / dat
maag d'n - weite (of: dat wet d'n dT6mmel); 'nen
eTTemen - = beklagenswaardig persoon, arme
duivel b. v. de dTijj eTTem -e stante 't platgelege st7'u
te bekieke in de kiste van de verdwene mOTe en Temmeleers.
afl. dTOmmels.
Opm. Naast dTOmmel, dTOmmels ook veelal dTommel (verkl. dTiJmmelke) dTommels.
drommels, dr6mmels, bn., bw.: deen dTommelsen aap/
't is - kaajd; ook tw.: - , dat is lestig.
dronk, dr6nk, m., -e, drunkske = teug, slok: einen
-op MestTeech, einen op de Keuninginl 'ne koejen(euver zich) hiJbbe = kwaad geluimd, als men dronken is.
[dr6nk en dr6nke met sleept.; drtinkske]
ss. fiesdTOnk.
dronkaard, dr6nkaard, m., os: daonao vollegde d'n - ,
dee ze geld verzoop en Onder tTomger6ffel verdween
heeT in de ketel, boe dan hoeg vlamme oet opsloge;
verg. zaat-*, zoeplap*. (= A.N. zat-,
zuiplap).
[dr6nkaard en dr6nkaards met sleept.]
dronkemanspraat, z. zatemanspraot*, -kal*.
dronken, dr6nke, bn. = a) eig. 'nen - maan (gwl.
zate); b) overdr. 't meidske waos van VTMg wie - ;
verg. z a a t (A.N. zat).
[dr6nke met sleept.]
afl. dTonkensjap.
drooll, druug, bn., bw.; druger, druugste met de
meeste bet. v. h. A.N. i. h. alg.: niet nat, met
weinig, zonder vocht; en bij verg. en fig. in allerlei
andere bet.: - zand; de grand is - ; dao zaote veer
hoeg en - ; geinen drugen dTaod mie aon ze lief hObbe;
z. ook 0 0 r; get met - ouge aonzien = zonder
tranen; - hout; 'n - heukske; 'n - keel, 'n -lever
hObbe = van (alcoholische) drank houden; 'nen
drugen hoos = zonder slijmvorming; op - zaod
zitte = geen geld meer hebben; de kooj steit - =
geeft geen melk; - bToed = niet gesmeerd; gein bToed demet verdene = niets; 'nen druge gelierde =
niet vrolijk, vervelend, saai; dee kin zoe - get opmeTTeke = quasi onverschillig iets grappigs zeggen;
- fTikties = massage; - gesjoTe weuTde = afgezet
worden; z. ook d r 0 g e, v rat t e 1*.
ss. druugkomiek, -(e)weg, druug(e)weeg; -maole;
knook- of knakedruug.
afl. druugde, drugerik; druugske.
droollje, druugske, 0.: meh hiere/ zit geer hijj op 'n -'/
droolllellllen, druuglegke, lag druug, druuggelag: de
Zuijerzie - ; e keend - = luiers verschonen.
droolloven, z. e est. Vertaald A.N. is druugove.
droollpruimer, druugpruimer en druugproumer, m.,
-s = eig. iem. die niets drinkt bij zijn eten; fig. weg
met deen - , dee hUUTt in eus gezelsjap neet toes =
droogstoppeI.
droollte, druugde, v. = a) gebrek aan regen: de van deze ZomeT; b) het droog zijn: dooT de - heet 't
hout zich getTokke.
droollvoets, druugvoots en -veuts, bw.: - toeskOmme
met die nuij euversjeun.
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DROOM

droom, droum, m., druim, druimke: 'ne akeliken - j
de VTeiselijkste druim kwaome MOm plaogej 't leve
geit verbijj wie 'nen - j de kop vol zeute druim =
toekomstvoorstelling; iem. oet d'n - hellepe = de
werkelijkheid doen zien.
[dr/lum; drui:m; drui:mke].
ss. droumbeeld, -geziech.
af!. druime (ww.).
droomoezieht, droum- of druimgeziech, 0., droumof druimgeziechter: speule mich die druimgeziechter
veur de geis in touversjien.
drop;drop(-)*, z. drup,.krissie; drup(-),
d r 0 p ( - ).
dropje, dropke, 0., -8 = borreltje: sondags geit heer
driJpkes drinke, smaondags lik heer in 't bed te
stinkej de beul kraog z'n - in e gebroke rumerke
zander veutsje.
droppel(en), droppen, z. druppel (en), druppen.
drouf* ; droum( -)*; drubbelke*, z. d r u i f en d u i g;
d roo m ( -); d r 6 b b e 1*.
drooe*; druoerijj*, z. droge, drogen; drogerij.
druil, drouf, v., droeve, druifke: 'nen tros droevej de
mieste droeve weurde neet riep en 't is mer vel en
kenekesj droeve plOkkej de droeve zien te zoer.
[drou:f; dr/leve; drui:fke]
ss. droeveblood, -sjier, -sakkerj kas-, taoJel-, wiendroeve.
drullerio, ongebr.; A.N. dtuilerig weer, Ma. m6nketig,
regenechtig weer.
drulm(-)*, z. dromen, droom-.
di-uipen, drupe, droop, gedrope: 't druup van de daker
= zachtjes naar beneden vallen; drupentere van de
rege, kletsnaat kwaome ze toesj heer is weer gedrope
= afgewezen bij een examen.
ss. druupnaat, -neus, -steinj aoJdrupe.
afl. bedrupej druper.
Opm. Stille kent alleen droepe, droop, gedrope.
druiper, druper, m., -s = gonorrhoe, geslachtsziekte.
druisen, druse, druusde, gedruus: 't water roesj en
druus.
ail. gedruus.
druivenblad, droeveblaad, 0., droeveblajer: patrijze
op (wien)droeveblajer.
drulventros, droeventros, m., droevetrosse en -tros:
'nen dikken - ; e droevetrOske en e mandarijnsje
zeukden heer zich oet veur z'nen dessaer.
druk, 1, drok, m., drokke, drokske = a) handeling,
wijze van drukken: bloetgesteld aon 'ne zachten - j
Onder - stoon; dao is neet gen6g - op de gaasj Onder
d'n - van de belastinge; pepier veur d'n - gereidmaken = vermenigvuldigen van geschriften of afbeeldingen~ 'ne sjoenen - = wijze waarop gedrukt
is; b) drukwerk: wievl.ilJl kos ei vel drOks? c) oplaag:
d'n tienden - van e book.
ss. drokversjel; blooddrok.
2, drok, bn., bw., drokke; drokker, drokste =
a) veel werk medebrengend: 'n drOkke zaak, 'n
drokke praktiek; driJkke bezigheden; b) zeer levendig:
'n driJkke k6mverzasie; ze stante dao - te spreke; 't is
erreg - Wssen hun = levendig omgaan met elkaar;
nog: 'nen driJkken tied = veel werkkracht eisend;
'n driJkke straot = met levendig verkeer; dat meidske is miech get te - = onrustig, beweeglijk.
af!. driJkde en drokte; drOkkigheid, drokheid.
drukfout, drokfout, v., -e: 'n lies vaan --e; dat beteikentniks, datis mer e (of: 'n) drokJuitsje; (woordspeling) de mieste drOkJoute kamme veur bijj 't handdrokke.
drukinkt, drokink, m.: dao mooste - veur hiJbbe.
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DRUPPELEN
drukken, drokke, drokde, gedrok (gedrokde) = a)
knellen, persen: dat gewiech drOk mich op de rechter
sjouwer; b) krachtig aanraken: iemes de hand - ;
iemes get op 't hart - ; c) ong. invloed hebben op:
de prijze -; d) bedroeven, bezwaren: dat verluus
van z'ne zoan drokde nog jaore op ze gemood; heer
voolt zich erreg gedrok = terneergeslagen; de stempel
- op = sterk beinvloeden; e) door de pers vermenigvuldigen: e book, 'n gazet - j z. ook d r u kkend.
Opm. In de bet. van: in een toestand, plaats, richting brengen, dikwijls: duije (= A.N. duwen);
A.N. in een hoek drukken, Ma. in 'nen hook duije.
ss. drokJout, -ink, -letter, -peers, -knaup, -kuns,
-pepierj door-, in-, oet-, voldrokke.
ss.-af!. book-, steindrokker; book-, steindrOkkerijj.
afl. bedriJkke, verdrokke; driJkker, drokkerijj; driJkking.
drukkend, drokkend, bn., bw.: 'tis-(weer,werrem) =
loom makend; drokkende ziJrreg = knellende, zware.
drukker, drokker, m., Os, drokkerke = iem. die drukt
inz. boekdrukker: d'n - vaan die sjaolbeuk.
ss. drOkkersbedrieJ, -merrek, -vak, -zaak.
drukkerij, drokkerijj, v., -e, drokkerijjke = boekdrukkerij: heer woende bove de - , de meisterknech is
in de - ; 'n moderren -.
ss. handels-, stoumdrokkerijj.
drukkunst, drokkuns, v.: wee heet de - oetgev6nde?
drukpers, drokpeers, v., -e: eig. bet.: 'n Amerikaonse
- , ellektries gedreve; overdr. vrijheid van - = het
recht vrijelijk geschriften uit te geven.
S8. driJkpeersrigglemint, -vrijjheid, -wetgeving.
drukproef, drokproof, v., drokprove: sjik dadelik de
-trok.
drukte, drokde en drokte, v. = bedrijvigheid, veelsoortige bezigheid; vertier, levendigheid: 't waos 'n
benkelike - oppe VrietoJnao de Sintervaospersessiej
de - die dat beroop vaan dokter met brach, dao Ms
heer op d'n duur neet tegej koelik waos de - vaan
Sinterklaos, Keersmes en Nuijjaor achter de riJk, of••.
Voor het A.N. kouwe drukte z. a II ega s i e*,
ambras*, behej*, besjaar*.
ss.-afl. drOktemeker.
druktemaker, droktemeker, mo, os: 'nenieste, 'nendee altied allegasie maakj gewoon is ambras-, allegasiemekero
drukwerk, drokwerrek, 0., -e = bedrukt papier: get
versjikke es - j altied lik de brevebiJs vol (met) -eo
drup, drop, m.: hijj stoon veer in d'n - = plaats waar
geregeld druppels vallen; van de rege in d'n (kamme)j D'n DriJp (of: De NegendriJp) = plaats
in de St.-Pietersberg, waar regelmatig vallende
druppels water in een holle steen worden opgevangen; z. ook d r 0 p j e.
drupe*, druper*, z. druipen, druiper.
druppeI, droppel, m., Os, -e, droppelke = a) kleine
bolletjesvormige hoeveelheid v. e. vloeistof: 'nen
- water; op ein (ge)lieke wie twie --e water; dikke
-s begoste te valle; met 'nen - aon z'n neus; z'ne
lesten - blood; b) geneesmiddel: d'n dokter zag: vieJ
-sumdeoor.
ss. droppelsgewijs; blood-, water-, zweitdriJppel.
ail. droppele (ww.).
druppelen, droppele, zw. = a) droppels doen neervallen: de gesmolte boter driJppelste langsem op 't
vleis; b) in druppels neervallen: 't droppelt aI, 't
begint te - = regendroppels beginnen te vallen;
driJppelende takke = die vocht laten vallen.
ss. driJppelJleskej aoJ-, neerdrOppele.

DRUPPEN

druppen, droppe, dropde, gedrop (gedropde) = a)
in druppels vallen: 't blood drop oet z'n neus; 't drop
ai, 't begint te - = regendruppels beginnen te
vallen; b) kletsnat zijn: veer dropde = wij dropen.
druug(-)*; z. d roo g ( - ).
dubbel, dobbel, bn., bw. = a) in het alg. tweevoudig,
tweemaal: 'n - kin = uit twee gelijke delen bestaande; 'nen-e bojem=met twee lagen;- gevawwe
= in tweeen; 'n - hoes; - spoor; dee poszegel had
heer - = twee exemplaren; 'n - deur = met twee
vleugels; - en dik aon get verdene = zeer veel; - en
dweers get weer goodmaken; - zien = van schele en
dronken personen; dee is mieeh te - = onbetrouwbaar, vals; b) oneig.: 'n -vot (platter: kant) = zeer
zwaar; als zn. dobbele: 't dobbele van de pries vraoge.
ss. dobbeltal; drijj-, veerdobbel enz.
afl. dobbeligheid.
dubbelganger, dobbelgenger, m., os: dee liek vaol op
de vreugere sjepe, 't is kOmpleet z'nen - .
dubbelheid, dobbeligheid, v. = onbetrouwbaarheid,
valsheid: 't maske is, watnue regeert, de - stroump
euver de eerd.
dubbeltje, dobbelsje, 0., os: 'ne golde en vief -s; me
wet neet wie 'n - rolle kaan; dat kos mer ei -;. 'n op z'ne kant.
ss. dobbelsjeskwestie.
dubbelzinnig, dobbelzinnig, bn., bw. = vatbaar voor
twee uitleggingen: 'n - antwoord; - antwoorde.
afl. dobbelzinnigheid.
dubben, dobbe, dobde, gedob = twijfelen, piekeren:
heer zit dao al weke laank euver te - .
duehten, doohte, doohde, gedoch (gedochde) = vrezen: dee heetniks te - , dee hoof ziehneet te verberrege.
Opm. Gewoner is vreize.
duehtig, doohtig, bn., bw. = flink; krachtig: heer
heet zieh - geweerd; e - stok vleis.
duel, duwel, m. en 0., os, duwelle: 't (of: d'n) - zouw
de vollegenden daag plaotsMbbe op de Bessemerheij.
dueUeren, duwellere, zw., dikwijls refl.: d'n offeseer
heet (zieh) geduwelleerd met 'ne student.
duf, ongebr.; gwl. mUf.
duffel, duffel, m.,-s, duffelke= bekendestof: datiseehte
gojen - ; doeeh d'nen - aon = winterjas van duffel.
afl. duffels.
duideiljk, dudelik en dutelik, bn., bw. = gemakkelijk te begrijpen, klaar, helder: 'n -e verklaoring,
veurstelling; 't woort miech neet - ; me kos 'm - zien
zitte; 'n dutelike hand = goed te lezen; - spreke,
bewieze, veule.
afl. dudelikheid, dutelikheid; andudelik, -dutelik.
duiden, duije, duijde, geduijd: dat gevwaleerde van de
maon duijt op sleeh weer = wijzen op; dat duijt niks
goods = voorspelt; wat moot dat - = betekenen?
verg. d u wen.
ss. misduije.
afl. dudelik, dutelik; beduije.
duif, douf, v., doeve, duifke: de doeve oppe Vrietof;
doeve hawwe, sjete; 't menneke van de - het hore, 't
wijfke zijje; zoe gries wie 'n - ; met de doeve loupe
(of: doeveloupe) = met de van een wedstrijd teruggekeerde duiven in een korfje naar de contrOle
lopen; dee flot op z'n doeve = eig.; spott. een luide
darmgasontsnapping; onder iemes z'n doeve sjete; de
gebroje doeve vlege dieh in de mOOd = je hebt alle
geluk; kin die aw douf zien? z. ook v ij g.
[dou:f; d6eve; dui:fke] verg. do 0 f.
ss. doevendrek, -ei, -hok; doeveslaag, -spieker; reis-,
seerdouf;z.ook doevekorref*, -spieker*.
ss.-afl. doevemelleker, -luiper.

DUIMELING

duig, drouf, v., droeve: les veur t6ssen de droeve vaan
de aome te veuge.
drouf volksetymologische differentiatie van een
r-Ioze vorm douf (= duo Daube) wegens douf*
(= A.N. duif en doof)?
duij( -), z. d u w ( -), d u ide n.
dulkboot, duukboot, m., duukbote: eig. d'n - kwaom
eve bove water; scheldw. voor onderkruiper bij
staking.
dulkeiaar, dukeleer, m.,dukelereof-s: Wamkekuikelde
door de kis wie 'nen - = bekend speelpopje.
dulkeien, dukele, dukelde, gedukeld = (herhaaldelijk) duiken: dukelende eensjes; iech kreeg inins 'ne
stoet en dukelde van d'n trap = buitelde.
afl. dukeleer, dukeling.
dulken, 1, duke, dook, gedoke = zich onder water
begeven: heer zwump good, meh heer kint neet good
- ; nao get - = duikend zoeken.
[dUke; d60k; ged6ke]
ss. duukboot; onderduke.
afl. duker; dukele.
2, do,<ke Z., doekde Z., gedoek (gedoekde) = een
ineengebogen houding aannemen, in deze houding
beschutting zoeken: de aw vrouw die zaot gedoek
en kreet.
[d6eke; d6ekde;ged6ek]
dulker, duker, m., Os, dukerke = a) persoon: 'nenierste klas; de -s perbeerde bijj 't gezanke sjeep te
kOmme; b) koker, buis onder een weg voor waterafvoer: dao moot 'nen - komme, aandwrs bliff 't eve
naat en voel.
ss. dukerhellem, -klok, -pak.

duimke ophawwe
duim, doum, m., doeme, duimke = a) de korte dikke
Yinger; in zegsw. als i. h. A.N.: de nagel van d'n - is
aon 't zwere; met vinger en - z'n neus touwhawwe;
dat is e peursieke, lek-vinger, lek-doum = heel
lekker; ook: d~o lek me vaan z'n doeme; pas op d'n
doeme = vingers; iech houw 'm op z'n doeme = ik
tik hem op z'n vingers; dat zoekste oet d'nen doum
(of: oet d'n doeme) = dat verzin je maar; ander d'n
- hawwe; get op z'n duimke kinne; 't duimke ophawwe = de duim omhoog houden b.v. bij het
kaartspel, opdat de speIer geluk heeft. Klein
Duimke, Z. d u imp j e; b) duimeling: d'n - van
de hejs.
[dou:m; d6eme; dui:mke]
sS. doumbreid, -sjrouf; doemekroed.
ss.-afl. doemendrejjer.
afl. dumeling; doums; doemeleer.
duimeling, 1, dumeling en duimeling, m., -e, dumelingske, duimelingske = duimbekleedsel V. e.
handschoen: d'n - van m'n hejs is kepot.
[dtimeling; dtimelinge; dtimelingske; dui:meling;
dui:melinge; dui:melingske].
2, doemeleer, m., os: met 'nen - um z'ne geb!esseerde
vinger.
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DUIMKE-ME-zAODSJE*
Dulmke-me-ziiodsje*, z. d u imp j e.
dufmkruid, doemekroed, 0.: veur :IXIe boetegood te
koupe huurt - = geld.
dufmpje, duimke, 0., -s = kleine duim; inz. in de
sprookjesnaam: Duimke-me-ztwdsje oj Duimke-mezdOn8je of Klein Duimke = a) hoofdpersoon van
sprookjes; b) een klein mannetje.

Duimke-me-zdodsje
dulmsehroef, doumsjrouf, v., doumsjrouve = vroeger martelwerktuig: iemes de doumsjrouve aondoen
= deerlijk in het nauw brengen b.v. door vragen.
dufmstok, z. rei j.
dufn, duin, 0., gwi. in het my. duine: in de duine
kampere.
[dflin; dui:ne]
dulster, I, duuster, bn., bw.; duusterder, duursterste
= a) niet licht, donker: 'n - kamer; 't weurd - ;
dao kaom 'n - loch opzette; b) fig. onduidelijk, niet
goed te begrijpen: iech geej de beste raod in aile sakes; 'n - punt.
2, zn., m. en o. = duisternis; es d'n - velt; wat zit
geer dao nog in d'n duuster( e)? heer verttwijnt in 't-.
afl. duusterigheid, duusterheid, duustemis.
dulsterheid, duusterheid of duusterigheid, v. = het
donker zijn eig. en fig.: de mintier oj groeter duusterigheid vaan de weeg um Mestreech; de duusterheid
van die zoegenaomde verklaoring.
dulsternis, duusternis, v.: algemein - ; in de iewige= hel; werreke vaan de - = het kwade; in de vaan 't heidendom = zonder het licht van het
Evangelie; zoe klaor wie 'n - zander leech = volslagen onbegrijpelijk.
dult, duit, m. en v., -e, duitsje: dao gee! iech geine
roejen - veur; dee heet duite = geld; op de duiten
oetzien = naar geld streven, jagen.
dultendief, duitendeef, m., duitedeve: deen awwen-,
dee pinnej6kser! niks giej heer = geldschraper.
duivel, duvel, m., -e en -s, duvelke: d'n - oet de hel;
alle duvele oet de hel vloke = heel erg vloeken; in
talrijke uitdr. komt het woord voor evenals in het
A.N. o.a. heer is oet de hel gekrope, wie d'n - sleep;
d'n - heet mie wie twellej apostele; dao zien gein -e,
d'n eine mins is d'n andere z'nen - ; es me van d'n sprik, zuut me z'ne start; d'n - aon iemes (gezeen]
hObbe; zich bijj d'n - beechte (goon) enz.; Z.N. gekleurd en dan dikwijls met der i.p.v. de of d'n: tier
duvel 'n keers zette = zijn vijand naar de ogen zien,
vleien; noe sleit God tier - doed! = uitroep van
uiterste verbazing; der - is aajd = antwoord op
de onbescheiden vraag: wie aajd zeet geer? In toepassing a) op personen: 'nen erremen duvel; b) op
voorwerpen: dat duvelke VeTWerremt de hiel kamer
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DUIVENMELKER
= klein, fel brandend potkacheltje; (papierfabr.)
ontstofmachine; ze spr6ngen op wie duvelkes oet 'n
duuske = poppetje, een duiveltje voorstellende; ze
kreeg op hiiiJren - = lichaam; z. ook a a p, h art,
h 0 0 p, k a m men, I 0 0 s, mar k t, P I a t.
ss. z. de hieronder opgenomen ss. met duivels-;
bOB-, geld-, speulduvel; z. ook k err e m i sduvel*.
ss.-afl. duvelsbender.
afi. duvelechtig; duvelin; duvels.
dulvelaehtig, duvelechtig, bn., bw.: dat is gemein, -!
--e streke haolde ze oet.
dulvelbanner, duvelsbender, m., -s = a) eig.;
b) iem. tegen wie men met spijtige bewondering
opziet: dat doon iech 'm neet nao, deen - /
dulvelin, duvelin, v., duvelinne, duvelinneke: 'n heks,
'n - , 'n sjintOng, 'n toej!
dulvels, duvels, bn., bw. = als van een duivel,
kwaadaardig-listig: 'n - plaan; nog: 'nen duvelse
kerel = iem. tegen wie men met spijtige bewondering opziet; 't is um - te weurde = hels kwaad, om
uit z'n vel te springen; 't is - kaajd = erg.
dulvelsadvoeaat, duvelsavvekaot, m., -e = a) eig. hij
die bij een canonisatie de heiligverklaring bestrijdt;
b) verdediger inz. van kwade praktijken: speul noe
neet d'n - , z'n daod is noets good te praote, dat is 'n
sjOrrekestreek.
dulvelsbrood, z. d u i vel s vIe e s.
dulvelsdrek, duvelsdrek, m. = een soort van gomhars: kroetwes en kattekieze, zambuk en - .
dulvelshaar, duvelshaor, 0., -e; inz. in verkl. duvelshMrkes = a) haartjes in de nek; b) eerste baardof knevelhaar: dat is mich te zier 'ne koejang, dee
heet de duvelsh{iorkes nag op.
dulvelskind, duvelskeend, o. = handig, slim iem.:
doe - /
duivelsnaaigaren, duvelsgare, o. = warkruid: deks
gen6g heet de boer 't - in z'ne klie verwins.
dulvelstoejager, duvelstouwjeger, m., -s = manusje
voor alles: Stiene waor 'nen echten - , ze waor hij;
oj dao wmekvrouw oj droog zjenever oet; verg.
h 6 n sj 6 n g*.
dulvelsvlees, duvelsvleis, o. = a) paddestoelen: de
boere Loste gein - ; b) wild vIees, z. h a k k ev lei s*.

'nen doeveslaag
dulvenkot, doevekot, 0., -kotte = duivenhok, -slag.
duivenmelker, doevemelleker, m., -s = duivenliefhebber: geer moot ins e stel -s aon de geng hure.

DUIVENSLAG
dulvenslag, 1, doeveslaag, m., doevesleeg = duiventil: heer zit op z'nen - = is thuis; hutte pront
verrekesstel en doevesleeg; ook in de bet. van toestel,
waardoor de duiven wei in, maar niet uit, ,kunnen".
2, doevespieker, m., os, z. a.
dulventil; dulverik, z. d u i v ens I a g, doe v espieker*; hore*.
duizelen, duzele, zw. = draaierig worden, leeg in het
hoofd: heer duzelde van de slaag; 't duzelt miech;
m'ne kop duzelt miech devaan; verg. d a z e I e.
afl. duzelig; duzelechtig; duzeling; verduzele.
duizelig, 1, duzelig, bn., bw. = draaierig, leeg in het
hoofd: me weurd - van dat drejje.
afl. duzeligheid.
2, duzelechtig bn., bw.: iech bin get - gewoorde.
afl. duzelechtigheid.
duizeligheld, duzeligheid, v.: klaogen euver - .
verg. dolling*.
duizeling, duzeling, v., -e, duzelingske = draaierigheid, leegte in het hoofd: d'n awwe mins had las
van duzelinge.
dulzend, doezend en doezetig, 1, telw., verg. a c h t,
d r i e; 2, zn., v., -e: einen oet de - (of: oet de
doezende); doezende (of: doezetige) van luij.
ss. z. de hieronder opgenomen ss. met duizend-;
verder: doezendtal, -voud; twie-, dTijjdoezend enz.
afl. doezenste, doezetigste.
duizenderlel, doezenderleij en doezetigerleij, bw.:
-kleure.
duizendjarig, doezendjiiOrig, bn.: 't - Tiek.
duizendmaal, doezendmaol en doezetigmaol, bw.:
't waos 'm - verboje, gezag.
duizendpoot, doezendpoet, m., doezendpu = a) diernaam, maar vroeger onbekend als diernaam: 'nen
- Mdde in 't Mestreechs 'nen oe:rwiJTTem, al heet 'nen
- gein pu en zit de wiJTTem neet in de luij hun oere;
b) klein dienstmeisje: ze Mbbe gein maog, allein
zoenen - .
duizendsehoon, z. j u n k e r k e*.
duizendste, doezenste en doezetigste, telw., bn.,
verg. a c h t s t e; d'n - kier liJk dat = heel zeldzaam, een keer op de duizend.
dulzendvoud, doezendvoud en doezetigvoud, 0.: 'tvan doezend.
afl. doezendvoudig; doezetigvoudig.
duke*; z. d u ike n.
dulden, dolde, doldde, gedold: iech kin datneet langer
- = verdragen, toestaan.
afl. gediJld; diJldbaar.
dun, don of dun, 1, bn., bw.; donder of dunder,
donste of dunste = niet dik, doorzichtig, schraal:
- lippe; 'n - vel; van een via: - van leer en dik
van smeer, of omgekeerd: dik van leer en diJn van
smeer (= spijs); 'n dunnen hals; maak dich neet dik,
want - is de mode; 'n - stTiep; de boter - smere;
z'n haOTe weurde - ; - gezejd zien = niet talrijk;
't geit 'm - door z'n derrem = het gaat hem slecht;
2, zn. 0.: 't - van 'n eij; door dik en - goon = niets
ontzien; 3, v.: de platte - = vlees beneden de korte
ribben, ook klaprib of klapstuk genoemd in het
Ma. ook dikke diJn; verg. n a vel d 0 n* en z. de
afl. bij beest; z. ook dun n e.
afl. dOn- of dunnigheid.
dundoek, ongebr.; gwl. veendel.
dunk, dunk, m.: 'ne gojen, 'nen hoegen - van get,
iemes hiJbbe = mening.
[dilnk]
dunken, 1, tunke, t6chs, get6chs, steeds onpers. =
menen: 't tunks miech, diech, haiJm, us, uuch, hun,

DUW
hiiiJT; dan trek devesser, es 't 'm tunks, totzebiete z(Jlle,
d'rop oet met ze getuug; jeh, wat tachs uuch = wat

zou u er van gedacht hebben? haiJr tachsvanneet.
2, dunke, d6ch, ged6ch; verg. g 0 e d dun ken.
dunne, donne of dunne, m.: zegsw. aon d'n - zien,
d'n - Mbbe = diarree.
dunnetjes, donnekes of dunnekes, bw.: 't sOndags
van de nao-vastelaovend woort aUes nog ins - euvergedoon; dat eksame waos mer - .
duo, duwo, m., duwoos: 'nen - zinge.
dupe, duup en dupe, m.: heer is d'n - gewoorde vaan
die zoegenaomde levigheid = slachtoffer.
duperen, dupere, zw.: lielik gedupeerd zien met (of:
door) die nuij verordening = gefopt.
duren, dore, doorde, gedoord = zich zo lang voortzetten als de bepaling uitdrukt: ore - ; zoe lang wie
't doort; dat doort mich eine (of: ein), ie tot dee klaor
is = uiting van spijtig of spottend ongeduld; es dat
nog lang moot - , daan geit miech get verlore; dat
doorde en doorde en blee! - ; 't zal neet lang mie - .
ss. altied-, ieuwigdorend.
afl. doer (zn.).
durl, dorref, m. = moed, waagstuk: d'n - Mbbe um;
dat is 'nen hielen - (um) de woerheid te zegke.
durlal, dor(re)veneer, m., os: Pie waos 'nen - en
kroop op 't taak.
durven, dorreve, dorref of dorrefde, gedorref (gedorrefde) = de moed hebben om: wee zouw dat-'I
de jonges dOTTe!de (of: doTTeve) neet euver de briJk te
goon; dat diJTTef iech geros (te) zegkein ederspTizzensie.
ss. aondiJTTeve.
dusdanig, dusdaonig, bn., bw.: 'n -e stroof is te
erreg; ze waos - gesjokkeerd, tot ze 'm de rlJk
touwdrejde.
dutje, 1, sIaopke, z. s I a a p.
2, dutsje, 0., os: 'n - doen.
dutten, 1, e slliOpke doen.
2, dutte, dudte, gedut: zitte te - .
duukboot*, z. d u i k boo t.
I duur, doer, m. = tijd; in bep. uitdrukkingen: op
d'n (of: de langen) - Ontwikkelde zich dao 'n stad =
met het verder gaan van de tijd; riJs noch - Mbbe,
kinne = onrustig zijn.
n duur. deur, bn., bw.; deurder, deurste = a) veel
geld kostend: de eerappele koste - (verg. fr. cofttent
cher); aUes weurd zoe - ; get - mote betaole; 'nen
deuren tied = met hoge prijzen; - hierkes = kostbaar "duur" gekleed; dat kump diech - te sloon =
op hoge prijs. op veel onaangenaams komen te
staan; - gekleijd; b) met grote verbindende
kracht: 'nen deuren eed; 't is z'n - pliech.
[dllur] verg. de urI, de u r* II.
ss. deurkoup.
duurkoop, deurkoup, bn.: gojekoup is - en - is
gojekoup.
duurte, deurte en deurde, v.: de - van de levensmiddele = het hoog in prijs zijn.
duurzaam, deurzaam, bn. (Stille); gwl. omschreven
met doort lang, Mlt lang tege.
duuster(-); duvel(-), z. d u is t e r (- ); d u i v e 1(-)
en vlg. lemma's.
duvelseppeike*, 0., os: duvelseppelkes neume de jdnges
de zoodbolle vaan de eerappele; ze steke ze op 'n lang
gotsj en goje ze euver de hoezer.
duvelssterrek*, o. = manchester, katoenfluweel:
- woort vaol gebruuk veur breuk.
duw, duij, m., -e, duijke = stoot: ze gao! mich 'nen in m'n zijj; 'n duijke tege de sjogkel.
[dftij; dui:je; dui:jke]
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DUWEN
duwen, duije, duijde, geduijd: en de pestoer direk
gereid, duijde oet al z'n mach = door druk traehten
voort te bewegen; duij neet zoe = met geweld
drukken; wie de persessie oet waor, woorte veer van
aUe kanten geduijd; d'n dokter zag, intot heer op hiUJre
boek duijde, tot 't 'm dee blinnenderrem doog; iemes
get in de voes - = eig. en fig.; iemes in 't water - ;
dat zal eint - = dat zal moeite, tijd kosten.
[dui:je; dui:jde; gedui:jd]
ss. doed-, door-, Onder-, veuroetduije.
afl. duij (zn.).
duzel( -)*, z. d u i z e I ( - ).
dwaallleht, dwaolleeeh, 0., dwaolleeehter.
dwaalspoor, dwaolspoor, v., gebruikelijker is dwaolweeg, z. d w a a I w e g.
dwaalweg, dwaolweeg, m., mv. = enkelv.: de brings
mich op 'nen - .
dwaas(heid), ongebr.; z. g e k, g e k k eli k. Voor
dwaasheid gebruikt men o.a. gekke, dom streek;
gekkigheid, folie.
dwalen, dwaole, dwaolde, gedwaold: veer hObbe gedwaold = eig. en fig. zijn van de goede weg geraakt,
hebben ons vergist; door de bosse - = zwerven.
ss. dwaoUier; aof-, rOnddwaole.
afl. dwaoler; dwaoling (niet zeer gebr. omsehreven
met verkierde meining, abuis of verdaoling); verdwaole; z. ook (z i e h) v e r d a 0 I e*.
dwang, 1, dwaank of dwaang, m. = dwingende
noodzaak: dat gebiiort aUein met - ; zOnder einigen
- ; vreiseliken - ; 6nder d'n - vaan.
[dwaank; dwaang]
ss. dwaang-; d:waankbevel, -middel, -maotregel.
2, dwank of dwang, m.: 6nder - get mote doen.
[dwank; dwang]
ss. dwankbevel, -middel, -maotregel; d:wang-.
dwaol(-)*, z. d w a I ( - ).
dwars, dweers, bn., bw.; dweerser, dweerste = a)
min of meer reehthoekig op de Iengteas of een
andere riehting: in dweerse riechting; - euver de
merret kwaom e meidske aonloupe; - door 't water;
dat zit 'm (lielik) - = hinderlijk zijn; dobbel en 't verdeend hObbe = ruimschoots; iemes de voot zette = trachten tegen te werken; b) weerbarstig,
onhandelbaar: dee j6ng is allied -.
ss. dweersfluit, -profiel; -drieve.
afl. dweersde en dweerste.

dwarsbomen, ongebr.; z. het vig. woord, of tegewerreke.
dwarsdrijven, dweersdrieve = zonder goede reden
tegenspreken, tegenwerken: in de vergaderinge is
heer allied aon 't -.
afl. dweersdriever.
dwarsdrijver, dweersdriever, m., os: 'nen echten - is
deen affekaot.
dwarskijker, dweerskieker, m., -s = stille kontroleur: veer hObbe hijj bijj eus vergaderinge gein -s
nudig.
dweiI, dweil, m., -e, dweilke: met 'ne naten - de
gaank even opnumme; nuij d:weile koupe; aUewijl
aUewijl, sjr6b me met 'nen - = tegen iem. die over
zijn eigen tijd (= allewijI) klaagt.
afl. dweile (ww.).
dwepen, dwepe, dweepde, gedweep: metiemes, met muziek - = zeer warme bewondering koesteren voor.
[dwepe; dweepde; gedweep]
ss. dweepzoch.
afl. dweper, dweperijj.
Opm. Zeer gewoon is voor d:wepe: wegloupe met en
voor dweper: driever, z. d r i j v e r.
dwerg, dwerreg, m., dwerrege of dwerreg, dwerregske = a) fabelaehtig wezen: de d:werreg in 't vertelselke van Sniewitje; b) klein persoon: dat is geine
maan dat is 'nen - .
[enkelv. dwerreg; meerv. dwe:rreg; dwerrege: verkl. dwe:rregske]
ss. dwerregepaar, -figuur.
afl. dwerregechtig.
dwingen, dwinge, dw6ng, gedw6nge (afw. ww. v.
o.t.t. heer dwink, geer dwink; geb. w. mv. dwink)
= a) noodzaken: ze dw6ngen us te luustere; ged:w6nge
weurde, zien te spreke; iemes tot get - ; 'n gedw6nge
liening; 'n min of mie ged:w6nge verhawwing; b) van
kinderen: altijd hun zin willen hebben: dat keend
is allied aon 't - en, es 't neet z'ne zin krijg, daan
krit 't, 't is 'nen echten d:winger.
ss. d:wingeland; aofd:winge.
afl. dwinger, gedwings, ged:wing.
dynamo, dienamo, m., dienamoos (klemt. op die-):
dee nuijen - doug neet.
dynastie, dienastie of dinnastie, v., dienastieje, dinnastieje = vorstenhuis: 'n vreemde -.
dysenterie, dissenterie, v.: gevalle van -.

E
e, e, v. e's, e'ke: de "toonloze" e in: e z6ndag, e
maondag, eweg; die e is ondutelik gesjreve.
eau de Cologne, odekolojn(je) of Iodekolojn, m.: ze
geziech met - wasse; e fleske - .
ebbenhout, ebbehout, 0.: e kiske van - of 'n ebbehoute kiske.
echel, 1, eggeI, m., -e, os, eggelke = bloedzuiger: es
'nen - neet wouw pakke, daan zatte ze 'm in 'nen
oetgehaolde zoeren appel.
eggel = mnl. echeI; etym. hetzelfde woord als egel.
2, bloodzuker, z. b I 0 e d z u i g e r.
Opm. eggel is thans bijna geheel vero. of wordt ais
"boers" aangevoeld.
echo, echo, m., eehoos: d'n - in de St.-Pietersberreg.
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I echt, eeh, m.; gwl. houwelik, trouw. In ss., ss.-afl.
uit de officiele taal binnengedrongen komt ech nog
al eens voor: echbreker, -breuk, -verbintenis, -sjeijing.
II eeht, ech, bn., bw., echte; echter, echste = niet
vals; niet nagemaakt: echte zijj; ·nen echten diamant;
- goud; echte leefde; 'nen echte golde, geine vaalse;
nog: - plezeer hObbe = erg; 'nen echte Mestreechteneer, boer = bij uitnemendheid; - koed zien =
werkelijk; - vaan iemes hawwe = met ernst en
oprechtheid; dat is - gebiiord = werkelijk, heus;
noe is 't veur - , neet mie veur de speules = nu is het
voorgoed, wordt het menens; toen beg6s 't 6nweer
pas veur - = voor goed.
afl. echheid; Onech.

ECHTER
eehter, echter, vgw. bw.; niet zeer gebr. gwi. evel(s) z.a.
eehtgenoot, -genote, ongebr.; gwl. maan, vrouw;
verg. e c h t 1.
eehtheid, echheid, v. = a) het niet vals, nagemaakt
zijn: de - van dee rink; de - van die breve steil vas;
de - van z'n gediechte = op waar gevoel berustend;
b) juistheid: is dat beriech -?
eehtseheiding, echsjeijing, v., -e: 't aontal --e nump
eelke maond touw; - aonvraoge, oetspreke.
eellps, 1, eklips, v., -e = verduistering: de - heet
plaots saoves um ellef ore.
ss. maon-, z6neklips.
2, klipses, m. = a) verduistering: iech hOb dee van verleije jaor met roeje Pouw goon zien; b) fig.
afwezigheid: boe - in de biiiJTs is, zal knablativus
neet lang regere (M.A. 1858).
Opm. klipses is inzonderheid volkstaal.
eellpseren, klipsere, zw. = zich uit de voeten maken:
heer is geklipseerd (ook: heer klipseerde 'm) = smeerde 'm; iech zaog m'n vroow met 'nen andere - .
eezema, ekseem, o. en m.: zinkzallej tegen-.
edel, edel, bn., edelder, edelste: 'nen edele, hoegstaonde
mins = van hoog zedelijk gehalte, onzelfzuchtig;
- handele; - metaole = niet oxyderende; men
spreekt van: adellikejemilies, tegenover -jemilies.
ss. edelmaan, -gesteinte, -stein.
edelstein, edelstein, m., edelstein: 'n gouwe kroen vol
edelstein; dat ete is miech miejer weerd, es al de op eerd.
eder(-)*, z. i e d e r ( - ).
ediet, edik, v., edikte: 't - van Nantes.
edlk; edoeh, ongebr.; z. a z i j n; doc h.
eed. eid, m., -e: 'ne valsen - ; dao zoo heer 'nen - op
daen; d'n - aojlegke; Onder -verklaore; z'nen -breke.
ss. mein.eid.
ss.-afl. eidaojlegking.
eeg(-)*, z. e g -, egg e ( - ).
eekhoom, eikhore, v. -s; gwi. in verkl. eikheurensje:
'n taam eikheurensje, wat oet de hand vrit.
eekstrouf*, v., eekstrouve, eekstruifke = eksteroog:
'n - laote snijje; ze trok gestiedig e pienelik geziech,
oj 'n - htiOr zjeneerde; pas op m'nhier, geer trejt
miech op m'n eekstroove.
eekstrouj<eekstroug <eeksteroug (= eksteroog).
eelk(er)*, z. elk.
eelt, ongebr.; z. kweert*.
een, 1, onbepaald lidw. 'ne, m., 'n, v., e of 'n (voor
d, t, hen vokaal gewoonlijk 'n) 0.: 'ne maan, 'n
vrouw, e keend, 'n d(Jchterke.
2, hoofdtelw. ein: (zelfstandig) de hellef van ein;
(in) ein, twie, drijj; ein, twie, drijj, veer, knech,
hool beer, knech, drink oet, diech bis d'roet, aftelrijm;
ein is gein, twie is eet, 't derde brink 't verdreet, van
kinderen; (bijvoeglijk) dao stant eine maan, ein
vrouw, ei keend (of: ein, in dezelfde gevallen als bij
het onbepaalde lidw.)
ein zelfstandig met sleept., bijvoeglijk m. en o.
met sleept., v. met stoott.
3, ranggetal ein: in 't jaor ein, es d'n uil preek =
nooit; bladzijj ein.
ein steeds sleept.
4, onbepaald vnw.: eine van m'n vrun, ein van de
dames, ein (of: eint) van de kinder; d'n eine zeet dit,
d'n aandere dat (mannelijk); de ein zeet dU, de aander
dat (vrouwelijk); 't ein(t) zeet dit, 't aander(t) dat
(onzijdig); dat is mich eine = eentje nl. een rare, een
knappe enz. (mannelijk), dat is mich ein (vrouwelijk), dat is mich eint (onzijdig), zie ook e e n t j e.
eine met sleept., ein of eint met stoott.

EENS
5, wederkerig voornaamwoord -ein = elkaar in ss.:
nevenein, opein, inein = naast, op, in elkaar.
-ein, steeds sleeptt.
6, zelfstandig naamw. ein, v., -e, einsje = cijferteken: die ein is neet dudelik geschreDen; zet ins twie
eine nevenein.
ein, enkelv. steeds sleept., meerv. en verkleinw.
steeds stoott.
7, bijvoeglijk naamw. = a) ten nauwste met elkaar
verbonden: maan en vroow zien ein (predikatief
met sleept.); b) dezelfde: van ein gruudde (attributief met stoott.).
eend. eend, v., -e, eensje: de -e zien gere op 't water
um neet te laote kieke, tot ze zoe'n alievige platveuj
hObbe; boerum heite de kinder de eensjes welekes?
ss. eende(n lei; eendejach, -nes, -vot.
eendebout, eendebetske, 0., -8: num dich nog dat-.
eender, einder, bn. = gelijk: ze zien zjus -;'nen--e
brei; verg. e e n 8 4 = eins(er)*.
afl. ein( d)erleij.
eendracht, eindrach, v.: - maak mach; Wieker Eindrach = naam v. e. vereniging.
afl. eindrechtig.
eenheid, einheid, v., einhede = a) gelijkheid: de van de maote; de - van 't gelooj; b) rekenk.: einhede
en tientalle.
ss. einheidspries.
eenjarig, einjii.orig, bn. = a) een jaar oud: 'n keend; b) een jaar durende: -e plante.
eenkennig, einkinnig, bn.: --e kinder = schuw, bang
voor vreemden; klemt. op ein-.
eenllng, einling, m. -v., -e = enkeling: hijj en cIao is
wei zoe'nen - te vinde, dee aanders dink, meh in 't
algemein is men 't eins.
eemnaal, eimaol en einmaol, bw.: iech hiJb 'm - in
me leve gesproke = een keer; - is geimaol; dat zal
diech - beroowe = op een keer; dat is noe - zoe =
• eens en vooral; wie veer dat noe mer - wiste, toen
wiste veer ge'IWg.
eenparig, einparig, bn., bw. = a) eenstemmig: met
--e instumming; - instumme; b) gelijkmatig: 'n --e
beweging.
afl. einparigheid.
eenpersoonsbed. ei(n)peflloensbed, 0., -bedder: met
twie dikkemaanderin 'n - , dankumpniks van slaope.
eens, 1, ins, bw. = a) een keer: ~in me leve; mie wie
- ; - en veuraal; b) dubbel, tweemaal: - zoe groet;
c) bij gelegenheid: es iech 'm - %een; iech zal diech
zoe - vertelle, wat heer allemaol heet gedoon; d) te
eniger tijd: dat zal - verandere; este - van meining
veranders; ze mosten 't - weite; e) op een tijdstip
in het verleden: dao waos - 'ne keuning; f) met es
= zodra: es heer mer - hijj is; g) zelfs: z6nder - te
zetten op; heer kosneet -leze; h) bij een aansporing:
num dich - 'n asperien; nog: daeg 't - , este dOrrefs
= doe het dan.
ss. in-, ander-, opins.
2, inser, bw.: laot iech ditch - vertelle = bij gelegenheid; dao num dich - 'n bevrore reub = bij een
aansporing.
inser is enigszin8 vero., komt vooral voor met de
bet. van ins c, d, e, h.
3, eins, bn. = a) van dezelfde mening: veer zien 't
samen -; b) eender, gelijk: -e meubele; ze knievelke waor in twie --e kr(Jlkes gedrejd; doeg dat noe
op --e meneer.
ss. einsgezind.
afl. aneins.
4, einser, bn. = eender, gelijk: twie - tOOfelkes.
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eensdeels, einsdeils, bw. = van de ene kant: - WaoTe
veer 't eins met ze veu-rstel, andeTdeils verzatte veeT
us detege.
eensgezind, einsgezind, bn., bw. = eendrachtig:
- woore ze allein, es 't tege de nuije wethawweT ging;
- same werreke.
af!. einsgezindheid.
eensklaps, ongebr.; z. in i n s*, 0 pin s* (A.N.
ineens, opeens).
eenspan, einspaan, v., einspane: einspane, twiespane,
drijjspane en zellejs veeTspane dege aon de kOrigkoeT
met = voertuigen met een paard, twee, drie zelfs
vier paarden.
eenstemmig, einstummig, bn., bw. = eenparig: de
rood woos - veur; - beslote ze.
af!. einstummigheid.
eentje, einsje, 0.: in, op m'n (d'n, z'n enz.) - = terwijl ik (gij, hij enz.) aileen ben; altied op m'n goon wandele; A.N. het is me er eentje = Ma. 't is
miech eine (m.), ein (v.), eint (0.) z. e e n 4.
eentonig, eintoenig, bn., bw. = met weinig verscheidenheid; ong. vervelend: 'nen -e weeg; 'n -e
muziek; - rech rek ziech de weeg.
af!. eintoenigheid.
eenvoud, invoud, m.: d'n - van de meubels veel us op
= zonder weelde; dat WaoTe nog gooj OOog vaan en voon leejde = zonder zelfverheffing en praal.
an. invoudig.
eenvoudig, invoudig, bn., bw.: 'n hid - , eiges oetgedach touwstel = weinig ingewikkeld; -e biJrregeTluijkes = geen weelde kennend; heeT bleej d'n invoudigste moon voon de weTeld = zonder weelde, of
vertoon of zelfverheffing; ze Mbben 'm toen - oon
de deur gezat = zonder meer.
ss.-af!. allerinvoudigs.
af!. invoudigheid.
eenzaam, einzaam, bn., bw.: 'nen einzame wandeleer
= zonder gezelschap; - randwandele; 'nen einzame
weeg = verlaten. Sporadisch e i n z a 0 m.
af!. einzoomheid.
eenzijdig, einzijjig, bn., bw. = niet van aIle kanten
beziende: heeT meint 't good, meh heer is te - ; zjus
wie de doeue, sjijne ze meT 'n - touwkomsgeveul te
Mbbe = in een richting.
af!. einzijjigheid.
leer, ier, v. = a) stijging in aanzien, verheffende
lof: dat is 'n groete - veur us; - behole, integke
met; teT ieTe Goods dat leid veTdrage; z'ne noom aondoen; iem., get in ieTe hawwe = waarde hechten
aan, goede zorg dragen voor; b) datgene waarop
iems. aanzien berust: dat is de - van Mestreech;
dat strek 'm tot - ; b) eerbetoon: met militeTe begraove weurde; iem. de teste - bewieze = iemands
begrafenis bijwonen; c) goede naam, achtenswaardigheid: 'ne moon van - ; op me woord van - ; in
alle - en doog; nog: metiere, mediere = intussen,
ondertussen: metieTe is heer toch mer beneump.
z.ook gel d.
ss. ieTbewies, -heTstel; iereamb, -bliek, -naom, -poort,
-sjiJld; oorlogsieT.
II eer (eerder), 1, ieder of ierder, bw. = vroeger: kOmme es veeT meinde; wie - wie lieueT.
2, ie of ier, vgw. = voordat:ieheeT'twis, woosalles
veTbijj; 't veugelke, ieT 't slaope geit.
ss. z. de hieronder vlg. lemmata.
eerbaar, ierbaar, bn., bw.: aon 't huid van de gemeinte
moot 'nen ieTbaren hoesvajeT stoon.
eerbeis*, z. a a r d b e i.
eerbied, eerbied, m.; dikwijls vervangen door respek.
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eerbledwaardig, eerbiedweerdig, -wierdig, bn. = eerbied verdienende: 'nen -en awwen hieT.
Opm. Zeer gewoon is respektabel, ieTWeeTdig.
eerd(-)*, z. a a r d ( - ) en e e r d pee r s*.
eerdat, iedat en ierdat, vgw.: - heeT 't wis, laog MeT
op de grand.
eerder, z. e e r I I.
eerdpeers*, v., -e = (aardew.) afdeling waar de klei
o.a. door persen wordt toebereid.
eergevoel, iergeveul, 0.: 'ne maan zander 't minste - .
eergisteren, iegister(e) en iergister(e), bw.: iegisteTe
WaoT gein sjool, meh toen regenden 'to
eeriang, ierIang, bw. = binnenkort: - bouwe ze ouch
nog 'n geTaasj oppe VrietoJl
eerlijk, ierlik, bn., bw.: 'nen -e mins = zonder bedrog; heeT heet get -s euVeT ziech; 'n -e begraffenis
= gepast, behoorlijk; bis noe ins - , zek noe ins = naar waarheid, zonder bedrog; - WOeT = heus,
waarachtig; - doort (of: Mlt) 't langs(ste) = eerlijk
gedreven zaken blijven op d'n duur goed gaan.
an. ieTlikheid, ieTloes; anieTlik.
eerlijkbeid, ierlikheid, v. = het zijn zonder leugen
en bedrog: z'n - waos bekind.
eerioos, ierloes, bn., bw. = a) zonder goede naam:
iem. - veTklaore; zoenen ieTloeze keTel trouwe; b)
zonder eergevoel: ze zien - gen6g um zoegenaomp
benkrot te goon.
af!. ieTloesheid.
eerst, 1, ierste = a) rangtelw. (zelfst. en bn.): d'n (bezeukeT) dee binne kwaom; d'n - voon achteTe =
de laatste; d'n - de beste; ten - ; MeT is 't - 000;
de - zwallebeTsj b) voornaamste: de - sjanteus
vaan de Luikse oPeTaj c) erge: 'nen - zoeplap.
2, iers, bw.: veur 't - j - en veuraal; - geeT mevrOUWj komp geeT noe -1 = pas; MeT is - en diech
bis twieds.
SS. ieTdaogs; ieTsdaogs, -Mmmend, -vollegend; alleriers; veurieTs.
an. ieTsteling.
eerstdaags, ier(s)daogs, bw.: - kump heeT triJk oet
d'n Oos.
eersteling, iersteling, m., -en: z'nen - veTloor MeT
kort nao de geboorte = eerstgeborene.
eerstgeboortereeht, iersgeboorterech, 0.: Ezau VeTkoch z'n - aon ze broor veur 'nen teleur sop.
eertlJds, iertijds, bw.: - sloge ze in Mestreech munt,
meh neet op de MdiJnt.
eervol, iervol, bn., bw.: 'n - 6ndersjeijingj - antslaag kriege, - antsiage weurde.
af!. aniervol.
eerwaard, ierwaard en ierweerd, bn.: d'n -e pestOeT
voon 't diJrrepj als aanspreektitel: Nein, leTWoorde!
eerwaardig, ierweerdig, bn.: 'nen -en awwen hieTj
d'n -en awWeT van tachtig jaor.
afl. ierweeTdigheid.
eerzaam, ierzaom, bn., bw. = achtbaar, deugdzaam,
fatsoeniijk: - biJrregeTs van Mestreech.
af!. ieTzaOmheid.
eerzaamheid, ierzaamheid, v.: beijt veur gelouf en= deugdzaamheid.
eerzueht, ierzoch, v.: - hiJbbe = dorst naar eer en
roem.
an. ierziJchtig(heid).
eest, esde, o. en v., -s = droogoven, inrichting,
ruimte om te drogen: 't trek hijj wie 'n - , iech Mb
al 'ne sn6p beet; ook: esde.
I eet, eet, m.: van d'n - oojzien = geen eetlust meer
hebben.
II eet*, z. i e t s.
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eetgelegenheid, gwl. eetzaak, v., -zake = restaurant:
loote ver in ein of ander - 'n kleinigheid goon ete.
eetlust, eetIOs, m.: of geer - hOb of neet, ze zetten uuch
seffens op diejeet.
eets*, z. i e t s.
eeuw, iew, v., -e = a) tijdperk van 100 jaar: 'n -,
'n hoof - geleije; in de tiende - ; b) tijdperk van
vele jaren: veur -e; door de -e heer us noogeloote;
iech hOb diech in (gein) - en daag (of: in gein iew)
gezeen = langgeleden.
ss. iewenaajd; iewfies; middeliewe.
ss.-afl. achtiende-iews.
afl. iewig.
eeuwig, iewig, bn., bw. = a) door aUe eeuwen
durend: de -e straf; 't - weze; 't - geWk; - gelOkkig zien; b) zeer lang durend, waaraan geen
einde schijnt te komen: die -e preke; die -e
meziek voon d'n Olleger; d'n -e snie; de -e stad
= Rome; - en altied rouke = steeds; z. ook
a lie w i g*; als zn.: verwissel 't tijdelijke met
't iewige en veer loote de standbeeld veur de kroeg
opriechte.
afl. iewigheid; veriewige.
eeuwigheid, iewigheid, v., iewighede = a) duur
zonder aanvang en zonder einde; zeer lange tijd:
in alle - ; voon - tot - (of: zaoligheid) = aItijddurend; God is van alle - ; vaan - tot ame (of: tot
in alle - , ame); in der - neet = in geen geval;
zoe'n persessie doort 'n - ; b) het hiernamaals:
Onveurbereid de - ingoon.
eHeet, effek, 0., effekte, effekske = a) uitwerking:
dat heet gein (of: neet 't minste) - ; 't t'J"agies - WaO'l"
bedo'l"'l"eve; heer WaO'l" euvertuig, tot heer - zouw make
= indruk; b) bij balspelen: afwijking van richting:
geef de ballinks get - ; c) waardepapier: z'n effekte
verkoupe.
ss. effektebdiJrs, -kentoer, -koers; effektenhandel;
kleur-, liecheffek.
eHekes*, z. effentjes.
eHen, effe, bn., bw. = a) zonder verhevenheden,
vlak: de grdnd is - (gemaak); 'nen - weeg; 'n geziech = strak; - blouw = zonder schakering;
de rekening - make = vereffenen; 'n - rekening =
kiet; b) voor een ogenblik, even: heer zal nog kOmme; - boete de deur = even; - kieke; nog: heer
is ouch d'n effenste neet = niet te vertrouwen, niet
goedgezind.
afl. effekes; effene; effenheid.
eHentjes, effekes, bw.: - kieke = eventjes.

'n eeg
eg, egge, eeg, v., ege, eegske: de drijjkentige ege woorte
met greun en b16mme bedek en op ederen tand zatte ze
e keerske.
ss. eegtand.
egaai, egaol of egaolig, bn., bw. = gelijk: 'n egoole
kleur; 't is miech egoolig; ze drinken egaolig en zingen
ein wijs; em hart klop dan egaolig.

egards, egaars, mv.: gein de minste - numme = niet
't minste ontzien; - hObbe veur iemes = voorkomend zijn.
egeI, 1, stekelverreke, z. s t eke I v ark e n, het
gewone woord.
2, egel, m., os, egelke: de pinne van d'n - .
egelantier, ongebr.; gwl. wel 'l"Uuske.
eggel*, z. e c h e I.
eggen, ege, eegde, geeeg (geeegde): plogen en ege moot
de boer kinne.
eggerig, ongebr.; z. s I i e* (A.N. sleeuw).
egoist, egois, m., egoiste, egolske = zelfzuchtig
mens: dee maan is 'nen - ; veur z'n vrouw en z'n
kinder heet heer niks euver.
afl. egriisties.
lei (uitroep), gwl. vervangen door heh of een ander
two
II ei, eij, v., eijer, eijke: e viedel eijer; e loch (gekook)
- = zacht (gekookt); 'n hel (gekook) - = hard
(gekookt); devotvan 'n eij = het boUe deel; de pries
van de eijer; ein - is gein - , twie - is ein - , drijj
- is e paoseij = met Pasen eet men drie eieren;
veur 'nen appel en 'n - ; 't - sloon, eijke-springe,
vroegere volksspelen met kermis; dngelagde eijer =
niet of slecht uitvoerbare plannen; kakele k6n ederein, meh eijer legke = plannen maken, praten kan
iedereen, maar uitvoeren, verwezenlijken wat
men zegt! de beste hin lek wel ins 'n - in de nietele =
het beste paard struikelt weI eens; iemes in z'n kietele = in zijn zwak tasten; liever 'n -in de hand,
es in de hin hiiOr gaat; este luij vdOl eijer hObbe, dan
make ze vdOl sjoole = rijke mensen verteren veel,
doen veel onnodige uitgaven; dee meint ouch, tot
zien eijer mie weerd zien es andermans kukes = die is
trots, ingebeeld; z. ook k 0 e k en liz zen e i j*,
e i j e r k 0 p*, e i j k e - s p r i n g e*.
[~ij; eij :er; eij :ke].
ss. eijvol, -wit; eijerdojer, -netsje, -proum, -sjaol;
eenden-, kalk-, paos-, spiegel-, windeij; z. ook
eijerdeef*.
eid(-)*, z. e e d ( - ).
eierdop(je), 1, eijerdOpke, 0., os, steeds in verkl.: 't - is
gebroke = het dopvormig kopje voor een gekookt ei.
2, eijerkopke, 0., -s, z. e i j e r k 0 p*.
eiermarkt, eijermerret, m. = eig. en in de zegsw.:
't is gojen -, wanneer iem. "zijn achterste krauwt"
volgens Franquinet's uitdrukking.
eiermijn, eijermijn, v., -e: de - van Remun = plaats
waar eieren afgemijnd worden.
eigen, eige, 1, bn., bw.; superl. eigenste: 'n - hoes;
z'nen - stek; m'n - (of: eigenste) wd(Jrd = door mij
gesproken; - good = niet gepacht; in - persoon;
dat is eigen oon = behorend bij, een eigenschap
vormend van; -lof stink; op (z'n) - huitsje; zich
get - make = verwerven; iech veul miech hijj gaans
- = vertrouwd, gewend; - met iem. weurde, zien
= gemeenzaam; 't is 'ne beste kerel, meh heer is get
- = eigenaardig, zonderling; deen eigensten aovend,
die eigenste medam = diezelfde; 2, zn., 0.: heer kin
dat hoes z'n -neume = eigendom; heer dachin z'n= in zich zelf; heer is noe op z'n - = aan zichzelf
overgelaten, zonder meerdere; iech doch in m'n - ; ze
veel van hdOr - = in onmacht; zie ook e i g ens.
ss. eigegebakke, -gemaak, -belang enz.
afl. eigeneer(se); eigend6m; eigelijk; eigensjap; 6neige.
eigenaar, eigeneer, m., os, eigenere = persoon wien
iets toebehoort: d'n - van 't hoes, 't pando
ss. gr6nd-, hoes-, landeigeneer.
afl. eigeneerse.
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elgenaardig, eigenaordig, bn., bw. = a) eeneigenaard
vertonend: 'n --e meneer van doen; 't - karakter van
de Mestreechteneers; ziech -oetdrakke; datisget-s;
b) zonderling: heer heel zier --e geweentes d'rop nao.
afl. eigenoordigheid.
elgenares, eigeneerse, v., my. = enkelv.: de - van
't hoes woos lielik gedupeerd.
elgendom, eigendom, m., eigendomme = a) de omstandigheid dat iem. iets toebehoort: get in hObbe; de bloeten - van 'n 'hoes; b) bezit; onroerend
goed: blief van mienen - ; nog: sjink is - bijj dikke
boene = past er bij.
ss. eigendOmsbewies, -rech; gemeinte-, staotseigendom.
e1geneer(se)*, z. e i g e n a a r, e i g e n are s.
elgenhandig, eigenhendig, bn., bw. = met eigen
hand geschreven: 'n - testamint; - gesjreve.
elgenllefde, eigeleefde, v.: dat k6s z'n - ned verdrage
= ingenomenheid met eigen persoon.
elgenlijk, eigelik en eigentlik, bn., bw. = volgens het
wezen der zaak: de --e beteikenis; - wen-eke waor
dat neet; - Mbste straof verdeend; boe is heer - van
dan? = precies, naar waarheid; -, 6nder us gezag
en gezwege, is 't 'ne puime = in engere zin; - echte
lal hiJb iech neet gegad = in de volle zin.
afl. 6neigelik en 6neigentlik.
elgenmachtig, eigemechtig, bn., bw. = op eigen
gezag: - handele.
Opm. Dikwijls wordt - als bw. vervangen door
op z'n eige huitsje.
elgennaam, eigenaom, m., -e: wie is dee z'nen -?
eigens, eiges en eigens, vnw.: dat heet d'n dokter - gezag
= zelf; dat sprik van - = vanzelf, natuurlijk; iech
moot d'n hier, de mevrouw - spreke = persoonlijk.
elgenschap, eigenschap, v., eigensjappe = hoedanigheid: gooj eigensjappe; 'n minselike - .
eigenste, eigenste, m. -v., my. = enkelv. = de - ,
d'n - heet 't miech gezag = zij, hij zelf, dezelfde die.
eigenwaan, ongebr.; vervangen o.a. door imbeel.
eigenwijs, eigewies, bn., bw. = waanwijs, maar
zwakker: dee moan is get - ; 'n eigewijs vrouw, 'n
eigewies keend; eigewijs luij; heer deit altied zoe - .
eiges*, z. e i g ens.
eiJerkop*, m., -kop = langwerpig hoofd (als een ei);
in de verkl. eijerkapke = eierdopje.
eijerdeef*, m., -deve, in de zegsw.: eijerdeve zien
wijjer deve.
eijke-sprlnge*, 0., vroeger kermisspel, waarbij het er
om ging, door op een wip, waarop een steen "brik"
lag, te springen, door middel van de wegvliegende
steen een in een netje hangend ei te treffen.

'n eikel
eik,eik, m.,-e, eikske: 'tisnoe'nen-, 'nemechtigereus.
ss. eikeboum, -blaad, -bos, -neutsje, -tak, -hout;
kiJrrekeik.
afl. eikel; eike (bn.).
eikel, eikeI, v., -e = denneappeI (ook: denneknop
genoemd, z. een v.b. bij ellewinkel):'nezakspienen
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--e veur de kachel aon te make; in de drijjkentige spin
slOOt e kiJrrelke --e en 'ne zak l6mmele en kneuk.
ss. eikeleml.UJtsje (= maatje denneappels).
Opm. Tans gebruikt men eikel ook weI in de bet.
van vrucht van de eik. Maar het gewone woord hiervoor was verrekesneutsje*.
eIland, eiland, 0., -e, eilensje: op de Green, e sjelderechlig - met zwoer buim, laog de Moosmeule.
ss. eilanderiek; sjiereiland.
ein(-)*, z. e e n ( - ).
eind(e), ind, 0., inde (ook weI: inder), insje = a) de
pIaats waar iets ophoudt; het uiterste gedeeIte:
't - van de gaank; aon 't hoeger, lieger - van de
taofel; nao aile inder van de stad = uithoeken; /lao is
't - vaan weg = onafzienbaar, fig. en meest. ong.;
op 't - vaan 't jaor; de insjes (vaan 't jaor) aonein
knuipe = rondkomen; dee de twie inde knuip aonein,
dat is bepoold e leech, zag Trijn; e zoolig insje en e
good beginsje = heilwens op ouwejaarsavond;
b) stuk: get bijj 't rechte - hiJbbe; 'n - touw; dat is
'n hiel-loupe = afstand; c) slot: 'n - make aon
get = slot; tot e good - bringe = slot, afloop; aon
z'n - k6mme = sterven; alles vertere veur z'n - .
dat is nog 't beste testamint = zijn dood; 't begin vaan
't - = inz. met betrekking tot iems. dood; nog:
met een woordspeling: 't - vaan 't verreke is 't
begin van de weurs; z. ook e i n d j e.
Opm. In ss. en afl. dikwijIs (of: uitsluitend) eindnaastind-.
ss. indo, eindbeslissing, -eksame; eindpaol, -punt;
achter-, boven-, 6nderind, votenind, -eind.
afl. indelik, eindelik; eindig (eindige).
eindeUjk, eindelik en intelik, bn., bw. = a) het einde
vormende: de eindelike beslissing; b) ten Iaatste:
eindelik kwaom d'n trein; intelik hiJbbe veer allemaol
tegeliek 'ne gojen inval gekrege.
eindje, 1, insje, 0., os, z. e i n d ( e) en verder nog
in de zegsw. die geve zich gein insjes = staan op
gespannen voet, of: verkeren niet met elkaar. insje
is hier = eindje worst, dat men elkaar bij de slacht
uit vriendschap toezond.
2, stumpke, z. s tom p.
elns*, einser*, z. e ens.
einslg*, bn., bw. = enig: jao 't is m'n --e dochter; einen
--e bloodzuker moak uuch allemool bescheemp (1857).
elsen, eise, eisde, geeis (geeisde): get vaan iemes - ;
veur dat eksame woord hiel get geeis; de geiisde boete
= vragen, vorderen.
ss.opeise.
afl. eis; eiser; vereise.
ekster, eekster, v., Os, eeksterke: stele, klappe wie'n
- ; 'n - 't veemke snijje um ze te liere spreke.
ss. eeksternes; eekstrouf.
eksternest, eeksternes, 0., -nester, in de zegsw.: 't is
beter hijj es in 'n - ni. wanneer men ergens schuiIt
bij onweer, storm (de eksternesten zijn boven op
de boomtoppen gebouwd).
ekstimere*, z. est i mer e n.
eI, eI of elle, v., elle en elles, elke = a) maat: 'n ellint;
twie el (of: elle, of: eUes) lint; es noe 'ne klant de
nudige eUe vaan dat stol moos hObbe; nejje met zeve
steek op 'n elle = sIecht, sIordig; b) voorwerpsn. (in
deze bet. gwl. el, niet eUe): geef miech de el ins aon.
ss. ellemaot; z. ook de vlg. lemmata.
elastiek, ellestik, m., eIIestikke; ellestikske: 'ne kousebindel van - (stofn.); d'n - , 't ellestikske (voorwerp)
is kepot; e lies van gimnastik, met luij gemaak van - .
Bijv. illestik.
afl. ellestikke (bn.), illestikke.

ELASTIEKEN

elastieken, ellestikke en illestikke, bn.: 'nen - bal;
'n - pupke; - kouse.
elders, elders, bw.: iech weit neet, of me hijj of - 't
koelik zegke dlJrref oet angs = op een andere plaats.
Opm. elders dikwijls vervangen door lJrreges anders.
eleetie, elektie, v., -s = verkiezing: wie me Mrregemeister weurd of'n -in Kraowinkel, kemedie in 1 ak.
Bijv. illektie.
electriciteit, z. vlg. woord.
electriek, ellektrik en illektrik, 1, bn., ellek-, illektrikke (lek- = -Iak-): tl'n ellektTikken draod langs de
grens; 2, zn., m. = a) electriciteit: tl'n - heet de
gaas verdr6nge; daank aan tl'n - mege veer hijj in
MestTeech euveraal leech; b) electrische geleiding:
d'n - is kepot.
Bijv. ellentTik, illentTik.
Opm. De klemt. valt steeds op -trik in alle vormen.
electrisch, ellektries en illektries, bn., bw. (klemt.
op -lek-): - leech; 'n - kechelke; - verleech.
elegant, illegant, bn., bw.: 'n -e OOam; - gekleijd.
elcgantie, illegansie, v.: met vitlJl - ; wat 'n - , wat
'ne sjiek!
element, illemint, 0., -e = a) ondeelbaar bestanddeel; grondstof: de zooe -e; in de sjeijkunde kint me
mie wie zestig -e; b) omstandigheden, waaronder
men zich het meestethuisvoelt: de tend veult zich in 't
water zjus in hitiJT - ; 000 waore de MestTeechteneers
in hun - ; c) vormend bestanddeel: e VTeemp - in
eus sameleving.
afl. illemins.
elcmentair, illemintaer, bn., bw.: --(e) kinnis;
6nderwies.
elements, illemins, bn., bw.: deen -e koej6ng;
nijdig weurde.
elend*, z. ell end e.
elf, ellef (-Ief = -Iaf), 1, telw.: a) hoofdtelw. (zelfst.)
tienen ein is - ; (bijv.) -ore; 'tisbijj - (of: elleve);
b) rangtelw.; bladzijj - j nog: - , degek = elfishet
gekkennummer; op z'n ellef-en-OOaTtigste (gemaak)j
2, zn., v., elleve = het cijfer: de - is oet (kienspel); verg. a c h t, de r tie n enz. en z. k I i k.
ss. ellejtal, -maol enz.
aft. ellejde; ellejderleij.
eUef-orcliek*, v. = (vroeger) deftige begrafenis te
11 uur: gein - , dat kaan neet devan aoj, meh ouch
gein ermeliek maag toch de stad 'm gooe.
eUcf-orcmes*, v., ellef-oremesse: sOndags 'n eUejoremeske in Sintervaos, meh in de week zaog men 'm
noets in de kerrek.
clft, z. m e i vis.
elixir, eliksier, m. (met klemt. op osier): e gleeske de Spa veur d'n ete; ook ill e k s i e r.
elk, elik en ellik, vnw.; bn.: elike kier; ellik jaor;
zelfst. elik 't zijnt gooe = iedereen.
Bijv. eelk(er) b.v. eelker doezend = elke duizend;
eelker kier.
elkaar, elkander, In plaats van dit wederkerig vnw.
a) zieeh, zieh: A.N. ze helpen elkaar; Ma. ze hellepe
zieeh (6nderein); b) met een vz. o.a. om een aansluiting of snelle opeenvolging uit te drukken -ein
b.v. A.N. bij elkaar, Ma. bijjein; A.N. na elkaar;
Ma. nao-ein; ze liekene opein = op elkaar; oot kump
zieh euverein oet = dat komt met elkaar overeen; is
hetzelfde, komt op hetzelfde neer; verder: achter-,
door-, in-, neven-, oeter-, Onder-, tegeneuverein enz.
elkeen, elikein en ellikein, vnw.: - waos k6ntent.
eUeboog, ellebaog, m., -e en eIlebiiog: met de -e op
taojel; aon d'n - is de mouw get verslete; Wilhelmus
van Nassouwe, met de -e door de mouwe; dee heet

EMOLUMENT
op z'n -e geloupe = heeft (heimelijk) gestolen;
geer k6nt uuch de hand gooe tot aon tl'n - = jullie
zijn van hetzelfde kaliber, in hetzelfde geval; loete
piepe met 'nen - = gebogen met een rechte hoek.
iiUektrik*, z. e lee t ri e k.
eUende, ielend en elend, m. en 0.: de Noorman zejde
't elend, al de kerreke doog heer tot de gT6nd verbTanne;
en laot d'n ielend daan mer kniepe, Tiek bin iech toch.
Opm. elend spr. uit ee-lend met klemt. op ee-;
ielend met klemt. op ie-.
aft. ellendeling; ellendig.
iillentrlk*, z. e lee t r i e k.
eUewaar, elIewaor, v., -e: 'ne winkel in -e = manufacturen.
eUewinkel, eIlewinkel, m., -e = manufacturenwinkel, bij uitbr. ook van andere kleine winkelzaken: z'n VTOUW beg6s 'nen - van water en vuur,
denneknupenhout = klein water- en vuurwinkeltje.
elpen, elpe, bn. = 'n - duuske = van ivoor, van
ievwaar.
elpenbeen, elpebein, 0.: 't - oj ievoer oj op z'n fr.
ievwaar.
aft. elpebeine (bn.).

einige eelze
1 aoflapeels; 2 sjapkeseels; 3 simaos

els, eels, v., eelze, eelske = priem: de sjeunmeker
gebTuuk eelze o.a. aojlap- en sj(Jpkeseelze.
email.emaj.bn.: 'n emajje kToek.
embarras, ambras, m. = a) verlegenheid: heer zaot
d'reuver in d'n - = zat er over in; heer peersde tot
de zweit 'm oetbraok van tl'n - ; b) omslag, drukte:
maak neet zoenen - .
ss.-aft. ambTasmeker, m., -s = opschepper: umtotste
noe dTijj sent mie Mbs, hoofste noe neet de J aan oet te
Mange, - /
embeter, ambettere, zw. = vervelen: iemes - ; ook
ambetere (-be- = -ba-).
embouchure, z. am b e s j u u r*.
emigrant, emigrant, m., -e = landverhuizer die het
land verlaat.
Opm. emigrant wordt zeer dikwijls uitgesproken
immigrant, ofschoon dit ecn andere bet. heeft nl.
landverhuizer ten opzichte v. h. land waar hij
zich vestigt.
cmmekes (make)* = figuren als een m maken d.i.
zigzaggend, onzeker lopen, rijden b.v. v. e. dronkaard, leerling-fietser: met de nudige emmekes sukkelde ze zoe stellekes veuroet.
emmer, ummer, m., -e en os, ummerke: 'ne koperen-;
'nen hOnd met 'nen - aon z'ne start; 't regende oj 't
met -e oet d'n hiemel veel; heer heet 'ne kop wie 'nen
- = dikke kop.
ss. mellek-, twaletummer.
emolument, immolumint, 0., -e: aon dat paske zien
alderleij -e vas.
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EMPLACEMENT

emplaeement, amplassemint, 0., -e = terrein bij een
station: 't - is veur de mijnstreek te klein; 't weurd oetgebreijd.
I en, en; wordt gebruikt op dezelfde wijze als in het
A.N. o.a. I, vgw.: Piet - Klaos; 'Ti1£t twie - twie;
2, als aanloop bij een vraag: - wat zou dat? 3, een
tegenstelling inleidend: - iech hOb 't dich tach
oetdrokkelik gezag; nog (stoplap): estiech zoe'ne
baard en hads, zag ze met 'n klats op hiUjr bats
(M.A. 1910).
II en, en; negatiepartikel in enige gevallen niet
aHeen in afhankelijke zinnen nog sporadisch voorkomende: iech en weit 't neet; iech en doon 't neet.
ss. entans.
encourageant, angkoerazjant, bn.: watste miech dao
vertels, is neet erreg - = bemoedigend.
end, ind, z. e i n d ( e ).
endeldarm, indelderrem, m.: geoppereerd aon d'n - .
eneriei, ein(d)erleij, bn., bw. = gelijk: - kleure; dat
is - , wienie totste kUmB; - gekleijd.
entin, affin en affing, tw.: -, dewetsnoem'nmeining;
-jin met fro uitspr.
eng, ing, bn., bw. = nauw: 'nen -e weeg; deejas zit,
is te - ; in ingere zin beteikent dat waard •.•
afl. ingde of ingte.
engagement, angazjemint en aongazjemint, 0., Me:
iech loos in 't advertensieblaad zoe minnig - = verloving; 'n - bijj de Ned. Opera = verbintenis.
ss. an-, aongazjemintskaart, -dinee, -rink.
engageren, angazjere en aongazjere: heer is es ierste
fiejool geangazjeerd bijj 't Stedelik OTkes = verbintenis gekregen; ze zien geangazjeerd, ze Mbbe
ziech geangazjeerd = verloofd.
Komische bijvorm verangelezjeerd: CUB jujjrouw
is-.
engborstig, Z. k 0 r t.
engel, ingel, m., Me, ingelke = a) hemels wezen: d'n
- Gabriel; 'nen - oet d'n hiemel; 'ne reddenden - ;
b) engelachtig wezen: dat mins is 'nen -; Leven - /
m'ne zeute, 'Ti1£t sacherien gesokkerden ingel/ c)
"bruidjes": de ingelkes in de persessie; nog in allerlei zegsw. es me vaan -e sprik, huurt me vleugels
roesje = als men van de duivel spreekt, ziet men
z'n staart; komische verwensing b.v. van marktvrouwen aan het adres van pingelende kopers of
koopsters: zeve (of: doezend) -e aon d'n ziel! (met
de bijbet. voor die prijs geef ik het niet).
ss. ingelbewoorder;ingelegediJld, -kopke, -koer, -zaank;
besjerm-, bewaoringel; strootingel.
afl. ingelechtig; aartsingel.
engelachtig, ingelechtig, bn., bw.: 'n - gediJld.
engelbewaarder, ingelbewaorder, m., -s = beschermengel: dee heet 'ne gojen - gehad van iem. die aan
een ongeluk is ontsnapt; komische variatie: ingelbevrijjder, b.v. gisterenoovend kwaom d'n - in de
vlJrrem vaan 'ne posbode met 'ne poswissel.
engelenbak, ingelebak, m. = bovenste galerij in de
schouwburg: op d'n - waos 't e spiktakel en e
gesjriews vaan belang en ze repe vaan alles.
engelenmis, ingelemes, v., ingelemesse = mis bij het
overlijden van een kind beneden de jaren des verstands: de - is um zeven ore.
Engels, Ingels, I, bn., bw.: 'nen lngelsen offeseer;
D'n lngelsen hoof = het (in Engelse stijI aangelegde) stadspark; 2, zn., O. = taal: heer sprik - =
eig.; fig. hij is rijk (elke Engelsman had de naam
van rijk te zijn).
engelszout, ingelszaajt, 0.: kerstaanjele in hoor tease,
zeuthout en - ••• , bijj alles bleej ze kaajd.
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ENTREPOT
engte, ingde en ingte, V. os: de - van d'n hals van de
fles; de - vaan de stroot.
enig, einig en innig; einsig en insig, I, bn., bw.:
'n einige dochter; 't waar 't einsig keend vaan 'n
wedevrouw; m'nen insigen troes; dat is einig; 2, onbep. telw. of vnw.: zonder einige bedoeling zag heer;
einige vrnn; innige baankbiljetsjes; iech hUb 'rs nag
insige veur uuch; z. ook e n i g s t e.
einsig en insig = duo einzig.
afl. einig-, innig-, insigheid.
enigheid, einigheid en innigheid, insigheid, v.: op
(of: in) z'n - goon wandele.
enigste, einigste en innigste; einsigste en insigste, 0.:
hliiJren -n hoesgenoot waor 'nen have simpele maan.
enigszins, einigsins en innigsins, bw.: - verlege.
eukassere*, zw. = (aardewerkindustrie) in cassettes
of staanders plaatsen om in de oven te bakken.
I eukel, inkeI, m., Me, Os, inkelke = gewricht: ze heet
hlioren - verstoek; dun -s hUbbe.
II eukel, inkel en inkeld, I, bn., onbep. telw.: 'n inkel(de) keers = niet meer dan een; 'n inkel( d) waard =
nauwelijks iets meer dan een; binne inkel( e) daog =
weinige; de inkel bezeukers die wei ins kwaome aonloupe = weinige; Mbste SomB 'nen inkel(d)e golde,
sent = een losse gulden, cent; iech Mb gein inkel
geld = pasmunt; 'n inkel( d)e reis noo Valkeberreg
= geen retour; 2, bw.:inkel(d) en alleinum deier =
louter.
ss. inkel( d)spoor; inkelvoud.
afl. inkeling.
eukelvoud, inkelvoud, 0., Me: 't - vaan pu is poet;
de -e en de meervoude vaan de wliiJrd.
afl. inkelvoudig.
en passant, ampassant of impassant, bw. = a) in het
voorbijgaan: 't wandelt van d'n einen kiekoet nao d'n
andere en zeet - de luij gajendaag; b) tegelijk: bring
dat book - trok.
ensele*, enselde, geenseld = a) zaniken: lik neet zoe
te - ; b) refl. kibbelen, "vreigele": ze hadde ziech
get geenseld euver e stok gam; die wiever waore ziech
weer aon 't - .
ensele = duo hanseln = zum Hans machen, d.i. tot
Hansworst, voor de gek houden, plagen; RijnI.
hanseln = zum besten halten, necken, sticheln
(Rh. Wtb.); Schu. kent henselen met de bet. van
trachten achter of aan iets te geraken.
afl. enseleer.
enseleer*, m., Os, enselere = zaniker; vreigeleer,
maar zwakker: deen awwen - kOs natuurlik z'ne
mond neet hawwe.
entans*; ~entere*, z. in tan s*, no c h tan s;
- t e r e*.
enten, inte, intde, geint, gwI. grujfele*: buim - .
entiot, z. gruffeI*, peregriffel.
en~tout~eas, aontoeka, m., -s = parasol en paraplu
tevens. (kiemt. op -ka; spr. uit: kah).
entr'actc, aontrak, m., -s of aontrakte = tussenbedrijf.
entree, antree en aontree, m., -s = toegang: d'n veur de artieste; tegen - , d'n - betoole = toegangsprijs; orregens z'nen - make = binnenkomen;
hliaren - in de wereld maakde ze, wie ze d'n opera
Mignon moch bijjwoene; veer hadde es - ansjoves
op geruusterd broed = voorgerecht.
ss. antree-, oontreebiljet, -bewies, -geld.
entrepilt, antrepo, m., antrepoos (met kIemt. op an-)
= opslagplaats voor ingevoerde goederen: dat lik
nog op d'n -; ook a 0 n t rep 0 (met kIemt. op
aon-).

ENVELOPPE

ERFDEEL

enveloppe, amvelop, v. en m. amveloppe, amvelOpke:
doeg de breef in 'n nuij (of: 'nen nuijen) - .
enzovoort(s), 1, enzoewijjer: peper en zaajt - .
2, enzoevoors: appele, pere, proeme, ringelaote - ,
alderleij vrochte brochte de boere nao de merret.
epaulet, epolet, v., epolette, epoletsje = schouderbelegsel: de offesere met hun gowwe epolette en hun
kepies met'n bOssel witte of greun haonevere; 'twaor,
of heer met de epolette op z'n sjouwers 'n deil van ze
herinneringsvermoge verlore had.
epistel, epistel, m. en 0., -s, epistelke: nao d'n epistel
dreug de messendeender 't book nao d'n andere kant
van d'n altaor = deel der mis; dao sjrijf heer miech
'ne Langen - van ach bladzijje = brief.
5S. epistelkant.
epolet*, z. epa u let.

ereboog, ierebaog, m., -e, ierebiiog: drijj -e waoren
opgeriech en de weeg nao de kerrek waore met greun
en bl6mme verseerd; z. ook ere p 0 0 r t.
ereis, z. e ens.
erelid, ierelid, 0., ierelede: de vereiniging had drijj nuij
ierelede beneump; 't - waos trots op z'n ierelidmaotsjap.
eremiet, er(r)emiet en her(r)emiet, m., -e: d'n - vaan
de Sjaasberreg = kluizenaar.
[(h)eremiet; (h)eremiete]
eren, iere, ierde, geierd = eer bewijzen: iem. - veur
z'n verdeensle; vreis God en iert de Keuning.
ss. ieredaank.
af!. ierzaom, -zaam.
erepalm, ierepaam, m., -pame = zegepalm: met d'n
- van de euverwinninJ!,.
ereplaats, iereplaots, v., ~e = voornaamste plaats: de
- waos veur de bOrregemeister; de - aon taofel kriege.
erepoort, ierepoort, v., -e: de - in Wiek woort aofgebroke.

'n ekiepaasj
equipage, ekiepaasj, v., ekiepazje, ekiepaasjke: 'n
deftige - met 'ne livreij heel veur de deur = sierlijk
rijtuig.
equipement, ekiepemint, 0., -e = uitrusting: bijj 't
- van de sappeurs of bielemaander behuurde witte
lere sj611ek.
ss. ekiepemintsstok.
equiperen, ekiepere, zw. = uitrusten: de Limb6rregse
jagers te peerd, de %Woer dragojnders waore good
geekiepeerd; veer hObben us veur die wandeling in de
rege good geekiepeerd met regejasse en euversjeun.
I er, ers, 'rs = gen. v. pers. vnw. 3de ps. mv.: iech
koup - tien devaan; vaol zien - neet mie; heer kraog
- op z'n faalje; menneke, este toes kums, krijgste vaan d'ne PI{ = slaag; en es - daan nog euver zien,
weurde die in e kraomke gezat.
II er, er,'r = haar, 1, pers. vnw. 3de ps. v. enkelv.
voorwerpsvorm: heer heet er (of: 'r) gezeen; 2, bez.
vnw. 3de ps. v. enkelv.: Majke'r (of: der) keend;
z. h a a r en verg. hi j.
Opm. Het onbetoonde 'r is het gebruikelijkste.
III er, er, 'r, bw.; z. d a a r.
erbarmelijk, erberremelik en erberremeliek, bn., bw.
= medelijden opwekkend; zeer: erberremelik sjriewend, zaot heer op 't pertaol z'ne pokkel te vrieve; de
noed dee greujde erberremeliek.
erbarmen z, erberremez., erberremde z., erberremp:
'I nejeerske erberremde ziech euver Graadsje en doog
'm eint vaan haiir slaopjekskes aon = ontfermde z.
afl. erberreming.
erbarming, erberreming, v.: zonder - sloge ze 'm met
de koojstert; vol - = ontferming, mededogen.
I ere*, z. her e*.
II ere( -), z. e e r, ere ( -); i ere ( - )*.
erebeis*, z. a a r d b e i.

'n ierepoort
ereprijs, ierepries, m., iereprijze: de Staar had d'n gekrege op de kOngkoer in Luik = eerste onderscheiding bij de wedstrijd.
ereronde, iererunde, v., os: Meyers mOs 'n - (of: 'n
iererunsje) rijje mel 'ne krans um z'nen hals = ronde
van een overwinnaar om de toejuichingen in ontvangst te nemen.
ereteken, iereteike, 0., os: op z'n boors versjellende -s;
oetreiking vaan de -s vaan Mommes = vererende
onderscheidingsteken.
erewaeht, ierewach, v., ierewachte: de - die de
Bissjop aofhaolde, kreeg'n sjoor rege te pakke midden
in de Groete Staat.
ss. Sakramints-ierewach.
erewijn, ierewien, m.: op '1 sladhoes woort d'n - aongeboje = wijn op plechtige wijze bij een ontvangst
aangeboden.
ed, erref, o. = huis met de daarbij behorende grond:
pak diech vaan m'n - aof; dat is dee ouch neet op
z'n - gewasse = een onverdiend geluk, of: dat
heeft hij gestolen.
[erref]
erfdeel, errefdeil, 0., -e: ze vaderlik - heet heer al
gekrege.
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erfelljk, errefeIik, bn., bw. = door vererving verworven; vererfbaar: 'n - rech; die kTenkde is - ,
plant mh - veurl.
afl. errefelikheid.
erfenis, errefenis, v., errefenisse, errefeniske: de veel daonig tege; door, bijj - (= door vererving)
naogeloote.
5S. errefenisrech.
erfgenaam, errefgenaom, m., -e: dao zien gein --e,
't velt allemaol aon de stoot; 'ne Tieken - .
erfgoed, errefgood, 0., errefgeujer = goed dat men
erfelijk bezit: ze vaderlik - verkoupe.
erfhuis, errefhoes, 0.: met de notaris ginge veer nao 't
- = huis van de afgestorvene; boeIhuis.
erflater, erreflaoter, m., -s = man die enig bezit als
erfenis nalaat: wee is d'n -1; erreflaotster, v., -so
erfpaeht, errefpach, v., errefpachte:grOndin - hiJbbe.
erfreeht, errefrech, 0.: de wet op 't-.
erfstuk, errefstok, 0., errefstokke = voorwerp, meer
dan een generatie familiebezit: die kas is nog 'n - .
erfzonde, errefzun, v.: alleinSlevrow is zOnder - gebore.
erg, 1, erreg, bn., bw. = a) van ongunstige aard:
't weer woort wie langer wie erreger = slechter; zoe
- zal 't neet zien = ongunstig, bedenkelijk; de
middesijn is eTTeger wie de kwaol; iech vreis 't
erregste; b) ernstig: 't is - met 'm; c) kwaad: heer
had 't neet zoe erreg gemeind; d) zeer: - kraank zien,
- hooste; iech zaog - tege 'm op.
er- van erreg predikatief en adverbiaal gebruikt
en o. enkelv. attributief met sleeptoon; in aile
andere gevallen (attributief en in trappen van
verg.) met stoottoon.
2, erreg, o. = boze bedoeling, kwaad: zOnder - ;
gein - in get kTiege, Mbbe = (kwaad) vermoeden.
[8rreg]
ss. erregdinkend.
erg ens, orreges, bw. = op een of andere plaats: iech
hiJb 'm - gezeen, meh iech weit neet mie boe; hijj %it
- 'ne pot met geld verbOTTege; - vaan oofblieve; iech
moot-%ien = w.e.; z. ook i eve ra n s*.
ergeren, erregere, erregerde, geerregerd = aanstoot
geven; refl. aanstoot nemen; dat moot de lieraar op
d'n doer - ; iech erregerde miech d'n hielen daag
euver die koej6nges.
er- van erregere steeds met stoott. in aIle vormen.
afI. erregerlik; eTTegernis.
ergeruis, erregernis, v., erregernisse = a) aanstoot:
dat gief - ; b) het geergerd zijn: m'n - woort wie
langer wie groeter, wie iech dee sjele wawwel mOs
aonhure.

erreke

erk, errek, v., -e = boog: veur 't make vaan 't kenaal
mOs de ierste - vaan de MoosbT(jk aon de kant vaan
MestTeech weurde weggebToke; z. ook ark.
[8rrek; 8rreke]
errek
lat. arcus, arca; fro arc.
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erkennen, erkinne, erkinde, erkind: z'n 6ngeliek - =
inzien; :lie Tech op d'n tToen - = toegeven, inzien,
dat hij het recht heeft; e keend - = als het zijne;
heer deeg z'n bes, dat moot erkind weurde = daarvan
moet getuigd worden.
afl. erkinning, erkintelik, erkintenis.
erkentelljk, erkintelijk, bn., bw. = tot dank geneigd;
met dankbaarheid: dao is heer altied erreg - veur
gebleve.
afl. erkintelikheid.
erkentenis, erkintenis, v. = besef, inzicht van de
waarheid: toen kwaom heer tot de - , tot heer eigelik
niks wis.
ernst, errens, m. = a) stemming tot plichtsbetrachting, overpeinzing: hoegen, helligen - ; d'n - vaan 't
leve = ervaringen tot nadenken, plichtsbetrachting
stemmend; b) iets dat men werkelijk meent: 't is us
- (of: meines) =wij menen het ten volle; in vollen-.
afl. errenstig.
ernstig, errenstig, bn., bw.: 'nen --e maan = tot
plichtsbetrachting geneigd; niet lichtvaardig; 'nen
-e kandidaat veur de betrekking van direkteur =
zeer in aanmerking komende; 'n --e stumming =
getuigend van ernst a; get - numme (of: au serjeu)
= niet in scherts of spott.; --e zakes = geen lichtvaardige; - spreke; 't - meine; heer is - kTaank
= bedenkelijk.
Opm. Zeer gewoon is serjeus als bn. en bw.
errek*; errem(-)*, z. e r k, ark; arm ( -) I en II.
erremeliek*, v. = begrafenis van den arme; z. een
voorbeeld bij ellef-oreliek; verg. arm eli j k.
erremenie*; ers*, z. h arm 0 n i e; e r I.
I ervaren, ervare, ervaarde, ervare = ondervinden:
toen hiJbbe veer - wat 't beteikent, h6nger te hiJbbe;
dat heet heer tot z'ne spiet - .
afl. ervaTing.
II ervaren, ervare, bn. = rijk aan ondervinding,
bekwaam: 'nen - bookhawwer, lieraar; dee is - in
't sollisitere, VToog dee um mod.
afl. ervarenheid.
I erven, erreve, errefde of orref, geerf (geerfde) of
georve = als nalatenschap verwerven: 'n hoes - ;
vaan 'ne s6kkernOnk - = een deel van de nalatenschap krijgen; dee d'n hiemel welt beeTTeve, moot z'n
femilie looten - .
er- van erreve heeft steeds stoott. or- idem.
ss. z. de lemmata met erf- als eerste lid; euvererreve.
afl. beiirreve; errefelik, errefenis; 6nteTTeve.
II erven, erreve, my. = erfgenamen: de rechmaotige
- krege niks; das gein - of j6nk sterreve = gezegd
bij een huwelijk van te na verwanten.
erwt, erret, v., -e, erretsje: dao lik 'n - ; de --e bleuje;
- poole; - renge; God zal 't uuch loene met --e en
met boene = spottend dankwoord; met ze ge%iech in
de --e gevalle = pokdalig zijn of tegen de lamp
gelopen; dee heet 'm in z'n -e gesjete = tegen het
hoofd gestoten, beledigd, kwaad gedaan; 'n erretsje
geve veur e buunsje te kriege = een spiering uitgooien om een kabeIjauw te vangen.
[8rret; 8rrete; 8rretsje].
ss. dop-, s6kkererrete.
ss.-afl. erretenteller.
erwtenrljs, erreteries, 0., erreteriezer = rijs waaraan
erwten opklimmen: erreteriezer en boenestekke.
erwtensoep, erretesop, v.: in de - huurt 'ne poet en
'nhemke.
erwtenteller, erretenteller, m., erretetellers = benterig iemand: deen - lag 'ne have sent op de sjotel;
kTentekakker! - / repe de koej6nges 'mnoo.

EVEN

I ES

I es, es, m., esse, eske = boom: die esse zien neet good

veur de weij.
ss. essetak, -hout; treures.
afl. esse (= van essenhout).
lIes, es, v., esse, eske = de letter, de klank s: - is
'n kr6m letter = as is verbrande turf.
mes*, z. als.
eseapade, eskapaad, v., eskapade(s) = zijsprong,
slippertje: die - zal heer berouwe, z'n vrouw is dao
achter gek6mme; eskapades make.
eseorte, eskort, 0., -e: 't - woort gek6mmandeerd door
'ne kaptein.
eseulaap, eskulaap, m. = geneesheer: met euzen goon veer nao de Kaap.
esde*, Z. e est.
esp, ongebr.; Z. k ann e d a s*.
espanjolet, z. spa n j 0 let en p 0 m p.
espres*, z. ex pre S.
esse, esse, in de zegswijze: ziech in - hawwe = zich
in acht nemen; de koerezel heel zich in esse.
esse = lat. esse met de bet. zijn (= in goede staat).
estalette, estafet, v., estafette: 'n - te peerd = koerier, renbode.
ss. estafettendeens; estafetteloup.
estebleel*, z. a 1 s j e b 1 i eft.
estimeren, estimere en ekstimere, zw. = achten.
estrik, ongebr.; gwl. plavuis.
etablissement, etabliesemint, 0., -e = inrichting:
wee is hijj de sjef vaan 't -'I
etablisseren, etabliesere, zw. =inrichten,vestigen: iem.
- es; refl. ziech-es sokkerbekker= zich vestigen also
etage, etaasj, v., etazje(s) = verdieping: op de ierste
- (of: op 't ierste) woende 'ne gepensjeneerde kaptein; 'n hoes met drijj etazje(s); z. ook s tat i e.
ss. etazjewoening.
etagere, etazjaer, m., -s, -e, etazjaerke = bekend
meubelstuk: zet de bl6mpot op d'n - ; op 't etazjaerke
stante e paar haute postuurkes.
etalage, etalaazj, m., etalazje(s) = uitstalkast; uitstalling: in d'n - , of wie me op z'n aajd Mestreechs
zag, de kiekoet, zaog me niks mie es aw winkeldiJchter
oetgewinkeld.
etaleren, etalere, zw.: sjoen - met Sinterklaos; Z.
u i t win k e len.
I eten, ete, aot, gegete (o.t.t. diech its, heer it,
geeret; geb. W. mv. et) = a) voedsel t!Jt zich nemen; zich voeden met: e bruudsje - ; met smaak - ;
blijf met us 'n botram - ; - veur drijj; - wie 'ne
sjeurendeerser; b) het middagmaal gebruiken: wie
laat et geer = gebruikt U het middagmaal? oet goon; iem. te - Mbbe; nog: dat zuut oet of 't al ins
gegete waos = onsmakelijk; die laote liever vaan hun
spreke es vaan hun - = nl. ongastvrije mensen.
[~te; fLat; geg~te] afw. V. met stoott.
ss. eetkamer, -lepel, -lIis, -sermes, ·tied, -waor, -zaol;
etensbel, -tied, -trek, -oar; op-, oet-, euverete.
ss.-afl. insekteneter.
afl. eetbaar.
II eten, ete, O. = middagmaal: nao en veur 't (of: d'n)
- beije; dat - los m'nhier neet; toes moppert de
vrouw en verzuijelt 't - .
SS. etenskas, -loch; verrekesete (of: verrekesvrete).
etginnige,
d e g e n e.
etiket, etiket, 0., etikette; etiketsje = briefje: plak 'n
- d'rop; e blouw - .
etiquette, etiket, v.: dat is volgens de - ; de regels vaan
de - = ceremonieel.
etmaal, etmaol, 0., -e (niet zeer gewoon): 'n - oetstelle of veerentwintig ore.

z.

etranger, etraozjee, m., os: (spott.) vreemde -s vaan
boete de stad, die neet van hijj zien.
etsen, etse, etsde, geets (geetsde): in koper geitsde
partrette.
ss. etskuns, -plaat, -werrek; inetse.
afl. ets, etser.
ettelijk, ettelik, telw.: -e daog (of: 'nen daag of -).
etter, etter en netter, m.: blood en - kaom oet de wOnd.
ss. ettergezwel.
afl. etterechtig, etterig; ettere en nettere (ww.).
etui, etwie, O. en m., Os; etwieke: 'ne gouwen - ; e lere
etwieke met 'ne roezekrans.
Spreek uit ee-twie(ke) met klemt. op -twie.
ss. sigerettenetwie.
eurd*; eurdskeerske*; eus*; euver(-)*, z. 00 r d;
00 r t j e s k a a r·s; 0 n S; 0 v e r ( - ) en de vlgd.
lemma's.
euvergOlder* of -goller*, m., -s = a) iem. die verguldt;
b) werkman in de afdeling, waar het aardewerk
met goud "gedecoreerd" d.i. verguld wordt.
euvergolie*, euverg()lde, euverg()ld = vergulden:
die brazzeMt is neet van gaud, 't is euvergold koper.
euverierd*, in de zegsw.: - ligke = afgelegd, opgebaard: wie de sokkertaant nog - laog, hadde ze al

ruizing.
euverkorts*, bw. = a) binnenkort: heer zal - triJkk6mme; b) kortgeleden: iech spraok 'm nog - .
euverleeeh*, O. = bovenlicht: door dat - is de gaank
neet mie zoe duuster.

euverluiperke

euverluiperke*; - speule; z. afbeelding.
euvemuijts*, bw. = opnieuw: - beginnen; verg.
o pni e u w.
euversprunk*, m. = over de straat uitstekend uitbouwsel.
Evangelie, Evangelie, I, 0.: 't - van Lukas; 't Mste
- , nl. van Johannes na de mis; 2, O. of m.: veer
kwaomen veur d'n - binnen = deel der mis, waarin
bet evangelie gelezen wordt; nog: 't laank - = het
Evangelie op Palmzondag (Passio); bij verg. iets
dat lang duurt.
evao(n)tajl*, Ma. spelling van eventail, welk woord
vroeger zeer gebr. was; verg. w a a i e r.
evekes*, z. eve n t j e S.
evel(s)*, vgw. bw. = echter, evenwel: dat waos evels
geloge; 't zien evels de Mste; boeveur heer evel bedaankde.
evel(s)
evel (samengetrokken evenwel)
bijwoordelijke S; verg. ale vel.
even, eve, bn., bw. = - getalle = door twee deelbaar: 't is miech um 't - = onverschillig; - verlangend fS iech toen waor, - (zoe) kaajd liet 't miech
noe; - gen6g = juist, bijna niet; - in de twintig =
weinig meer dan; - veur ach = kort; kiek ins nao bove = een ogenblik; iem. - in d'n errem kniepe; jUffrow Vlasblom vOnt alles - leef en - slum
wat heer doog = in gelijke mate.
ss. z. de hieronder volgende lemmata met eve(n)en verder: evenredig; dao-eve.
afl. evekes; 6neve.

<

+

93

EZEL

EVENALS

evenals = zjus wie; evenals zijn vader; Ma. zjus wie
z'ne vajer (of: z'ne pa).
evenbeeld, evebeeld, 0., -e: beer is 't - vaan z'nm
nook; nao z'n - en geliekenis.
eveneens, eveneins, bw.: - handele; toen bleef zijj (of: ouch zoe) stoon.
evenement, evinnemint, 0., -e; evinneminsje = gebeurtenis, voorval inz, belangrijk voorval: dat bezeuk toaos 'n (hiel) - ; d'n ierste pries in hlior aoJdeiling, dat toaos 'n - , boe de lede nog deks euoer
spreke. Ook weI: i v v inn e min t.
evenknie, ongebr.; vervangen door gelieke.
evenmens, evemins, m., -e: veur z'nen - moot ederein
get euver hobbe.
evenmin, evemin, bw, = ook niet: euver haore maan
spraok ze neet, - euoer de kinder.
evennaaste, evenaoste, m.-v.; mv. = enkelv.: zieek
oergriepe aon 't leve vaan z'n(en) - .
eventjes, evekes, bw.: - te laat is viiol te laat = ter
nauwernood; - nao get gebiere = een ogenblik;
hiel - mer; allemaol - aongesjote = een weinigje;
en toen ginge ze zieeh ins - beurstele = eens flink,
terdege; z. ook e f fen t j e s.
eventualiteit, eventwaliteit, v., -e: me kin noets weite,
wat -e zieh veurdoen = mogelijk geval.
evenveel, evevaol, onb. telw.: aon de reehterhand zien
- vingers wie aon de linker = gelijk aantal; - vleis =
gelijke hoeveelheid; veur - debijj zitte = voor spek
en bonen; 't is mieeh allemaol - = onverschillig.
evenwel, 1, eveI(s)*, z, a. 2, eve weI.
evenwicht, evewieeh, o. = stabiele toestand: zieeh
in - hawwe; in - zien; z'n - verlere; heer duijde
oet al z'n mach tege de klompe um die in - te haunoe.
evenwijdig, evewijjig en evewijdig, bn., bw.: twie-e
lijne; die lijne loupen - .
evenzeer, evezier, bw.: al-verkawwewiez'nvrouw =
zowel als; dat versjelt - met de aandere = in gelijke
mate; ieeh mein neet allein die geldoetgeverijj, mer die tiedverspelling.
I ever*, m., -s = avegaar, grote boor.
II ever, ever, m., -s, everke; gwl. everzwijn.
SSe everzwijn.

everzwijn, everzwijn, 0., -e: 't - vaan de Ardenne
(Willem van der Marek) tooort op 't VrietoJ terechgesteld.
eweeg* of eweg*, bw, = weg: gaank etoeeg; dat mins
hat zieh tosse de luij eweg gemaak.
eweeg
en « in = op) + weeg (= weg); verge
eng. away.
exact, eksak, bn., bw., eksakte of eksakde: 'nen
eksakde sikkertaris = nauwgezet.
afl. eksakheid.
examen, eksame, 0., -s, eksameke: de -s zien aoJgeloupe; 'n eksame veur sjrieve; 'n - aoflegke; door
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komme.

Bijv. iksame.
SSe eksamekommissie, -geld, -vak, -oreis; arts-, eind-,
ind-, sjaoleksame.
.
afl, hereksame.
exeuseren, ekskuzere, zw.: zieeh (laote) - = verontsehuldigen; z, ook v ere k sku z e r e*.
exeuus, ekskuis, v., ekskuize(s) = verontsehuldiging:
z'n ekskuize(s) make; iech oraog -; zek, totste kraank
waors, dat is 'n gooj - ; z, ook v ere k sku i s*
executie, eksekusie, v., -s (-se- = -so-) = tereeht
stelling: ach daog vaan te veure woort zien aonstaond
- in de Courier de La Meuse aongek6ndig; oetstel vaa
--:- = versehuiving van een nadelige gebeurtenis.
experiment, eksperimint, 0., -e, eksperiminsje: e gevierlik - = proef.
explicatie, eksplikasie, v., -s: alle -s geve, diet geer
welt = uitleg.
expliceren, eksplikere en eksplisere, zw. = uitleggen:
de lieraar heet 't dee sjtomme jOOg al tien kier geeksplikeerd, meh 't hollep niks = uitleggen; refl.: Teun
deeg oergeefse meujte, ziecli aon de agente die 'm vas
hadde, te - = de toestand duidelijk maken.
expres, espres, bw. = met opzet: get - (of: veur-)
doen; de lang Net waor - deveur verhuis.
express, ekspres, m., ekspresse = biezonder snelle
trein: d'n - van Luik nao Paries.
SSe eksprestrein,
extase, ekstaas, v. = zieIsverrukking: kaom iemend op
m'n kamer, danwaor heerin -,zoe spreijdezie aroma,
die blomme in die vaas; Loerjas in volle - geit door.
extract, ekstrak, m. en 0., ekstrakte = af-, uittreksel: - vaan koffie.
SSe koffie-, vleis-.

'n eoermenneke

evermenneke*, 0., -s = aardmannetje, kabouter:
'n - met e roed motske; de -s en Sniewitsje; ook:
eve r m a a n: Levertraan heet d'n evermaan gesp(j,(jld (K'unstemekerstrop).
eoermenneke
ever « alfer of elver = geest;
half) + menneke.
verge Ma. haaf
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D'n Ezelemerret
ezel, ezel, m., -s, -e, ezelke = a) bekend zoogdier:
't ezelke en dee demetveurt, weurden altied esgebreurs
aongesproke; de boer zut ziech op d'n - ; 'n ezelkesjiet-geld; 'n ezelke dat jao knik = jabroer; vaan d'n
os op d'n - (springe) = van den hak op den tak;
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b) stommerd: wat 'nen - , dee venti sjik 'nen - nao
Paries, de krijgs 'm trOk eve wies = het is vergeefse
moeite een domoor iets te leren; dee alle --8 de
'11wnd welt stoppe, dee moot vdOl huij opdoen; c)
schildersraam: de sjelder stoant veur z'nen - ; z. ook
sanctus.
ss. ezelskop, -oer, -vel; -veulej ezeleweegskej moelezelj
D'n Ezelemerret = naam van een pleintje.
afl. ezelechtig; ezelin.

ezelachtig, ezclechtig, bn., bw.: wie kin iemes zoe zien? - sjtom.
afl. ezelechtigheid.
ezelin, ezelin, v., ezelinne, ezclinneke: de vrouw vaan
d'n ezel is 'n - .
ss. ezelinnemellek.
ezelweggetje, ezeleweegske, 0., -s: 't "Ezeleweegske"
waos e smaal pedsje nao booe en van Slavante hoolde
ze met 'n ezelke 't water aon de Maos.
ezzebleef*; ezzof, z. a I s j e b lie f t; a Iso f.

F
f, f, v., f's, f'ke: 't versjel t()sse fen Vj 'n groete f; de vaan d'n dikzjenaer.
ss. f-sleutel.
laad*; laalje(zuster)*, z. fad e; fa Ii e ( z u s t e r ).
faam, faom, m. en v.: te gojer naom en - bekind zienj
z'ne - es veldhier ging veur 'm oet.
afl. befaomp.
Opm. Naast foom is gebruikelijk roop, ripputasie.
fabel, fabel, v. en m., -s en -e, fabelke, fabelsje =
a) kort moralizerend verhaa!: de -s van Lafontaine;
b) verdichtsel: dat verhool van diech gluif iech neet,
't is 'n (of: 'ne) - .
ss.-afl. fabelsjrijver.
afl. fabelechtig.
fabricagc, fabrikazje, v., gwl. fabrikasie, v., -so
fabricercn, fabrisere, zw. = aanmaken, vervaardigen op grote schaal: heer leet mer met volle krach
door - ; dao - ze van alles.

De Papierfebrik vreuger

fabrick, febrik, o. en v. febrikke, febrikske (fefa-) = werkplaats waar gefabriceerd wordt; het
gebouw; de arbeiders: op 't - mOs met dobbel
krach doorgewerrek weurdej de maan werrek op 't
Groet - j noo de - goon.
ss. febriksflemp, -maan, -meidske, -pries, -sjouw,
-stad, -vollek, -werrek; deke-, keTTekfebrik, lOmmele-,
sigare-, steinsjesfebrik.
fabricksarbcidcr, 1, febriksmaan, m., febriksluij:'nen
invoudige - ; 2, fcbrikspotter, m., -so
fabrieksjongen, febriksj6ng, m., febriksj6nges: ze
vrijjt met 'ne - .
fabrieksrook, febriksrouk, m.: - spreijt ze vettig
zwart (de Mijnstreek).

fabrikant, fabrikant, m., -e, fabrikensje = fabriekseigenaar, -ondernemer: de groete --e hellepe zich
Oriderein; wat welt zoe fabrikensje doo tege doen?
ss. fabrikantevereiniging.

'ne febriksmaan en ze bleke koffieketelke

facade, fasaad, v., fasade(s): 'n hoes met 'n breij = voorgevel.
lacet, faset, v., fasette, fasetsje: fasette sliepe =
(geslepen) vlakje; wie in hOnderde fasette spiegelde
zich de zan in 't water; fig. oon die zaak zien alderleij
fasette = kanten.
facie, fasie, v., -s = gelaat, gezicht: 'n - loerde
zeukentere nao binnej die toej van 'n kat had 'm in z'n
- geklawd; op z'n - kriege, iemes op z'n - geve =
op z'n gezicht krijgen, geven.
fa\lon, fes6ng, 0., -s, fesungske (fe- = fa-) = vorm,
fatsoen: e raar - .
faeteur, fakteur, m., -s, fakteurke = brievenbesteller: heet de - geine bTeef gebTach? ook wei: brevefakteur b. v. in de wandeling hele de luij ze beter oetrein
es bTevefakteurs; z. ook b r i eve n d rag e r.
fade, faad, bn., bw., fade; fader, faadste: 'n fade
kOmverzasie = flauw, laf.
afl. fadigheid, faadheid; z. ook vlg. woord.
fadesse*, my. = zouteloze praat, flauwe komplementen: wat 'n - mos me op zoe'ne bal soms aonhure, zag mameerke tege Mor dOchterke.
fagke*, my. = takkebossen, struiken: (van een vogeltje) 't is gei trippele wat 't deit, door de buimkes
tak, tak, tak 't, in defagke hak, hak, hak 'to
fagke wei hetzclfde woord als Rijnl. Fack = Holzscheit en takkebos (Rh. Wtb.), en als fro fagot.
fallliet, faljiet, hn.: 'ne --e boedel; heer, de zaak is,
geit - = op de fles.
Bijv. fajiet, fejiet (fe- = fa-).
ss.-afl. faljietverklaoring.
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fallllssement, faljiesemint, 0., -e, faljieseminsje: in
staot van - ; e groet -: dao zulle de ajjekoote het
nudige aon verdene; - aonvraoge.
lakkel, fakkel, v., os, -e, fekkelke = toorts: metgroete
- 8 trokke ze in de berreg; meer in gebruik was:
flambouw.
ss. jakkelleech, -optach.
faldera, falderleje*, z. lit s 0 m*, lit s em*.
lalen, fele, feelde, gefeeld, gwl. in de 3e ps. enkelv.
of in de infinitief; a) ontbreken: wat jeelt, jeelde
d'raon? doo jeelde get aon dee maan; b) schelen: 't kin
miech niks mie - ; c) missen: doo Mste neet met - ,
m'n hart veur good te stele.
falie, faalje, v., Os, faaljeke = doek van zwarte stof
door vrouwen over het hoofd (en de schouders)
gedragen; een soort vrouwenmantel, huik: en eus
sjoen - , zach enjien, zal ouch wel oet de mode zien;
'n zuster met 'n - ; zegsw. heer krijg 'rs op z'n - =
op z'n gezicht.
jaalje = Rijnl. falje; het Rh. Wtb. geeft een uitvoerige beschrijving van dit in het Rijnland tot
± 1860 gedragen kledingstuk; Wa. faye = f,.
faille, mantille de soie; falie
lat. velum.
ss.jaaljezuster.

<

't vreuger kloester van de jaaljezusters
faliezuster, faaljezuster, v., -s = lid van een vroegere
vrouwelijke orde in Maastricht: de -s woende
vreuger boe noe 't teurensje van Pooter Vink is; 't
kloester vaan de - S .
faliedera; lals*, laals*, z. f a Ide r a; val s.
lamlliaar, famieljaar, bn., bw., famieljare; famieljaarder, famieljaarste = a) op vertrouwelijke voet:
veer zien altied zier - gewees; b) gemeenzaam: e prtWtsje; c) zich gemeenzaamheid aanmatigend:
heer maak zich dadelik zoe - ; d) zonder komplimenten: bliej ete, meh hiel - huurl
afl. jamieljariteit.
familiariteit, famieljariteit, v., -e = gemeenzaamheid, uiting van gemeenzaamheid: geer permitteert
uuch alderleij -e, meh iech bin van eur -(e) neet
gedeend, m'nhier!
familie, familie, v., Os, familieke: de - is neet toes =
gezin; de Hellige - = Jezus, Maria, Jozef, of:
geschilderde voorstelling, of: geestelijke vereniging; 'n aw Mestreechse - = geslacht; dat is mich
e jemilieke; van d'n - mooste 't (mer) Mbbe; met
- keTTemis hawwe en met vreemde Mmmers doen =
geen handel drijven met familie, waarbij de zakelijkheid in 't gedrang pleegt te komen; - van iem. zien
= verwant aan; - van Adamswege = niet verwant.
Bijv. jemielie (fe- = fa-), jamielje.
ss.jamiliejies, -graaj, -lid, -naom, -raod, -stak, -trek,
-waopf; boere-, ojjeseers-, sjeldersjamilie.
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fanfare, famfaar, v., famfare, -s = doo kaom de
dipputasie van Bemelraoj met de veendel vaan de = muziekkorps uitsluitend met slag- en blaasinstrumenten.
laniel*, z. van i e I j e.
fantast, fantas, m., fantaste = iem. met te sterke
fantasie: Zjang is 'ne groete - .
afl. jantasterijj.
farce, fars, v., farse = grap: 'n gooj - ; verg. h 0 u 1*.
Farlzecjer, m. os, z. wet gel e e r d e.
fas(-)*,· Z. fa c (-).
fat, fat, m., fatte, fetsje = modegek: wat is dat
ajjekdatsje e jetsje gewoorde.
fatigeren, fattigere, zw.: strikke jattigeert de boors te
zier; dat aliewig geprootjattigeerde mevrouw = vermoeide; de slaoj - = aanmaken.
fatsoen, fetsoen, O. (fet- = fat-): 'n aajd - van hood
= model; deen hoed is oet ze - = vorm; iem. van = goede stand; ze - hawwe = niet ongemanierd,
onwellevend zijn; dat is 'ne vent zOnder 't minste - ;
dat kinne veer met good - doen = zonder enige
aanstoot te geven.
Bijv. jatsoen.
afl. jetsoun(de)lik; fetsoen(de)lik; ook Jato.
fatsoeniijk, fetsoun(de)lik, bn., bw.: a) er prijs op
stellend eer en goede manieren niet te buiten te
gaan: dee jang dat woos zoene -e jang, dao kaan
geine van us allemaol oon ruke; b) overeenkomende
met de eisen van eer en goede manieren: dao wouw
heer niks veur hObbe, erreg - van hdOm; de Mbs nog
gein -e klOmmele um op straot te kamme.
Bijv.jatsoen(de)lik,jetsoen(de)lik.
afl.jatsoen(de)likheid,jetsoun(de)likheid,jetsoen(de)likheid; anjatsoen(de)lik, anfetsoun(de)lik enz.
fauteuU, fotuil of fotuij, m., Os, fotuilke, fotuijke =
arm-,leunstoel: (op 'n verkoping)noe kump efotuilke
met doorgezak kuilke; veer koupe eus maanders -8_
lavorabel, favorabel, bn., bw.: 't weer is - ; de
jinansies van de stad waore neet - = gunstig.
favorizeren, favorizeI'e, zw. = begunstigen: dat land
is door de natuur gejavorizeerd.
lazant, fezant, m., -e, fezensje (fe- = fa-): veur de
taofel van d'n hoeg-proos woore bestump -e, pouwe,
zwaone en aander jien gevlochel; - ete, woje.
ss. jezantejach, -veer; jezanteneij.
febriksflemp*, O. = veracht. fabrieksvolk: bemeuj
dich tach neet met zoe - ; z. fIe m p*.
februari, fibberwarie, m.: kameval velt in - .
leeks, feeks, v., -e, feekske; z. het meer gebruikelijke
vee g, en verg. toe j*.
feest, fies, O. en v., fieste, fieske = plechtige viering
van een gebeurtenis: de brOnk is toch 't hoegste van 't jaor; veural es 't op plezeer enjieste aonkump;
e - viere; e kerkelik - ; dat woos e - van gimnastik;
de - die trok al op hdar teste; um dees - op te
luustere.
In jongere S8. 80ms fees-, idem in afl.
S8. jieskleid, -maol, -verreke; landbouwjies; feesgegebouw, -kantaat, -lokaal, -terrein, -vrMg, -weij.
afl.jiestelik; jiesteling.
Opm. De vorm feet « f,. f~te), v., eenmaal aangetroffen in de M.A. (1853): de loessjetersfeet weurd
dit jaor in de koul gevierd.
feestdag, fiesdaag, m., fiesdaog: op 'nen hoege - wie
Paose; de jiesdoog woore verbijj.
leestelijk,fiestelik, bn., bw. = a) van de aard van een
feest: 'n -e stumming; iem. - antvange; dat WaOT
- ; b) ze Mbbe _ bedaank veur de ier = netjes (ir.).
afl. jiestelikheid.

FIETSEN
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leestvieren, fiesviere, vierde fies, fiesgevierd: in de
kamer van Jules weurd fiesgevierd.
afl. fiesviering.
fell*, bn., z. v e i 1.
feitel, feitel, m., -8, feitelke = bovenluier, morsdoek
voor zuigelingen: breukskes en -s wasse.
lei, fel, bn., bw., felle; felder (of: feller), felste =
a) met grote heftigheid: 'n - kaw; 'ne fellen
dOnderslaag; 'ne - bewogen tied = hevig; b) verzot
op, gretig naar: dao is heer - op; c) trots, ijdeI,
verwaand: 'ne felle vent; maak dich neet zoe fel =
doe niet zo opsnijerig, ijdeI, trots; heer waos - op
zenuij pak.
fel predikatief en adverbiaaI, en attributief o.
enkelv. met sleept.; in alle andere gevallen (attributief en in trappen van verg.) met stoott.
ss.-afl. felmeker.
afl. felligheid, felheid.
fele*, z. f ale n en vel e n.
felicitatie, fillesitasie, v., -s (-Ie- = -Ia-): dat is 'n weerd; de -s in 6ntvangs numme.
lelieiteren, fillesitere (-Ie- = -Ia-), zw.: heer woortnog
ins opnuij gefillesiteerd met z'ne meij; dao woort
gefillesiteerd = wenste men elkaar geluk.
Bijv. flissetere (-se- = -sa), fillesetere (-Iese- =
-Iasa-).
feImeker*, m., -s, felmekerke = ijdeltuit, opsnijjer:
wat 'ne - ; noe zuug die -s zich ins peerse.
femelaar, fiemeleer, m., -s, fiemelere, fiemeleerke =
iem. die femelt bet. a.: iech haw neet van dee koster,
't is zoene - .
afl. fiemeleerster.
lemelachtig, fiemelechtig, bn., bw.: doeg neet zoe = zoetsappig, zeurig, kwezelachtig.
lemelen, fiemele, zw. = a) zoetsappige en zeurige
praatjes houden; huichelachtig kwezelen: lik toch
neet zoe te - ; iech haw neet van dat - ; b) fluisteren,
feziken; wat fiemelste dee dao in z'n oere?
fiemele afl. van fiemel (evenals femelen van femel)
= oorspr. de fiemel of mannelijke kortere hennep wegplukken; drukke, tastende bewegingen
maken; beuzelachtig we.rk doen; Rijnl. fimeln
(Rh. Wtb.).
afl. fiemelarijj; fiemeleer; fiemelechtig; gefiemel( s);
fiemelig.
fendant*, z. f 0 n dan t.
feppen, fuppe, fupde, gefup = drinken inz. borreltjes: dao zitte die hierkes mer weer te - ; z. ook
f i P P e* dat hetzelfde woord is.
afl·fupper.
ferm, ferrem, bn., bw. = flink: 'neferreme vent; e paar
- stievele; e - keend; - gesproke; 't regent - .
ferment, fermint, 0., -e = dat werrek wie e - =
giststof.
fermenteren, fermintere, zw.: touwbak (laote) - =
gisten.
fermette*, mv. = sluizen: de - bijj Vise.
fernies(te)*; fersjet*, z. ve r n i s (s en); ve rs j e t* en v 0 r k.
festival, festival, m., -s = muziekfeest (van fanfarekorpsen): de stad gehech aon kameval, aon dikke
trom en - ; met e paar marsje oet de "blouw beukskes" hollepe ze zich in de persessies en op de -s.
leston, festong, m., -s, festungske = schulpvormige,
geborduurde rand: sjolleke met efestungske.
feuilleton, feu(l)jet6ng, m., -s: leestiech dee nuije in de gaet?
.
Bijv. feujetao, fuijetao.
feziet*, z. vis i t e.

fiche, fiesje, 0., -s: met -s speule = benen plaatje
met bepaalde waarde; iech zal m'n -s ins naokieke
= aantekeningkaart, -strook.
fichu, fiesju, m., fiesjuus, fiesjuke = vrouwenhalsdoekje: e kante fiesjuke.
liedel, fiedel, v., -s: op z'n - speule.
afl.fiedele (ww.).
fiejoeI*, fiejool*, z. vi 001.
fiejoelewortel*, m., -s; gwl. in de verkl.: fioelewortelkes gaof me de kinder veur op te biete, es ze
tennekes m6ste kriege, tegeswoordig is dat 'ne bietrink_
fiejole*, fiejoolde, gefiejoold = (in elkaar) knutselen: de febriksluij hadde geinen tied um zich met
vastelaovend zellef e pekske inein te - .
lielee*; fielo*, lieloe*, z. f e 1 e t; f i lou.
fieloes* en fieloos*, bn., bw. = (als) van een fieloe:
'nfieloese streek (of: fieloestreek), filoese streken (of:
filoestreke).
fieloewerijj*, v., -e = gemene, valse streek: dat is 'n
klein - gewees, wie dat dekser gebtiort bijj verkezinge.
fiemel*, z. f em e 1 en.
fier, fjaer, bn., bw., fjaerder, fjaerste = trots, niet
ong.: die staok - boven alles oet; - stappe.
afl. fjaerigheid; fjaerheid.
fjaer = fro fiere.

fietsk6ngkoer oppe Vrietof

±
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fiets, fiets, m., -e, fietske: 'ne nuije - ; de ierste --e
hadde vaor 'n hiel hoeg raad en achter e kleineke en,
wouw de rijjer 'n helling aof, dan gong heer euver de
kop en de fiets rijjde op Mom; vroeger ook weI: fit s:
'ne velocipede hedde toen in 't Mestreechs 'ne fits.
SS. fietsband, -bel, -lanterie enz.; fietsehok-, -rek,
dames-, hiere-, kinderfiets enz.
afl. fietse (ww.).
fietsen, fietse, fietsde, gefiets (gefietsde): nao Luik
- ; heer fietsde in 'n haaf oor nao Vallekeberreg.
ss. fietsbrook, -klub, -kostuum, -tach; door-, euver-,
nao-, rondfietse.
afl. fietser, gefiets.
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fiezel*, m., -e, fiezelke = kleine hoeveelheid: e fiezelke vleis.
fiezel = A.N. vezel, Rijnl. fisel (Rh. Wtb.).
fiezele*, fiezelde, gefiezeld = a) motregenen: 't fiezelde ai, wie ze vertrokke en noe beg6s 't zoe stellekes
aon te regene; b) uit elkaar halen: deefiezelde de ziel
van eus vollek oetrein; z. v e z e len.
fiezele = A.N. vezelen; Rijnl. fiseln (Rh. Wtb.).
flezelemie*, v., -s = uiterlijk, gelaat: dee jOng z'n bevelt miech neet.
fiezelemie
fysionomie.
flezelrege*, m. = motregen.
Oguur, figuur, v. en o. , figure, figuurke = a) gestalte,
lichaamsbouw: e sjoen - hObbe; b) tekening: de
figure op 't bord stelde de lierare veur;'n meetkundige
- ; nog: de figure van de kadriel = een geheel van
bewegingen bij dans of spel; e slech (of: good, of:
gek) - make, sloon = indruk; 'n groete ' - in 't begin
van d'n oorlog = persoonlijkheid.
ss. figuurriiie, -zeeg, -zege; dames-, meidskesfiguur.
afl. figuurlik.
fijmelaar, fijmelen enz., z. fern e I a a r, fern elen enz.
lijn, fien, bn., bw., fijne, fijnder, fijnste = a) zuiver:
fien goud; b) van uitgezochte hoedanigheid; fijn
wijne, sigare; 'n fijn fles en e fien dineeke; fien
orreges ete = lekker; e fien euverhummeke; c) voortreffelijk: 'ne fijne vent; ir. e fien lid = iem. die niet
deugt; d) biezonder scherp: 'n fijn 6ndersjeijing;
e) gevoelig voor biezondere schakeringen: e fien
gehuur; 'ne fijne smaak; f) niet grof, met kleine
deeltjes: fien zand; fien gemaole; 'ne fijne kamp =
met dunne tanden; g) lang, smal en sierlijk: fijn
han; e fien geziechsje; nog: fien kaajd = doordringend; z. ook f ij n e en pop pes t r 6 n t*.
fien predikatief en adverbiaal en attributief o.
enkelv. met sleept. en zonder diftongering; in alle
andere gevallen (attributief en in trappen van
vergelijking) met diftongering en stoott.
ss. fienbesjaof, -hakke, -maole, -vrieve.
ss.-afl. fienpreuver.
afl. fijne; fijnsjes; verfijne, fijnigheid, fienheid.
lijne, fijne, 1, m., mv. = enkelv. = ir. iem. die niet
deugt, verg. e fie n lid; enigsz. min., spott.:
een godsdienstig iemand; 2, o. in de zegsw. 'tfijne
van de zaak (neet) weite = de kern waar het om gaat.
Nog: 'n fijn, v., fijne; e fijnt, 0., fijne.
fijngevoelig, fiengeveulig, bn.: e - meidske; dat is
neet zier - = getuigend van fijn gevoel.
afl. fiengeveuligheid.
iijnheid, fijnigheid, v., fijnighede = het fijn zijn:
de -van dee kant = dun met "fijne" draden; devan deen awwen kwezeleer vertrouw iech neet = het
streng godsdienstige, gwl. min. of spott.; achter de
fijnighede van die zaak kin iech mer neet k6mme =
de "fijne" biezonderheden; met alderleij fijnighede
welt heer z'n doel bereike = slimmigheden; ze nii(jdsje
in de - nejje, z. n a a d; ook weI fie n h e i d.
fijnproever, fienpreuver, m., -s: de echte -s lepe
zellefs de spekslachters aof um viiOrste verrekespuulsjes te kriege.
fijntjes, fijnsjes of fijnekes, bw.: iemes jijnsjes (of:jijnekes) beetnumme, de woerheid zegke = netjes, keurig.
fijt,fiet, o. en m.:met't-aon z'ne vinger = vijgzweer.
[fik, fikke, steeds mv. = vingers: blie! met d'n vaan me keend, slaag d'n eige jOnge; op z'n - kriege.
II lik, fiks, m., -e, fikske = hondesoort: es rashun
zaog me: --e, poedele, smuiskes.
ss·fikshOnd.
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fiks*, z. fi k 11.
fiks en veerdig*, = klaar, geheel gereed: mOrregevreug vertrekke ver, zorreg totste um 7 ore - his.
file, fiel, v., -e: in de - mote stoon = rij; 'n -van luij
= een grote massa (in een lange rij).
filere*, fileerde, gefileerd = a) er van tussen gaan:
door de ander deur - ; zorreg, tot heer neet fileert;
b) van de graten ontdoen: gefileerde tOng.
filere < fro filer.
filet, fielee, m., -s, fieleeke (met klemt. op fie-) =
stuk mals vlees, haas: 'ne lekkere - met erretsjes en
wortelkes; 'ne - veur twie daog.
filiaal, fieljaol, v.: 'n - van 'n Amsterdamse zaak =
bijkantoor; 'n - van V. en D. = bijwinkel.
film, fillem, m., -s, fillemke: 'ne nuije, sjoene - aoJdrejje.
ss. fillemkuns, -touwstel; kuns-, oorlogsfilm.
afl.filleme (ww.).
filosofie, fielezofie, V. = a) wijsbegeerte: perfester in
de - ; b) klein seminarie: in Rolduc hOb iech same
met hiiOm op - gezete (-Ie = -la).
filosoof, fielezoof, m., fielezofe, fielezoofke = a) wijsgeer: Sokrates de - ; b) leerling van de filosofie: de
fielezofe waoren op retraite; c) scheldwoord in de
volksmond: akelik wief, gemeine - ; zijj, en d'n
hiele bozjee van hiior, zien Jielezofe. (-le- = -la-).
mou, 1, fieloe, m., fieloes en fieloewe en fieloere,
fieloeke = valse schurk, fielt: lielike - , sjeer dich
van m'nen here; dao is heer - gen6g veur; dat is 'n
koppel fieloere bijjein.
2, fielo, m., fieloos, fieloke; minder gebruikelijk.
De klemt. valt bijfieloe,fielo steeds opfie-.
ss. fieloe-, fielo-, fielowestreek.
afl. fieloes, fieloos; fielowerijj.
filozel, fieloseI, m.: hejse van - of fieloselle hejse =
floretzijde.
afl. fieloselle (bn.).
filter, feIter of filter, m., -s, feIterke, filterke = zijgtoestel: doeg de koffie door de-.
ss. koffie-, theefelter, -filter.
finaal, finaol, bn., bw.:finaole aofverkoup = tot de
laatste goederen toe; dat is noe - tossen us oet =
voorgoed.
finale, finaal, V. = a) laatste gedeelte van een muziekstuk: en in de kerrek peers met voot en hand d'n
(jlgernis z'n rOnkende - ; b) einde: de - waos 'n kloppertijj tosse Vogelemeister en Sjiet-in-d'n-treister.
financieeI, finansjeeI, bn., bw. = geldelijk: - zOrrege; - deit heer good.
financien, financies, finansies, mv.: de -s van de stad
= geldelijke middelen.
financier, finanseer, m., -s: 'ne goje - = die weet
goede geldzaken te doen; de groete -s dege neet met
= bankiers.
finestig*, bn., bw. = vol fijne streken, grappen: meh
praktiek kin deks - spoUe met de teorie = grappiggeestig.
finestig, hangt samen met fro finesse, komt ook in
Rijnl. voor (Rh. Wtb.) = pfiffig, schlau enz.
fint, in de zegsw.: dat waos mer 'n - = kunstgreep,
kneep; vals voorwendsel.
fint> it. finta = duo Finte.
fippe*, fipde, gefip; gwl. in de infinitief = kieskeurig
zijn bij het eten en drinken; kleine hoeveelheden
gebruiken: dat j6ngste keend gieJ zOrreg, noels ins
Jlink ete, altied mer zoe get - .
fippe beantwoordt aan Rijnl. fippen (Rh. Wtb.);
ned. feppen.
firmament, firmamint, 0.: de stare aon 'I - .

FLES

FIS
lis, vis, v., visse, viske = bunzing: 'n -

heet venach
twie hinne kepotgebete.
fistemiille*, fistem61de, gefistemold = oorspr. een
spel, waarbij met een ring naar een baak in de
muur werd geworpen? thans gwI.: (met moeite
handig in elkaar) knutselen: 't raad van d'n iJlleger
wet heer wel aonein te - ; ~ng. wat zitste dao toch te
- = te knutselen, nutteloze kleinigheden te doen?
fisternlJlle, ook in Rijnl. (Rh. Wtb.) fisternOllen.
I fits*, z. fiets.
fitze is ook Rijnl.
II fits*, fits, m., -e, fitske = klein stukje, kleinigheid: de krijgs geine - devaan; e fitske vleis '1I'tet 'ne
berreg eerappele; verg. vet s*.
fits = Rijnl. Fitz = stukje; kleinigheid (Rh. Wtb.).
fitsel*, m., -e, -s, fitselke = 'n klein stukje: aon e
grummelke broed en e fit$elke kies zlJlder uuch neet
vetmaste.
fitsel, verkl. van fits II*; Rijnl. Fitzel (Rh. Wtb.);
Schu. fitseI.
fitsele*, fitselde, gefitseld = knutselen; peuteren:
aon get zitte te - .
ss. fitselwerrek.
afl. fitseleer; gefitsels, gefitsel.
fitselwerrek*, o. = peuterwerk: veur zoe - wie
gerlosjes ripperere, doug heer neet.
fitsfetser*, m., -s = muggezifter; ook: iem. die met
kleine beetjes eet; z. het vlg. woord.
fitsfetske*, 0., -s = min. kleinigheid, onbenulligheid:
de kleinste -s lete ze zich aon hoes beziJrrege.
fitsfetske
fits + vets + -ke; z. fit s* II en
vet s*.
fitske*; fitte*, z. fi t s* II; vi t ten.
I fitter, fitter, m., -s, fitterke: 't ruuk hijj altied nao
gaas; dao is ~ne - nudig.
ss. gaas-, waterfitter.
II fitter*, z. vi t t e r.
fjaer*; fiaats*, z. fi e r; fl a t s *.
fiaatsje*, 0., -s = dwaas jong meisje; malloot, meestal met gek: wat 'n gekke -s zien dat toch: sjeij oet,
alloh noe, gek - !
flaatsje = flaarsje, verkl. van flaars = min. woord
voor vrouwen? of wrs. verkl. van RijnI. Flade,
Flaat = Frauensperson die iiberall zu schwatzen
steht (Rh. Wtb.).
fiab* en Ilap*, m., flabbe en flappe, flebke en flepke
= kwast: Majke v6nt 'm 'ne ~; dat waos toch ouch
'nen echte - .
Bijv. flabbes, flabbedie, flabbianus, flabbinus en
vormen met pp alsflappianes,flappinus; z. f I a ppen.
Opm. Schu. vermeldt als Limb. flab of flap en
flabes.
afl. flabbetig, flappetig.
flabbedie*, flabbedie, m., -s =kwasterige lummel:
de wets neet watste aon dee Mbs, 't is 'ne-.
afl. met de min. uitg. -(ed)ie van flab*, flabbe*.
f1abbes*, z. f 1 a b*.
flacon, flakk6n, m., -s, flakkunsje: 'ne - '1I'tet 'ne
zellevere stop.
flajte*, z. f I au w t e.
f1ambard, flambaar, m., -s, flambaarke = flaphoed:
de sjelder met z'ne groete - en 'ne roejen dos.
f1amboos*, z. f ram boo s.
f1ambouw, flambouw, v., -e, flambuike = fakkel;
gedragen kaarslicht: dao trok de persessie verbijj
'1I'tet alle hMr vaone en - .
lionel, flanel, m. = bekimde stof: 'ne boorsrok van of 'ne flanelle boorsrok.
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f1ap*, z. fl a b*.
lIappen, flappe, flapde, geflap (geflapde) = a) met
een klappend geluid stoten, slaan: flappende hummes en 6nderbreuk hinge te druge; b) een klap van de
molen hebben inz. als volt. deelw.: dee kerel is
geflap; z. g e fl a p; c) met "d'roet" = loslippig
zijn; z. fl a p u i t en fl a b*, fl a p* .
fIappianus*, f1applnus*, m., flappianusse, flappinusse = flab*; dikwijls naam van de voorzitter
ener kamevalsvereniging of van Prins Karneval.
f1apuit, flapoet, m.-v., -e = loslippig iemand: dat
meitlske is 'nen echte flapoet: 't flap alles d'roet en
later heet 't spiet devaan.
f1at*, z. fl a t s*.
flater, flater, v. en m. = fout, bok: 'ne (of: 'n) lielike
-make.
flats*, 1, tw.: - dao laog heer! enheer kreeg de modder
- in z'n ouge; 2, v., -e, fletske = (ronde) weke
hoeveelheid, kwak: dat is toch mer e fletske, watste
mich op d'n telleur deis; trej neet in die (kooj)flats.
Bijv. flaats.
flats onomatopee, verg. klats; z. ook fIe t s* II;
RijnI. flatsch (Rh. Wtb.).
ss. kooiflats.
afl.flatse (ww.).
Opm. In de zegsw. flatte spreije d.i. in de wei de
koeiendrek uitspreiden, hoort men steeds flatte.
f1atse*, z. fl e t sen a en b.
flauw, flaw, bn., bw., flawwe; flawwer, flawste:
- weurde = a) bewustzijn verliezen, b) slap (van
den honger) worden; 'neflawwe vent = niet flink;
e - leech = niet helder; - sjijnt 't leech van de
maon op 't water; - pralJtsjes = nietszeggend, of:
geesteloos; e - wintlsje = zwak; de sop is te - =
te weinig gezouten; - moppe = geesteloos; flawwe
klJl; z'n ouge stoon zoe - = zonder uitdrukking;
gei - benlJl vaan get Mbbe = niet 't minste.
flaw predikatief en adverbiaal en attributief o.
enkelv. met sleept.; in aIle andere gevallen (attributief en in trappen van vergelijking) met stoott.
ss·flawvalle.
afl. flawechtig; flawwigheid, flawwiteit; flawwerik;
flajte, flawte.
f1auwerik, fiawwerik, m., -e, flawwerikske = iem_
zonder durf en moed, inz. kinderachtige zouteloze
grapjas: 'ne goje jOng, meh 'ne - ; wat 'ne - , 'n
maes los te laote bijj die dames.
f1auwheid, flawwigheid, v., flawwighede = flauwwiteit, z. vlg. woord.
f1auwiteit, flawwiteit, v., -e = zouteloze aardigheid:
van eur -e bin iech neet gedeend, m'nhier!
f1auwte, flajte en flawte, v., -s = onmacht, bewusteloosheid: ze krijg - op - ; zeker 'n - , meinde de
medam van Onder.
f1eer*, bn. = flauw, waterig: hMr sop is zoe flaw
en-.
fleer = fleer, fleers (= slappe brijachtige massa)?
f1emp*, v. = a) dwaze vrouw; b) inz. laag, gering
yolk, vooral in ss. fabriksflemp.
flemp; Schu. kent flimpe in de bet. van misluk.,
van scheut die niet afgaat, van leugen en van loos,
doortrapt vrouwmens. RijnI. Flimp = nicht fiir
vollwertig gehaltener en Flimpes = Darrischer.
nicht emst zu nehmender Mensch (Rh. Wtb.).
f1es, fles, v., flesse, fleske = bekend voorwerp; de
inhoud er van: d'n hals van 'n - ; 'n - wien drinke;
'n - middesijn; fieske, fieske waoTste vaan me leve
mer neet leeg gewees! (liedje van pimpelaars); 'n vol
- , 'n leeg tes = drank maakt de beurs leeg; de
,
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FLESSEBATTALJON*
spreuk der witters: geit 'tJleske, dan geit 't kweske,
en geit 't kenneke, dan geit 't menneke = drank uit
fles of kan doet het werk vorderen; 't keend m~t de
- gToet bringen = kinderzuigfles; van d'n dokter
kTeeg ze 'n - = drankje.
ss.JlesseJebrik, -~llek, -stop;Jlessendook; aptiekeTsJles; azien-, ink-, ~llek-, wienJles.
ss.-afl. JlessentT~kker.
flessebattaljon*, 0., in de zegsw.: eine vaan 't - =
pimpelaar.
I flets, flets, bn., bw. = a) niet fris van kIeur: --e
kleuTe, - wange; b) niet helder, flauw: --e ouge;
'1' - oetzien = met vale onfrisse kIeur.
II nets*, 1, tw.: - , - ! smeet heer de gepeersde kop
tege de grond; 2, v., -e, fletske; z. f I a t s.
afl. Jletse (ww.).
fletsen, fletse, fletsde, geflets (gefletsde) = a) werpen met kracht tegen; smakken: pieringe, huidvleis van de boer,Jlets 't tege de moer; b) uitflappen:
dee Jlets mer alles d'1'oet wat heer w~t; c) knikkerspel, ook stoete genoemd: hijj WOOf'en '1'S die spMlde
Jletse in e kuilke oppe stToot.
netshuif*, v., -huive = dikke glazen knikker, waarmee op de gewone (in een kringetje gelegen) knikkers werd gemikt ten einde deze uit de kring te
drijven; z. ook k r i n g.
fleur, fleur, m. = bloei: in volle - stoon de blOmme,
de keersebuim; in de - van ze leve; de - is (of: geit)
d'1' vaan aoJ = frisheid, ongereptheid; de - voon de
Mest1'eechse meidskes = de bloem, het puik.
ss.-afl. opJleu1'e.
afl. fleuTig.
fleuris, fleuris, 0.: 't - hObbe = pleuris.
newenebroed*, 0., volksetymologie van verwene, verdwene broed = A.N. ver(d)wenen brood = wentelteefjes.
Diet*, z. v I ij t.
fHk, flik, v., flikke, gwl. in verkI. flikske = (versierend) lapje, strookje: boerum daan al die strikskes,
Jlikskes, kante, de bis tach Bjoen genag! verg.
fIi kken.
Dlldlooien, flik(ke )floeje, flik(ke )floejde, geflik(ke)floejd = kruipend vleien: - , kattepokkele make,
dat k6s heer, meh wffleke? pOpnell
afl.Jlik(ke)floejer.
Dlldlooier, flik(ke)floejer, m., -s: zoe'nen injobele -.
llikken, flikke, flikde, geflik (geflikde) = lappen:
'n geJlikde brook; Bjeun -; wee zouw 'm dat hObbe
geJlik = gelapt; dat hObbe ze 'm good geJlik; dat m6s
Mer miech ins -/ z. ook h 0 u f* (A.N. huif I);
in de aardewerkindustrie spreekt men van Jlikke
met de bet. van: afgebroken, beschadigde delen
bijwerken door middel van kIei.
ss.Jlikwerrek; (zich) opflikke z. a.;flikmamsel.
ss.-afl. minseJlikker (spott. = dokter, chirurg).
nlkker, flikker, m., -s: 'ne - sloan = 'n danssprong
maken; heer kTeeg op z'ne - = slaag; op z'ne bloete
- = achterste.
Dlkmamsel*, v., -mamselle = min. naaister: verleef
opzoe'n-.
fl1nk, flink, bn., bw. = a) fiks, vlug, ferm: 'ne --e
jOng; e - meidske; met e paa1' --e bein; - van
kaTakter; z. - hawwe = niet toegeven, niet wijken;
- (eweg) antwoo1'de; b) ruim, aanzienIijk: e - st(Jk
vleis; noe m6ste beginne ~t ins - te ere = in sterke
mate.
[flink; flinke]
ss.Jlinkeweeg, -eweg.
afl.Jlinkigheid,f1inkheid.
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FLOTSE
Flip, z. Flu p.
DitsbooU, flitsbaog, m., -boog en -e = handboog met
kolf, kruisboog, pieleboog*.
flits- = A.N. flits <fr. fleche? Het RijnIands kent
ook Flitschbogen = Kinderarmbrust.
Ditsboer*, in de uitdrukking: - ~t z'n jOnges (of:
~t z'n 1'anjekompanje) = een soort van krijgertjesspel: de jOnges spMlde - ~t z'n jOnges.
Jlits-, misschien = vero. ned.Jlits d.i. kIetspraatje,
onbeduidend iets, hetzelfde Jlits- als in de hieronder vlg. lemmata. Franquinet vermeldt als Ma.
'1' is Jlits getToud = heeft een bijzit.
.
Opm. Een uitvoerige beschrijving van bovengenoemd spel in Maasgouw, jg. 1880 bIz. 236, waarbij
Jlitsboer verkIaard wordt als < flits = fleche +
boer m.a.w. pijlenhanterende boer.
Ditsdaank*, m. = plasdankje: veuT al dat werrek
m6ste kOntent zien ~t zoe'ne -.
Schu. vermeldt als Limb. Jlisdank.
Ditskaptein*, m., -s: en aon 't huid vaan al die vente
'ne kTOmme -.
Ditskepraol*, m., -s = soldaat eerste kIas; min.
korporaal; bij uitbr. iem. die niets ofweinig te zeggen heeft.
nOdderaoj*, m. = fleur d'orange: ~t - op de
zakdook.
flodderbroek, fl6dderbrook, v.,fl6dderbreuk = wijde
broek, plus-fours: op 'ne Jiets ~t 'n -; gein gewoen
brook, meh 'n (wijj) - tTok heer bijj die gelegenheid
oon; 'n - WeuTt in Mest1'eech ouch wei ins smOkkelbrook geneump.
flodderen, fl6ddere, zw. = a) in slappe plooien neerhangen: mageT is heer gewOOTde: de kleijer - 'm aon
:lie lieJ; b) morsig werken: dat - en klOddere ~t dat
werrek moot noe mer ins oetzien.
ss. flOddeTmedam, -mOts.
afl. flOddeTig.
I floep, fl6p, tw.: eve zoogste 'm en - woos heer weer
weg.
II floep*, v. = angst, vrees: - hObbe.
floep in de laatste jaren in gebruik gekomen.
floer, z. fluweel en vloer*.
floes*, v., floeze = wollige bol: ze dTage mOtse
~t Jloeze; weI hetzelfde woord als Jlous* II,
z. a.
I floks, fl6ks, v., -e = bekende bloem: 1'oe} --e en
zjeranioms bleujden d'n hiele zomer.
II floks*, z. fl u k S.
flonkeren, fl6nkere, zw.: de staTe JlOnkerden aon d'n
hiemel; ~t flOnkeTende ouge wie zwa1'te karb6nkels.
ss. JlOnkerstaaT.
floreren, florere, zw. = bloeien: dat zeekske Jlo1'eerl
(gwl. fig.).
floret, floret, V. en 0., florette = schermdegen met
dopje: Bjerreme met de - ojJloT~tsjerreme.
I flots*, kIanknabootsing, als iets vochtigs, nats uit
de handen, de vingers glijdt: en -, d'n iel 't water in;
z. fl6tse.
n flots*, v., -e = gek, manziek vrouwspersoon; ook:
slordig geklede vrouw, meisje: die gekke -liJp 'm
euveraal noo, meh heer w~lt niks van hMT wete.
flOts = of: RijnI. Flutsche = a) MMchen das viel
auf der Strasse herumliiiift, gefallsiichtig; b) nachliissiges, unordentliches, unsauberes Weib (Rh.
Wtb.); of: RijnI. Flotz = eitles, leichtfertiges
MMchen; Z. ook me mf16t s*.
1l6tse*, fl6tsde, gefl6ts = glijden, glissen van iets
nattigs, vochtigs: d'n iel JlOtsde miech oet m'n han.
JlOtse = RijnI. flutschen.

IFLOUS
I nons, flous, vr., flouze: dat zien mer jlouze = uitvluchten, smoesjes.
flous = duo Flause; flous I en II zijn weI etymologisch dezelfde woorden; z. ook fl 0 e s*.
II nous*, V. = dikke pluis, wollige boI: tege de witte
p6mp6ng op de sjakko zagte de boerej6nges ,,'t
jlouske"; 'n - van e wiej = slordige vrouW.
nulm, fluim, v., fluime, fluimke = a) eig.; b) overdr.:
'n jluim vaan 'ne vent = misselijke vent.
[flui:m; flui:me; flui:mke]
afl.fluime (ww.);fluimerig.
nuis, z. flo u s* II.
nuisteren, fluustere, zw. = nauw hoorbaar spreken:
en langs de Mgke huurt '/'IU1 wltiJrdsjes - .
nutt, fluit, v., -e, fluitsje = blaasinstrument; het
geluid er van: (op de) - speule; op ejluitsje bloze;
bein wie -e = mager; 't geit es e fluitsje = gemakkelijk; 'n gekke jluit = zot vrouwpersoon,
malloot.
[flUit; fluite; flUitsje]
ss. jluit'l'lU1ziek, -speul; aweers-, herders-, swumfluit.
ss.-afl. fluitspeuler.
nulten, fluite, flotde, geflot (geflotde) (afw. WW. V.
o.t.t.diechflots, heerflot,geerflot; geb. w.mv.flot)
= a) bepaald ge1uid teweegbrengen met de lippen;
op een fluit blazen: fliJtde '/'IU1, dan kaom 't vinkske
tr(jk; 'n deunsje - ; (op) z'nen h6nd - = fluitend
waarschuwen, roepen; bij verg. de veugelkes jliJtde;
dao kinste nao - , 't is - = weg; boe de kaw sjerrep
door de reetse flm; de kins nao d'n sent - = ze zijn
weg; laot 'm mer - = Iaat hem maar praten, maar
doe niets; b) goed drinken: good - dat k6ste die aw
Mestreechteneers; z. ook m e i s j e.
all. fluiter; gejliJts, gejl(jt.
flultert*, m. = witte kaas, wrongeI: e kumpke - ;
'nen dikke knap roggebroed met - ; ze 8'I'IU1erde dik
boter en - d'rop.
fluitert = Rijnl. Flotert = Flotenkiise of Quarkkase, die de kooivogeis kregen om ze aan 't fluiten
te brengen; Schu. fluitert = zeker weke kaas
(Limb.).
flultist, fluitis, m., fluitiste, fluitiske: de - vaan 't
orkes bleej neet in de maot.
flultummer*, m., -s = toiletemmer: sj(jd 't voel water
in de-.
fluks, fl6ks, bn., bw. = flink, bijdehand: (enigszins
vero.): veuriers heer heet geld, twiedens is 't nog 'ne
f16kse vent (Franquinet).
Flup*, 1, Flup en Jaokob aonMbbe = opvallend gekleed in onderde1en van verschillende kostuums;
ook: dat is Flup en Jaokob = het een past niet bij
het andere.
2, fluppe, mv. = perensoort: dobbeljluppe.
jluppe: oorspr. Filipsperen.
fluweel, fluwiel, 0.; het gewone woord is vloer*, Z. a.
fluwelen, fluwie1e; het gewone woord is vloere·, Z. a.
Inuiken, ongebr.
101., Z. het vig. woord.
foel, f6f, v., f6ffe, fufke = grap: dat is ouch 'n gooj
- ; dat waor 'n - ; dat is de - , begripste = dat is
de aardigheid.
foei, foj, two = a) uitroep van afkeer: jojl zag '/'IU1'VTouw,6nnuzel Truike, is dat veur dich noe 'ne maan/
b) zuiver affektontlading: jojl jojl wie lekker, wie
sjam!
loeka.;loel., Z. foka·; foule.
loeHe*, 1, me s j a 0 t e b 16 m; Z. m u s k a a t.
2, foe1ie, m.
foemele*, z. fo mm e len.

FONOLA

loetele·, foete1de, gefoeteld = a) oneerlijk zijn inz.
bij het speI; spieken: de foetels, de Mbs neet bekind;
de lieraar heet gejoeteld = oneerlijk beoordeeld;
dee - kaan en trouj verzake, kaan allewijl door de
wereld rake; b) sIuw, listig iets doen, refl.: stfUekes
joetelde heer ziech nao de deur = stilletjes, onopgemerkt zich begeven naar.
foetele <fr. foutre (verg. foeteren) met gewijzigde
uitg. naar het voorbeeld van woorden, als troetele;
Schu. foete1e, idem Ru.
afl.joetelarijj; joeteleer{ster).
loeteleer·, m., foetelere, os: lielike - , zoe kinste wel
winne = bedrieger; dee - naO'l'lU1 ze ze werrek aoj,
heer kreeg gein punte = spieker.
foeteren, foetere, zw.: en dee aon 't - ; wat Mb geer in
miene kelder te make, joeterde menier Labdelong.
loezel, foezeI, m. = slechte, minderwaardige alkohoIische drank inz. jenever.
foka*, loeka*, volgens Jaspar vero. van ooft = aan
de boom gerot.
loks*, m., -e, in de zegsw. dat is 'ne roeje - = iem.
met rood haar (du. Fuchs).
loksia, v., f6ksia, m., f6ksiaas, f6ksiake: 'ne j6ksia
Mdde iers e belkesbuimke.
110m·, v., fomme, fomke = bal, bol, briket van
kolengruis en Ieem: de koojketel h6ng boven d'n heerd
op ejommevuur te dampe.
jom = Rijnl. Fumme, hetzelfde woord als jom II,
waaraan ook Rijnl. Fumme beantwoordt; ook
Schu. kent jom.
II 10m·, v., fomme = dikke zware vrouw: wat 'n is dat meidske gewoorde nao httiJren trouw.
Opm. Men hoort ook f6m, f6mme, fumke zowe1
in plaats van fom I als fom II.
lommelen, foemele, foemelde, gefoemeld: a) frommelen: joemel dat papier niet zoe; b) liefkozend
strelend duwen: die joemelt miech get met dat keend;
soms ong. hartstochtelijk betasten.
afl. verjoemele; joemeleer(ster); joemelarijj; gefoemels, gejoemel.
fond, f6ng, m. = achtergrond; ondergrond: def6nkelende stare tegen d'n d6nkerblauwe - van d'n hiemel;
zoe gaw wie in d'n ooste1j6ng ziech tuinde de ierste
vlam'/'lU1t6ng; dee j6ng heet 'ne goje - .
SS. achter-, oosterf6ng.
.
londament, fundemint of f6ndemint, 0., -e: 'ne sjaterlach, boe de j6ndeminte vaan 't hoes van daverde,
volg op deeflater.
fondant, fendant, m., -e, fendensje (fen- = fan-) =
zacht suikergoed: kom mouske, num dich 'ne - ;
dat bl6mzeut 'I'IU1'VTUike Mdde ze 't fendensje.
londs, f6ns, O. en m., -e = voor een bepaald doel
samengebracht kapitaal; vereniging die zulk kapitaal bijeenbrengt; contributie der Ieden: opins ging
de bel en de maan dee de - ophaolde, kwaom ingestap; in e - zien.
SS. j6nspatient; erremef6ns enz.
lones*, z. f 0 n u s*.
fonkelen, f6nkele, zw. = Ievendig gianzen, schitteren (steeds overdr.): metj6nkelende ouge; j6nkelende
brieljante; z. ook von k e len.
BS. j6nkelnuij.
fonkelnieuw, f6nkelnuij, bn. = gloednieuw: e
kleid; ook wei v 6 n k e I n u i j.
f6nksie·, Z. fun c tie.
lonograaf, f6nnegraaf, m., f6nnegrafe: plate veur
de-.
ronola, fonola, m., fonolaas: wie ze radio krege, verkochte ze hunne - .
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fonus*, iones*, m., fonusse, fonesse = onnozel man:
dat is zoene - , dee kinste van alles wies make; iech
mn ins nuijsjierig, wat dee - miech geit vertelle.
fonus, oorspr. eigenn. Alfonsus; Rijnl. kent Fonnes
= Iappischer, flapsiger, alberner Ked.
fonusbook*, 0., in de zegsw.: iech k6m in 't - te stoon
= word een oude vrijster (M.A. 1853); z. v 0 0 nn i s boo k*, waaruit fonusbook.
foppen, ongebr.; gwl. kolle.
force, fors, v.: met 'n - (= krachtige ruk) trok heer
aon de touw en dao ging ze = brak ze; in ein - de
Vrietof op = in volle loop.
ford, ford, m., -s, fordsje: met e fordsje door de
woestijn.
form*, z. v 0 r m.
formaat, formaot, 0., -e = grootte, vorm, afmeting:
't - zal geliek zien aon dat van deze prospektus.
formaatwage(I), -m., -s = (papierfabr.) machine, die
de dikte en breedte van de papierbaan bepaalt.
formule, formuul, v.,formule(s) =kortevorm, waarin een beginsel is neergelegd: 'n - oet de sjeijkunde:
formulier, formeleer, 0., formelere, formeleerke (-me= -ma-) = gedrukte of geschreven vorm ter invulling; invulmiddel: veer formelere inv(Jlle.
fornuis, fernuus, 0., fernuize, fernuiske: veer maste
op 't fernuus koke, de gaas waos aofgeslote.
Opm. Ret gebruikelijke woord is kwiezenjaer.

't fort St.-Pieter
I fort,

fort, 0., -e, fortsje = gesloten, duurzaam
vestingwerk: op 't - St.-Pieter; ze trokke 't Wollem op um op ,,'t Stort" kWtsjes te sjare oet d'n
aofval van de febrikke.
II fort, fort, m. (met fro uitspr.) in de zegsw.: dat is
z'ne - (neet) = dat is zijn sterke zijde (niet).
fortuin, fertuin, 1, 0., -e, fertuinsje = geldelijk vermogen: ze - verlere; - hObbe = rijk zijn; 2, v.: De
Fortuin (of: Fertuin) waos 'm gunstig = lot.
fossje*, Z. f 6 t s j e*.
IOtsje*, f6tsjde, gef6ts (gef6tsjde) = bedriegen,
knoeien.
f6tsje = Rijnl. futschen of fuschen = sich unredlicher Mittel bedienen.
Bijv. f6ssje, fosjde, gefosj (gefosjde).
foulard, foelaar, m., -s, foelaarke = halsdoek: ne
zijje - um d n hats.
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ioule, foel, V. = menigte; gedrang; volte: op de
Vrietof waos 't nao de persessie 'n -, de k6s neet
door; 'n - luij sronte in de Groete Staat veur de
moskoop; iech raakde eind'lik oet de -.
iout, fout, 1, v., -e, fuitsje = a) feil, misslag: maak
niet zoevaol -e; b) gebrek: dat is 'n - van 'm; iech
k6m z6nder - = wis en zeker; aon dat glaas is e
fuitsje, daorum laot iech uuch 't get gojekouper =
klein gebrek; 2, bn., bw. = verkeerd: die berekening
is - ; 'n -e riddenering; - gespeld; z. ook d e f 0*
(defaut).
fovet*, Z. bas t a a r dna c h t ega a I en t u i nfluiter.
fox-terrier, foksterjee, m., -s, foksterjeeke (klemt.
op -ter-): dee - vink beter muis wie de kat.
ira, fra, m., fra's = vroegere naam van een broeder
der Broederscholen, gwl. met cher verbonden:
(cher) fra! (of: sjefra), ik moet naar de kristeleer",
zag Pieke intotter z'ne vinger opstaok.
fraai, fraoj, bn., bw. = mooi, sierlijk: iech gluif, m'n
ziel, dat waos al - ; Breussel, Leuve en Douwauy
rope, 't is veur Mastreeghfraoy (anno 1790 Leesje
op Muneke Bex); ech-fraoj gekkerijj; tegenwoordig
meestal als Rollandisme of "boers" aangevoeld.
fragment, fragmint, 0., -e, fragminsje = brok, gedeelte: allein e klein - oet dat gediech zal iech uuch
laoten hure.
frak, frak, m., frakke, frekske = herenrok: in - met
witten das; frak wordt verdrongen door rok.
framboos, flamboos, v., flamboze, flambooske:flamboze pWkke veur d'n inmaak; deflamboze zien bevrore
= struiken.
ss.flambozelimmenaad, -stroek, -zjeleij.
franje, fraanjel of franjel, v., -s, -e, frenjelke
reeks afhangende draden, kwasten ter versiering:
'n gardijn met -s.
Opm. Ret verkl. freenjelke sporadisch voorkomende.
frank, franc, frang, m., -s, frengske: 'ne meijves waor
met 'ne - good betaold; 't kos mer e frengske; dat is e
meidske, dat heetfrangs = geld; 'ne - (of: vief sent)
en me woord trok = gezegde van iem. die zich heeft
vergist en van zijn vergissing overtuigd, ze erkent.
Frans. Frans en Fraans 1, bn., bw.: met de -e slaag
= oppervlakkig; Z. ook s pit s II;
2, O. = de taal: dao is gei woord - mjj = dat
is duidelijk; ze kinne zoevaOl - es de kooj Latien
= niets.
I iranse* en fraanse*, m. = Franse brandewijn: de
kop wasse met get - .
II Franse en Fraanse, my. = Fransen in de zegsw.:
dee hObbe de - laote ligke = een hoop mensendrek;
loup nao de - = verwensing; z. ook s P 0 0 k.
frats, frats, v., -e: 'n gekke - = grimas, gebaar;
sjeij toch oet met d'n -e = malle kunsten; wat 'n
kaal fratse! -e verkoupe.
ss.-afl. fratsemeker.
frauderen, fr6ddere, fr6ddeerde, gefr6ddeerd
"foetelen", bedriegen: bijj de k6mpeziesie -.
ook: fro de r e.
frauduleus, fr6dduleus, bn., bw. = met bedrog gepaard: - benkrot; - slachte.
frekentere* of frikkentere, zw. = met iem. omgaan:
de familie -; refl.: es me geit trouwe, dan frekenteert
me ziech iers.
frekentere
fr. frequenter.
fresco, fresko, m., freskoos = muurschildering.
fret, fret, v., frette, fretsje: metfrette op kenijnsjaoge.
afl.frettere (ww.).
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henle, vraole, v., -s, vraoleke: de - m6s poet-aon
speule; 'n - van habeniks = een meisje met veel
opschik, maar geen fortuin.
Ireutele*, sporadisch voor vreutele b.v. die iele die
freutele (D'n Dorreveneer z.j.).
friemele*, z. v r i e mel e n.
lriete* of fritte*, mv. = in vet gebakken oordappelereepjes: mossele met - .
ss. fTitlepel.
hikkadel, frikkedel, v., frikkedeIle, frikkedelke =
bal gehakt: eelke z6ndag - / daank uuch; iech hOb
nog nlJTTeges zoen gooj en lekker fTikkedelkes gegete;
de kat de - aonbevele = de muis bij het spek zetten;
als scheldw. Zjannet keekde boven alles oet: p6ssjenel,
fTikkedeeeeel!
lrikkentere*, z. fr eke n t e r e*.
lriksies*, z. d roo g.
fris, fris, 1, bn., bw.; frisser offrister, friste = a) gezond, lekker: iech veul miech neet erreg - ; b) niet
verwelkt: frisse b16mme; c) zuiver en opwekkend:
in de frisse loch; d) oongenaam koel: 't - winsje
noo d'n heiten daag deeg good; e) vrij koel: 't is erreg
- vendoog; nog: boerum biste vendaog zoe - ? = met
"goed staande" kleren; - zien met de nuijen hood;
2, m. = beste, zondagse kleren: z'ne (nuije) aonhtibbe; z. ook vee r s* (A.N. vers), dat noost
fris 1 veel voorkomt.
ss.-afl. opfTisse; verfrisse.
afI. frissigheid, frisheid.
frisure, frizuur, v., frizure(s) = kapsel: wie vinste
m'nnuij -1
frit*, m., -s = strikje,kwikje: e kleidmet aldeTleij-8.
Mtte*, z. friete*.
frituur, frituur, v., -s, friture, frituurke = inrichting,
waar fritten worden verkocht: in de - in de Groete
Staat zien vendaog mossele te kTiege en welle kenien.
frommeI, froemel en fr6mmel, v., -e = kreukel: 'ne
sjollek vol -e.
Irommelen, froemele, zw. = kreukels maken: de
sjollek is zoe gefroemeld; ook weI: f r 6 m mel e.
afI. verjroemele, verfrOmmele; froemel,frOmmel.
frons,fr6ns, m. en v., -e,frunske: = a)rimpel:met'nen
depe - in z'ne kap; b) plooi: e kleid met groete fr6nse.
fronsen, fr6nse, fr6nsde, gefr6ns (gefr6nsde): z'ne kop
- = rimpelen; dat moot hijj en doo gefr6ns weurde
= plooien.

friinsdraod*, m., fr6nsdraoj = rijgdrood, waarmee
men "frOnse" in een stof doet ontstaan: nej 't met
'ne - .
front, fr6nt, 0., -e, frunsje = a) voorzijde: veur ' t (= voorzijde v. e. troepenopstelling) gedikkereerd
weurde; met 't - nao d'n hoof = voorzijde; 't oostelike - van de keTTek; b) half hemdje: e (blouw)
frunsje; nog: - hObbe = onbeschaamd zijn; ze hawwe = zich niet laten uit het veld slaan b.v.
um me - te hawwe doog iech mer, of iech alles zier
good verstOnt en sjoen vOnt.
ss. fr6ntbTeidde, - loosj.
frontispiee, z. s pit s II.
fruit, fruit, 0.: Tiep - ; - is gez6nd; 't - weurd dit
joor gojekoup.
ss. fruitboum, -hoof, -koupmaan, -merret, -mets(ke),
-sjotel, -winkel; taofel-, winter-, zomerfruit.
ss.-afl. fruitplOkker.
lruiten, fruite, fruitde, gefruit (gefruitde): gefruitde
unnekes = in kokend vet of boter gestoofd.
lulk, foek, v., -e, fuukske = korfvormig visnet:
poolinge vange in de -e geit gewoenelik neet veur de
leejhObberijj.
[f6ek; f<>eke; fftukske].
lunetie, funksie, v., -s = werkkring, task: (fOnksie
is enigszins vero.): iers hebder al de bToedermeisters,
die met 'n fOnktie zien belas; z. nog een voorbeeld
bij weerga.
fundament, z. f 0 n dam e n t.
funest, funes, bn., bw.; funester, funestste = noodlottig: dat rouke is - veur d'n gez6ndheid.
I funkel*, m. = venkel: doeg get - en dragon bij de
k6mk6mmers; z. ook v e n k e I.
II funkel(-)*, z. von k e I ( - ).
fuppe*, z. feppen.
lurie, furie, v., -s = razende woede; heftige opwinding: in ein - ; dat woos toen 'n - = rage; wat 'n
- dat wief = razende vrouw; met 'n - pakde heer
die zaak aon, ezzof ze leve devaan oofhing = met een
vurige ijver; z. ook f u u r j e u s*.
lust, fus, o. en v., fuste, fuske: de wien lik op - ; 'n
(of: e) -wien.
luurjeus*, bn., bw., fuurjeuzer, fuurjeuste = woedend; met grote drift: toen wom heer inins (klemt. op -jeus).
afl.fuuTjeuzigheid,fuuTjeusheid.

G
g, g, v., g's, g'ke: de g in legke, ligke en ugke; sjTief
'n groete g.
I gaaf, gave, gaof, v., gaove = a) gift: eur gaove num
iech daankbaar aon; b) (goede) eigenschap, talent:
'ne maan met zoevool gaove, moot geer neet stTaove.
II gaaf, gaof, bn., bw. = heel: - pOTselein; - tan;
dat num iech - aon = geheel en al.
afl. goovigheid, goofheid.
gaai; gaaipers; gaajs*, z. me e r k 0 I; In de bet.
van mikvogel spreekt men van stangvogel bij het
schieten noor de vogel; g a n s II.
gaajsbeitele*, 0., volksspel in vroeger dagen, woorbij
een gans met de kop tegen een plank werd opgehangen en de deelnemers met een stuk lood,

waarin een beitel was gesoldeerd, naar de hals van
de gans wierpen: Weustenraad heet indertied in 't
Hollans gesjreve tege 't - ; verg. h a 0 n - s I 0 0 n*
(bij haan).
I gallll, goon, ging of g6ng; gega(a)nge (afw. ww. v.
o.t.t. iech gaon, diech geis, heer geit, geer gaot;
geb. w. enkelv. gaank, mv. gaot; t. dw. gaonde)
in ongeveer aIle bet., die het A.N. heeft: 'n OOT
goons; gaank noe stellekes = door geloof ik niets
van; dat geit m'n ier te noo; wie 't gewoenelik geit; ze
goon allong metein = hebben verkering; dao ging 't
'm neet um = daar ging bet niet om.
ss. in-, door-, oet-, veurgoon enz.
afl. be-, vergoon; genger (inz. in ss.-afl. oosgengerenz.).
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IT gaan*, z. g a n z e r i k.
gaande, gaonde, bn.: wat is hijj - = te doen? de
nuijsjierigheid - make = opwekken; de gaonde en
de kommende maan = niet-vaste klandizie.
gaanderij, gaonderijj, v., gaonderijje, gaonderijjke
= galerij: veur de kmek woos 'n -.
gaandeweg, gaondeweeg, bw.: me zaog in de winkels

- mie mOmmebakkese versjijne en pTUke, knievele
en beerd = van lieverlede.
gaap, gaap, m., gape, geepke: 'ne /oTmidabele - =
geeuw.
gaapsnaos*, m., v., gaapsnaoze = a) verwaand
jochie, broekje, snuiter: iech bin 'nen awwe gek, dat
iech miech door zoe'n gaapsnaoze loot Mile; b) nieuwsgierige kijker: 't middelpunt :rien van e paar Mnderd

gaapsnaoze.
gaapsnoos < gaap-

+ +

s
naos (vero. = neus);
verg. s n 0 to, w ij s n e u s.
gaar, gaar, 1, bn., bw., gaarder, gaarste: de eerappele
zien neet -; neet - gekook, gebToje, ge1Jakke; iech
glui/ tot dee notaTis hijj boue neet gans - is = wijs;
't waor geine ganse gek, meh gans (ook: good) woor beer ouch neet = snik; 'nen halleve gare;
2, (met ontkenning) bw. = zeer: - neet koed =
in 't geheel niet; (versterkt) gaaroet neet by. koed

deit 't bieske gaaroet neet; cfee kOs gaaroet gein orde
hawwe.
ss. halle/gaar, gaaTpieteT.
afl. garigheid, gaarheid; angaar.
gaame, gere, bw.: dat doon iech -; nog e gleeske beer?
-, -/ iech glui/ 't -; wouste 't - weite? iech zeen
diech - = heb je lief; dat is - 'ne gOlde weeTd =
op z'n minst; z. ook lie f.
gaaroet*, z. g a a r 2.
gaarpleter*, m.,-s = ir. slimmerik: dat is miech eine -?
gaaTpieteT
gaar (ir. niet goed wijs)
pieter
(eigenn.).
I gaas, gaas, m. = a) luchtig doorschijnend weefsel:
in de - en de kant gekleijd; b) ijzervlechtsel: 't

<
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gaffel, gaffel, -e, geffelke = a) tweetandige york in
het boerenbedrijf: iech steek diech met de - in d'n
prijj; b) van andere gaffelvormige voorwerpen o.a.
in platte taal = eetvork.
gahonger; gajaar*, z. geeuwhonger; gaillard.
gaillard, galjaar en gajaar, m., -s = kwajongen: es
- van ellej betOpden 'r al z'n meer; ook g e r j a a r.
gajem*, m. = wasem: de - sloog dich tege; spott.
'nen telleur - = kokend theewater b.v. de Hol-

lanse /emilies brachte :rich d'n tee met en dan sjikde
ze e keend met d'n teepot noo de wateTketel en dan
kammendeeTde e boetelid van veur 't hek wel ins: j6ng,
bring us ouch 'nen telleur - met e mets.
gajeme*, zw. = wasemen: 'tgajemp = wasemkomt
op ruiten, muren enz.
gal, gal, vr.: heeT heet 't oon de -; bitter wie -.

ss. galbloos, -stein, -koors, -zOch; ossegal.
galant, gelantengelaant, bn., bw. (e = a): 'negelante
jange mins; dat is noe ech gelant; gelaant tTok oet zien
tes, de kOndukteur 'n /Ies; in de bet. van vrijer, aanstaande ongebr. .
afl. gelanterie.
galerij, galerijj en galderijj, v., -e, gale d )erijjke: met 'n

- um 't hoes; in de "Grand Salon" woos d'n aMee
10 sent boven op de -.
ss. beeldegal( d)erijj.
galg, galleg of galling, v., gallege, gallinge = strafwerktuig: de - zellef wmekde met 'ne mikkenik;
boter tege de galling geklets = vergeefse moeite; dee
zoow iemes iers aon de galling hellepe en daan geit 'r
d'ronder stoan beuke (gezegd van een valse verrader,
huichelaar).
ss. gallegemaol; gallegenoos.
galgenaas, gallegenaos, 0.; gebruikelijker is sjinaos*.
galjaar*, z. g a i II a r d.
galon, galloen, m. en 0., gallunsje = lint- of koordvormig weefsel: met get - ao/zette; langs de kant e

gallunsje; doo looge pakke goud- en zellevergalloen;

IT gaas(-)*; gaat*, z. gas ( -); gat.
gaasbles*, v., gaasbieste = a) haardkrekel: zwaTte

ook wei g a II 6 n ( g), o. en m., gallungske.
ss. goud-, zellevergalloen, -gallOn(g).
afl. gallOnnere (ww.).
galop, galop, m. = a) eig. springloop v. e. paard:
in -; in eine - = met grote snelheid; b) dans:

bieste heite noe algemein kriekele, meh van gaasbieste
huurl 0/ zuut me neet mie; b) spott. arbeider, ambtenaar bij het gemeentelijk gasbedrijf: d'n direkteur
van de gaasbieste.

galiipper*, m., -s = renpaard dat galoppeert in
tegenstelling met trotteur = draver.
galopperen, galoppere, zw.: eig. de peerd mOste -;

(iezer)gaas van de ren.
afl. gaze (bn.).

gaastang*, v., -e = tang om buizen van gasleidingen
in de vereiste vorm te buigen.
gabardine, gabberdien, m., -e: dee nuije - liet water
door = regenjas van gabardine.
gabble*, m., Os, gabbieke = min. mond, snuit: met

z'ne - euveral bijj :rien; ze stook zjus 'n botTam in
hiiOre groete -.
gabbie verwant met Rijnl. gabbeln = schwatsen
en Gabbel = Maulwerk.
gade, ga, gaoj, m., steeds in de bet. van behagen,
bevallen, smaak: reube sjijne z'ne - te:rim; dat is
miene (of: in miene) -; niet in de bet. van gelijke,
echtgenoot.
gooj, etym. z. beg a 0 j e* (= begaden).
gaden, gaoje, gaojde, h. gegaojd: dat gaojt miech =
dat bevalt mij, dat hebik gaarne.
etym. z. beg a 0 j e* (= begaden).
gadeslaan, ongebr.; gwl.: besjouwe; loere, kieke noo.
gading, ongebr.; z. g a, gad e.
.
gadoop, giedoup, m. = nooddoop: 't woos 'ne -: 't

keend stOTf dadelik noo de geboOTte.
Voor gie-, z. gee u who n g e r.
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'ne - danse; 'ne welle -.

de ruteTs mOste - en drave; beer galoppeerde nao
hoes = rende naar huis.
afl. vergaloppere (zieh).
gamma, gam, v., gamme = toonladder: gamme,
altied meT gamme speule; 'n dOffer - van tinte es in
de vol zomerz6n = schakering.
gang, gaank of gank, m. (in alle bet.), geng, gengske;
in de meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) manier van
lopen: wat heet dee 'ne rare -; micne - is geinen
doktersgaank = ik haast me niet; b) loop, verloop:

toen ging weer alles z'ne -; de - van zake bevelt
miech neet; c) (overdekte) smalle weg (in een huis)
ter verbinding; bij uitbr. in verschillende toepassingen: Pieke zoot 6nder de kleijer van de kapstokin de
-; de geng in de St.-PieteTsberreg; de Lange Gaank =
deel van de omgang van de St.-Servaas; d) bidweg:
d'n Haarder, de MeeTsener -; nog: die vreigelpartijj
waos allang aon de - (of: de geng) = bezig; aon de (of: de geng) goon = beginnen; aan de - (of: de geng)
bringen = in beweging brengen; z. oak k 1 a a r.
[gaank; gA.nk; ge:ng; ge:ngske].
ss. gaank, -gankdeur; kloester-, %ijjgaank, -gank.

IGANS

GASTES*

I gans, gans en gaans, bn., bw.: dit glaas is nag -,

meh 't aander is - kepot; de ganse stad; de gaansen
daag (ook: godsgaanseliken); heer is weer - beter;
das (= dat is) gaans gewees! (gezegde als iets stuk
valt); iech bin - d'roet = helemaal weg, de kluts
kwijt; dat geit - good = heel, zeer; z. ook h a a f
mien*.

= vogel: dee d'n hala
van de - dooTgoejde, had de biea gewoonej ze loupe
wie de gejs van Heugem = achter elkaar; 'n vette -j
das neet veur de gejs d'Tin te heuje = dat is niet om

II gans, gaajs, v., gejs, gejske

bedorven, verknoeid te worden; z. ook g a a j sb e i tel e* en mar tel g a a j Soli.
Bijv. gajs.
[gaajs; gej:s; gej:ske]
ss. gaajzen-, gajzeneij gaajzen-, gajzelever(pasteij).
gansknuppelen, ongebr.; z. echter g a a j s b e i tel e*.
ganzebloem, ongebr.; gwl. margTiet.
ganzenbord, 1, ganzebreed, 0., vero.
2, ganzebord, 0., -e: op 't - speule.
ganzerik, gaan, m., gane: de maan van de gaajs is

'ne-.

gaods(-)*, z. god s ( -) en de hieronder volgende
lemmata.
gaodsblok*, m. = a) offerblok: de - opebTekej b)
goedbloed: van 'ne -, dee mer op aUes joo en nein

garekroen*, v., -e = een soort van garenwinderj fig.
domme vrouw, gans: die vrouw van dee, OOt is mich
'n -. garekroen = Rijni. Garnkrone. (Rh. Wtb.).
garen, gare, 1, 0., -s = gesponnen draad: de nejeers
had gei - mie; e rolke -; e kloske -j 'n drMdsje -j
fien -; nog: e gleeske gTies- = borreltje; 2, bn.:
- hejse = van garen.
gan, gerref, v., gerreve = schoof: 'n - kore.
garnaal, gernaol, v., -e, gerniiOlsje: e bruudsje met
-e; herses wie 'n - = klein.
ss. gernoolekroketsje.
ss.-af!. gernaolevesser.
garneerder, z. vlg. woord.
garneren, garnere, zw. = a) met de bet. van het
A.N. b.v. e kleid - = bezetten met, omzomenj 'n
sjotel- = opmaken met toespijzen; b) (aardew.)
oren, tuiten aan artikelen in leerharde toestand
met water en/of pap van klei bevestigen.
af!. garneerder (= iem. die garneert bet. a en b);

garneersel.
garnltuur, garnituur, v., garniture, garnituurke: 'n
- van zijj = garneersel; 'n diamante - = stel
diamanten.
ss. sjouwgarnituur (= pendule met kandelabers).
garstig, z. gat Soli.

zeet, zegke ze tot heer debijj zit wie 'n ezelke wat
jooknik.
gaodsheller*, m., -s = handgeld van een dienstbode,
die zich heeft verhuurd, meepenning (z.a.); ook:
goodshalder, godshellerj z. vergaodshaldere*.
goodsheller
gaods- + heller (du. Heller =
penning).
gaodslenzig*, bn. = godsganselijk: de -en daag mer
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rege, rege!
gaol*; gaoj*; gaoje*, z. g a a f; gad e; gad e n.
gapen, gape, gaapde, gegaap = geeuwen: meer zoot
dao te - wie ene kldmpj - wie 'ne kerrepj neet te
wied - = niet overvragen, te veel willen hebben:
dao kaan iech neet noo - = mag ik niet verlangen;
tege 'n ovesmoul kin me neet -.
afl. gaper(d).
gaperd, gaper(d), m., gapers: bijj d'n aptieker hing nag
'ne - oet = bekend uithangbord; z'ne - besteije
= z'n neus overal insteken, nieuwsgierig toezien.
gappen, gappe, gapde, gegap (gegabde) = stelen:
get -; z. het vroeger zeer gebruikelijke: k I a w w e*
(A.N. klauwen), ret s e*, t i k k e*.
afl. gapper.
garage, geraasj, v., gerazje(s), geraasjke (ge- = g;l-):
zet d'n oto mer in de -.
ss.-af!. gerazjenhawwer.
I gard*, gard, m. = veld-, boswachter: pas op, 000

kump de - van de baron.
gard < fr. garde-chasse of garde

champ~re.

II gard, geert, v., -e en geerde, geertsje = a) hengelstok: de vesser heet 'n -, boe-aon 'ne stevigen tOp
moot ziUej de geerde stoon gereid, de pan die is al heit
en de vesse zien al gelWmme (uit een vissersliedje)j
b) buigzame stok: 'n - met weffelkes d'raonj van
een lang, slank meisje: 'n lang -j zegsw. van de (oo!) goon = stervenj ook overdr. nae geit me
vinsterke ocherrem vaan de - = wordt afgebroken,
verdwijnt.
ss. 00ene-, sjeet-, vesgeert.
garde-ehamp6tre, gardsjampieter, m., Os: de - van
de Merode = veldwachter.
gareel, ongebr.; vervangen o.a. door haom, getuug.

de vreugere gaastram
gas, gaas, m., gaze = ijle brandbare stof inz. uit
steenkool; gasbuis, gaslicht: viiill - gebTuke; de -

oofsletej steek de - aonj vergiftige gaze; wee neet de
- aonstik, moot in d'n duuster gTijne = wie niet

zorgt op zijn tijd, zal de gevolgen ondervinden.
ss. gaasbuis, -kroon, -kuiske, -kOmfoer, -maske; gil-,
kolegaas, en de hieronder volgende lemmata en de
ss. met gaas( -).
gasfabriek, gaasfebrik, o. en v. gaasfebrikke: d'n dir-

rekteur van de -; achter 't -; heer is op de - op
sjool gewees = heeft geen of slecht onderwijs gehad.
gaslantaarn, gaaslanterie of -lantere, m., os: oon de
ierste -, begos 'n nuij miserie.
gasUcht, gaasleech, 0.: - gleJ mie weTTemde wie
ellektTies leech.
gasmeter, gazemeter, m., -s (naast: gaasmeter): oon
de - knoeie; Anneke doog de knab in de -.
gazemeter < gazometer.
gaspenning, gaasknab, m., -knabbe: op 'ne vijze kier
had Pieke 'ne - ingeslik.
gaspfjp, gaaspiep, v., -e; z.eenzegsw. bij bloedzuiger.
gast, gas, m., gaste, geske = iem. die men aan zijn
dis ontvangt; loge: vandoog biste miene -; de gaste

ootvange; angenude gaste.
ss. gashier, -maol, -VTOUW, -vrund; ieregas.
Opm. gas met de bet. van jonkman, gezel komt
sporadisch voor.
gastes*, 0., in de zegsw.: 't is nag vreug in 't -, de
kraanke slaope nag = 't is te vroeg, voorbarig.
gastes gasthuis.

<
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gasthuis, gashoes, 0., -hoezer = ziekenhuis; vero.;
z.ook gas t e s*.
gastmaaI, gasmaol, 0., -e; gwI. dinee, banket.
gastoesteI, gaastouwsteI, 0., gaastouwstelle: 't petroltouwstel woort vervaange door e - = kooktoestel,
verhit met gas.
gastram, gaastram, v., gaastramme = tram, door
gas bewogen: e gediechsje op de - van Mestruch;
de - voldeeg neet, 't waor 'n misliJkking.
gastvrij, gasvrijj, bn., bw. = gul in 't onthalen;
herbergzaam: 'n gasvrijj 6ntvangsj iem. - 6ntvange.
gat, 1, gaat, 0., gater, geetsje; 2, look, v., loker,
leukske: Bebbelke Zielkes had e groet look in hiiiJre
sjollek gebrand; zoepe wie e look; e gaat (of: e look)
in de brook, koU8; met e look in de kop (niet: gat);
e look (minder gewoon: e gaat) in de moer, in de
grOnd make; heer vul op ze gaat (ongewoon: look) =
achterwerk; e groet gaat heet 'n groete brook vendoon
= voomaam doen kost geld; z. ook v 0 t; meij
(of: Paose) keul en naat, heet de zomer in ze gaat
(niet: look); 'r is 't gaat oet = de stad uit, het huis
uit; achter me gaot vergeit de wereld = gezegde, de
egoist typerend; dat liekent d'rop wie me gaat op e
kumpke sop = helemaal niet; iemes ze gaat naodrage = overdreven behulpzaam zijn; eine in de
gate(r) Mbbe (niet: loker); Bonneke kroog in de gater
(niet: loker) tot heer met 'ne zate te doen had; die zaak
lik op 'r gaat (niet: look) = gaat niet, is mis; dao
zien leukskes in de zedeleer (niet: geetsjes); dat
plMtske is e gaot (sterker: look) = nest; krievelkroed oon ze gaat Mbbe = niet kunnen stilzitten.
look heeft o.i. meer de bet. van de opening, gaot
de opening met de omgeving.

'ngats

gateau, gattoo, m., -s, gattoke = taart: op 't bujet
stoon de plattoos met tuurtsjes bdOrend vol gelaoje,
doo achter nog e paor -8.
I gats*, v., -e, getske = 't Sint-Katrijnegengske waos 'n
- = steeg; 't MoerestrMtsje waos e smaal getske, de
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giJt in 'tmidde, aon weerskante gaons verslete brekskes.
gats = duo Gasse.
n gats*, bn., bw., gatser, gatste = a) ranzig: -e
boter; dat spek smaak - ; es 't per 6ngeliJk neet - is,
huurt e doorrege stiJk piekelvleis in 't zoermoos; b)
van geringe, geen waarde: iech verdeende toen al e wollemke per daag; get - = niet veeI.
gats < garst met uitstoting van r en metathesis
van ts.
gatse*, m., meerv. = enkelv. = armoedzaaier: m'n
dochter aon zoe'ne - geve, noets van me leve.
gauw, gaw, bn., bw., gawwe; gawwer, gawste =
snel, vlug, rap: - , aonders is 't te laatj te - euver
iemes oordeile; - vink me vlu; loup get gawwer; dat
geit neet zoe - (nl. als men zou wensen).
ss. gawdee/ of gajdeef.
afl. gawwigheid, gawte, gajte, gawwerik.
gauwdlef, gawdeef of gajdeef, m., -deve = dief; bij
uitbr. schurk: lieleken awwe - j lege wie 'ne - ; ze
verstoon zich wie twie (of: de) gawdeve = twee handen op een buik.
ss. gaw-, gajdevetool.
afl. gaw-, gajdeverijj.
gauwheid, gauwigheid, gawwigheid, v.: in de - get
oetlegke = inderhaast; in korte tijd; in de - verdeenden heer dao mer ef/ekes doezend goldej met die
- = slimme streek.
gauwte, gawte of gajte, v.: in de - 't werrek oojmake
= inderhaast.
gave, z. gaaf I.
gazen, gaze, bn.: 'ne - sluijer, 'n - vwaal = van
gaas I.
I gazet, gezet, v., gezette, gezetsje = krant (ge- =
g;)-): de - lezej 't steit in de - j Hollandse gezettej
't is persijs, wie ederein wet, dee 't gelezen heet in
de-.
ss. gezettendrokj gezettepepierj vastelaovendsgezet.
II ga- of gezel*, v., ga- of gezette (ge- = ga-) aardew.
= cassette, z. k e z e t.
gazon, 1, groze, mv.; z. g roe z e*, pel 0 e s* en
b lee k; 2, gaz6n, 0., -So
geabbateerd*, bn., bw. = terneergeslagen: - zoot ze
doo mer veur zich oet te kieke.
geaeht, geach, bn., geachde: de/emilie is dao zier-j
zier geachde hiere, vergadering/
gearmd, geerremp, bn., geeremde = arm in arm: ze
lepe al - ; - noo hoes goonj twie geeremde pare
wandelde gans allein door 't parek.
gebaar, gebaar, 0., gebare: e - make = beweging
van het lichaam of zijn delen inz. het aangezicht;
geste: sprekende gebare.
ss. gebarespeul, -tool.
gebak, gebeks, 0.: veers - van de s6kkerbekker; de
juj/rouw klaog tot altied door 't - mer opsleit.
Opm. A.N. gebakje = Ma. tuurtsje.
gebaren, gebiere, gebierde, gebierd: nao get gebiere
(gwI. met ontkenning) = reppen van; nOrreges nao
- = zich van den domme houden; gebier mer neet
zoe 6nnuzel = doe maar niet zo onnozel.
gebed, gebed, 0., gebeije, gebedsje: de gebeije veur de
sterrevende; e - doen; 't - woort verhuurdj 't geit noets noo de bos = geen enkel gebed gaat verloren.
ss. sjietgebedsje; oovend-, mOrregegebed.
gebedel, gebedels en gebedel, 0.: dat aliewig - /
De afleidingen van het tiepe gebedel(s), die niet als
afzonderlijke lemmata zijn opgenomen, zoeke men
bij de afl. bij de WW. Men kan in theorie natuurlijk van
elk ww. zulke afl. maken.

GEBEDENBOEK

GEBREKKIG

gebedenboek, beijbook, 0., beijbeuk: met e - wie 'ne
biebelleep heer 6ndeT d'n erremj Onder de oplossers
weurd e sjoen - verloterd.

e beijbook
gebeeld, gebeeld, o. = linnengoed, inz. tafellaken en
servetten met ingewerkte figuren: 't - weurd in
miert gewasse.

gebeeld
gebeente, 1, gebeinte, o.
2, kneuk, z. k n 0 0 k*.
gebeuks* en gebeuk*, o. = hard schreeuwen: dat
aliewig gebeuks van d'n twierling k6s heer neet mie
verdrage.
.
gebeuren, gebiiOre, gebiiOrde, gebiiord = voorvallen,
geschieden, plaatshebben: 't zal en moot - j dao
gebaiJrde 'm 'n OngelOkj is dao get gOOdiiTd? dat zal
(of: moot) dick - = overkomen (van iets onaangenaams); z. ook g esc hie den.
gebeurtenis, gebiiortenis, v., gebiiOrtenisse = voorval, feit: gewiechtige gebMrtenisse oet de Fransen
tiedj van al de groete gebaOrtenisse van 1870 is de
veurnaomste: de kiekkas te zien; vdOlluij rappelere
zich nog good die tristige gOOdOrtenisse.
gebied, gebeed, o. = grondgebied, waarover men
heerst; terrein: dat diJrrep huurde tot 't - van de
bissjopj op 't - van veurnaom rariteite.
gebieden, gebeje, gebooj, geboje = bevelen: iemes
get - (te doen); get beters deit me zeker neet, es dat
wat us de pliech gebeetj gewoner is k 6 m m e nde r e*.
gebiere*, z. g e bar e n.
gebiet* en gebiets*, o.,letterl. gebijt in de uitdrukking:
geer lOs neet van me -, mer geer et van me gesjiet(s),
spotten de muizen tegen de mens, z. m u i z ekeuteltjes.
gebint(e), geb6nt, 0., geb6nter = balkwerk; de dakstoelen, kapspant: 't - is lielik verrot.

gebit, gebeet, 0., gebete= a) tanden en kiezen inz.
kunstgebit: e stevig - j e nuij - j e vals - j iech hiJb
weer me - , me munsje is k6mpleetj b) (ijzeren)
mondstuk van paarden en lastdieren: d'n toum
brook aof bijj 't - .
geblaat, z. g e b I ii 0 k s*.
gebladerte, geblajerte, o. = lover: 't - van de lin
besjerremde tege de broodzOn.
geblaf, geblefs en geblef, 0.: dat vervelend - van deen
hOOd doOTde de hiel nacho
gebliiiiks* en gebliiiik*, O. = geblaat: 't - van de
sjdiJp op de heij.
gebod, gebod, 0., geboje = bevel, last, voorschrift:
kinste neet 't veerde -1 met z'n vief (of: tien) gOOoje
ete = met z'n vingers; in de eig. bijbelse bet. dikwijls: de tien gOOode.
geboereerd*, bn.: dao piepde de greun -e deur van de
kaffee; z. b 0 ere r e*.
geMnt*, z. g e bin t ( e ).
geboomte, gebuimte, O. (volgens Stille).
geboorte, geboorte, v., -s = het geboren worden,
ter wereld komen: bijj iemes z'n - j d'n daag van
z'n - j boeveur ann6nsere de luij de - van e keend
in 't Frans?
ss. geboorteak, -daag, -fies, -jaor, -stadj iersgeboortej
naogOOoorte.
afl. geboortig.
geboortepiaats, geboorteplaots, v., -e: eus leeJde
gleujt veur eus -.
geboortig, geboortig vaan (of: oet) bn.: - oet Ulestroote.
geboren, gebore, bn.: Wienie is Karel de Groete -1
'ne gOOoren Hollender, 'ne gOOOTe Fraansmaan = in
Holland, Frankrijk, geboren.
gebouthacheld*, in de zegsw. de kins miech gebouthacheld weurde = naar den duivellopen, gestolen
worden; verg. k abo t j a k k e r e*.
gebouthacheld, wei niet verwant met het bij Kil.
vermelde boutgaten, boutaersen = o.a. precipitari, maar identiek met de in het W db. vermelde
uitdr. hij kan mij den bout hachelen enz.
gebouw, 1, gebouw, 0., -e = bouwwerk: e groet - j
'naajd-.
[geb6uw; geb6uwe]
2, gebouws, gebouw, 0.: dat - kos hiel get sent =
voortdurend bouwen.
[gebou:ws; gebou:w]
gebraad, 1, gebraod en gebraods, 0.: 'n gaajs is e
kOstelik gebrood, boe de Mestreechteneers vdOl van
hawwej ier aondoen aon 't - en de wienj ze had de
loch kinne opsnouve van fien gebroods.
2, gebrood, 0.: me had ouch weI e rindsgebrood, 'n
kallefssjijf of neerke (Franquinet); k6m noe ete,
anders verkreppelt al 't gebrood (De politieken Tenegeter); 't - brant aon = er is haast bij.
gebrek, gebrek, 0., gebreke, gebrekske = a) armoede:
- hiJbbe, lijjej b) ongemak: e lestig - j c) kwaal:
d'n a'Wwerdom kump met z'n gebrekej d) fouten:
ederein heet z'n gebrekej e) gemis: boe - is aon broed,
is de sjeemde doedj gOOrek Mbben aon = gemis; bijj
- aon beter.
Opm. Zeer gebruikelijk was en is nog voor bet. d.
(karakterfout) het woord deJa*.
ss. broed-, hoofgebrek.
afl. gebrekkig.
gebrekkig, gebrekkig, bn., bw.: e - keendj 'ne --en
awwe maan = met lichamelijke ongemakken; z'n
kinnis van latien is - = onvolmaakt.
afl. gebrekkigheid.
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gebroddel, gebr6ddels en gebr6ddel, 0.: wat e - op
dee piano.
gebroed(sel), gebreus, 0., z. add erg e b roe d.
qebroeders, gebreurs, m., mv.: 't zien -; de twie (of:
dTijj, veeT enz.) - hObbe same de bTouweTijj gekoch.
lIebroullleerd, gebroeljeerd, bn.: de families zien al
lang - = in onmin.
gebruijsel*, 0., -s = brouwsel.
gebruik, gebruuk, 0., gebruke = a) gewoonte: aw
Mestreechse gebruke; e good - ; b) het besteden:
van d'n tied - maken; (gei) - van get make; van de
gelegenheid - make; c) nuttigen, genot: door 't van kojjie; nog: in, baete - = niet meer in zwang.
ss. gebruuksaonwij:ring; dlirreps-, vr(jchgebruuk.
afl. gebrukelik.
gebruikelijk, gebrukelik, bn. = in gebruik, in zwang:
na~ de -e touwspraoke beg6s de oetveuTing; op de
-emeneeT; -zien.
afl. gebrukelikheid.
gebruiken, gebruke, gebruukde, gebruuk (gebruukde) = in het alg. zich van iets bedienen; in bijzondere toepassingen evenals in het A.N.: gebruuk
de veTstand; de bajeT - ; gedOld met iemes -; :rich
veur alles laote - ; iech hOb vemOrrege nag niks gebruuk = gegeten, gedronken; (van) alles kinne - ;
iemes es stoplook - = gatstopper; z'n han - =
flink uit de mouw steken, of: handtastelijk worden.
afl. gebrukeT; gebruuk.
gebruls, gebroesj, 0.: 't - van de golleve.
gebunsje, z. k e bun s j e*.
gebuur, naober, z. nab u u r of b u u r.
gedaag*, in de zegsw. ze - hawwe = te Kommunie
gaan; ze hele hun - met KeeTsmes; (ge- = g;}-).
gedaag = godsdag, de dag des Heren.
gedaan, gedoon, bn. (verb. vorm: gedaone): gedaone
zakes numme geine kieT; 't is met miech - = afgel open; get van iem. - kTiege = weten te verkrijgen; (ze werrek) - kTiege = afkrijgen, klaar
komen; - kTiege = ontslagen worden; z. doe n
en gedoe.
gedaante, gedaonte, v., -s = gestalte, het uiterlijk
van: in de - van 'ne kater; in 't twiefelleech van d'n
have moon zaog heeT 'n witte - inkdmme.
gedaehte, gedachte, v., gedachtes en gedachte in
dezelfde bet. als in het A.N. b.v.: z'n - euVeT get
laote goon; slechte, koej - vaan iem. hObbe; heeT wa~s
in depe (of: deep in)-.
ss. gedachtegaank, -gank; gedachtewisseling; hoofgedachte.
ss. -afl. gedachtelezer.
afl. gedachteloes; gedachtig.
gedaehteloos, gedaehteloes, bn., bw.: - 8pMlde ze
met de jraanjele van de gardijn = achteloos.
afl. gedachteloesheid.
gedaehtenis, gedachtenis, v., gedachtenisse: fer - ;
tot - van = voortdurende herinnering aan; z'n zal in ieTe blieve = blijvend aandenken.
gedaehtig, gedachtig en gedechtig, bn.: - aon de
wMrd van z'ne vajeT = denkende aan; z'n awweT8
in de mes -:rien = gedenken, indachtig zijn.
gedaons*, z. g e doe.
gedecideerd, gedissideerd, bn. = besloten.
gcdeclte, gedeilte, 0., -s = deel v. e. samenhangend
geheel; stuk: e klei - van de stad; veur e groet-.
ss. middegedeilte.
.
afl. gedeiltelik.
gedeeltelljk, gedeiltelik, bn., bw.: 'n sjOld - betaole;
- betr0f 't uuch, - miech = deels; 'n -e vrijjspraok
van sjOld = niet geheeI.
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gedegizeerd*, bn.: -e bal = bal, waarbij de deelnemers weI gegrimeerd en in een of ander fantastisch kostuum, maar zonder masker, gekleed zijn.
gedenken, gedinke, gwI. in de onb. wijs: doeg miech
daO aon - = doe mij daaraan denken; d'n daag
van 't houwelik - = blijvend herinneren, of:
blijk geven, dat men het in herinnering houdt;
z'ne vrunt in z'n gebeije - = voor hem bidden.
ss. gedinkjies, -jaor, -sjTif, -teike, -stok.
gedenkschrHt, gedinksjrif, 0., -sjrifte: oet de gedinksjTijte van SchumacheT = memoires.
gedenktcken, gedinkteike, 0., os: e manjejiek - aon
de gToete gemeintewerreke, die in dees iew zien oetgeveurd.
gedieht, gediech, 0., gediechte, gediechsje: de gediechte van V undel; e keend, blijj met e pluiske snie,
'n bldm, e klei - ; z. ook d i c h t.
ss. broelojs-, gelegenheids-, kindergediech.
gedienstig, gedeenstig, bn., bw. = dienstwillig,
voorkomend: altied eve - ; 'ne -e kelneT; als zn.
gedeenstige, v., my. = enkelv. = dienstmeisje:
denuij-.
afl. gedeenstigheid.
gedierte, gedierte, 0., os: van padde m6s heeT niks
hObbe, meh van 't ander glitsetig gedieTte had de Mestreechse jdng geine bang; veracht. van een persoon:
dat - (= beest, dier) k6s anders wei tege get gevieTelikeTS wake.
gedljen, gedijje, gedijjde, gedijjd = in bloei, voorspoed toenemen: gestole good gedijjt neet.
gedoe, gedoons of gedaons, 0.: wat e - / wat e beMj!
dao weurste kraank vaan = poeha, drukte.
gedogen, ongebr.; z. toe I ate n, v e r d rag e n,
d ulden.
gedonder, gedonder of gedonder, 0.: - en gebliksem;
dao hObste 't - al = geduivel, gebrui, gezanik.
gedoon*; gedoons*, z. g e d a a n en doe n; g edoe.
gedraai, gedrejs en gedrej, 0.: eig. 't - van de meulekes; fig. 't - van die keTels is eTgeTlik, vendaog
stumme ze veur, mOrrege tege.
gedrag, gedraag en gedrag, o. = de wijze waarop
zich iem. gedraagt: ze - is good; ze zedelik - ; lien
veur-.
gedragen zieh, gedrage z., gedroog z., z. gedrage =
handelen als de bep. uitdrukt: wie gedreugs diech
dich? z. good, slech, ieTlik - ; z. tegen(euver) iemes es
mieTdere - .
afl.gedraag,gedrag.
gedrang, gedraang of gedrang, 0.: in 't - 8toan,
kdmme (konkreet: volksmenigte en abstr.: het
dringen); z. g e d r i n g.
gedriel!n, z. get wee e n.
gedring, gedrings en gedring, o. = het dringen:
op 't kruuspunt dntstdnt e geweldig gedTings van
de kiekeTs.
gedroeht, gedr6ch, 0., gedr6chte: alderleij gedr6chte
oet de :rie; dat is geine mins, dat is e - = monster.
ss. :riegedrdch.
afl. gedrdchtelijk(heid).
gedrongen, gedr6nge, bn., bw.: 'ne kleine maan, get
- van pestuur. z. d r i n gen.
afl. gedrdngenheid.
gedruls, gedruus, 0.: in de veeTte hoort me - van
stumme.
gedrukt, gedrok, bn., bW., gedrokde = bezwaard,
neerslachtig: 'n gedrOkde 8tumming; dikwijls: bedrok; z. d r u k ken.
afl. gedrokheid.

GEDUCHT
geducht, ongebr.; gwi. diJchtig, flink, rmgenutig.
A.N. een geducht pak slaag; Ma. 'n ongenutig
pak zjwens.
geduld, ged6ld, o. = lijdzaamheid, kalme berusting:
me moot - hObbe met 'ne kraanke; met - ; hOb - ;
iemes ze - op de proof stelle; de twie patroens naome
- met 'm = hadden geduld.
ss. gedoldsoefening, -werrek; ingele-, jobsgedlJld.
afl. gedoldig(heid}; 6ngedOld.
geduldig, gedOldig, bn., bw. = geduld hebbende;
lijdzaam: de -e J,ob; alles eve - verdrage; - get
aofwachte.
afl. 6ngediJldig; gedOldigheid.
gedwee, gedwie, bn., bw.; gedwiejer, gedwieste
meegaande, onderworpen: heer is tegeswoordig erreg
- ; - ging heer aon ze werrek.
afl. gedwieheid, gedwiejigheid.
gedwongen, gedw6nge, bn., bw.: 'n - hawwing; Lache; z. d win gen.
afl. gedw6ngenheid.
geer (te), geef (te): dat is te - = (bijna) voor niets.
geel, geel, 1, bn., bw.; geelder, geelste: 'n - kleur;
zoe - wie goud; 't woort mich greun en - veur de
ouge; 2, zn., 0.: 't geel van 'n eij = dooier.
geel predikatief en adverbiaal, en attributief o.
enkelv. met sleept.; in aIle andere gevaIlen (attributief en in trappen van verg.) met stoott.
ss. geelblOnd, -greun; geelverref; helder-, kanarie-,
strugeel.
afi. geelechtig; geligheid, geelheid, geelsel.
geelhaor*, o. = nekpees bij rund of kalf. Ru. spreekt
van geelhaar = geeIachtige ader die door 't vIees
loopt; Keu. gaalhor.
geelsele*, geelselde, gegeelseld: 't gans d6rrep waor
opnuits gewit en gegeelseld = gegeeld, d.i. geelgemaakt.
geelzucht, geelverref, v.: 't keend kraog de - ; 'n
rimmedie tege de - waos zeve eijerdojers aongereurd
met e bakske Franse brandewien en veur veertien sent
sefraon.
geen, gein, l~ontkennend vnw.; bn.: gei levend weze,
geine mins waos dao; -e sent weerd; dan Mllep hijj
gei beuke; aanders - bezwoere; - inkel bezwoer;
zelfst.: iech hOb geine gezeen = niemand; -e van us
waor k6ntent; 2, ontkennend lidw. en telwoord:
geer maak gei(n) geheim daovaan; iech zeen dao -e
liew; gei(n) rech hObbe op; geinen eine == niet een,
niemand; 3, bn. = ontaard, slecht, onaanvaardbaar: dat zien - menere; dat is gei weer; 4, = niet:
- de minste belangstelling hObbe veur.
ss. geinderleij; geinsins.
geenszins, geinsins, bw.: - geliek hObbe.
geenzijjer*, m., Os, geenzijjerse, v., my. = enkelv. =
bewoner, bewoonster van Belgisch Limburg.
geer*, beleefdheidsvorm 2e pers. enkelv., z. g ij.
geerd*, geerte*, z. gar d II.
geest, geis, m., geister, geiske, in de meeste bet. van
het A.N. o.a. de minselike - = onstoffelijk deel
v. d. mens; tegenwoordigheid van - ; d'n Helligen
Geis; dat heet diech 'ne goje - ingegeve = onstoffelijk wezen; 'ne koeje - ; dao woorte benkelike gesjiechte verteld van geister en spoke = schimmen;
dat steit miech veur de - ; 'ne - van onrevreijenheid
= stemming; - van salmiak, brandewien = vluchtige stoffen; zegsw. iech zeen m'ne - kroepe = ik
weet geen raad, uitweg meer.
ss. plaoggeis; z. ook volgende lemma's.
ss.-afl. kleingeistig.
afl. geistig, geistelik.

GEHEEL
geestdrift, geisdrift, v.: vol - zuni gwi. vuur, antoesiasme.
afl. geisdriftig.
geestelijk, 1, geistelik, bn., bw. in de meeste bet.
van het A.N. o.a. - blind; - euverwiech; de -e
stand = dienaren der kerk; de -e koster = de
kapelaan die de administratie voert van de diensten; de -e windgever = spott. de orgeltrapper in
de kerk; 2, m., -e = (gewijde) dienaar der kerk:
iers kwaome de geistelike met d'n deke; de pestoer
wouw 'ne - van 'm make.
afl. geistelikheid.
geestelijkheid, geistelikheid, v.: wat zeet de - daovan?
= de geestelijke heren.
geestig, geistig, bn., bw. = geest hebbende, van
geest, vernuft getuigende: e - meidske; 'ne -e
mins; e - antwoord; ze v6nte dat allemaol -, erreg
- ; ir. wat biste - /
afl. geistigheid.
geestigheid, geistigheid, v., geistighede = het geestig zijn; een geestig gezegde, antwoord: z'n - waor
bekind; alderleij zoegenaomde geistighede.
geestverrukking, -vervoering, ongebr.; gwi. ekstaas.
geeuw; geeuwen, ongebr.; z. g a a p; gap e n.
geeuwhonger, gieh6nger, m. = plotseling hevige
honger: dao kreeg iech inins 'ne gieh6nger.
gie- < ge (runi. ga, verg. gauw) = plotseling heftig
opkomend; gie- in giedoup (A.N. gadoop) is hetzelfde woord; verg. duo jah; Schu. geeft als Limb.
aan geehonger.
geflap*, bn. = niet goed snik, rare grappen makend:
iech gluif tot dee vent geflap is; zelfst.: zoe'ne have
geflapde, z. f I a p pen.
geful'*, bn., gefufde = slim, bij de hand: al is d'n
olifant ouch neet zoe'n gefufde bies es 'n vloej, toch
wet 'r drommels good of men 'm good of koed deit.
gefuf = met foefjes?
gegad*, z. hebben.
gegeven, gegeve, 1, bn.: a} bekend ten opzichte van
de grootte: boete 'ne - sirkel 'n raaklijn trekke; e getal in de twiede mach verheffe; b) bepaald: op e
gegeven ougenblik; op e - momint; in 't - gevaal
kinste neet anders;
2, 0., -s = a) bekende hoeveelheid, grootheid:
'n som met twie -s en ein 6nbekinde; b} bekende
gevallen, feiten: de nudige -s 6ntbreke; veer hObbe
neet -s genog veur te beslisse.
gegU, gegel, 0.: 't laankgerek, hartversjaOrend - van
de waakh6nd kl6nk boven alles oet.
gegrond, gegr6nd, bn.: gegronde aonmerrekinge = op
goede gronden steunende.
afl. gegrondheid.
gehaast, gehaos, 1, bn., bw. = door haast gedreven:
heer is zoe - , moot heer met d'n trein weg? 2, zn., o.
= voortdurend haasten: dat - en gejakker maak
iem. zeneweesechtig.
gehakt, gehak, 0.: get gehak krege ver, niks mie.
ss. kaafs-, verrekesgehak.
gehaspel, gehaspels en gehaspel, o. = moeilijke
drukte; onhandig gewurm: dat waos miech e - ,
veur tot heer ze koffer had gepak.
gehecht, gehech, bn. (gehechde): arm iem. zier zien; z. h e c h ten.
afl. gehechheid.
geheel, gehiel, 1, bn., bw. = gaaf, ongeschonden:
't - gebouw woort aofgebroke; e - getal = geen
breuk; - vrijj = helemaal; 2, 0.: 't - beveel neet;
dat vlJrremp ei - ; euver 't -; in 't - (neet); als bn.
dikwijls hiel, z. h eel.
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geheelonthouder, gehielonthawwer, m., -s: dee is al
sedeTt jaore - .
geheim, geheim, 1, bn., bw.: = verborgen, nietopenbaar: - blieve; e - houwelik; e - ooderhaajd;
de - peliesie = niet in het openbaar werkende; get
- hawwe; e - veurgeveul = duister van oorzaak;
2,0., -e, geheimke: in 't - steuke = in het verborgen; e publiek - ; 't - verraoje; 't - van z'n
geboorte; de vijf dreuvige geheime van de Roezekrans
= mysteries.
ss. geheimhawwe (geheimhawwing); geheimsjrif,
-zinnig(heid); altaorgeheim; femilie-, staotsgeheim.
gehemeite, gehiemelte ofverhiemelte, 0., -s: 'n druug
- hObbe; z. r a a k* II.
Opm. gehemelte van een ledikant enz. = hiemel,
z. heme!.
geheng, z. g e h i n g ( s e 1 )*.
geheugen, geheuge, 0., -s = herinneringsvermogen:
e good - hObbe; 't -liet 'm in de steek.
ss. geheugewerrek; minsegeheuge.
geheugenis, geheugenis, v.: - van get hObbe
heugenis, herinnering.
ss. minsegeheugenis.
gehing(sel)*, 0., gehinge, gehingsels = scharnier,
hengsel: e nuij - is nudig.
gehoor, gehuur, o. = a) het vermogen om te horen:
ze - is nog good; gei (muzikaal) - hObbe = de muziektonen niet kunnen onderscheiden; b) aandacht:
- geven aon z'ne wuns; - vraoge = om aandacht
vragen; - (ver)kriege; c) het zintuig om te horen:
dat lik miech in 't - = in de oren klinken.
ss. gehuurorgaan.
ss.-afl. gehuurgeving.
afl. gehurig(heid).
gehoorzaam, gehoerzaam, bn., bw. = bereid iems.
bevelen op te volgen: e - keend; aon iemes - zien.
afl. gehoerzaamheid; gehoerzame (ww.); ongehoerzaam.
gehoorzaamheid, gehoerzaamheid, v.: - versjOldig;
- belaove, tuine, weigere; 't kliJkske vaan - .
gehoorzamen, gehoerzame, gehoerzaamde, gehoerzaamp (gehoerzaamde) = gehoorzaam zijn: zulste: de wel van 't keend steit achter de !leur; - aon
iemes; in get - ; zich doen - .
gehorio, gehurig, bn. = zo gebouwd, dat een geluid
uit de nabijheid zeer hoorbaar is: 't is hijj erreg - ;
'n --e kamer.
afl. gehurigheid.
gehucht, gehuch, 0., gehuchte, gehuchsje: 't Sjietekove.
gehuwd, getroud, z. t r 0 u wen, h u wen.
geU; oeilheid, z. bretsig*, luips*, heit*;
brets*.
gels aIIes* = iech eis alles, uitroep van de speier bij
het knikkerspel, als hij van geoorloofde vrijheden
bij hetspelgebruikwilmaken;z. bed ega II e s*.
geit, geit, v., -e, geitsje en geiteke: jeh, zag Bet en ze
gaof de - get; de - is de vrouw van de bok.
ss. geitebaard, -Mch,-bok, -haor, -vel; angora-, klipgeit.
geitebOch*, m. = sikkepitten in eig. bet., geitedrek.
gejaao, gejaogs en gejaog, o. = het voortdurend
jagen; z. jag e n.
gejaagd, gejaog, bn., bw., gejaogde = onrustig,
zenuwachtig, haastig: ze is altied zoe - ; met 'ne
gejaogde blik nao binne kOmme = onrustig, beangst.
afl. gejaogheid.
gejammer, gejiemers en gejiemer, 0.: gesjriews, gejenks, - , 't waos e pistakel dat dich huren en zeen
vergoog.
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gejje*, gejde, gegejd = wieden: ze ginge de boer OF
veur te heUepe met - .
gejje = duo jaten (Teuthonista gheden); Sch. vermeldt geeen en geien als Limb.
oek, gek, 1, bn., bw.; gekker, gekste = a) van het
verstand beroofd: heer is - gewoorde; b) dwaas:
doeg neet zoe - ; e - geval; zoe get geks hOb iech nog
noets gezeen; 't is te - veur allein te loupe; zoe wie e raad, of:'n un (= ui), of: 'n sj(Jp = wonderlijk,
vreemd, bespottelijk; c) verzot op: - op morieljes;
- op iemes zien = smoorlijk verliefd; 2, m., gekke,
gekske = a) krankzinnige: de gekke op Klavarie;
b) dwaas, zot: 'nen awwe - ; iem. veur -laote loupe;
iem. veur de gek huwwe; z. ook s I 0 f; c) vastenavondszot: de gekke met vastelaovend = verkleders,
gemaskerden; nog in allerlei zegsw.: en iech, zag de
- ; kinder en gekke zegke (of: spreke) de woerheid;
dat is zoevaol weerd es 'ne - deveur gief; spreekw.
wie mie gekke, wie mie vraog; gekke weurde neet gries
nl. van verdriet, zorgen, ook weI gezegd tegen
degene, die een toespeling maakt op iems. grijze
haren; e gekske = een dwaas lichtzinnig meisje.
88. gekkenhoes; gekken6mmer, -praot; gekke(mans)werrek; janges-, meidskes-, vastelaovendsgek.
afl. gekkin, gekheid; gekkelik; gekkerijj.
gekeeks* en gekeek*, 0.: WOmke hoort niks mie es e
verward gekakel, gekeeks, gesjriews; z. k e k e*.
gekkelijk, gekkelik, bn., bw. = kinderachtig-mal:
gedraag dich neet zoe - ; e - kostuum.
afl. gekkelikheid.
gekken, gekke, gekde, gegek: ze lachden en gekden
ooderein = gekheid maken.
geklaag, geklaogs en geklaog, 0.: al dat - hOllep neet;
z. ki age n.
geklok, gekl6ks en gekl6k, 0.: 't gek16k(s) van 't water;
z. klokken.
gekiikkeld*; gekwolle*; gel(-)*; gelaat, z. k 6 kk e I e *; k w e II e n; gil ( -); g e z i c h t.
gelaeh, gelachs en gelach, 0.: noe moot 't mer ins oet
zien met dat stom gelachs; z. I a c hen.
gelag, gelaag, 0.: d'n erreme werrekmaan door einige
sjofties opgeruijd, heet 't - mote betaole = boeten,
de straf voor anderen dragen.
gelakkeerde sjeun*, z. I a k s c hoe n e n.
gelaten, gelaote, bn., bw.: zich - in alles sjikke =
onderworpen, berustende.
afl. gelaotenheid.
gelaten zich, gelaote Z., geleet z., gelaote = zich
voordoen, zich houden als: heer geleet zich, of 't 'm
niks kos sjele.
gelatine, zjelatien, m. = bekende k1eurloze stof:
'ne bodding met vMl - klaorgemaak.
geld, geld, 0., gelder, gelsje; met de meeste bet. v. h.
A.N. o.a.: - is mach; baar - = klinkende munt;
- hObbe = rijk zijn; dat is - weerd; van ze - leve
= inkomsten; dee ze - bewaort, bewaort andermans
ier = geen gelegenheid geven om te stelen; m'n
errem gelsje = mijn duiten; liech geld, liechte waor
= voor weinig geld is niet veel te krijgen; de
pestoer deit gein twie messe veur ei - ; pas op, es 't
menneke veur ze - kump = wees voorzichtig, bedenk de gevolgen; klei - = pasmunt; 't - maak
slum = een domme die rijk is, krijgt dikwijis
een betrekking, die verstand vereist; 't - is
mer drek, meh 't is gojen drek; z. ook b 0 e s j*,
k 0 per e n; voor geld Z. gil d e.
[g6Id; galder; gaIsje].
afl. geldboete, -bugel, -gebrek, -kas, -koers, -st(Jk,
-wouf; erreme-, drink-, reis-, sjaolgeld.

GELDEN
gelden, gelle en gelde, gvl(d), gegolle en gegolde =
iets vermogen, betekenen, van kracht zijn: hijj gelt
allein de stum van de bOrregemeister; dat gelt hijj neet
= telt niet; get (neet) laote - = (niet) ais grondig,
wettig erkennen; z'n macht doen - ; gelt dat miech
= is dat op mij gemunt?
[gelde, geg6lde; ge:lle; go:l; go:ld; gego:Ile].
ss. misgelde, -gelle.
afl. geldig.
geldig, geldig, bn.: --e reije = wettig, deugdelijk:
dat bieljet is neet mie - = waarde hebbend, van
kracht zijnde.
afl. geldigheid.
geleden, gelijje = verlopen: 'n twintig jaor - ; lang,
kort - = voor lange, korte tijd; pas - = onlangs.
geleerd, gelierd, bn., bw. = met uitgebreide kennis
toegerust, hiervan getuigend: 'ne -e perfester; e book; - spreke; dat is miech te - = daar begrijp ik
niets van; wie gelierder, wie verkierder; z. ook
I ere n; ais zn. de gelierdste zien de wijste neet =
boekenwijsheid is geen levenswijsheid.
ss. hoeg-, ziergelierd.
afl. gelierdigheid, gelierdheid, 6ngelierd.
geleerde, gelierde, m., my. = enkelv. = een geleerd
persoon: 'ne groete - ; dat mote de - mer oetmake.
gelei, zjeleij, m., zjeleije: - make; e besjuutsje met
- ; e pOtsje - .
88. zjeleijglaas, -potsje; eerbeize-, wiemerezjeleij.
afl. zjeleijechtig.
gelen, z. gee 1 s e I e*.
gelepsj*, o. = voortdurend "Iepsje": dat - aon die
iestuutsjes; z. I e p s j e*.
gelid, gelid, 0., geledere: in 't - stoon; 't ierste - =
rij soldaten.
geliefd, geleef, bn., bw., geleefde; geleefder, geleefste:
de perfester waor erreg - bijj z'n jUnges = bemind,
dierbaar; dat speule met huive waos toen erg - =
geliefkoosd vermaak.
geliefde; gelijje*, z. lie f 8 t e; gel e den.
gelieverd*, = geronnen: - blood; vero.
gelieverd = Rijnl. gelivverd = gestold, geronnen.
gelijk, geliek, 1, bn., bw. = a) geheel overeenkomende: -e aonspraok hObben op; te gelieker tied
= te zelfder tijd; dat steit ziech - = is hetzelfde;
met -e munt betaole eig. en fig.; zich zellef - blieve
= consequent; - gekleijd = op dezelfde wijze;
b) effen: met de gr6nd - make; 'ne -e weeg; c) de
juiste tijd aanwijzende: m'n klok lOp - met Sintervaos; iech bin - met 't stadhoes = mijn klok Ioopt
gelijk met die van het stadhuis; nog: - op deile =
gelijkelijk; - op speule = met gelijke kansen; nog:
zoe - = aanstonds; 2, 0.: (groet) - hObbe = een
mening met de waarheid overeenkomende; altied
- wellen hObbe; iemes (groet) - geve; - kriege =
de erkenning dat iems. mening juist is; ir. de hObs
't groetste - van de vesmerret; de zaogs nog gei mie van perreplu = gelijkenis met. Ret A.N. vgw.
gelijk b.v. A.N. gelijk een kind = wie e keend.
gelijke, gelieke, m. -v., my. = enkelv.: umgoon met
z'ns - ; dat heet neet z'n(s) - ; dao zien mie - es
geneve = er zijn meer mensen die op elkaar gelijken
dan die verwant zijn; van's gelieke = evenzo.
gelijkelijk, geliekelik, bw.: - verdeile = in dezelfde
mate.
gelijken, gelieke, geleek, geleke: heer (ge)liek (op) z'ne
pal dat (ge)liek op niks; get - op; gewoner is lieke
of liekene, z. I ij ken.
gelijkenls, 1, geliekenis, v., geliekenisse: de - woos
groet = overeenkomst; toen vertelde Heer hun de

GELUK
volgende -; de - van de Verloren Zoon = parabel.
2, geliek, 0., z. een voorbeeld bij gel ij k 2.
gelijkgaan, -Iopen, geliekgoon, -loupe enz.
gelijkmatig, geliekmaotig, bn., bw.: 'n --e beweging;
- zich bewegend = voortdurend en overal gelijk.
afl. geliekmaotigheid.
gelijktijdig, geliektijjig, bn., bw.: veer kaome - aon;
- met dees oetvinding; 'n -e oetvinding.
afl. geliektijjigheid.
gelijkvloers, geliekvloers, bw.: zijj woene - , de kinder
op de ierste stasie.
gelijkvormig, -zijdig, geliekvormig, -zijjig, bn., bw.:
geliekvormig met; geliekzijjige drijjheuk.
afl. geliekvormigheid, -zijjigheid.
gelleps*, bn., bw.; gellepser, gellepste = welig groeiend, tierend, weelderig: 't - greun van 't vreugjoor.
gelps = gelp (= welig groeiende, tierig; nog gewest.
Veluwe, Brabant, Gelderland, verwant met mnl.
gelpen = schreeuwen) + s; Rijnl. giilp; Schu. gelp.
afl. gelpsigheid, gelpsheid.
geloite, gelofte, v., os: 'n - doen = plechtige belofte
(aan God).
geloof, g(e)louf, 0., g(e)louve, g(e)luifke: eus Hellig
Gelouf; 't - aon God; Gelouf, Hoop en Leefde; aon get hechte; dee heet zoe geluifke op eige hand;
val diech mer van de - , mer de zals van miech gein
mikke beutremkes mie kriege = val jij maar flauw;
heer waor eigelik motsemeker van ze - = ambacht,
beroep; op good - = vertrouwen.
ss. g( e )loufsartikel, -vrijjheid, -woerheid.
afl.6ng(e)louf·
geloofwaardig, g( e )luifweerdig, -wierdig, bn.: e - verhaol; 'ne -e mins.
afl. g( e )luifweerdigheid, -wierdigheid.
geloop, geloups, o. = het voortdurend lopen: dat is
mich e - in hoes met al die kinder,' z. lop e n.
geloven, g(e)luive, g(e)luifde, gegluif (gegluifde) met
dezelfde bet. ais het A.N. o.a.: aon God - ;
iem. (op ze woord) - = geloof schenken aan;
geluifstiech dat? geluif dat toch neet; heer is, geluif
iech, kraank = meen ik; iech geluif 't gere, meh ..•
iech kin - en begriepe, dat God e meerke hObbe wouw.
[gluive; glui:fde; geglui:f; geglui:fde]
afl. g(e)luif(e)lik; g(e)luivig.
gelovig, g(e)Iuivig, bn., bw. = vast en innig gelovende: 'ne -e Katteliek; de -e ziele in 't Vagevuur
= van de gelovigen; iech bin neet erreg - ; - op
God vertrouwe.
[glui:vig; glui:vige]
afl. 6ng( e )luivig.
gelovige, g(e)Iuivige, m., -v., my. = enkelv.: 'nen
echte - deit zoe get neet.
geluid, geluid, 0., -e = klank, klanken, geruis: versjellende -e hoort me; gei - geve.
[geluid; geluide] verg. lui den.
geluier,geluijersengeluier,o.:dataliewig-vandeejUng
moot noe mer ins oet zien = het voortdurend luieren.
geluimd, geluimp, bn.,(geluimde):good,koedgeluimp;
'ne good geluimde vajer, goeverneur = gestemd.
geluk, gelOk, 0., gelokske = voorspoed; gunstig toeval: e groet - ; bijj - ; e, ei - bijj 'n 6ngelOk; 't - is
rUnd, d'n eine velt 't op de kop, d'n andere in de m6nd;
dat woor e gelOkske; tot me - ; vaan - mage spreke;
op good - (ao!) ging heer nao de stasie = met de
hoop op een goede uitslag; e Mestreechter - =
een onheil, dat erger had gekund.
ss. gelOkskaart, -keend, -tillegram, -vogel (of: geloksboen); gelokwins; houweliks-, sjiengelok.
afl. gelOkketig, gelOkkig; UngelOk.
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GELUKKEN

gelukken, gelokke, gelokde, gelok (gelogkde); gewoner is lokke; z. 1 u k ken.
gelukkig, gelokketig of gelokkig, bn., bw. = voorspoedig; geluk genietend; voldaan, tevreden: die

oprn.erreking waor neet erreg geliJkketig; ze woore met
hun twie gelOkkig; e gelIJkkig touwvaal; 'ne gelOkkigen daag; get lIJp gelIJkketig ao/; gelIJkkigl 't woor
nog neet te laat; me is neet gelIJkkig, es zes voot Onder
de gr6nd; gelIJkkig zien met e blumke.
ss. geUJkkigerwijs; ingelIJkkig.

gelukkige, gelokketige of gelokkige, m. -v., mv. =
enkelv.: dee gellJkkige heet weer alles gewOnne; iech
geliJkketige! m'ne zoon is weer trIJk; de geliJkkige in

d'n hiemel.
gelukkigerw:ljs, gelokketigerwijs of gelokkigerwijs,
bw.: - vOnte veer ze toes = gelukkig.
gelukwens, gelOkwins, m., -e = felicitasie: de -e in

Ontvangs numme; 'ne - oetspreke.
gelukwensen, gelokwinse, winsde gelok, gelokgewins: ze winsden 'm geliJk met die beneuming; maag
iech uuch -1 zich (zelle!) - met dat besluut.
gelukzalig, gelokzaolig, bn., bw. = uiterst gelukkig:
e - nuijaor wunse; - sterreve.
gelukzalige, gelokzaolige, m. -v., mv. = enkelv.: de

gelIJkzoolige in d'n hiemel.
gemaakt, gemaak, bn., bw. (gemaakde): 'ne gemaakde lach = niet oprecht; z'n meneer van spreke is = niet natuurlijk; gemaakde mennekes = doorgestoken kaart.
aft. gemaakheid.
I gemaal, gemaol, m. = echtgenoot in zegsw. als:

de Prins Gemool zaot in de twiede kouts.
aft. gemoolin.
II gemaal, gemaol, 0.: beZasting op 't geslach en -.
gemacht, gemech, o. = mannelijke schaamdelcn.
gemech, duo Gemlicht. Het woord hangt samen met
ned. macht.
gemak, gemaak, 0.: op z'n doeje (of: doed) -; z. ook
elf; met 't groetste - haolt heer 100 km per 001 =
zonder enige moeite; haw de - = houd u bedaard,
of: blijf zitten (beleefdheidsvorm); heer zit op 't (vero.) = bestekamer.
ss. gemaakziJch.
aft. gemaakshalleve.
gemakkelijk, gemekelik, bn., bw.: 'ne -e stool =
gemak verschaffend; heer is get - oetgevalle = op
zijn gemak gesteld; 'n -e sOm = waarbij geen inspanning vereist wordt; 'ne -e kraanke; dee is neet
- , es heer begint = niet mak; - ligke; dat geit, is,
velt - te doen = kost weinig moeite; - (neet -)
van get ao/komme = zonder (met) onaangename
gevolgen.
aft. gemekelikheid.
gemanierd, gemeneerd, bn., bw. (-me- = -m:)-);
gemeneerder, gemeneerste = goede manieren hebbende: e - keend; - ete.
aft. gemeneerdheid, dngemeneerd.
gemarmerd, gemalberd, bn.: e - tM/elke = geverfd
als geaderd of gevlekt marmer.
gematigd, gemaotig, bn., bw., (gemaotigde) = niet
tot het uiterste gedreven: 'n gemaotigde hawwing
tegeneuver de drievers aonnumme; de gemaotigde

lochstreke.
aft. gemaotigheid.
gember, gember, m.: 'ne pot -; e stIJkske - nao

't ete.
ss. gemberbeer, -pot, -keukske.
aft. gemberechtig.
gemech*, z. g e rna c h t.
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GEMIAUW

gemeen, 1, gemein, bn., bw. = a) aan meer dan een
gezamenlijk eigen: - good; - zaak met iemes make;
veur - rekening = op gezamenlijke kosten; get (of:
niks) gemein(s) hiJbbe met iernes = hoedanigheden
(of: geen hoedanigheden) te gelijk bezitten met
iem.; b) alledaags: de -e moon; de -en houp = de
grote hoop; c) zonder waarde; slecht in zijn soort:

- weer; iemes - behandele; 'ne -e kerel; - sjeldwMrd.
Opm. In bet. a dikwijls algemein b.v. veur algemein
rekening; niet: g~n, maar gwl.: d'n algemeine
weeg, de algemein middele; 't algemein oordeil.
ss. gemeinploots; boetegemein; handgemein.
afl. gemeinsjap, gemeinelik, gemeinigheid, gemeinheid, gemeinte, gemeinzaom.
2, gemein, 0.: in 't - = algemeen, gemenelijk. In
de bet. van gepeupel niet in gebruik.
gemeend, gemeind, bn.: = oprecht (dikwijls met
ontkenning): dat prijze woos neet -; die wlilJrd zien
ech -; z. men e n.
gemeenheid, gemeinheid, v., gemeinheden, z. g emenigheid.
gemeenlijk, gemeinelik, bw.: wie 't - geit = gewoonlijk.
gemeensehap, gemeinsjap, v.: - van geujer = het
gemeen hebben van; de - van de Hellige = geestelijke vereniging; de - heet dao gei veurdeil bijj =
de gezamenlijke personen; (gein) - met iemes hiJbbe
= (niets) te doen hebben met.
afl. gemeinsjappelik.
gemeente, gemeinte, v., os, of: gemeinte = a) de
gezamenlijke burgerij, het grondgebied van een
stad, een dorp: de - Mestreech; de blJrregemeisters van versjellende -(s); b) kerkgenootschap: de Luterse -; van de nate - zien =
een drinkebroer.
ss. gemeintebestuur, -grOnd, -hoes, -Ont/enger, -reiniging enz.; diJrreps-, plattelandsgemeinte.
aft. gemeintelik.
gemeentelijk, gemeintelik, bn. = de gemeente betreffende: gemeintelike werreke (gwl.: gemeintewerreke, als de afdeling of bet personeel worden
bedoeld); -e ul/standigheid.
gemeenteraad, gemeinteraod, m., --e = het gekozen
bestuur v. e. gemeente: lid van de -; vergadering

vaan de -; de - waos 't neet eins met de blJrregemeister.
ss. gemeinteroodslid, -zitting.
gemeenzaam, gemeinzaom, bn., bw.: - met iemes
zien = vertrouwd; heer sprook miech - aon met
m'ne veumaom; 'ne gemeinzaomen umgaank.
aft. gemeinzaomheid.

gemenerik, gemeinerik, m., -e = gemeen iem.: zoene
- , zoene /ieloe.

gemengel, gemingels en gemingel, 0.: dat gemingel
van de kaarte is ver.felend = door elkaar schudden.
gemenigheid, gemeinigheid, v., gemeinighede = lage
daad enz., iets sterker dan gemeinheid: wat 'n - um
die errem wedevrouw oet hlilJr hoes te zettel alderleij

gemeinighede doen, oethole in CUB prizzensie.
gemerkt, gemerrek, bn. (gemerrekde): -lievend; de
met 'n a gemerrekde zakdeuk; z. mer k ( en).
gemeuIesteerd*, z. mol est ere n.
gemeus*, o. = moesgroente veldvriJchte en - kint

d'n Treechteneer beter.

gemeus = duo Gemiise of af!. van moos met
Umlaut.
gemiauw, gemaws en gemaw, 0.: dat - van die kat is

neet oet Ie hawwe.

GEMIJTERD
gemljterd, gemieterd, bn. = met een mijter; met het
recht een mijter te mogen dragen: in de persessie
lepe twie -e abte.
gemoed, gemood~ 0., gemeuder(e): ze had neet d'n
tied um haiiT - ins te luuchte = hart, gevoe1; de
gemeudere van de Mrregerijj = meningen.
ss. gemoodsatmdoning, -1'lis, -touwstand.
gemoedelijk, gemeujig en gemoede1ik, bn., bw. =
goedhartig-gevoeUg: Loerjas W6U1't gemeujig; in de
Mste vergadering ging 't nag al gemoedelik touw.
gemoet, gemoot, in de zegsw.: in 't - komme =
ontmoeten, tegenkomen.
gemutst, gemots, bn. (gemodsde): good, slech - zien
= gestemd.
genaamd, genaomp, bn. (genaomde); gwl. geneump;
z. n oe men.
genade, 1, genaoje of genaoj, v. = barmhartigheid,
barmhartige hulp: 'lMt, op Gods genaoje; boe, veu1'
ze veerder lot, haiim wachte zouw e sjeepke, daan: op

genaoj van God! genaoj vinde, verwerreve; zander
genaoj; um genaoj beije.
2, genade: de Helligmakende genade (uit kerke1ijke
taal).
ss. gwl. met de vorm genade- (soms: genaode):

genade-, genaodebroed, -middel, -slaag, -troen.
afl. genaojig en genadig.
genadig, 1, genaojig, bn., bw. = barmhartig, goedertieren: de livveranseers mdste op hun bloete kneeje
goon zitte um veu1' de -e klandiesie te bedaanke.
2, genadig inz. in kerke1ijke taal: God zijj z'n ziel

genadig; iemes genadig behandele.
genan, genan, m., -s = naamgenoot: es geer zoe Mt,

dan zeet geer miene -.
g~nant,

zjenant, bn., bw. = lastig, hinderlijk: v6nste
datneet erreg -'I (zje- = zja-).
genioIs* en geniOl*, o. = gezanik, getob, getalm;
z. n 8.01 e*.
gendarme, zjenderrem, m., -e, zjenderremke: de-e
hiibben 'm gehaold; achter 'm aon kwaom e piepjOnk,
rruJ{!,er zjenderremke; 'ne - van e wiej = een driedekker; zjenderremke speule = jongensspel; heer
kint de -e = heeft al eens met de strafrechter te
maken gehad.
gendarmerie, zjenderremerijj, v.: '1' is bijj de - =
het korps; de nuij - op de Sjoonderweeg = de
kazern.
ss. zjenderremerijjkazer1'en.
gene, 1, gene, in de zegsw.: deze en gene.
2, ginne: van ginne kant.
Opm.z.ook geenzijjer*.
geneesheer, geneeshier, m., -e: de -e waoren 't neet
eins; meestal dokter. Z. voor andere ss. met genees-:
ge n e zen.
genegen, genege, bn.: de biJ1'1'egemeister waos 'm neet
- = gunstig gezind; iech voolt mich - te hellepe;
- tot o01'log = geneigd.
afl. genegenheid.
genelgd, geneig, bn., geneigde: tot luiheid - = een
natuurlijke trek hebbend, van nature; iech wao1' te gluive = neiging voe1ende tot.
generaal, ginneraol, 1, bn.: -1'epetiesie = algemeen;

avvekaot-ginneraol;
2, 0.: in 't - = in 't algemein; laote veer nog ins
drinken in 't ginneraol!
3, m., Os, ginner8.oIke = militaire rang: met d'n
titel van -; in deze bet. ook wei: gin d era 0 I:
iech leet miech prizzentere bijj de ginderaol Wolsleger.
ss. ginneraolsunijo1'1'em, brigadeginneraol.
generatie, ginnerasie, v., os: de aw - = geslacht.

GERAAK
generen, zjenere, zw. = hinderen: iem. -; ref!. zevoolt

ziech gezjeneerd; zjeneer diech neet; ziech veu1' d'n
dokter -; ziechneetgezjeneerd, mer geblageerd = niet
bescheiden, bedeesd, maar "genies" (z. n i est e*).
genezen, geneze, genoos en genaos, geneze (afw. ww.
v.o.t.t. diech geneus, heer geneus naast genees) =
doen herstellen, herstellen van een ziekte: d'n dokter heet 'm -; dao geneus 6U1' kwaol.
[gen~ze; genoo:s; genao:s; geneu:s]
ss. geneeskunde (geneeskundig), geneesmiddel, -hier.
afl. geneselik, genezing, geneesboo1' (Ongeneesboo1').
genezlng, genezing, v., -e = het doen herstellen, het
herste1: de wOnderbaa1'like -e van Dokter Munie.
ss. genezingskuu1'.
genger*, m., -s = a) ganger in ss.-afl. kmekgenger,
oosgenger enz.; b) stuk zwoerd tegen blikaars, z.
kibbaars*.
genie, zjenie, 1, 0., zjenieje = a) aangeboren gave
van grote geesten: 't - van Rembrandt; b) iem. met
zulke gave: e miskind -; c) lust, pleizier: - in get
hiibbe; heer kraog - in de zaak; z. ook z j e"n i ejig h e i d*; 2, v.: ojjeseer bijj de - = bekend
militair wapen.
ss. kunstzjenie; zjenieojjeseer.
afl. zjenjaal.
genleten, genete, genoot, genote = a) zich verlustigen: van de meziek - ; 1'lis -; van ze werelds good
d'n erreme ouch doen -. b) nemen, ontvangen:

'n gooj gezOndheid -;
afl. geneetbaar, genmng.

genoeg, genag, bw. = voldoende: heer heel geld - j
dat is - j gek -; - van get hiibbe; veu1' z'n V1'OUW

waos niks good - j tioo(s) -.
naogen6g.

SS.

genoegen, ongebr.; Z. pIe i z i e r.
genoemd, geneump, bn., geneumde: de geneumde

persoon kwaom binnen; 't diirrep "Leemkuylen", zoe
-, wijl dao in d'n umt1'ek van den Eker viilil leim
gestoke woo1't; Z. n 0 erne n.
genootsehap, genootsjap, 0., genootsjappe: e gelierd
- = vereniging.
genuujde*, m. -v., my. = enkeiv. = genodigde:
twie - rruJ{!,en einen 6ngenuujde metbringe = twee
genodigde gasten mogen een derde ongenodigde
meebrengen; ook: g e n u d e.
I gepak, gepaks en gepak, O. = het telkens en aanhoudend pakken: is dat gepak nog neet gedoon'l
II gepak*, bn., gepakde = ontroerd: iech bin devoon; z. p a k ken.
afl. gepakheid.
gepast, gepas, bn., bw., gepasde; gepasder, miest
gepasde: e zier - woo1'd = goed gekozen; ziech ged1'age = zoals het hoort; - geld = afgepast;
gepasde besjeijenheid; z. pas sen.
af!. gepasheid, fmgepas.
gepeersde kop*, m.: hool drijj 6ns - en V6U1' drijj sent
huidvleis; z. pre s k 0 p.
gepek*, o. = bagage: dee had mich dao e - bijj zich,
wie heer op 1'eis ging.
gepek = duo Gepack.
gepensioneerd, gepensjeneerd, bn.: 'ne gepensjeneer-

den oosgenger, ojjeseer.
gepozeerd*, bn. = bedaard, ernstig, niet meer in de
jonge1ingsjaren: 'ne gepozeerden hier van in de doo1'tig; ook weI van dames: 'n gepozeerde daam.
gepraat, gepraots en gepraot, 0.: al dat gep1'aots

hiillep neet.
ger*, z. g i j.
geraak*, in de zegsw.: op - get doen = op goed ge1uk.
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GESCHIEDENIS

geraakt, geraak, bn., (geraakde) = Hcht gekwetst;
fig. verstoord: dooT die wdlYrd veult heer zich -.
S8.

liechgeraak.

afl. gerookheid.
geraamte, gereemsel, 0., Os, gereemselke: dee moon

dat is zjus e -, zoe mager is 'T; gOrrig steke de buim
hun takke- umhoeg.
ss. takkegereemsel.
geraas, geraos, 0.: es met vd(Jl - de tamboers de
trommel sloon um in de pas te goon; z. r a zen.
geraden, geraoje, bn.: dat is diech (neet) -, mennekel
= (niet) raadzaam.

geraken, gerake, geraakde, geraak (geraakde) =
(geleidelijk) komen in: in 't water -; boete ziech
zellef -; in 'n 6nderweTTep toes -; gwI. Take.
gerammel, gerammeis en gerammeI, 0.: 't gerammels

met k~ttele en ketele.
geranium, zjeraniom, m., os: TOej -s; volkser is:
sjmle6ng, m., os: 'ne pelaTgonium waOT 'ne Fmnse

sjmle6ng.
gerdeneer, m., -s = tuinier: d'n awwe - wis 't wei.
Opm. Gewoner dan geTdeneer is hoveneer.
gere*, z. g i ere n, g a a r n e.
I gereeht, gerech, o. = rechtsprekend lichaam: iemes
VCUT 't - bringe (of: tTekke) = dagvaarden.
Bijv. geriech; z. g e ric h t.
ss. gerechskoste, -hoof; A.N. gerechtszaak, Ma. Tech-

zaak.
Opm. Men spreekt gewoonlijk van gerech in plaat8
van Techbaank; z. r e c h t ban k*.
IT gereeht, gerech, 0., gerechte: 'nen dinee van veer
gerechte = gangen, schoteis.
ss. VCUT-, v~s-, vleisgerech.
gereehtigd, gerechtig, (gerechtigde), bn. = het recht
hebbende tot, bevoegd: iech ach miech - tot die

suppeziesie; e - wantTouwe.
getechtigheld, gerechtigheid, v.: d'n errem van deTeik wied = justitia.
gereed, gereid, bn., bw. = kIaar: - zien um te vertT~kke; lngeland waos nog neet -; z. ook va a r dig.
af!. gereidheid, gereidsjap, gereidhawwe, -ktSmme,

-Mgke, -ligke, -stoon.
gereedsehap, gereidsjap, 0., gereidsjappe: de moos de
- metbringe, vergeet neet de Teij = gezamenlijke
werktuigen.
ss. sjrief-, teikengereidsjap.
gereet*; gereemsel*, z. g e r i e f; g era a m t e.
Gereiormeerd, G(e)riffermeerd, bn.: zijj waos -,

heer Lulers.
geregeerd, geriggeerd, bn., in zegsw. als: good - zien
= goed in orde, netjes gekIeed, gewassen, gekamd; z. reg ere n.
gereifeld*, bn. = met een strookje papier voorzien:
de kiskeswaoTe blouw -; z. rei f e 1*.
gerekt, gerek, bn., gerekde = lang aangebouden: op
'ne ger~kden wen; heer sprik zoe -; z. r e k ken.
af!. ger~kheid.
gerisehaaf, gerrefsjaof, v., -sjaove: de - had de

sjrieneweTTeker vergete.

geribd, gerib, bn., geribde; gwI. geribbeld, bn.: geTibbeld glaas = met ribbeis.
gerieht, geriech, 0.; z. g ere c h t 1.
geriel, gereef, 0.: ze - Mbbe = wat iem. nodig heeft
voor z'n gemak.
ss. kcukegereef.
af!. gerefelik, OngeTeef.
gerielelijk, gerefelik, bn., bw. = gemak gevende:

e - hoes; - ingeTiech.
afl. gerejelikheid, 6ngerejelik.
gerieven, g(e)reve, g(e)reefde, gegreef (gegreefde) =
kIanten bedienen: "wat zal 't zien, mevTOUW?" VTOOg

de winkeldochteT, die VCUTaon wouw make met -; ze
g(e)Teefde hMT WaoT aon de klante wie VTcuger.
gerij, gerijjs en gerijj, 0.: dat gerijjs doO'T de stTaote
waos verfelend; z. r ij den.
gerijteld*, z. g ere i f e I d*.
gerlozje*, z. h 0 rIo g e.
geronnen, ger6nne, bn.: - blood = gestold.
ger6stige*, in de zegsw. de geriJstige = weI te rusten.
gerst, geers, v.: e veld met -; kint dee jang - VCUT

terrej? de - steit dit jaOT sjoen.
ss. geerstebroed, -meel, -water; winter-, zomergeers.
gerueht, geroch, 0., gerochte = onzekere tijding,
mare: dao leep 't -, tot de briJk zouw springe.
geruIneerd, gerinneweerd, bn.: 't hoes en de meubels
zien goons gerinneweerd; z. r u i n ere n.
gemit, geroet, bn.: 'ne -e sjoUek = met ruiten.
gerust, geros, bn., bw., gerosde; gerosder, gerostste
= rustig, kalm, vreedzaam: dao fn"n iech - op; de
kins 'm - gluive; bis - ; met e - gewete; 'ne geriJsde
slaop; ook g e r 0 s t i g.
ss. geriJss~lle (gerosstelling).
af!. gerosheid, geriJstigheid; geriJstige.
gerustheid, gerostigheid en gerosbeid, v. = ongestoorde kalmte: tot z'n geriJstigheid hooTt heer niks
mie; tot z'n gToete geriJstigheid = onbezorgdheid.
ges(-)*, z. gist( -).
gesad*, aldus bij Franquinet; weI onjuist in plaats
van gezat z. a.
Schu. vermeldt als Westvlaams gezeten = ernstig,
bedaard; Ru. beeft gezet = ernstig, de jongeIingsjaren voorbij; z. gezat*, en verg. fr. poser en bet Ma.

'ne gepozeerden hier, jOngemins.
gesehapen, gesjaope, bn.: zoe steit 't met de zook - =
is het gesteld; z. s c h e p pen.
gesehater, gesjaters en gesjater, 0.: en dat waos e
gesjaters en e gekroooksJ z. s c bat ere n.
geseheept, gesjeep, bn.: m~t zoen kToonke VTOUW waos
Mer (lielik)-= opgescheept, tot zijn last hebbende.
geseheok, gesjink, 0., Me, gesjinkske: de kindeT Teiken
'm de bl6mme en de verrassende -e; meer in gebruik
is kado.
gesehetter, gesjetters en gesjetter, 0.: dat gesjetters
tege de gemeinteraod is neet mie aon te hUTe; z.
schetteren.
gesehiehte, gesjiechte, v., my. = enkelv. of geschlechter = geschiedenis: op 'ne vijze kier WOOTte

de passante, of ze wouwen of neet, op de huugde
gebTach van de vollegende - = voorvaI, gebeurtenis.
gesehieden, gesjeje, gesjede, gesjeed: in Weert dao is
'f ins gesjeed (Franquinet); is uuch dao SOmB get
gesjeed? gwI. gebiiiJTe, z. g e b e u r e n.
geschiedenis, gesjiedenis, v., gesjiedenisse, gesjiedeniske = gebeurtenis; verhaal v. e. gebeurtenis: de

'ne geTTegel
gergeI, gerregel, m., -s = keep in een duig, inkeping
in de duigen waarin de bodem wordt vastgemaakt.
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- van MestTeech; vaderlandse -; 't is weer de aw,
dezellejde - = hetzelfde, het oude liedje.
S8. gesjiedenisbook, -sjrijver; keTTek-, kunsgesjiedenis
enz.

GESCHIKT

GESTELDE

geschikt, gesjik, bn., gesjikde; gesjikder, gesjikste =
a) aardig, aangenaam: 'ne gesjikde vent, meh dee
ziech ouch hiel giftig kOs make; b) dienstig, bruikbaar: dat is dao neet - veur.
af!. gesjikheid.
gesehil, gesjel, 0., gesjeIle: alderleij gesjelle Wsse de
Broobanse en de Luikse hiere = twisten, onenigheden.
Opm. Voor gesjel = het voortdurend schelden; z.
schelden.
geschoren, gesjore, bn.: doo bin iech lielik met - =
zit ik lelijk mee in; z. ook d roo g, s c her e n.
geschreeuw, gesjriews en gesjriew, 0.: e gesjTiews en e
gelcwaaks, tot diech huren en zien verging.
geschrift, gesjrif, 0., gesjrifte, gesjrifke = het geschrevene; gedrukt stuk: a:w gesjTifte euver de bissjoppe; ook g e s j r i f s, 0., zonder mv.
geschromp, gesjr6mps en gesjr6mp, 0.: d'n olleger
WaoT miech good bevalle, beteT es dat gesjromps; z.
schrompen.
geschu!, 1, gesjots, 0., gesjotse = kanonnen: 't-van op
St.-PietersbeTTeg droog nog neet tot aon de LurestTaot.
2, gesjot, o. zonder mv.: met groof - = eig.; fig.
met groot geld of: met grote woorden vloeken enz.
Opm. Thans gwl. gesjot.
.
gesel, geisel, v. en m., -s, geiselke = a) tuchtroede,
-zweep: in de rechteThand had heer 'n - ; b) bij verg.
ramp, plaag: d'n draank, 'ne - van eus mootsjappijj.
88. geiselkoord, -reem, -slaag.
af!. geisele (ww.).
gcselen, geisele, geiselde, gegeiseld = met een gesel
slaan: iem. - ; ziech - .
ss. geiselkolom, -paolo
af!. geiseleer; geiseling.
gesj(-)*, z. g esc h ( - ) en de vlg.lemmata.
gesjamareerd*, bn. = opgetuigd: Jaan dee waos met pluimen op d'n hoed (Franquinet).
gesjamareerd fr. chamarrer = opdirken.

<

gesjeigelde gardijne

gesjeigeld*, bn. = a) met een scheiding in het haar:
'ne --e kop; b) van gordijnen: van elkaar gescheiden: Wsse de --e gardijne zaog me e gipse b16mmekOTTejke; z. s j e i gel ( e )*.
gcsjier*, o. = a) gereedschap, gerei: met e koffiegesjier veur zich; b) kaak: MOT - waOT oct 't lid,
doog MOT pijn.
[gesjie:r]
gesjier = duo Geschirr; ook bij Kil. gheschier =
o.a. apparatus, armamenta. Sch. spreekt van gescheer (Limb.), maar vermeldt ook geschier = gereedschap, gerief.
I geslacht, geslach, 0., geslachter = a) gezamenlijke
afstammelingen, familie: 'n aajd - ; b) sekse,
kunne: de vrouw met de baard en de vrouw. met de

dTijj kiJp WOOTten ouch es varieteite van 't sjoen vertuind; c) gezamenlijke personen van een bepaalde tijd, generatie: dat is veur geslachteT achterein 'n
br6n van levensmood gewees.
II geslacht, geslach, 0.: belasting op 't - en gemaol,
z. ook s I a c h ten.
geslung(s)*, o. = ingewanden van geslachte dieren:
achter aon de kaar b6mmelde 'nen ummeT, boe in heer
't - van de slachters metnaom.
geslung(s) = duo Geschlinge.
gesmots*, o. = huidziekte van zuigelingen; z.
sm6dse*.
Ru. gesm6ts = smartelijke huidziekte van kleine
kinderen.
gesp, gespel, v., -e en -s, gespelke = bekend metalen
voorwerp: met 'n zelvere - vasgemaak; lieg sjeun
met zeUever -s; lees: ges-pel.
ss. brokegespel.
af!.gespele (ww.).
gespan, gespaan, 0., gespane en gespaander
a) wagen (met paard): de gespane stante e gans ind
de Bilserboon langs; b) omlijsting van een deur:
de deur zwejde ope en dao stOng MOTen aonstaonde
keplaon in 't - ; Hevig gang veur 't - stoon; c) venster, kozijn: de bal vloog geliJkkig tegen 't - van de
vinsteT, anders woos de TOft biezjee gegange.
.
gespel*, z. g e s p.
gespele*, gespelde, gegespeld = haastig lopen (met
zekere inspanning): Bonneke gespelde bubbelenteTe
't VTietof euver; zuuch 'm ins - ; lees: ges-pe-Ie
(e van -pe- en -Ie = a).
gespele, frequentatief van gespen of denominatief
van gespel. Het Rh. Wtb. vermeldt gaspeln o.a. in
de bet. van lebhaft schwatzen und gestikulieren en
beschouwt het als afl. van Gaspel (= A.N. gespel).
gespen, gespe, gespde, gegesp (gegespde) = met een
gesp vastmaken: sjeun met reme aon de veu gegesp.
ss. Zos-, vasgespe.
gespeulsel*, o. = spoeling: dee zich in 't -Uk, weurt
van de bieste (of: verrekes) gevrete = wie zich tot
iets verlaagt, zal hiervan de nadelige gevolgen
ondervinden.
gespoord, gespaord = met spaoren aon, z. ook s p or e n: gestieveld en gespoord = met stevels en sporen; fig. goed uitgerust. Spottend: gestijveld en
gespaard.
gesprek, gesprek, 0., gesprekke: e - met iemes veure;
eus - WOOTt anderbroke = mondeling onderhoud.
gespriekellk*, z. s p r a a k z a a m.
gestaan, gestoon, gest6nd en gesting, gestande =
bekennen, erkennen, toegeven: de woerheid, 'nen
deefstal - ; gestaank noe mer; de hiJbs 't gedoon.
gestadig, gestiedig, bn., bw. = voortdurend: --e
z6rreg; heer bleef meT -. doorrouke; z'n meer bekloogde ziech - tegen ederein, tot Pieke zoe ondeugetig woor; - door mer leep de kOmpenijj.
geste, zjes, v., zjeste(s), of zjestie, v., -s = gebaar:
alderleij zjeste(s) (of: zjesties) make; dat weurd met
passende zjesties gespiiiJld (een toneelaanwijzing).
gesteert*, z. g est ern t e.
gestel, gestel, 0., gestelle = lichaamsgesteldheid: dat
doug neet veur ze -; e steTTek - ; verg. s tel.
ss. lichaamsgestel.
gesteld, gesteId, 1, bn.: de gestelde mach = aangewezen; op get (neet) - zien = (niet) aangenaam
vinden; 2, = aangenomen: - tot iech te laat komi
z. ook s tell e n.
afl. gesteldheid, gestelterlis.
gestelde, gesteIde, 0., -s: 't - bewieze.
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gestelteuis, gesteItenis, v., gesteItenisse = toestand:

de - van 't land; in dees - begos me in de stad z'n
veuTZiJrregsmaotregele te numme.
gestemte, gesterte, gesteert of gesternte, 0.: 't zevegesteert = het zevengestemte (o.a. naam van een
huis in de Bredestraat).
gestieht, gestiech, 0., gestiechte, gestiechske: = gwl.
in de bet. van liefdadigheidsinstelling of krankzinnigengesticht: hef!l' is in e -; e - veur aw maandf!l'.
gestoelte, gesteulte, 0., volgens Stille, die ook vermeldt gebuimte, o. = geboomte.
gestoke*, nl. hoeg oj lieg gestoke = met hoge of Iage
zoidering: in die hoeg gestoke kamer krijgste neet gaw
las van de rouk van 'n sigaar.

gestreept, gestriep, bn., gestriepde = met strepen:

'n gestriepde brook oj 'n striepe brook.
gestreng; get*, z. s t r eng; w a t, i e t s.
getakt, getak, bn., getakde: 'ne breid getakde boum
(of als ss. breidgetakde).
getal, getal of getaal, 0., getaIle: e groet -; met groete

getalle rekene; e - met viejn(Jlle; zien die getalle zjus?
ss. getal-, getaalsterrekde.
getekend, geteikend, bn.: van God -; 'ne sjoen geteikenden hand; z. t eke n e n.
getiegerd*, bn. = (papierfabr.) verdrukt d.i. indien
het papierweefsel uit elkaar is gedrukt bij de berei ding en het papier ongelijk van doorzicht is.
getikt, getik, bn., (getikde) = nietgoedwijs:iechen diech neet wies, tim v'r allebeij van eine pries;
z. tikken.
getrek, 1, getreks en getrek, o. = het voortdurend
trekken: dat - aon de bel; 2, getrek, o. = steI,
troep: en dan waos Zjang dao met dat hiel - van

Huivenef!l's.
getroost, getruus, bn., getruusde: - d'n doed tegemoot goon = niet angstig; z. t roo s ten.
getroosten zich, getruuste z., getruusde z., getruus:

ziech de meujte getruuste veur te injormere bijj de
Spaorbaank.
getse*, getse, getsde, gegets = Iopen: niks leek miech
jijnder es te - en sjravelend te zeuke in 't sjiemerig
leech nao de weeg.
getse, z. j a t s e*, voor de etym.
getuig, getuug, o. = a) paardetuig: doeg 't pef!l'd ze aon; door 't getuug goon = er van doorgaan, zich uit
de voeten maken; b) tuig, gemeen yolk: dat - hijj
oet de straot sj~lt miech oet.
ss.-af!. getuugmekf!l' = vervaardiger van paarde-

geus, guus, m., guze, guuske = a) Protestant met
enigszins min. bet.; b) Rooms Katholiek die z'n
godsdienstplichten niet meer vervult.
[guu:s; gu:ze; guu:ske]
I gevaar, g eve e r*, z.a.
II gevaar, gevaor en gevaar, 0., -e, gevare = hachelijke, kwadt> kans: dao is gei - veur; alderleij

gevaore doorstoon; en veur verrassing is 't -noe groet;
-loupe; in, boete - zien; " - dreig.
afl. gevif!l'lik en gevef!l'lik.
gevaarUjk, gevierlik en geveerlik, bn., bw.: 'n --e
6ndemumming = gevaar opleverende; - kraank;
'ne --e mins = arglistig; dat beelsje steit erreg - =
kan gemakkelijk vallen, beschadigd worden.
af!. gevif!l'likheid, gevef!l'likheid.
gevaarte, gevierte, 0., os: Mbste dee nuije gaasketel al
gezeen? wat e - = reusachtig iets.
geval, gevaal en geval, 0., gevalle = a) voorvaI:
e vreemp -; b) toestand: wat is 't -? alderleij
gevalle kinne ziech veurdoen = toevallige omstandigheden; 't -losde ziech op; in elik -; c) toeval:

in - van noed maag ederein duipe.
ss. OngeliJks-, sterrejgevaal, -geval.
afl. tingevaal.

= a) behagen: dat
geveel miech neet; iech laot miech dat neet - = weIgevallen; b) gebeuren: dat geveel in 't zellejde jaor.
gevangen, geva(a)nge, bn.: de - mtJJJrdenef!l'; numme, zitte; z. van gen.
gevangene, geva(a)ngene, m.-v., my. = enkelv.: de
-vf!l'losse.
ss.gevaangenhoes; gevaangenebewaorder; gevaangewagevallen, gevalle, geveeI, gevalle

gel(dikwijIs: devewage 1*; i e z ere wag e 1*).
gevangenhuis, geva(a)ngenhoes, 0., -hoezer = gevangenis: dan weurt gef!l' nog gepak en in e - gezat.
gevangenis, geva(a)ngenis, v., geva(a)ngenisse: in de
- zitte = gebouw; twie jaor - = straf.
ss. gevaangenisstraj.
gevecht, gevech, 0., gevechte = strijd, worsteling:

e - met 'nen tiegf!l'.
geveer*, 0., gevere: de BrlJkstraot waos destieds zoe

smaal tot gein twie gevf!l'e langsein koste passf!l'e

=

voertuig; (lees: g3-vee-r3).
gevef!l', verg. duo Gefiihr.
gevelnsd, geveins, bn., bw., (geveinsde): geveinsde
bew6ndering; z. v e i n zen.
af!. geveinsheid; tingeveins.

tuig, zadels enz.
getuige, getuige, m. -v., my. = enkelv.: - tim bijj

d'n doup; dao waore gein - van gewees; iemes tot
- numme, rope.
ss. getuigegeld, -Vf!l'huur; oug-, of!l'getuige.
getuigen, getuige, getuigde, getuig (getuigde) =
a) als getuige een verklaring af!eggen: -, tot hef!l'
't gedoon heet; tege iemes -; b) doen blijken van:
dat getuigde van ze good karaktf!l'; nog: 000 kin iech
vaan - = van meespreken.
ss. getuigsjrij.
afl. getuigenis.
getweel!n, getwieje, telw.: - ginge Vef!l' de straot op =
met ons tweeen.
Opm. Deze vormingen waren vroeger zeer gewoon:
Opm. Deze vormingen
gedrijje,
gevf!l'e,
e d S. enz.
geujer(e)*,
z. go gevijve
geur, geur, m., -e; gwl. reuk, z.a.
afl. geurig(heid).
geuren (met), ongebr.; gwl. pronke, nieste, allegasie

make.
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'ne gievelstein

= voormuur: veur eder
baog dee in de mof!l' is oetgespaord waor e som
gievelke gezat met 'n lieur; de Uste haute - op de
Keesmerret is in 1844 aojgebroke; 'ne sjoene - seert
't hoes = (scherts) v. iem. met een mooie neus.
ss. veurgievel; gievellies, -stein.

gevel, gieveI, m., Os, gievelke

GEWEZEN

GEVELSTEEN

nog 'ne gievelstein

gevelsteen, gievelstein, m., -stein: op dee - stOnt
oetgeprint de naom van 't winkelhoes.
geven, geve, gaof, gegeve (afw. ww. v. o.t.t. diech
giefs of guufs, heer gief of guuf, geer gef; geb.
w. my. gef(t) in de meeste bet. van het A.N. o.a.
a) schenken: iem. 'n aalmoos - ; b) aanreiken: geeJ
mieeh dat book; c) verschaffen: de keuj - mellek;
d) aannemen: zieh 't aer - ; nog: geine pas = niet van pas zijn; voot - aon = begunstigen,
steunen; efies - = aanbieden; iemes (OO)geliek-;
rekensjap - = rekenschap afleggen; aardew. in
glazuur dompelen.
[geve; gfLOf; gegeve] de afw. ww. v. hebben stoott.
ss. aoJ-, aon-, door-, in-, euver-, trokgeve enz.
afl. gaof; gaaJ; gever; geeJ (te); vergeve.
gevesweerd*, bn. = waard gegeven te worden, dikwijls met ontkenning: dat kadoke is neet - ; (lees
gee-vesweerd).
Opm. z. voor dergelijke vormingen opm. bij waard.
gevieren, gevijven, z. get wee e n.
gevloek, gevlooks en gevlook, 0.: dat gaodsdeerlik
gevlooks van dee Waol hink miech de keel oct.
geviichel* of gevliichel, z. g e v 0 gel t e.
gevoeg, ongebr.; A.N. zijn gevoeg doen, Ma. nao
achtere goon, 'n groete kemissie doen enz.
gevoel, geveul, o. = het vermogen om te gevoelen:
't gezieeh, 't gehuur, de reuk, de smaak, 't - ; op 't aoJ; gei - mie in z'n bein Mbbe; z6nder einig - ;
met e - van hoegachting = gezindheid; - van ier;
muzikaal - ; z. ook g e v 0 e len 2.
88. geveulsleve, -mins.
afl. geveulig.
gevoelen, 1, (ge)veule, (ge)voolt, geveuld (In de
bet. met het zintuig van het gevoel waarnemen
steeds: veule) z. v 0 e len; wee kin die dreuJheid
neet geveule? verg. hiermee: de pols veule; 'Zich
kraank veule; zich veule = met zelfvertrouwen
vervuld zijn.
2, geveule, 0., -s = bepaalde gezindheid, mening:
met iemes in --II versjelle; nao 't algemein - ; nao
mil! - ; um aon hoor sentimenteel -s loch te geve,
veel ze in 'ne kriet.
gevoelig, geveulig, bn., bw. = aandoenlijk, zeer
vatbaar voor aondoeningen eig. en fig.: zier ve'ltr get zien; 'n --e plaots aonrake; e - hartj
e - meidske.
58. euver-, fiengeveulig.
afl. geveuligheid; OOgeveulig.
gevogelte, gevochel(te) of gevlochel, o. = eetbaar
pluimvee: dat veugel en gevoehelte neet 't 'Zelle/de is,

snap edere Mestreeehteneer seJfesj Jezante, pouwe,
'ZWaone en ander Jien gevlochel; vero. geveugelte.
gevlochel = duo Gefliigel.
gevormd, gevorremp, bn., (gevorremde): good gevorremde han; Z. v 0 r men.
ss. good-, sjoen-, welgevorremp.
gevreesd, gevreis, bn., (gevreisde): de gevreisde parasjutistej 'ne gevreisde klophingsj Z. v r e zen.
gevreet, gevreets, O. = a) het voortdurend vreten;
b) (plat) mond: haw de-/
gevreigel(s)*;gevrun*, z. vreigele*; gevrienden.
gevrienden, gevrun, mv.: veer zien altied - geweesj
aUe mun zien - j z. m 0 n d.
gevruur* of gevreur*, O. = vorst: 't gevruur Mlt aon.
ss. nachgevruur, -gevreur.
gevruur, gevreur
vrere (= A.N. vriezen).
gewaad, ongebr.; z. k 0 stu u m, k lee d.
gewaagd, gewaog, bn., bw.,(gewaogde) = gevaarlijk,
hachelijk: dat is - j - speul; ze zien aonein gewaog
= staan elkaar; 'n gewaogde grap, gewaogde wOOTdspeuling = op het kantje af.
afl. gewaogheid.
gewaarworden, gewaarweurde en -weerde en -were,
woord gewaar, gewaargewoorde = bespeuren: iech
bin niks van 'm gewaargewoorde; ook: g e war e
w e u r de, wee r d e, w ere: wie me gein OOraod
mie geware woortj de sjiekaar WOOTt geware, tot heer 't
buut van de Mmverzasie waos.
gewag, z. afl. g e wag e n.
gewagen, gewaoge, gewaogde, gewaog = melding
maken van, ter sprake brengen: vaan get - j z6nder
nog, um neet te - van = om met stilzwijgen voorbij
te gaan.
afl. gewag, gwl. mensie, melding.
geween; geweente*, z. k r ij ten, wen e n; g e wo 0 n t e.
geweer, geweer, 0., gewere, geweerke = vuurwapen:
e - drage; met 't - op sjouwerj met Sinterklaos
kreeg heer e geweerke en e bleke sebelke.
ss. geweerjebrik, -Jabrikant, -kogelj jachgeweer.
geweerde*, z. g e w 0 r den.
geweld, geweld, 0.: met - verkrijg me deks niks =
met kracht en onstuimige drift; met aile - get mote
Mbbe = macht.
[geweld]
afl. geweldig. [gewe:ldig]
geweld*;gewere*, z. gewild; geworden.
gewelf(sel), gewellef, 0., gewelleve en gewollef, 0.,
gewolleve en verwollefsel, 0., -s: dao stoedde heer op
'ne meUegerstein van e verwolleJsel.
gewemel, gewiemels en gewiemel, 0.: 't boot gewiemel
.in de straote; dat gewiemels veur de ouge vermeujtj
z. we mele n.
gewend, geweend, bn.: heer is niks, neet vaol - j zien um e middagslaopke te doenj JOOk - , aajd
gedoonj z. g ewe nne n.
gewennen, gewene, geweende, geweend: e keend um vreug nao bed te goon = gewoon maken; refl.
ziech aon get - = zich gewoon maken; aon iemes,
aon get - = gewoon raken aan, met.
S8. aon-, ao/gewene.
geweten, gewete, 0., -s, gewetensje = de kennis, het
besef van goed en kwaad: 'ne mins z6nder - j e koed
(of: sleeh) -, e good - hObbej de stum van 't-.
S8. gewetensangs, -be'ZWoer, -pliech, -vraog, -zaak.
afl. geweteloes.
gewezen, geweze, bn.: 'ne - seldaotj 'ne gewezen
deender, offeseer, Z. we zen.

<
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gewicht, gewiech, 0., gewiechter, gewiechsje: a)
zwaarte: ze - in goud weerd zien; sooTtelik - ;
b) voorwerp van zwaarteeenheid: kopere gewiechter; die dames lete steTTeke toere zien met gewiechter;
c) fig. last: bez:wieke 6nder 't - van de dTeufheid;
d) fig. belangrijkheid: dat is van gToet, vool - .
ss. goudgewiech.
afi. gewiechtig.
gewichtig, gewiechtig, bn., bw. = van beIang: 'ne
gewiechtigen daag; ir. heer deit altied zoe - = zich
bewust van eigen waarde, eigen gewicht.
afi. gewiechtigheid.
gewiekst, gewikst, gewiks, bn., bw., gewiksde; gewiksder, gewikste: wat is dee kerel-; 'ne gewiksde
Teiziger in wiks; z. ook w i k s e*.
afI. gewiksheid.
gewijd, gewijjd, z. w ij den.
gewild, geweld, bn.: dat is tegenswOOTdig zier - = in
trek; z. will e n.
afI. geweldheid; 6n~eweld.
gewilllg, geweIlig, bn., bw. = van goede wil, volgzaam: e - keend; - met goon; neet ederein waOT eve
gewellig in 'tnooMmme vaan de veuTschrifte.
afl. gewelligheid.
gewollef*, z. g ewe If ( s e I).
gewonnen, gew6nne = verkregen: tied - , vtiiJl gewonne; zoe - , zoe geronne.
Opm. gewinnen steeds vervangen door winnen, z.a.
gewoon, gewoen, bn., bw. = a) gewend aan, vertrouwd met: - Take aon (meestal: geweend); b)
overeenkomende met gebruik, gewoonte; gebruikelijk: z'n - wandeling doen; de --e gaank vaan
zake; de - beteikenis vaan e wooTd; c) tegenstelling
van buitengewoon: doeg - ; op de --en tied; -lede;
- beleef; d) alledaags: 'ne (zier) --e mimi - verstand; mie es - = buitengewoon; e) zeer: 't is vervelend. In de bet. van de gewoonte hebbend,
bijna steeds geweend: wie iemes geweend is.
ss. gewoen(e)weg, gewoen(e)weeg (= gewoonweg);
boete-, doedgewoen.
afl. gewoenelik; gewoenigheid, gewoenheid.
gewoonlijk, gewoenelik, bn., bw. = a) overeenkomende met gewoonte, gebruik: op, nao de --e meneer; b) doorgaans: heer kwaom - saoves get PTaote.
gewoonte, geweente, v., os: 'n slechte - van 'm waos
= aanwenseI; de mach van de - ; wie (of: noo) - =
het algemene gebruik, zoals gewoonlijk; wat zien
dat VeuT TaaT -s = gebruiken; de - van (of: um) 's
mlJrreges v-reug op te stoan = aangewende handeling.
gewoonweg, gewoen(e)weg, -weeg, bw.: z6nder eve te
kloppe kwaom heer - de kamer binne = alsof het de
gewoonste zaak der wereld was.
geworden, geweerde of gewere: in de infinitief gwl. met
kinne of loote: iech kin neet demet gewere, geweerde =
overweg; laot miech stellekes gewere, geweerde = begaan, laat het aan mij over; heer leet zich masjienaol
geweerde, wie ze 'min bedlachte= metzichlaten doen.
gewrJeht, gevriech, 0., gevriechte(r): pijn in de
gevriechte(T).
ss.gevTiechspijn.
gezaag, gezeegs en gezeeg, 0.: eig. dat geklop en gezeegs
vaan de sjTienewmeker; fig. 't gezeegs op defiejool;
sjeij Oft met dat gezeeg euver de polletiek; z. zag e n.
gezaajte*, z. g e z 0 ute n.
gezang, gezaank, o. en m.: de - in die kmek is neet
vtiiJl bezunders; in de bet. van een bepaald gezangstuk niet gebruikelijk, men gebruikt dan weI in het
mv.:gezange; z. ook z a a n k* (A.N. zang) datgebruikelijker is dan gezaank.
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gezanlk, gezaniks en gezanik, 0.: wat e - / sjeij demet
oet;z. zaniken.
gezat*, bn. = ernstig, bedaard: dat is 'ne gezatde
j6ngemins; z. opm. g e s a d* en g e z e t.
gezegde, gezekde, 0., -s = a) uitgesproken gedachte:
wat zien datnoe VeuT -S; b) spreuk, spreekwoordelijke uitdrukking: e MestTeechs - ; c) predikaat:
't - van de zin en 't 6ndeTweTTep.
gezeggen, gezegke, in de infinitief met laote: ziech
niks loote - = zich in het geheel niet laten overreden, volstrekt niet gehoorzamen.
afI. gezegkelik.
gezeglijk, gezegkelik, bn. = onderworpen, gehoorzaam: e - junkske, meidske, keend.
afl. gezegkelikheid; 6ngezegkelik(heid).
gezel, gezel, m., gezelle = a) genoot, makker; z.
I eve n s g e z e I; 'ne plezerige - ; b) handwerksman onder een baas by. bekkersgezel; c) manskereI,
jonkman, b.v. 'nej6nkgezel.
ss. z. a, b, c en verder o.a. Tcis-, vTijjgezel.
afl. gezellig.
gezellig, gezellig, bn., bw. = aangenaam, genoeglijk:
'ne gezelligen aovend; 't waos gistere - ; 'ne --e kerel;
'n --e kameT; 't - verkier = als lid der samenleving.
afl. gezelligheid; 6ngezellig(heid).
gezelligheid, gezeIligheid, v. = genoeglijk samenzijn:
de - vaan deen aovend; VeuT de - ; de - van de
hoeskamer.
gezelschap, gezeJ.sjap, 0., gezeJ.sjappe = a) bijzijn
van anderen: - zeuke; iemes - hawwe = voor de
gezelligheid bij iem. blijven; in iemes ze - = bijzijn; dee is ze - weerd = van iem., die onderhoudend is; b) de personen, waarmee men samen
is: 't gebd(jrl deks, es me in e - zit; in good - zien;
c) vereniging, genootschap inz. in ss.: e beslote - .
ss. gezelsjapsdaam, -juffTouw, -speul; lees-, meziek-,
Tcisgezelsjap.
gezet, gezat, bn., gezatde; gezatder, gezatste: heer
woos get gezatder gewoOTde; 'ne gezatde maan, 'n gezatde daam = korpulent.
afI. gezatheid.
gezeuk(s)*, z. g e z 0 c h t, g e zoe k.
gezever, gezeivers en gezeiver, o. = a) het voortdurend
kwijlen: 't - van dat klei keend; b) het voortdurend
zeuren: dat - van die aw meml z. z eve r e n.
gezicht, geziech, 0., geziechter, geziechsje (bet. e);
geziechte (bet. d): a) het zien: op 't ierste - , eig. en
oneig. b. v. op 't ieTste - e stiJk speule; b) ogen, oog:
iemes 't - benumme; c) uitzicht: 't - van de MaosbT(jk op 't paTek; oet 't - verlere, eig. en fig.; d) afbeeIding: e - op Slavante; e) gelaat: de hads die
geziechter mote zien; e fien geziechsje heet dat keend;
e paaT ginge met benajde geziechter aon de vimter
kieke; kwatsj, doo vloog 't in 't - van de Waol; 't is,
of 'r oet ze - gesnoje is = ais iem. sprekend op een
ander lijkt; f) gelaatsuitdrukking: e - wie 'ne versjiUJrde kristelier, wie e p(jtsje vol duvele; z. kat echi s mus, pot, P 0 f fer; geziechter trekke =
grimassen maken, grijnen; heer trok e - wie 'n geit
die br6mmele vTit.
ss. geziechsbedTog, -inder, -kring, -v(jTTem; stads-,
vergeziech; duvele-, ingele-, kindergeziech.
gezing, gezings en gezing, 0.: nog is gei vogelgezings
wat begint; dat gezing van de kinder is verfelend;
z. z i n gen.
gezocht, gezeuk, bn., gezeukde = a) gevraagd, in
trek: e - artikel; b) opzettelijk, niet natuurlijk:
gezeukde moppe, oordighede.
afi. gezeukheid.

GEZOEK

gezoek, gezeuks en gezeuk, o. = het voortdurend
zoeken: 't - nao dee sleutel waos heer meuj; z.
zoe ken en voor geztiek*, z. z u i gen.
gezond, gez6nd, bn., bw., gez6nne; gez6nner, gez6nste = a) welvarend, niet ziek: 'ne gez6nne maan,
'n gez6n vrow, e - keend; gez6n maanaer, vrouwe,
kinder; dee maan, die vrouw, dat keend is, die maander em. zien - ; e - gestel; dik en - (of: - enfris)
kwaom heer van de reis trok; bitter in de mdnd maak
't hart - ; b) onbevooroordeeld, natuurlijk: e verstand hObbe; e - oordeil; - riddenere; nog: de
zaak is - = in orde.
gewnd predikatief, adverbiaal en attributief o.
enkelv. met sleept.; gez6n, gezanne in aile andere
gevallen (attributief en in trappen van vergelijking) met stoott.
Dit geldt ook bij zelfstandig gebruik: dat is 'ne
gez6nne = een gezonde man [gez6:nne]; 'n gezan =
een gezonde vrouw [gez6:n]; e gezand = een gezond
kind [gez6nd] enz.
ss.-afl. gezOndmaking.
afl. gez6ndheid, 6ngez6nd.
gezondheid, gez6ndheid, v. = het gezond zijn: 'n
gooj - genete; tot herstel van - ; op iemes z'n drinke; op d'n - ; de - van die riddenering.
[gez6ndheid]
ss. gewndheidskolonie, -reije, -touwstaand.
gezouten, gezaajte, bn.: 'ne ---n hiering; als zn. get
gezaajtes gegeten hObbe.
gezwagers, gezwaogers, mv.: 't zien - , meh u verstoon zich neet.
gezwel, gezwel, 0., gezwelle en gezwelder = ziekelijke opzetting: heer kreeg e lielik - op z'n linker
bats.
[gezwel; gezwe:lle; gezweIder]
gieeh*; gieduip*; giehiinger*; giepe*, z. j i c h t;
gad 0 0 p; gee u who n g e r; g ij pen.
gieles*, m. = maag, buik: slaag dat in d'ne - ; dat
heet heer in z'ne - .
gieles = Rijnl. Gilles = buik; gieles hangt wrs.
samen met Egidius.
I gier, gier, m., -e: wat zien dat veur veugel? giere?
vroog Pieke.
[gie:r; gie:re]
II gier*, v., -e, gierke = inzetstuk in hout dat gespleten is (mondeling opgegeven).
III gier (= aal), ongebr.; gwl. meswater, meso
IV gier*; gierebok*, z. g i e rig; g i e rig a a r d.
gieren, gere, geerde, h. gegeerd = schuinlopen: de
kamer gem get.
gierig, I, gier, bn., bw.; gierder, gierste = hebzuchtig, vrekkig: deen awwe is zoe - , heer bit 'ne sent in
twieje; 'ne -e mins; neet - zien op = royaal; ze
waornoets te - veur 'nen aandere e plezeer te doen.
[gier; gierder; gierste]
ss. gierebok.
afl. gierheid, gierigheid; gieregaard.
2, gierig, bn., bw. Als bn. inz. attributief gebruikt.
[gierig].
gierigaarll, I, gierebok, m., -bok: 'nen eehte -, dee
gief niks eweg es z'nen aosem; 'ne - van 'ne vent;
'ne - en e vet men, kinne nao hunnen doed iers
nOttig zien; z'ne vajer is 'ne rieke - , dee zich verleije
jaor opMng.
2, gieregaard, m., -so
gierpont, ongebr.; men spreekt in het alg. van veer.
gieten, gete, goot, gegote = inz. in de bet. V. vloeibaar gemaakte metalen in een vorm gieten: iezer,
koper, 'n klok, e standbeeld - ; van kleren: es aon

GIJ
't lief gegote = keurig passend. A.N.: water in iets
gieten; Ma. sjodde. A.N. het regent, dat het
giet; Ma. 't regent, tot 't gotsj.
ss. geetiezer, -staol, -werrek, -vOrrem; bijj-, oetgete.
ss.-afl. koper-, iezergeter.
afl. begete, geter, geterijj.
I gieter (persoon), geter, m., -s: 'ne - van koper, iezer.
n gieter (gereedschap), ongewoon, z. s p r u i t*.
gieterij, geterijj, v., -e: vreuger woos dao 'n bekinde
-van koper.
I gUt, gif, v., gifte, gifke = gave: 'n - van doezend
golde.
n gift, gif, 0., gifte = a) venijn: 't - werrekde langsem (gwl. vergif); b) gramschap: in ein - leep heer
de deur oet; in z'n - wis heer neet mie wat heer doog;
stief van de -; dat waor zien - = daar was hij
kwaadom.
ss. gifbeker, -kellek, -plant, -tand; slange-, tegegif.
ss.-afl. gifmenger, -mengster, -sjieter.
afl. giftig(heid).
gUtlg, giftig, bn., bw. = a) vol venijn: 'n -e slang
(gwl. vergiftige); b) kwaad, nijdig (de gewone bet.):
toen woort heer - ; - loerde ze nao bove; - wie 'ne
welle kenien, wie 'n spin; zich - make euver.
gij, jij, je, u
Enkelvoud: onderwerpsv. diech, met klem: dieche;
vero. doe (niet vero. in uitroepen), z. doe 11*,
zwak betoond: de: Diech hOba 't gedoon. lech? Jao
dieche; enklitisch in de inversie (wegens het eindigen van de 2de ps. enkelv. praes. en imperf. op s)
gesproken en meestal ook geschreven -tiech b.v.
hObstiech 't gedoon? maagde.~tiech neet van toes?
doe sjtomkop! Mestreechter spraok, doe zeute taol!
de bis 'nen eul; in de inversie om dezelfde reden
als boven, gesproken en meestal geschreven -te
b.v. hObste, hadste good gegete?
Opm. Ret aan de inversievormen ontleende -meeh
(en -ste) wordt ook enklitisch bij bw., vgw. en vnw.
geplaatst: wiestiech, wieste wets; daostiech, daoste
toch neet met doogs; totstiech, totste kums; watstiech,
watste weZs; diech, de blijfs deestiech, deeste bis; bliej
sWan, boestiech, boeste steis.
voorwerpsv. diech, met klem dieche; zwakbetoond:
dich; vero. doe z. doe II*: leeh gee! diech dat
book. Miech? Joo dieehe. Es ieeh dieeh zeen! ..•
Miech? Jao dieehe. lech wei dich neet mie zien;
ieeh geef dich dat. Wat raak doe dat, kale mesjeu?
Mie groetvajer heet neet de Groete Grach opgeloerd
wie dee van doe.
Meervoud of beleefdheidsvorm: onderwerpsv. geer;
zwakbetoond: ger, g'r: Hiere, geer zeet hijj vergaderd
um te beslisse euver ... ; geer zeet verkierd m'nhier!
Tege zoen sigaar zeet me geer! Hiere, ger hOb gehuurd,
wat de veumtter zag; M'nhier ger hOb Ongeliek.
Opm. De zwak betoonde vorm ger, enklitisch achter de persoonsvorm geplaatst, wordt geassimileerd tot -der, gesproken en meestal gescmeven
b.v. hOMer dat gehuurd? huurder dat? (uit deze
vorm> hudder). Dit -der wordt eveneens enklitisch achter bw., vgw. en vnW. geplaatst: blijf stoon
boeder staot; esder dao soms kamp; iech belaof uuch,
totder (of: datder) uuch good zult ammezere; daoder
al op leeftied zeet; wieder wet; weeder ouch zeet; de
maan deeder, de vrouw dieder hOb gezeen.
voorwerpsv. uuch, met klem: uuche; zwakbetoond:
uch: leeh geef uuch permissie. Us (of: mieeh)?
Jao, uuche! lech wei uuch neet mie zien. Us (of:
miech)? Jao, uuche. Dat is vaan uuch. leeh geej
uch permissie; iech wei uch ned mie zien.
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gijpen, giepe, giepde, gegiep = met gretige ogen
kijken naar: de liks te - nao mien keuj, wie velt 't

diech toch in.
gijzelaar, gijzeleer, m., os: de -s woorte eindelik vrijj

gelaote.
afl. gijzeleerssjap.
gil, gel en gil, m., gelle, gille: ze leet inins 'ne gel, e klei

muiske leep euVeT de taofel.
gUde, gilde of gild, gelde of geld, 0., gilde, gelde =:
't aontal gilde in Mestreech heet 23 bedrage; 't geld

vaan de sjeunmeekeTs had es petroen St. Krispinus.
ss. gelde-, gildebook, -breef, -meister, -rech; lake-,
weveTsgelde, -gilde enz.
gUdehuis, z. lui b e*.
gUet, zjielee, m., -s, zjieleeke: 'ne witte -; aander
tijje, aander -s = de tijden veranderen met de
mode, men moet met zijn tijd meegaan; OndeT z'ne
- = in zijn buik.
ss. zjieleeteske.
gillen, gelle en gille, gel de, gilde, gegeld, gegild: bave

alles oet gilde Biezjoeke, dee zich pijn had gedoon.
afl. gegel, z. g e gil.
ginder, ginter en gunter, bn., bw. (als "boers" thans
aangevoeld): -e kant; - kump heeT aon.
Opm. Gwl. ciao, dao-achter.
glnds, guns, bn., bw. (als"boers"thans aangevoeld):-e
kant; meh-, doo, daowach'nvrouw;thansook gi n s.
ginnegappen, ongebr.; gwl. kichele, giechele.
gips, gips, m.: e beeld van -; doeg get - d'rop.
ss. gipsmodel, -veTband.
afl. gipse (ww.); gipse (bn.).
I gipsen, gipse, gipsde, gegips (gegipsde) = met gips
bepleisteren: opnuij -; de plaffdng -.
II gipsen, gipse, bn.: aon de vinster stOnt Wsse twiepupkes e zwart plenkske met de naom = van gips.
giraffe, zjieraf, v., zjieraffe, zjierefke: met 'nen kala
'lDie'n-.
gispen, ongebr.; gwl. blameTe, oofktUire.
gissen, gisse, gisde, gegis (gegisde) = ramen, vermoeden: noo get -; - deit misse; get liet zich

gemekelik, meujelik -.
aft. gissing.
<>pm. GebruikeIijk was ook priuemere.

git, git, m. = zwarte agaatsteen; gebruikelijker was
zjeh < fro jais.
gitzwart, ongebr.; gwl. peekzwart; verg. g i t.
glad, glad, bn., bw., gladde; gladder, gladste =
a) glibberig: 't is - op strootj zich op - ies begeve,
fig.: wee is 't gladste, d'n iel, of dee 'm vink? b) effen,
blinkend: 'ne gladde vloeTj - geboendj c) zonder
ongelijkheden: - gekemp haorj d) kaal: - gesjorej
nog: 'n gladde tOng = welbespraakt; 'ne gladde vent
= handig, niet te vangen; dat zit 'm neet - = dat
lukt hem niet zo maar; - veTgete, mis, verkieTd =
totaal.
ss. gladboene, -make enz.
ss.-afl. gladhMrig.
afl. gladdigheid, gladheid.
gladheid, gladdlgheid, gladheid, v., gladdigheid, V.
= het glad zijn eig. en fig.: de - van de stroot, de

gaank, 't hoor; de - van d'n affekaot.
glans, glans, m., glanse, glenske: 'ne zachte, zelieveTe
- = schijnsel; 'ne roeje - van de aovendzOnj 'ne -

van piezeeT op ze geziechj met - door z'n eksame
komme = met groot sukses.
ss. glansriek; aovend-, gaud-, vuur-, weeTglans.
aft. glanzig, glanse (ww.).
glanzen, glanse, glansde, geglans (geglansde)
zacht blinken: 't kOPeT glansde wie aajd goud, wie 't

weeT ins gepots WaoT; z'n ouge glansde van stiekem
plezeer.
sS. glansmesjien, -punt, -stijsel.
glas, glaas, 0., glazer, gleeske: a) stofnaam: - blozej
dik, mat -; zoe helder wie -; b) voorwerp van
glas: 't - van m'ne brei woos kepotj e - beeT, Wienj
't - van de lampj te deep in 't - kiekej Onder e
gleeske wienj A.N. de glazen wassen = Ma. de roete
wasse.
ss. glaasfebrik, -helder, -ave, -vihTem, -werrekj beer-,
brelle-, brand-, drink-,flesse-, taofel-, wienglaas.
ss.-afl. glaasbloZeT, -sliepeT.
aft. glaze; glazetig, glazig.
glasaehtlg, glaasechtig, bn.; z. g I a zig.
glasblazer, glaasblozer, m., Os; gwl. bloZeT; z.a.
glazen, glaze, bn. = a) van glas: in e glazen hoes

woene; 'ne glazen deksel; -

deksela; 'n -

oug;

b) zwak, licht breekbaar: - kute; spott. tegen iern.
die niet knielt: hOb geeT - kute?
glazenmaker(insect);glazetig*, z. hier II; glazig.
glazlg, glazetig en glazig, bn., bw. = a) strak, wezenloos: z'n ouge stdnten 'm zoe - in z'ne kop; b) niet
kruimig: -e eeTappele.

'ne geskokeT
gist, ges, m.: de sjeermoule smaakde nao -; - bijj 't
meel doen.
ss. geskokeT, -koep, -peeTs; kunsges.
gisten, giste, gisde, gegis (gegisde): eig. de hObs neet
genag sokkeT bijj de zjem gedoon, heer begOs te -;
fig. 't gisde in de stad.
afl. gisting.
glsteren, gistere of gister, bw.: - waos 't good WtJeT; dee
is neet van gistere = weI ingelicht, of: bij de hand.
ss. gister(e)miJrrege, -middagj gister(en)aovendj ie(r)-

gister(e).
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glazuur, m. en 0.: a) met dezelfde bet. als A.N.;
b) aardew. vernis, z.a.
Opm. Hetzelfde geldt voor glazuren.
gleuj(-)*, Z. gloei(-).
glijbaan, gJijjbaon, v., -e; Z. het gewone s I e b r i k*.
glijden, gIijje, gleej of glijjde, gegleje: 't kleid gleej
van z'n sjOUWeTS; euVeT z'n lippe -; vaak door andere woorden vervangen, tenzij in ss. als aof-, oetglijje; in de bet. van sullen = slebrikke, z.a.
SS. glijjbaon, Z. s I e b r i k*; aof-, oetglijje; achter-

oetglijje.
gllmlaeh, glimlach, m., glimlechske: met e glimlechske

um d'n lippej 'ne - veTberrege.
afl. glimlache.
gUmp, glimp, m., -e, glimpke = flauwe, korte schijn;
zweem: geine - van iemes zien.
[gUmp; glimpe; gUmpkel
gUmwormpje, vuurbieske, 0., os: veTtelde me 'nen

Hollender get van -s, dan zouw heeT op 't woord oof
wei begriepe dat van "glimwormpjes" sprooke WaoT.

GLIPPEN

glippen, glippe, glipde, geglip (geglipde): oet de deur
- = vlug, licht voortschieten; z, ook g lit s e*.
glissen, glitse, glitsde, geglits (geglitsde) = glijden
zonder merkbare wrijving: 'nen iel glits diech door
d'n'Dinger = glibbert; z, ook 0 e t g 1 its e* en de
afl. g lit set i g. *
glitse*, z. g 1 iss e n.
glitsetig* en glitserig*, bn. = glibberig: van padde

mOs heerniks hobbe, mer van't onderglitsetiggedierte
had heer geine bang.
glitspoejer*, o. = talk: es me nuij glasees aondeit,
moot me iers get - d'rin doen.
gloed, glood, m.: in de roeije - van de ondergaonde
zon = afsehijnsel; de brings toch eus harter in sjottersglood en blijfs 't sirnbool van de mood = bezieling, vervoering.
SSe gloodnuij; zOnneglood.
gloeien, gleuje, gleujde, gegleujd: de kachelstOnt te = rood, wit verhit zijn; e gleujend sigarepunsje in
d'n duustere = zonder vlam branden; bij verge 'n

GDED

goddeloos, goddeloes, bn., bw., goddeloeze; goddeloezer, goddeloeste: a) misdadig, gruwelijk, snood:
e -leve; b) in hoge mate: e - spiktakel.
afl, goddeloesheid.
godenleer, godelier, v.: de Greekse, Romeinse - =
mythologie.
godsdeerlijk, gaodsdeerlik, -derelik, bn., bw, = vervaarlijk: dat - gevlooks van dee Waol, dat hink 'm

de keel oet.
godsdienst, gaods- of godsdeens, m., -deenste: deevan 'm is neet vaol; de verdeidigervan gaodsdeens en
stad (S.A. 1878).
SSe goods- of godsdeensOnderwies, -pliech,
afl. gaods- of godsdeenstig(heid).
godsganselijk, 1, godsganselik, bn., bw.; 2, z,
gao d s len z i g*.
godsjongens, -klnderen, gaods- of godsjonges, -kinder, tw.: -komtochdoorl ook: kin de r Ga 0 d s,

hart, gleujende vaan daankbaarheid; haor wange
gleujde.
SSe gleujhits, -lamp, -leech; naogleuje.
afl. gleujetig.
gloeiend, gleujetig en gleujend, bn., bw.: 'n -e plaai;
e - iezer; als uitroep van verrassing: gleujetigl
of: gleujetige (nondedjouw)1
gloeiendheet, gleujendheit, bn.; meer in gebruik is
gleujetigheit, bn.: gleujetigheite kojjie, tee.
gloeilamp, gleujlamp, v., -e: de - verdrOng de gaas-

kuiskes.
gloeilicht, gleujleech, 0.: baoge - reuzegroet.
glooien, glooiing, gewl. omschreven,
gloriole, gloriol, v, = ijdele roem; ijdelheid: mer deste

mie waos de kaptein vol - en imbeel.

gluipen, glupe, gwl, in de infinitief = (huichelachtig)
loeren: deekin zoe-, beer zit vol valsigheid.
afl, gluper(d); glupetig, gluperig.
gluiper(d), gluper(d), m., glupers, gluperke: 'ne gemeine gluper = huichelaar, geniepigerd.
gluiperig, glupetig en gluperig, bn., bw. = arglistig,
huichelachtig: 'ne glupetige kerel,'ne gluperige vent;
- rtmdloere.
afl, glupetigheid, gluperigheid.
gluiv(-)*; gluren, z. gel 0 v ( -); 10 ere n.
gobbelen, gobbele, zw. = braken (plat): nao de
Gobbelstraot (straatnaam Gubbelstraat) goon
braken.
gobbele = RijnI. gobbele; Schu. gobbelen = kotsen,
braken; Kil. gobelen, geubelen = vomere, eructare.
God, god, 1, God, m.: God is almechtig, wies en

berremhertig; m'ne God,boe moot datnao touw! God
zegenuuchl = wens, als iem, niest; lopsteneet, dan
hollep dich God neet = als je je zelf niet inspant,
reken dan niet op Gods hulp; iech beij mich liever
aon "-, es aon z'n Hellige; God bewaor miechl tot
zuivere, bijna niets zeggende uitroep geworden.
De meeste Ned. zegsw. ook in het Ma. Minder
herkenbaar is de vorm: och gottekes b.v. aoch

leven hiemel, aoch gottekes, dao hobste"dee weer;
z. voor de oude genitief Gaodsb.v. in Gaodsnaom,

Moeder Gaods, m'n ziel Gaods, alle weer is Gaods
weer, de SSe met Gods- en Gaods-*.
2, god, m., gode: de aw Romeinse gode; ze kolle de
gode en sjieten in d'n tempel = huichelaars.
Voor SSe met God-, goden- z. o.a. de hieronder
volg. lemmata.
afI. goddeloes, godheid;godin; goddelik.

'n gaodslamp
godslamp, gaodslamp, v., -e = de steeds voor het
altaar brandende lamp: allein de - krikkelt bang.
godsmeugelik*, bn.: wie is dat - = bij God mogelijk?
Godsnaam (in), Gaodsnaom of Godsnaom (in): in

Gaodsnaom sjeij oet met dat gesjriews; iech zal 't in
Gaodsnaom mer doen = welaan dan maar; wie is
dat in Gaodsnaom meugelik = uiting van verbazing;
ook verlengd: in Gaods-, Godshierenaom*.
godspenning, z. gao d she II e r*.
godsvrucht, god( s)vroch, v. = vroomheid: met groete-

beijdeze de roezekrans en daonao nogvie! OnzeVaders,
afl. godvrochtig.
Godswil (om), Oaodswel en Godswel (urn), uitroep,
aanhef: stel, um Godswel! iem. um Gaodsux; hellepe.
godvruchtig, godvrochtig, bn., bw. = godvrezend,
vroom: 'n aajd - oruike; beer zink - op z'n kneeje;

dao zeetgernoe, wie - dat ze zien.
afl. godvrochtigheid.
goed, good, 1, bn., bw., goje; beter, beste, in bijna
alle bet. van het A.N. o.a.: - gereidsjap;narreges veurzien; goojlui; op 'ne gojekier; e - ete = lekker;
tegojertrouwzien; 'r steit - met z'n eige = verbeeldt
zich vee]; e - jaor = ruim; de gooj kamer = salon;
dat waos 'n gooj = 'n goeie mop; de gooj week =
stille; neet good weurde = onwel; get - Onthawwe;
- katteliek zien; nog neet- wakker zien = helemaal;
2, zn., 0.: get goods; iech kin gei - mie bijj ha(jrn,
doen; dat uk iech veur d'n eige - = welzijn; 't is
mesjiens veur'dee jOng zie - gewees = welzijn;
iem. get te - (of: gooj) hawwej 't weer in 't - (of:
gooj) legke = weer in orde maken; zich verzoenen
met iem. b.v. um 't met uuch weer in't - te legke;
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GOOT

GOEDAARDIG

3, zn., 0., geujer(e) en geuder(e), geudsje = bezit,
landgoed: heer heet e klei geudsje Uij Meerse en versjellende geujer Uij Vallekeberreg; de kluusters met
al hun geudere woorte verkoch; nog (zonder mv.):
geweve - = weefgoed, h. v. e febrik vaan geweve - ;
gestole - smaak good, zegke de gawdeve.
ss. gooddoen, -koore, -make enz.; goodzak; goodgebouwd, -gehumeurd; goodsmoods; geudereburo, -maggezijn; geuderentrein enz.; bedtie-, nacho, striekgood;
howweliks-, kerke-, kluustergood enz.
ss.-af!. goodaordig, -gluivig, -hartig.
af!. geujig.
goedaarcllg, goodaordig, bn., bw.: 'ne goodaordige mins.
af!. goodaordigheid.
goedbJoed, z. gao d s b I 0 k*.
goeddunken, gooddunke, 1, t6chsgood, goodget6chs: 't
tochs 'm good (of: heer tochs good) dadelik te veTtrekke;
2, o.:noo eige -; z. d unken.
goedendag, -avond, enz., gojendaag, gojenaovend,
gojemiddag, gojemorrege, gojenach: iem. gojendaag
zegke; iem. gojenach pune; gojemorrege hieTe!
goederen, z. g 0 e d 3.
goederhand(van), gojerhand (van), bw.: van gojerhand hOb iech vem6mme, weit iech.
Goede Vrijdag, Goje Vrieda(a)g, m.: op Goje Vriedag
is smQTTeges gein mes = Stille Vrijdag.
Goede Week, Gooj Week, v.: in de Gooj Week helt me
gein dinees = Stille Week.
goedhartig, goodhartig en -hertig, bn., bw.: 'ne --e
kerel = goedaardig.
af!. goodhartig, -heTtigheid.
goedheid, goodheid, v. = a) welwillendheid: welt
geer de - hObbe, miech eure perreplu te liene? b) inschikkelijkheid: misbruuk make van iemes z'n - ;
c) zachtheid: met - iemes terechwieze.
goedig, geujig, bn., bw. = goedhartig, minzaam,
zachtaardig: altied zoe - ; heer lagde us - touw; 'ne
-e lieTaar.
af!. geujigheid.
goedkoop, gojekoup, 1, bn., bw.; beterkoup (ook:
gojekouper), bestekoup (ook: gojekoupste) = niet
duur: --e winkels; 't is neet um te gluive, wie alles is gewoorde; 't woo., sjan-gojekoup in Aoke; 'n--e
mop = zouteloos; 2, als zn., m.: 't paradies van de
- ; op e gojekuipke; veur de - hoofste datneet te doen.
goedmoedig, goodmeujig, bn., bw.: heer rek ins z'n forse kneuk = goedaardig.
gGedrao*, m. = Belgische tabaksoort: heer rouk
altied - .
goedrao
fro goudron.
goedschiks, goodsjiks, bw.: die aw "winkeldOChter"
woore te keketig um - gedrage te weurde = met
fatsoen; geef 't miech - , aanders • • • = uit eigen
beweging.
goeIe*, v., -s = (lang, mager) meisje, vrouw: wat
kump dao veur - aon?
goele; D.B. goele = eend.
goesting, g6sting, v. = smaak: dat is noe (of: velt
noe in) MOT -; vaol - Mbbe; - in get kriege;
z'n eige - doen; eder z'n - zag de boer en heer aot
peerdsviege; wee wete wouw, wat wei de leBte - woor,
hoofde meT noo dee Mestreechteneer te kieke = mode.
goU, gollef, v., golleve, gollefke = baar: door de wind
kwaome groete golleve op 't water; bij verg.: de korte
- Uijj de oetzendinge.
ss. gollevegek16ts; gollefsgewijs; gollefstroum, -lengde,
grOndgollef·
ss.-af!. gollefbreker.
af!. golleve (golleving).

<
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gilIzig(-)*, z. g u I zig ( - ).
gomelastlek, gom(me)Iestik, m.: dao waos e fies van
gimnastik met luij gemaak van - , poemlala!
gonzen, g6nze, g6nsde, geg6ns: Uijje - door de loch;
gebruikelijker is zoeme.
goocheJen, 1, gouchele, goucheIde, gegoucheld: ze
zouwen ouch - en Gus met z'n touverdoes woort
goucheleer •
ss. gouchelkuns, -toer.
af!. goucheleer; begouchele.
2, gokeIe, gokelde, gegokeId: en in de hellige stelte
zweve de dmim en - bove bed en weeg (Franquinet).
gooebelkunst, gouchelkuns, v., -kunste: de - verstoan; dat zien gouchelkunskes.
gooebem, goochem, bn., bw. = geslepen, gewikst:
'ne --e kerel; dat heet heer 'm - gelap.
good*, z. go e d.
gooderrems*, bn.: te - = te milddadig; z. hem d.
gooien, goeje, goejde, gegoejd en goje, goojde, gegoojd; in de meeste bet. van het A.N. en meestal
in de plaats van werpen, smijten o.a. met de deur
- ; goej 'm de deur oet; 't op get aanders - ; wee moot
-? ziech Uijjein - = een gezeischap vormen, b.v.:
ze hadde zich met nog 'n haaf dezijn andere mjjein
gegoejd en g6nge eleke week in 'ne kaffee boete keigele;
goejt uuch dedoor = slaat u er doorheen.
goor, z. g 0 rig.

'n got

goot, 1, geut, v., -e, geutsje = afvoerkanaal (dikwijls bovengronds): de geut (niet "de gOt") van 't
taak leek = dakgoot; z. k a it n j e 1*.
ss. geutpiep.
2, got, v., gotte, gotsje = straatgoot: 't keend rolde
van de stOp aof in de - ; 'ne sjenderrem zeuk in de nao pieringe; get oet de - opgeraap = van niet de
minste waarde; in de - loupe = eig.; fig. peter
over een meisje of peettante over een jongen zijn;
iemes door de - sleipe = door het sIijk sIeuren.
ss. gOthierke, -hoor (= Iosbandig wijf), -piep, -water.
ss.-af!. gotteveger.

'n geut met kaanjel

GOOTWATER
gootwater, gotwater, 0.: dee kofjie liek wel-; z. ook
sjoddekoul*.
gordel, gordel, m., -8: de stad met 'ne - (vaan) pareke.
S8.

gordelroes, -reem.

gordijn, gardijn, v., -e, gardijnsje: hoes veur hoes tosse

de gesjeigelde --e king e gipse bMmmeko'T'Tefke; veur
de --e Mande zes keerse van 'ne sent; dee zit achte'T
de - = hij is de geheime aanstoker, aanIegger.
8S. gardijnekaord, -preek, -rooj; bed-, valgardijn.

GRAAIEN
goudvis, goudves, m., goudvesse: 'ne k6mp met goodveskes; 't goudveske gaapde tege ze glaas; fig. rijk
meisje: dee heet e goodveske getroud.
goudwerk, goudwerrek, 0., -e: goud- en zelleve'T'We'T'Tek

in euverolood en glaaswe'T'Tek naovenant.
gouvernement, goevememint, o. = provinciaal bestuur; het gebouw van de zetel van dit bestuur; de
ambtenaren enz.: de veendel suk oet op 't -; de pas

mooste hole op 't -.

gorgel, 1, golleger, m., -s (-Ie- = -lao) = keel: (plat)

sjod 't in d'ne -.
aft. gollegere (ww.).
2, gorregel, m., Os: hee'T snapde miech bijj m'ne -.
afl. g6'T'Tegele.
gorgelen, gollegere, gollegerde, gegollegerd: d'n dokte'T leet 'm veer kier per daag -; ook: g 0 r reg e I e
(-lege = -Iaga).
ss. golleger, -go'T'Telgeldraank.
gorig, gorrig en gorig, bn., bw. = vaal, goor, smoezelig: Mer zaog zoe g6'T'Tig oet = met vaalbleke
kleur; de buim zien nog zwart en giJrrig steke ze hun

takkegereemsel umhoeg; zoe kaal en gong es 'n rat
(Weustenraad).
afl. gomgheid.
gorrig(heid)*; gortenteller, z. go rig; err e t e nti:ll e r.
gortsje*, o. = buik, maag: slaag datin de - = sIa dat
maar naar binnen; ze - volMbbe = zijn buik vol
hebben inz. eig.; iech houw diech op de -.
gortsje verkl. van gord = mnl. gort, eng. girth.
gossel* en gossjel*, m. = uitbraaksel; fig. wauwelpraat: dee - mote oonhure; - verkoope zande'T kop
of start; z. gus s e len.
gossele*, gossjele*; gosting*; got*, z. gus s e len;
g 0 est i n g; goo t.
goteling, ongebr.; gebruikelijk is geetiezer, o. of
geetstok, o.
gotbierke*, 0., -s = rioolreiniger: 't menneke wat op

't Spaons Goevememint
gouverneur, goeverneur, m., os: de militaire --s van
Mestreech = militair opperbevelhebber; thans inz.
= de Commissaris der Koningin: de keuningin

lozjeen bijj de -.
gouwe*, m. = lieveling, schat: m'nen alde'Tleefste-;

miene maan dat is 'ne -.
I govie*, m., -s = 8cheldw. politieagent: pas op, dao

kump 'ne-.
govie, samenhangend met goven, dat volgens Schu.

I gotsj*, v., -e, gutsjke = dun buigzaam twijgje: de

in N. Limb. bet. halve gek? of een overdr. bet. van
govie III?
II govie*, m., -s = houten pen ter verbinding van
twee planken (aldus mondeling opgegeven).
III govie, govie, m., os, govieke = a) grondel: 'neoetgoje um 'ne snook te vaange = een spiering om
een kabeljauw; b) kwajongen: es neet 'ne - van 'ne

zaodbolle woorte op 'n lang - gestoke; bij verg.
'n lang - = een lang, slank meisje.
gotsj = RijnI. Gutsche = dunne, schwunke Gerte.

koejang van oof d'n diek 'm 'ne kommel in 't wate'T
plats; nog: op z'ne - kriege = op z'n baadje.
govie < Lat. gobio; Kil. govie.

(Rh. Wtb.).
I1gotsj(e)*, z. gut 8 ( en).
gotteveger*, m., -s = rioolreiniger; z. got hie r k e.
goueheIH*, z. goo c h e I ( - ).
goud, goud, 0.: e stok -; massief -; met - besloon;
met - betaole = goudgeld; verder nog in allerlei
zegsw. en spreekw.: 'nhart van -; ierlik es -; al

graad, graod, m. en v., -e = a) bij een schaal verdeling:
eine - Onde'Tnol; meetkunde: 'nen hook van 90--e;
b) verwantschap: 't is 'ne neef in de veerde -; nog:
de tering in d'n hoegste - Mbbe = mate; ze MOOT is
gein(e) - beter, nog 'n(e) - e'T'Teger = geen haar
beter, nog een trap erger.
ss.-afl. groodverdeiling.
I graaf, graof, m., graove, graofke: in Luik leet hee'T

gezette tijje de nejole mOs potse, neumde me 't -;
't - kwaom noo bove met e paar kepot geslage katte.
gots*, z. gut s II.

waor 'r van Onder tot bove met - behaange, iech wei 'm
neet, zag Leneke; Bpreke is zellever, meh Z'UJiegen is - .
ss. goudbrons, -blOnd, 1ezant, -geld (of: goowe geld),
-gewiech, -leer, -smeed, -stok (of: gouwe stok) enz.;
goudsblom; klate'Tgood.
ss.-af!. goudhiiOrig, -zeuker.
. ,
afI. goudechtig; gouwe (bn.).,
gouden, gouwe, bn. = van goud: n - gerloZje; nesleutel; 'n - medaalje; fig. e - harl; 'n --e Moelof;
de-iew;met-lette'Ts = verguld; z. ook go u w e*.
ss. gouwerege.
goudsmld, goudsmeed, m., goudsmeij en goudsmeje
= a) iem. die edele metalen inz. goud bewerkt en
verhandelt: 'ne good- en zelleversmeed; de goudsmeij
hadden es pet:roen St.-Eligius; b) goudtor: zoe zouw

me ouch 'ne - iede'T achter z'nwinkelbaank zeuke es
in e zwegeleduuske.

zieeh e stasiepak es Romeins - aonmetej de graove
van Hoensbroek.
ss. graovenhoes; graovekroenj ma'T'Tekgraof.
afl. groofsjapj groovin; groofelik.
II graaf, groof, v. = gracht, greppel; nog in de

straatnaam Luregraof (officieel: Looiersgracht).

groof = stam van graove (= A.N. graven).
III graaf*, z. g r a f.
graag, gere, z. g a a r n e.
graaien, 1, grejje, grejde, gegrejd = begerig grijpen
naar: e raad had gegrejd in 't vleis van z'nen e'T'Tem.
2, grajele, grajelde, gegrajeld = met de handen in
iets tasten, grabbelen: Sinterklaos grajelde in z'ne

baard; de kinde'T grajelde noo de zoerlmnekes en de
kerstaanjele.
grajele, frequentatief van graaien.
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GRAZELE*

GRAAN
0., graone, graonsje: koupmaan in
graone; kaTe (= rogge), terre/ en zoe sOO1'1; van --e;
" - in de sjeur stooke ze in brand.
ss. graonkoopmaan, -sjeur, -zak, -zolder; wintergraon.

graan, graon,

graanzjeIe*, (volgens Jaspar) vero. = onrustig zijn.
graas*, z. g r a s.
graassjleter*, m., -s = a) grasmus: bookvink, plJtter,
vink en lijs, - en nachtegaol, die bedaanken uuch
allemool; b) gierigaard (aldus opgegeven).
graat, graot, m., -e of graoj, graotsje = kantig gebeente: 'ne snook heet viiOl -e (of: grlUJj); dao is 'm

'ne - in z'n keel gesjote; heer veel hoos van de -,
zoe mager waos h'r gewoorde; kerel, de his neet zuver
op de - = niet eerlijk, niet betrouwbaar.
ss. riJgke-, vesgraot.
grabbeI, grabbel(e), in zegsw. te - goje: Sinterkloos
goojde peperneutsjes te -.

graft; graJeIe*, z. g r a c h t; g r a a i e n.
I gram, gram, m., gramme: 'ne - s6kker.
II gram (toornig), ongebr.; gwl. koed, gi/tig.
gramecr*, v., Os, gramere, grameerke: met datnievelskepke bisle zjus 'n aajd grameerke; ook grammeer;
deftiger grammama.
grameer < grand-mere evenals grampeer < grandperc.
Opm.'De grote klok van Sintervaas wordt dikwijls
grameer genoemd.
grampeer*, m., -s, grampere, grampeerke: op ziene sjoet; de - 8 gangen euverlegke; zoe'n aajd
grampeerke = oud mannetje; zoedat noe uker en
gewis, de kwakvors euze - is = voorvader; deftiger:
grampapa.

graof*; graod*; graot*, z. g r a a f; g r a a d; g r a a t.
grap, grap, v., grappe, grepke = iets mals; aardigheid, kwinkslag: grappe make; veur de -j dat is gei

grepke; 'n - met iemand Mbbej doo geiste grappe
van beleve = vermakelijke dingen van ondervinden;
veer zulle diech die grappe wei ao/liere = malle grillen, kunsten; en noe gein grappe = geen gekheden;
dat is 'n deur grap (of: grepke) = een dure aardigheid, geschiedenis.
88.

grapjasj apreis-, vastelaovensgrap.

ss.-afl. grappemeker.
afl. grappetig, grappig.
grappenmaker, grappemeker, m., os: heer heet de hand
gevroog en de voot gekrege, lachde 'ne -.
graa, graas, 0., grazer: in 't - ligke; greun wie -j

't Laank Grechsje veur de restorasie
gracht, 1, grach, v., grachte, grechsje of gressje =
gegraven bnaal: aon 'n -; 'n - graovej dikwijls
straatnaam: de Groete Grach, de Kkin(e) Grach;
't Laangk Gressje (of: Grechsje).
2, als straatnaam groo/: de Luregroo/, z. g r a a f II.

zoe vol es -; - zejje; hoeg -; geUeps -j de keuj
Mbbe gei (of: neet) - gen6gin de weijj me huurt'tgreuje = het is stil, of: vervelend; z. ook pie r:
doo leet heer gei - euver greuje = daar maakte hij
onmiddellijk werk van.
ss. graasboter, -greunj -grand, -sjeut, -spier, -zaodj
beverkes-, hans-, striepgraas, enz.: z. ook g r a a ssjieter*.
afl. grazig, graze, grazele.
grasburger, graasborreger, m., -s = bewoner van
het weiland om de stad; boer vlak bij de stad: twie
-8

gOnge same noo de merret.

grasdulnen, z. g r a z e I e*.
grasmus, 1, graasmOsj, m., -mo88je; 2, graassjieter,
z.a.; 3, taatsj, z.a.
gratlg, omschreven: vol graote.
I grauw, graw, bn., bw. = grijs: - errete weurde
nogal ins gaw aw wiever geneump; ze heet e geziech
wie 'n - erret. Bet gewone woord is gries.
II grauw, graw, m., grawwe = snauw: heer antwoord-

de met 'ne _.
grauwen, grawwe, grawde, gegrawd: tege s'n kinder
altied - = grommend, bits snauwen.
afl. graw (zn.).
graven, graove, graofde en groof, gegraove = delven:

't Laank Grechsje noe
graf, graaf, 0., graver = grafkuil, grafstede: e nuij
- j noe lik Mer in ze - j met eine voot in 't graa/ =
de dood nabij; de graver verziJrrege; zich in ze umdrejje nl. van ergernis; mJiege wie 't -.
88. graa/kelder, -koul, -monumint, -sjri/, -stein, -stum;

iere·, heurgraaJ.
ss.·afl. graa/legking.
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'n kool -; (noo) goud - j wee 'n kool veur 'nen
andere grao/, velt zelle/ d'rin.
ss. oet-, op·, weggraove.
afl. graover en greverj z. do 0 d g r a v e r, g r ev e r*: begraove.
gravin, graovin, v., graovinne, graovinneke: de van Eisde.
gravure, gravuur, v., gravure(s), gravuurke: aon de
moer hOng 'n - vaan de aw MoosbriJk.
ss. koper-, staolgravuur.
graw*, z. g r a u w I en II.
grazcle*, gwi. in de infin. = grasduinen: dao zoot
heer weer te - in die aw beuk.
grazele, frequentatief van graze.

GRAZEN
grazen, graze, graas<ie, gegraas = weiden: de keuj
zien aon 't -; ze hiJbben 'm weer te graze = te pakken, nemen hem weer beet; mer met, haw de knokekerrelej6ng 'm te graze = te pakken, eig. en fig.
afl. grazele.
Greek"'; green*, z. G r i e k; g r i end.
greijeUngs"', bw. = schrijlings: aon de rechterhand is
Br6nkers op de moer gekrope, woe heer - zit met e
kapellenetsje op 'ne nachuil te were (Polis 1887).
greijelings = Rijnl. greilings = mit ausgespreizten
Beinen
grein, grein, 0., greinsje: gei greinsje verstand van get

hiJbbe.

grejje*; griHllg"', z. g r a a i e n; g rill i g.
grenadier, grinnadeer, m., os: 'nen awwe - van
Napole6ng; de --8 en jagers oet den Haag gaoven

'n konsaer.
ss. grinnadeersunijorrem.
grendel, z. s j a w* •
grens, grens, v., grenze = scheidingslijn in verschilIende toepassingen: de - is geslote; wie kumste euver
de -1 binne zeker grenze; de - leep langs de Maos.
ss. grenskentoer, -paol, -wach; rieksgrens.
S8.-afl. grensbewakeT, -bewoener.
afI. grenze; z. ook rei n e n.
grenssteen, grensstein, m., grensstein; z. ook rei nst e e n.
grep, grop, v., groppe; gropke = ondiepe gracht,
sloot: jaowel, heer maagkde 'ne sjuiver en 000 laog
heer met z'ne nuije jiets in de - ; in pole en in grlJppe;
z. ook g r a c h t.
greppeI, groppel, v., Os, -e; z. g rep.
gretig, ongebr.; gwl. heppetig.
greunspaan*, m. = kopergroen.
greunspaan = duo Griinspan = lat. viride Hispanum.
greuzel*; greve*, Z. g r i e z e I; g e r i eve n.
grever"', m., Os, in de zegsw.: de -lOp 'm nao = hij
ziet er slecht uit.
grever, afk. van doejegTeoer.
Griek, Greek, m., Greke, Greekske: de Greke en de
Romeine; sorns met de bet. vermeld van vrek en
van valse speier.
sS. Grekeland.
afI. Greeks.
griemslach*, z. g rim I a c h.
griend, green, m., inz. als eigennaam: de Green, e
sjelderechtig eiland; de Groete en de Kleine Green en
de Maosmeule hele 't water tege.
grieniegel* m. of grieniezer*, Os, O. = nurks' ouwe
brompot: veur die ongestaofde grieniegels is de leefde
e net wat d'n duvel spant (De politieken Tencgeter);

't - goejde B6kkeT in de erretesop; meister Krenteneers, dat aajd - had de steel van z'n pan gebroke.
grienjoe*, m.,-s=huilebalk: huur dee-weerins beuke.
grienjoe < wa. grignou = grognard, meoontent.

griesgare*, m. = (slechte) jenever, foezel.
griespie*, m., -s = iem. die grijs is: wat is dee 't lUte

jaor inins 'ne - gewoorde.
griespie = grijze Pie.
Griet, Greet, v., Greetsje, Greteke: Greet Doorslaag
= rammel; wie de bein van Greet Marjao(?).
griezeI, 1, greuzel, m., -e, os, greuzelke = kleinigheid, ziertje: geine greuzel euverlaote.
2, griezele, my. = kleine stukjes kolen; gruiskool:
gleujetige - vele door de muster; aardew. a) in
gIazuur ingesmolten korrels zand of chamotte; ruwigheden aan de oppervIakte van aardewerk, beide
als fouten aangemerkt; b) gemalen chamotte.

GROEF
griezeike*, 0., -s = grijze duivesoort: Klaos heet 't

euver --8 en gepanasjeerde.

griffeI, 1, gruffeI, v., os, -e = entIot; Z. g r iff e len,
peer, peregriffel; 2, t6sj, z.a.
grlffelen, gruffele, zw.: 'nen appeleboum moot op tied
gegmjjeld weurde en zet me gmfjele (entlot) van pere
d'rop, dan liJk dat ouch = enten; grojjiaote op appelbuim - = iets onmogelijks doen.
grlffen, griffe, grifde, gegrif (gegrifde) = inkrassen:
in stein -; fig. dat is in m'n hart gegrij.
ss. ingrijje.
grlffier, griffeer, m., -s = secretaris v. e. Kamer,
rechtbank enz.: 'r is - gewoorde.
grijnen, grijne, zw. = boos, zuur kijken: wat grijnt
dee mer ummertouw? 'nen awwen aap liere grijne;
heer erkaant, grijnenteTe van besjeempheid in 't wUnder, God z'n haand; in de meij, es 't wintergrijne

weurt eweeggejaog.
ss. grijnmoui; tegegrijne; z. ook g r i e n i e z e r*
en grienjoe*.
afl. grijner (inz. 'nen awwe grijner), grijnetig.
grijnetig*, bn., bw. = grijnig, knorrig, verdrietig:

kiek neet zoe -.
grijnzen, grijnze, grijnzde, gegrijns; gwl. grijne.
grijpen, griepe, greep, gegrepe (afw. ww. v. o.t.t.
diech grips, heer grip, geer grep; geb. w. mv. grep)
= plotseling omklemmen, pakken: ederein grip en

vink, wat heer kriege kint; nao ze meta -; iech greep
'm bijj z'ne kraag; oet 't leoe gegrepe.
[griepe; greep;

gegr~pe]

de afw.

WW. V.

hebben

stoott.
ss. aon-, in-, vasgriepe; plaotagriepe.
afl. grieper; begriepe; ziech vergriepe.
grijs, gries, bn., bw., grijze; grijzer, grijste = Iichtgrauw, donkerwit: 'ne grijze jas; 'n grijs brook; grijs
jasse, breuk, k1£dsjes; dee jas, die brook, dat bloeske
is - ; e - Jeske; - geoerrej; heer is - gewOOTde =
heeft grijs haar gekregen; 'n grijs loch = zwaarbewolkt; 't zuut 000 gries oet = slecht.
[gries; grij:s; grij:ze; grij:zer; grijste]
De gediftongeerde vormen steeds met stoott., de
niet-gediftongeerde met sleept. m.a.w. attributief
o. enkelv., predikatief en adverbiaal met ie en
sleept., in aHe andere gevallen met stoott.
Men hoort gries haor (enkelv.) en grijs haore (mv.);
verg. o.a.: b r u i n, dol, f ij n.
ss. en ail. z. de hieronder volgende woorden.
grljsaard, gwl. 'nen awwe mins; thans ook: grijzaard,
m., os.
urijsblauw, -groen, enz., griesblauw, -greun enz., bn.,
bw.: .veer zien 'US alle veer al in e punsje vare op de

griesgreun bare, nao Hare vare.
grijsheid, grijzigheid of griesheid, v.: de - van de
lock veurspelde rege.
urljze, grijze, m., grijze; grijs, v., grijze: een man,
een vrouw, die grijs haar heeft; :rwarte, bl6nte en

grijze lepe doorein.
grilllg, greilig, bn., bw.: -weer.
grImlaeh, griernslach, m., griemslechske: met 'ne laog heer in ze bed te luustere.
grlmlaehen, griemslache, griemslachde, gegriemslach: laot meT doedsprinsjes veur 'm dr(Jkke, griemslach meister Krenteneer8; en grameer griemslachde,
wie dat poor (een jongen en een hond, die ravotten)
:rich reet; ook: g rim s 1 a c h e.
grint, grint, m.; gwl. kiezel, verg. beg r i n teD.
groel, groof, v., grove, greufke = a) uitholling, inkerving: de grove in 'n plaank, 'n vijl; b) rimpel,
plooi: met depe grove in ZIl geziech; z. ook g roe v e.
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grool, greuj, m.: de kinder zienin de - = wassen op,
worden groter; dao zit geine - in = groeikracht.
groeien, greuje, greujde, gegreujd = groter, krachtiger worden: 't graas greujt jlink; dao greujt gei
graas mie = uit de aarde spruiten; wat :wI dao oet
- = voortkomen?
ss. greujkrach, antgreuje; aonein-, dooreingreuje.
afl. greuj; greujzaam.
grooizaam, greujzaam, bn.: - weer = de groei
bevorderende.
afl.greujzaamheid.
groen, greun, 1, bn., bw. = a) kleurnaam: 'n - deur;
- blajer; zoe - wie graas; 't -lake; 't weurd miech
- en geel veur de ouge; de -e weeg, z. w e g I;
b) onrijp: - jruit; riep en - = fig. ongeschikt;
nog: iemes neet - zien = niet genegen: heer lach = lief, verlokkend; 2, 0.: jank - = pas ontloken
bladeren, gras: op de weeg 't - veur de persessie
struije = groene lovertakjes met bloemen; in 't gekleijd.
De Greune = (niet officii!le) naam van een rederijkerskamer.
ss. greunvink; greunblouw, -wit; soppegreun.
afl. greunechtig; greunigheid, greunte.
groenigheid, greunigheid, v.: de - van 'n deur, 'n
plant.
groensel, z. groenvink.
groente, greunte, v., -s = a) groenheid: de - van 'n
deur, plant; b) plantaardig voedsel: de -B wasse,
m~t boter staove; dao zien gein -s op de merret te
kriege; ingemaakde -B.
ss. greuntenhooj; greunteboer, -merret, -sop.
groentemarkt, 1, moosmerret, z.a.
2, greuntemerret, v.
groentevrouw, 1, mooswief, moosmak, z.a.
2, greuntevrouw, v., -e.
groenvink, greunvink, v., -e: vreuger had eder jang
z'n - veur de krIJk.
groep, gr6p, v. of m., gr6ppe, grupke = a) verschillende tot een harmonisch geheel geschikte
figuren: 'ne - van de broeloj; b) troepje (mensen):
dao stUnt e grupke van die balengers bijj de brIJk;
'n - eikebuim = verzameling van bijeenstaande
eiken.
ss. gropsgewijze; eilande-, jemiliegrop.
groet; groeten, groet, m., -e; groete, groetde, gegroet;
gwl. salu en saluwere, (z.a.) of gojen daag z~gke.
groeve, in ss. als mergelgroeve = koul"'.

'ngroos
groeze, groos, v., groze = gras(zode): en oppe - van
d'iersten heuvel zink heer godvriJchtig op z'n kneeje
en beijt = het gras (Weustenraad).
grof, groof, bn., bw., graove; graover, graofste =
niet fijn, niet edel, niet glad; ruw; dik, ~waar: 'ne
graove vent; 'n graoj hand; e grooj geztech; graoj
kerels, han, kneuk, mooswiever; de boer, de boerin, 't
mooswiej woort grooj = beledigend, brutaal; grooj
~ld == grote wildsoorten; grooj geSjIJt =' zwaar
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geschut, ook fig.; dao woorl grooj gespiiIJld = om
grof geld; grooj werrek = 't ruwe werk; dat is al
te grooj = te erg, kras, onbeschaamd; grooj geld
vertere = grote sommen; veuraal aon de kant van
Heerle geit 't - touw.
[grOaf; graof; graove; graover; graofste]
grooj steeds () (met sleept. dus) in attributief o.
enkelv., predikatief en adverbiaal gebruik, maar
steeds ao (ook met sleept.) in alle andere gevallen.
ss. groojsmeed; groojgeboud.
afl. graovigheid; groojheid.
groffeIsnagel, groffelsnagel, m., groffeIsnegel: zoe wit
es 'ne - = (ir.) vuil, zwart; z. k r u i dna gel.
Opm. In de bet. van sering is grojjelsnagel in Ma.
niet bekend, sering is in het Ma. meijblOm.
groffiaot"', z. an j eli e r.
grofheid, groofheid, v.: de - van ze geziech, z'n han,
z'n wiiIJrd; de - van de dekes; z. ook g r 0 v i ghei d.
grofsmid, groofsmeed, m., groofsmeij, groofsmeje =
smid van (zwaar) ijzerwerk: de groojsmeij vorremde
met de goudsmeij ei gilde.
grog, grok, m., grokke, grokske: 'ne sjterreke en dan nao bed, dat is good, es me verkajd (of:
verkawwe) is.
ss. grokglaas, -slum; rum-, wiengrok.
gromet'" of grommet"', o. = nagras = duo Grummet
eig. gras dat groen gemaaid wordt.
grommelen, gr6mmele en groemele = a) een dof,
rollend geluid maken: grammelende donder; b) onduidelijk doen horen: heer grommelde zoe get van
aojutters.
grommen, gr6mme, gr6mde, gegr6mp = een dof,
knorrend geluid maken: d'n hielen daag - en
bromme.
ss. grOmbeer, -pot.
afl. grommer, gegr6ms, gegrom.
grompot, gr6mpot, m., gr6mpotte of -pot: ~t zoe'ne
lielike - trouwe, noets!
grond, gr6nd, m.; in bijna al de bet. van het A.N.
o.a. 't veel, 't laog op de - = oppervlakte der
aarde; lieg bijj de - = niet hoog vliegen, fig.
alledaags; viial - koupe = land, weide, akker;
goje - veur de bl6mme = aardlaag, aarde; me kin
dao van de - ete, zoe zuver (of: proper) is 't = van
de vloer; 'ne rekenmeister van de kawwe - = van
weinig betekenis; de - is te kaajd (of: te good) boe
heer euver lIJp (of: op steit) = hij is een bovenste
beste, of: hij is zeer bemind; - veule = eig. bodem
onder 't water; gwI. fig.; zOnder einige - = reden,
aanleiding; op - vaan = wegens; oet de - van m'n
hart = diepste deel; in de - heet heer geliek =
kern; 'ne platte - = schets.
ss. grOndbeginsel, -belasting, -eigeneer, -gebied, -kleur,
-werrek, -water, -wet; achter-, heij-, rieks-, zandgrand enz.; z. ook de vlg.lemmata.
ss.-af!. gr6ndverbetering.
afl. grandig(heid).
grondeI, ongebr.; z. go vie'" III.
grondig, gr6ndig, bn., bw. = op vaste grond steunende: 'n -e kinnis; e -,- onderzeuk; get - kinne =
degelijk.
grondslag, gr6ndslaag, m., -sleeg = fundament: op
dee - veurtbouwe; onderwies op Kristelike - =
beginselen.
grondstof, gr6ndstof, v., -stoffe' = onbewerkt ruw
materiaal: gebrek aon grOndstoffe.
grondverf, gr6ndverref, Y. = eerste verflaag: in de
- stoon; verg. d 0 0 d v e r v e n.

GUITIG

GR6NDZUKER*
grondzuker*, m., -s = a) meikeversoort: destieds,
wie me veur eine sent zeve kevers kraog, onderkinde
me ze es -s, met korte heures en meuleneers, met
lange; b) spott. persoon, die met voorovergebogen
hoofd loopt.
groos*, z. g roe z e.
groot, groet, in bijna alle bet. v. h. A.N. o.a. 1, bn.,
bw., groeter en groeterder, groetste: 'ne -e jang,
e - meidske; dat hoes waos te - ; heer is 'ne kop
groeter wie zijj; e - kerteer = ruim; klein kinder
weurde - ; - leve = op grote voet; - sjrieve; de
groeten houp = het gros; dat geit van de groeten houp
aof = van de hoge boom; 2, 0.: get in 't - doen;
klein en - ; get groets.
ss. groetbook, -bringe, -handel, -hertog; levensgroet.
afl. gruuts; vergrute; vergrutere; groetheid; gruutde.
grootgaan, groetgoon, ging groet, groetgega(a)nge =
a) trots zijn op: op d'n ierste pries geit de Staar
groet; b) zwanger zijn: ze geit al twie maond groet.
grootheid, groetheid, v., groethede: in min of meer
oneig. bet.: de - van N apoleang; de - van z'ne geis;
'n lokale - ; 'n onbekinde - = iem. met weinig
naam; verg. g roo t t e.
groothouden (zieh), groethawwe z. heel z. groet,
groetgehawwe: 't deeg verdOlde pijn, meh heer heel
ziech groet = de schijn aannemen, of men niets
bespeurt.
grootje, ongebr.; z. g roe t m 0 j e r*, g r a m( m ) e e r*.
grootmoeder, groetmojer, v., -S; gwl. g r a m( m ) e e r*, z.a.
grootouders, groetawwers, m.: de -levenog.
groots, gruuts, 1, bn., bw.; gruutser, gruutste
(gunst.) trots (gwl. ong.) hovaardig: (gunst.) neet
wienig - zien op z'ne zoon; - zien van aon 't
huid te stoon van 'n dergelieke vereiniging; (ong.) zeet
neet -, de rang en stand heet gaar gein weerde; 'ne
--e gek; 'n -e print; wie Jaan dat hoort, dee --e
praot, stOnt heer bedonderd dao; ook g r u u t s i g*;
2, m. = trots, hoogmoed: dee - van dee mins is
versjrikkelik; dee boeregruuts kump in de stad neet
van pas; e sprekend teike van minsegruuts.
grootsigheid, grootsheid, gruutsigheid, v., gruutsheid, v. = gruuts 2, z. g roo t s.
grootsteeds, groetsteids, bn., bw.: - verkier; -leve.
grooUe, gruutde, v., -S; gwl. in eig. bet.: de - van 'n
kamer; 'n staar van de ierste - ; op natuurlike -.
grootvader, groetvajer, m., -S; vroeger g r a mpee r*, z.a.
I gros, gros, o. = de meesten, de grote hoop: 't van de bezeukers, 't leger; in 't - verkoupe = bij
grote hoeveelheden.
ss. groslies.
II gros, gros, 0., grosse: e - penne = 12 dozijn.
Grosehen, grossje, m., -s en grosj, m., grossje: hijj is
'nen have -, Ilk dee mer in de kas.
groslijst, groslies, v., groslieste = voorlopige naamrol: heer steit op de - .
grossier, grosseer, m., -s = groothandelaar: de -s
helen 'n vergadering in de Staar.
ss. grosseerszaak.
afl. grosseerderijj.
I grossje*, 0., -s = kroeskarper: ves heerin 'ne wijjer,
dan heet heer wel ins kans 'ne louw of e - op te hole.
grossje = Rijn1. Grasse? of samenhangend met het
bij Ki1. vermelde groenvisch = piscis fluviatilis;
Schu. spreekt van groenevisch d.i. riviervisch als
karperenz?
II grossje*, z. G r 0 s c hen.

I grote, groete, m., my. = enkelv.: de kleine nao bed
en de - magen opblieve tot tien oor = oudere kinderen; de - leve van de kleine = de aanzienlijke lui.
II Grote (De), Groete (De) = de Grote Soci{!teit: en
in "De Groete" zit de kolonel van 't twiede achter z'ne
Rotterdammer.
grotelui, groeteluij, V.m: dat is good veur (de) - , meh
neet veur 'nen invoudige werrekmaan; meh neet allein
veur de -, dao zien versjeije blozers bijj = aanzienlijke, rijke mensen.
ss. groeteluijskeend.
grotendeels, groetendeils, bw.: ze woende - in hun
eige woeninge en waoren aon hun aw zake gebande.
grouze*, grousde, gegrous = a) blazen van katten:
es dee kater snachs lik te prouze en te - , dat is veur
'nen andere ouch neet louzig; b) bij verg.: iech slaon
'm op ze kadaver, grousden heer.
grouze = Tue. grouzen, klanknabootsing; Schu.
gruizen = grommen; Ru. grozen = knorren van
honden.
grovigheid, graovigheid, v., graovighede = ruwheid;
niet glad zijn: de - van 't zaajt, van die stoffe; verg.
grofheid.
gruffel*, z. g r iff e 1.
gruis, gruus, o. = steenkolengruis: - en kole; veur
twie sent -, veur twie sent leim, dan kOmmen alle
PTUSe bijjein.
ss. gruusbak.

'ne gruusbak
gruisbak, gruusbak, m., -bakke of -bek: gooj 't in de
- = bak naast de kachel voor het kolengruis.
gruiske*, 0., -s = serpeling: juudsjes, govies en gruiskes of wei 'ne windel of negenuiger vange.
gruiske, samenhangend met grossje I?
gruiskool, z. g r i e z e I ( e) 2.
gruizelementen, gruzeleminte, mv.: 't beeld veel in -.
grummel(-)*, z. k r u i mel ( -) en vlg. woord.
grummeleer*, m. = kaas die sterk kruimelt.
grunskes*, my. = geite-, schapekeuteltjes.
grunskes; Schu. vermeldt gruns en geeft ais bet.
grunsel.
grut, grut, 0., grutte: klei - = a) klein prullengoed;
b) kleine kinderen; voor grutte, my. = verbrijzeld
graan, gwl. meelwaore, zoals een grutter 'ne meelhendeleer is.
gruus(-)*, z. g r u i s ( - ).
gruwelljk, grouwelik, bn., bw. = vreselijk, afschuwelijk: miech anbrik d'n ink um uuch dee --en
touwstand te sjeldere.
gruwzaam, ongebr.; gwl. grouwelik.
guit, guuts, m., -e, guutsje of guutske: dat guutske
met z'n aordig snuutske; en wat hObbe die --e gedoon?
[guuts; guutse; guutsje; guutskel
afl. guutsig.
guitig, guutsig, bn., bw.: ze zag -: dao krijg geer toch
gein proviezie vaan.
afl. guutsigheid.
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gul, gOl, bn., bw., golle; goller, goiste = vrijgevig,
gastvrij, hartelijk: iem. - antvange; 'n - antvangs;
en ouch 't g(jlste blijf 'nen deef.
afl. g(jlheid.
ss.-afl. g(jlharlig, g(jlharligheid.
gulden, golle of golde, m., Os, en golle, goIde; gOldeke:
't hoes is verkoch veur 20.000 giJlde; hijj Mbste tien
zellevere en vijf peperre g(jldes; dat is neet eine g(jlde
meh 'ne galle vieftig; ierste pries vief g(jUe(s).
Als bn. gwl. gouwe behalve in overgenomen zegsw.
en uitdrukkingen, zoais de Gulde Mes, waarvoor ook gehoord wordt de GiJlde Mes, zelden
de Gouwe Mes.
ss. g(jldegetal, g(jldesbezaar; goudg(jlde, -g(jUe.
I gulp, gollep, v., -e = opening, split: de - van 'n
brook.
ss. g(jUepknoup.
II gulp, gollep, m., -e = brede vioeistofstraaI: 'neblood.
afl. g(jUepe (ww.).
gulpen, gollepe, gollepde, gegollep: 't water gOUepde
oet de kepotte piep van de waterleijing = met een
brede straal vloeien; verg. gut sen.
gulzig, golzig, bn., bw. == schrokkerig: Pieke bis neet
zoe - ; - drinke.
afl. gOlzigheid, g(jlzigaard, g(jlzigerd.
gunnen, gonne, gonde, gegond: gein druug sWk broed
iemes - ; ir. iech g(jn 'm gei koed, allein de krets en
korte erremkes; de moos miech d'n tied - ; 't is 'm geg(jnd! 't is us neet geg(jnd = niet voor ons weggelegd.
afl. misg(jnne, verg(jnne; g(jnning; g(jnner.

gunst, guns, v., gunste, gunske = genegenheid; blijk
van genegenheid: 'n groete - bewieze; in de stoon bijj; neet - maak kuns, meh kuns maak - .
ss. gunsbewies.
afl. gunsteling; gunstig; aofguns.
gusselen, gossele en gossjele, zw. = a) morsen, braken; b) fig. wauwelen; verg. go sse 1*.
gust (van koeien), z. d roo g.
I guts, g6tsj, m., g6tsje, gutsjke = kleine hoeveeIheid vloeistof: doeg nog 'ne - water debijj.

g(jtse
II guts, gots, v., -e = ronde, holle beitel.
gutsen, g6tsje, g6tsjde, geg6tsj (geg6tsjde) a) tappelings neerstromen: 't regende neet, 't gotsjde; 't regent
tot 't gotsj = stortregent; b) doen stromen, vallen:
heer g6tzjde met de lepel, es offer wit van eijer sloog.
afl.gotsj.
guus*; guut*, z. g e us; g u i t.
gymnastiek, zjimnastik, zjim(me)nas, v.: zjimmenas
doen; veer Mbbe noe zjimnas; e fies van zjimnastik,
met luij gemaak van eUestik.
Bijv. gimnastik, gimnastie, zjimnastie.

H
h, h, v., h's, h'ke: heer zag "hove" en neet "ave"
zander h; me zeet in 't Mestreechs ,,(jts" en neet
"h(jts" met 'n h.
haaflappe*, z. h a I v e z 0 len;
haRf mien*, indien een kind iets vindt, dan mag
het dit houden, mits het onmiddellijk roept gans
mien; ziet een ander kind dit vinden en roept het
dan haaf mien, dan is de helft voor de vinder en de
helft voor die het zag vinden.
haRfsjeid*, haag; haagschaar; haajdvas*, z. h a I fs c h e i d; h e g; h e g k e s j i e r*; h 0 u dvast.
haal, haaj, m., haje = bekende roofvis: 'nen vange; in zegsw.: 'nen tenor dee zup is veur de haje =
verloren; de sent goon nao de haje; hOOr kleid waos
noe zoe good es nao de haje.
haak, haok, m. en v., haok en haoke, haokske = voorwerp met omgebogen puntig uiteinde: 'ne stek met
'nen - ; slaag 'nen - in de moer; dat is neet in d'n = in orde; b) haakvormig schrapje: Wsse hiWkskes;
nog: neet op eus gemaak door 'n hiWrke in eus pen,
kribbelde veur us haoken en ouge = (slechte) letters;
de mennekes met de hdOkskes k6mme = slaap krijgen
(ook: 't menneke m.d.h. kump); es me eine haange
welt, heet me gaw 'nen - gevande = wie een hond
wil slaan, vindt gauw een stok.
ss. haokemenneke (= Klaas Vaak z. Va a k II);
veshaok.
afl. haoke; haoks•.
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haaknaald, -pen, haoknaolje, v., -s = stift met
haakje, waarmee men haakt II: m'n - is gevaUe,
raap ze mich even op.
haaks, haoks, bw.: hout - zege = rechthoekig.
haakwerk, haokwerrek, 0., -e = vrouwelijk handwerk: met 'n - en Biezjoeke op MOre sjoet; zich met
- bezig hawwe.
I haal, haol, m., -e = getakt ijzer of ketting, waaraan de ketel hangt: d'n - waos kepot.
II haal, haol of hool, m., -e, hole, haolke: 'nen depen
- aon z'n sigaar doen = inhaling, trek.
Opm. Gebruikelijker is trek.

'n haolkan
haalkan, haolkan, v., -kanne = tinnen kan, waarin
bier werd gehaald: oet de groete tene - sjink mOmpeerke zich e gleeske sjteinaajd in.

HAARSNIJDEN

I HAAM

= zeker visnet: me hut groete
enklein-e.
haom = Rijnl. bam (Rh. Wtb.); duo Hamen; Schu.

I baam, haom, m., -e

verme1dt haam = visnet als Limb.

'nen haom I

n

baam, haom, m., -e, biiOmke = halsjuk: d'n -

van 't peerd waos geseerd met peperre 1'oeze.
ss.-afl. haommeker.
afl. haome (:rich) z.a.

ein - neet aon, es me e verreke sjeun = in het veen
ziet men op geen turfje; spiet wie hao1'e op z'ne kop;
'ne woof verluis wel z'n aw hao1'e meT neet z'n aw
k1'emp (= streken); Frans met hao1'e = slecht
Frans; de wel hOO1'e = jeugdige dartelheden; zich
in 't - zitte = twisten.
88. hOO1'beu1'stel, -bos, -kouf, -netsje, -noolje; bieste-.
minse-, nes-, verrekes-, V1'OuwehOO1' enz.
afl. hiiiJrig, behOO1'd.
II baar, Mar; zwakbetoond: er, 'r: 1, ps. vnw. 8 de ps_
v. enkv. voorwerpsvorm; mv. hun, ze: iech hOb hOOf'
(enkv.) hun, ze (mv.) gezeen, 't hMr (enkv.), hun, ze
(mv.) gegeve; 2, bez. vnw. 3 de ps. v. enkv. onderwerp- en voorwerpsvorm; mv. hun: hM1' awwers
(enkv.), hun awwers (mv.), hdiJ1'e maan (enkv.), hun
maander (mv.).
In baar, haar, voermansroep = links; z. hot II.
baarbreed, haorbreid, 0., gwl. met ontkenning: gein
- oofwieke vaan = niets.
afl. hOO1'Ureidde, -b1'eidte.
baarbreedte, haorbreidde en -breidte, v. gwi. met
ontkenning: gein - oofwieke vaan = niets.
Opm. Beide woorden gwi. in oneigenlijke zin.
baard, heerd, m., -e, heerdsje = stookplaats: aon d'n
- ; deks zoot d'n awwe grampeer met z'n blouw

pietermiJts op, neven d'n - z'n piepkes te 1'oukej
eigen - is gaud weerd = huis, woning; de smeed
1'aochelde met d'n heerdstek in d'n - = smidsvuur.
Opm. Thans ook: (Iosse kacheI) h a a r d inz. in ss;
ss. heerdplaat, -stek, -VUU1'; gas-, kolenhaa1'd.
baardas;Haardergaank*, z. asseraoj*; gaank*.
baarfl,ln, -klein, haorfien, -klein, bn., bw.: 'n haorjien

ondersjeid; - iem. alles veTtelle.

e peerd met d'n haom II
baammaker, haommeker, m., os: de -8, e g1'oet gUde
in Mest1'eech = zade1makers.
ss. haommekersgild.
baan, haon, m., -e, hiiOnsje = a) mannetje bij boenderachtige vogeIs: d'n - en z'n hinne; es de haone
k1'ejje, geit 't weer d1'ejje; de gebTojen - oethange =
een goed Ieventje Ieiden; tegen een dikzak: 'ne

gojen - is noets vet; geine V1'eemden - op euze
mestem = geen vreemde mag bij ons iets te zeggen
bebben; de 1'oejen - = brand; d'n - sloan (voIksspeI) = een in een mand zonder bodem aan de
poten opgehangen haan waarbij kop en hals alleen
onder uit kwamen met een sabeisiag de kop trachten af te slaan (= kiJppe), waaraan ook vrouwen
deeinamen: had ein d'n - gekiJp, dan waos ze keuningin; liedjes (vero.): geUJk, gelOk, veer Mbbe d'n gepUJk, de vere zien gevloge van hijj tot aon de UriJk;
veer hObbe d'n - geslage, t1'elleh, t1'ellehleh, en dee,

dee daan neet met en deit, dat dee dan meT nao hoes
toow geit, t1'elleh enz.; d'n - van e geweer; z. ook
Lam per sen b a 0 n* en p I a a t.
88. haonegek1'ej, z. verder han eo, han e no;

sprink-, geweerhaon.
afl. haonechtig.
I baar, haor, o. en v., haore, Marke, met de meeste bet.
en in de meeste zegsw. als in het A.N. o.a.: TOed,
zwan -; 't - opmake; gein - mie op z'ne kopj
met de han in 't - zitte; ze d1'ettg 't - in 'n kouf; dao
is 'n -in de boter; gein - bete1'; van - tot d1'aod =
tot in de kleinste bijzonderheden; '1' wet 't op 'n
hoo1'ke = tot de kleinste bijzonderheid; 't kump op

hao1'e met d'n hao1'hamel
haarbamer, haorhameI, m., -s = hamer tot bet
scberp kloppen van zeisen.
bftRrBnl,lden, haorsnijje: 't - en sjere liere.
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haarspeld, haorspang, v., -spaange: pekskes -spaange.

'n haorspang
haarvleebt, haorvloeh, v., -vloehte = bundel gevlochten haar: 'n valse - ; gwl. v I 0 C h * of
t r e s* z.a.
haarworm, haorworrem, m. = dauwworm: 't keend
heetd'n - .
haas, haos, m., haoze en haos, haoske: 'nen - sjete;
-- ete; loupe wie 'nen - ; zegsw. - is geine knien, ir.
wanneer iem, zich ermee verontschuldigt of troost,
dat hij iets bijna (= haos) had gehad, verge A.N.
as is verbrande turf; 'nen - vaange = een geluk
hebben; das - = lekker.
SSe haozejach, -lip, -pasteij, -slaop, -sprunk, -vel;
daak-, moorhaos.
afl, haosechtig.
haasje-over, z, e u v e r lui per k e*.
haast, haos, 1, m. = spoed: dao is geinen - bijj;
2, bn. spoedig, plotseling: doe wachde haom 'n
haoste doed (S.A. 1880); 3, bw., haos = a) weldra:
- begint de fekansie; b) bijna: iech had - 'nen haos
gevange; zoe rond - wie e keugelke; z, ook h a a s,
afl, haostig.
haasten, haoste, haosde, gehaos (gehaosde): de moos
miech neet zoe - = tot haast aanzetten, in deze
bet., gwl. h a j j e; refl. de moos diech get - , este
op tied wels komme, spoeden, reppen; in deze bet.
meestal ziech spoje, z. S poe den.
haastig, haostig', bn., bw. = met haast; driftig: neet
zoe - = wees kalmpjes, bedaard; Riekhals geit oet; dee vaan 'n -e vrouw gein pikante waord kin
verdrage, dee pas neet veur die plaots.
afl, haostigheid.
haat, haat, m.: d'n - is groet; oet - , door - ; - en
nied; - tege iemes.
afl. hatelik(heid).
habijt, habiet, o. = a) ordekleed: twie paoters
met hun wit - ; ook van een kluizenaar: dao stOnt
d'n erremiet al in ze broen habiet, dee haom de zege
gaof; b) deftige kleding: boer en boerin in klook goon nao de Hoegmes.
habsjaar*; baeh*, z, hap s c h a a r; h a ft.
haehje, ongebr.: bang zijn voor zijn hachje, Ma. bang
veur ze leve, z'n prijj.
haft, hach, in de zegsw.: zoe vol es - = in talloze
menigte b.v. de kaffees zien zoe vol es-.
hagedis, herdis, v., herdisse, herdiske: wat veur 'ne
jong heet ze leve neet 't hoes volgesleip met kwakvors
en sallemanders, slengskes en herdisse?
hagel, hagel, m.: - zoe dik wie doeoeneijer = neerslag van ijskorrels; met - sjete = loodkorrels; Jan
- = gepeupel.
SSe hagelsjoor, -slaag, -stein, -wit; z, ook hag e 1k 0 r reI; geweerhagel.
afl. hagele(ww.).
hagelkore(I)*, z, hag elk 0 r reI.
hagelkorrel, hagelkore(l), v., -s: gei vlokske snie, gein
- ; z. k 0 r e n.
hagenaatsje*, 0., -s = boosaardig wijf, bits meisje.
hagenaatsje? Verge Rijnl. hagebak (Rh. Wtb.)
ein Weib, das durch das Haus jagt? of samenhangend met Rijnl. haggen (Rh. Wtb.) = sich
zanken of met wa. hagnedje = action ou manie
de mordre? Ma. bijv. harremaatsje.

hageroos, z, h e g k e roe s*.
bajje*, hajde, gehajd = tot haast aanzetten, ook
intransitief: neet - , veer hobbe allen tied; iech bin
andere neet zoe gehajd um = ik heb niet zo'n haast
om.
I bak, hak, m., hakke, hekske = hiel: pijn aon z'nen
- ; de hakke van z'n sjeun sjeifloupe; platte hakke;
me zuut lieoer z'n hakke es z'n tiene = men ziet
Iiever iem, gaan dan komen; dee velt met z'n hakke
door z'n tiene = is een echte ongeluksvogel; e glaas
op d'n hak = op de valreep; staande, haastig; iem,
hakke zette = bij het "slebrikke", vlak achter hem
aanglijden en hem trachten te doen vallen door
hem tegen de hakken te stoten; fig. achtervolgen,
geen rust laten; iem. 'nen - zette, z, h a k II en
take
SSe hakleer.
II bak, hak, m., hakke = slag: met einen - hakden
heer 't buimke um, houw; 'nen - in 't hout =
kerf; iem. 'nen - zeue = iets onaangenaams doen
ondervinden, benadelen.
III bak, in de zegsw. - zeuk ze gepak = soort zoekt
soort (steeds ong.),
baken, haoke, haokde, gehaok (gehaokde) = a) door
middel v. e. haak verbinden: get inein - ; orrege«
(in de sjaarse) blieoe- = blijven hangen; b) vrouwelijk handwerk: (aon) 'n spreij - ; gewoner is
krossjere in deze bet.
SSe haokgare, -naolje, -werrek; gebruikelijker is
krossjeergare enz.
Opm, De bet. van sterk verlangen, haken naar
heeft het Ma. haoke niet.
bakken, hakke, hakde, gehak (gehakde) = kappen:
hout - ; gehak vleis; de gehakde blokskes hout in de
kelder legke; allied - op iem. = afgeven; z, ook
h a k k e vIe i s*.
SSe hakbiel, -hout; aof-,fien-, los-, weghakke.
ss.-afl. houthakker.
afl. heksel; gehaks, gehak,
bakkevleis*, in de uitroep bij het hakke: - , sjenevleis, duvelsvleis! Het hakke is een spel met de dop,
waarbij de speIer met de peel van zijn dop tracht
de dop van zijn tegenstander zo te treffen, dat
deze dop in stukken valt. De peel is dan zijn eigendome De uitroep is een waarschuwing aan de omstanders, omdat zij gevaar lopen dat hun hakken
of schenen getroffen worden bij het werpen en zij
dan kans lopen, dat er op hun hakken of schenen
wild vlees (= duvelsvleis) ontstaat (Franquinet).
hakmes, hakmets, v., -metser = mes om mee te
hakken: met 'n - 't vleis hakke.
haksel, heksel en haksel, 0.: - met haver crete de
bieste gere = fijn gehakt stro (al of niet vermengd
met andere zaken).
SSe hekselmesjien, z. vlg. woord,
bakselsnijder, hekselmasjien, v. of 0., -e: op de oerkoup heet heer zich 'n (of: e) - gekoch = snijwerktuig om haksel mee te snijden.
balen, hole, haolde, gehaold (afw. ww. v. o.t.t, iech
haol, diech haols, heer haolt, geer haolt; geb. w.
my. haolt naast diech haols, heer haolt) in bijna
aIle bet. v. h. A.N. o.a. a) laten komen: 'nen dokter,
de peliesie hole; b) afhalen: iemes van d'n trein hole;
geld van de spaorbank hole; nog: beer haolt (of: ha,olt)
de 80 neet = bereikt; boe haols (of: hli,ols) diech d'n
sigare = koop je? iech bin gehaold door Dr. Meers
en gebakerd door 'n Valasse = ter wereld gebracht.
SSe haolkan; OOf-, aon-, bijj-, binne-, weghole.
afl. haol, hool; behole, herhole; behaole, herhaole.

HANDDOEK

HALF

haH, haaf of hallef, in bijna aIle bet. v. h. A.N. o.a.
1, bn.: 'nen haven (of: 'nen halleven) appel; 'n haaj
(of: 'n hallef) pees; 'n haaj (of: 'n hallef) eij; de haaj
(of: hallef) stad = een groot deel ervan; d'n haven
tied is 'r te laat = meestal; 'n haaj (of: hallef) woord;
haaj (of: hallef) aprel = midden;
2, bw.: haaj en haaf tot get hObbe beslote; e glaas
haaf (of: hallef) volsjiJdde; haaj (of: hallef) veur
niks; haaj en haaj wie me de han sjeurt = iets,
dat slechts ten halve is gedaan;
3, zn., 0.: twie have (of: halleve) maken ei gehiel =
twee helften; num diech nog 'n haaj (of: hallef)
= halfje; z. ook hal v e c e n t.
ss. hallejbroor, haafbroor, hallejdoor, haajdoor, hallejduuster, haafduuster, hallejvaste, haajvaste enz.;
anderhallef, onderhaaj.
halleH, haafHlef of hallefellef, in de zegsw.: heer
heet z'nen hood (of: z'n mots) op - stoon = op
een oor.
haller, halling, hal(le)fing, m., -e = pachter, die de
halve opbrengst als pacht betaalt: vreug waos d'n
- met z'n hoesha:wwe nao bM gegange; de zoon van
'nen - met al z'n keuj en peerd is neet te good veur
miech; iech waos bijj d'n - in deem, wie veer same
begoste te karessere.
ss. hal(le)fingszoon.
afl. hal(le)fingse.
hal(le)fingse*, v., mv. = enkelv. = de vrouw v. d.
halfing: de - op h(jjjr paosbes sjank kojfie.
hallseheid, haafsjeid, v. = de helft: dat waor toen nog
e smaal str(iotsje, zoe get de - van noe.
hallweg, haaf- of hallefweeg, z. hal v e r w e g e.
hallebardeer*, z. hell e b a a r die r.
halm, hallem, -e, hellemke: de halleme van 't kore;
verg. s pie r.
hala, hals, m., hels, helske: a) deel v. h. menselijk
lichaam in versch. toepassingen: met 'nen dook um
z'nen - ; tot aon d'n - ; d'n - oetsteke; z'n vrouw
um d'n - valle, vlege; ziech, iemes d'n - aojsnijje;
't vollek brik hun d'n - ; 'n kaw zich op d'n - hole;
- euver kop vertrekke; b) bij verg.: dunne bovenste
gedeelte: d'n - van 'njles, 'njiejool.
[hills; he:ls; he:lske]
ss. halsaojer, -band, -brekend; -dook, -n(iosdook
z. n e u s doe k; -kettel; boven-, ander-, zwaonenhals.
ss.-afl. halsbrekerijj.
Opm. hals wordt dikwijls vervangen door nek,
b.v. zich de nek breke, of keel, b.v. zich de keel
aofsnijje.
halve eent, 1, have of halleve sent, m., baaf, halleve
sente: dat is geinen have, halleve sent weerd.
2, have of halleve, m., mv. = enkelv.: kinstemiech
'nen - trok geve = halve cent; deen aooekaot, dat is
zoe'nen - = men weet niet goed, wat men er van
moet denken, niet principieel iem.
halverwegen, haverwege of halleverwege, bw.:
kaom heer miech al tege; ook - wee g,
-weegs.
halvezolen, haaflappe, haaflapde, haafgelap: - van
twie paar sjeun, tien golde; z'n sjeun laote -; aw,
haajgelapde stievele.
ham, 1, steeds in de verkl. hemke gw1. met de bet.
van varkensboutje b.v. in de erretesop huurt 'ne
poet en 'n hemke; z. ook afb. bij varken.
2, sjink, m., sjinkske: 'n - van tien kilo; e bruudsje
met - ; op euzen telleur zien veer met smaak e stok
van de sjink; sjoen - , Zjang/
ss. sjinkespek; rolsjink; z. ook s chi n k.

I hamel, hamel, m., -s, hemelke = gesneden man-

netjesschaap: 'ne sjaopebok is gere gezeen, veural es
hamelsvleis in de reubesop; anders weurd heer noels
"hamel" geneump.
ss. hamelsbout, -vleis; lathamel.
II hamel*, z. vlg. woord.
hamer, hamel, m., -e, hemelke = bekend werktuig:
- , pitstang en negel; ziech verdrage wie hamel en
tang = als kat en hond; de vrouw is - en tang =
doet alles in huis.
In ss. en afl. gwl. hamer-: hamerslaag, -steel, hamere;
poleerhmner.

hamele
hameren, hamere, zw. = slaan, kloppen met de
hamer: op get blieve - ; d'n hielen daag mer en zege.
hamlel*, z. han d vol.
hand, hand en haand, han (sorns: hen), hensje,
henneke = bekend lichaamsdeel, in bijna alle bet.
v. h. A.N. o.a.: de vingers van de - ; geej miech de
- ; 'n - vol vlege = een onzekere zaak z. vIi e g;
't sjoen henneke = rechterhand; de - vraoge en de
voot kriege = een blauwtje lopen; met - en voot
zich detege were; get aon (of: ander) de hand hObbe;
op (en: aon de) beterhaand zien = beteren; lang han,
v(iolsjan = diefstal brengt schande; dee lOp op z'n = eig.; fig. hij steelt; dao heet heer 'n hensje (niet:
henneke) aon = dat doet hij bij voorkeur; twie han
op eine boek; woorden b\i een reidans: - aon - ,
poet aon poet, morrege is d'n duvel doed; euver de = beurt om beurt; in het mv. soms hen: 't biestig
leve, dat de luij maakde met in de hen te klatse.
[h~nd; h~and; ha:n; he:n; he:nsje; he:nneke].
ss. handbook, -kaar, -peer, -p6mp, -wagel enz.; z. ook
de vlg. lemmata; linker-, rechterhand; manshand;
puunhenneke.
ss.-afl. eigen-, dnderhands.
afl. hendig, handen, handele.
handboog, handbaog, m., -s: sjete met d'n-.
ss. handbaogsjotterijj.

'nen handboum
handboom, handboum, m., -buim = ronde ijzeren
staaf aan een eind breed of spits uitgesmeed als
hefboom om straatstenen uit te breken.
handbreed, handbreid, 1, 0.: 't sjeelt 'n - ; dao geit
gein - vaan aoj; 2, bn.: 'n handbreij sjerrep.
Opm. De opm. bij vingerbreed geldt ook VOOl"
handbreid.
handbreedte, handbreidde en -breidte, v., -s: twic
handbreiddes wijjer make.
handdoek, handdook, m., -deuk: 'ne zuveren - ; liene
handdeuk.
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HANDEL
I handel, handel, m., hende1ke; met de meeste bet.

v. h. A.N. o.a.: iemes z'nen - en wandel = zijn doen
en laten; d'n - bleujt = het drijven van koopmanschaP; - is - = (inz. van koopmanschap)
geen gevoels-, gemoedsargumenten; heer is in d'n
- = koopmansbedrijf; get is (neet mie) in d'n - =
{niet meer) te koop; - drieve; e veurdeilig hendelke;
- z6nder verstand is verluus veur de hand.
Opm. Bij kleinhandel spreekt men meestal van
k 6 m mer s, z.a.
ss. handelsagent, -belang, -artiekel, -geis, -weerde,
-zaak enz.; book-, import-, kies-, kunshandel enz.;
z. de vlg. lemmata.
afl. handele (ww.).
II handel, hendel, m., Os, hendelke = arm als handvat, greep: d'n - umdrejje.
hendel
eng. handle.
handelaar, hende1eer, m., -s en hendelere; hendeleerke: 'nen - in kruijeneerswaore; dikwijls met
ong. hijbet. o.a. in: - I d'n duvel is d'ne grampeerl
handelen, handele, zw.: met de meeste bet. v. h.
A.N. o.a.: dat book handelt euver Mestreeeh =
spreekt, schrijft over; zoe handelt me neet met ierleke
luij = behandelt men; d'n handelende persoen =
die werkzaam is, een werkzaam aandeel heeft; in
gif, drif - ; in koffie - = koopmanschap drijven.
ss. handel(s)ploots, -wijs.
afI. hendeleer; handelbaar; handeling; behandele; verhandele.
handeisplaats, handelsplaots, v., -e = koopstad: 'n
groete - ; handelsploots is gewoner dan handelplaots,
dat ook koopstad bet.
handen, hande, handde, gehand: dat kandt mieeh =
is mij gemakkeIijk.
handgeld, handgeld, o. = a) geld dat iem. bij de
aanvaarding v. d. verplichting tot krijgsdienst van
te voren ontvangt: d'n oosgenger kraog drijjMnderd
gOlde - ; b) het eerste geld dat een koopman of
kramer op de dag of bij opening van zijn zaak
ontvangt: - kriege, geve.
handgemeen, handgemein, bn.: - rake, zien, weurde
= elkaar te Iijf gaan.
handgUt, handgif, v., -gifte = handge1d, dat gebruike1ijker is.
handlg, hendig, bn., bw. = a) vaardig, bekwaam in:
'n -e striekeers; dat deit keer erreg - ; b) gevat: 'nen
hendige koej6ng, vent.
afI. hendigheid, Onhendig.
handje, henneke, hensje, 0., Os; z. han d.
handleiding, handleijing, v., -e: 'n korte - bijj 't liere
strikke.
handomdraai(en), handumdrejje, o. = handomdraaien: in ein - had heer ze werrek oof = in een
kort ogenblik.
handsehoen, hejs, v., -e, hejske = handbekleding:
gare -e; doeeh meek d'n -e am; dat is gei ketsje um
zOnder -e am te pakke. .
ss. hejsedoes; winter-, glaseehejse; linker-, rechterkejs.
hendsje
hiindsjuh;
kejs; verg. Rijnl. hejse
Schu. heis of heisch en in Limb. haas(I).
handsehrift, handsjrif, v., hansjrifte = a) iems. wijze
van letters te schrijven: e verdrejd - ('n verdTejde
hand); b) geschreven stuk: 'n aajd - oet 't arsjief;
in - = ongedrukt; c) onde$kening: is dat dien-'I
handtastelijk, hantaste1ik, bn., bw.: - weurde = de
handen aan iemands lichaam slaan.
handtekenen, hanteikene, zw.: onvoldoende in - =
tekenen uit de vrije hand.
afl. hanteikening.

<

<
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handvol, hamfe1, v., -1.', hemfe1ke = eig.; fig. een
klein aantal: 'n hemfelke keerse; 'n - spien; fig.
'n - soldaote; als koppe1ing: dao is gein hand vol
mek e land vol = daar is overvloed.
handwerk, handwerrek, v., -e: dat woos nog - , gei
fabrikswerrek = met de hand vervaardigd; ze waos
bezig met 'n - = borduren, haken enz.
afI. handwerreke, handwhTeker.
hanebalken, haoneballeke, mv.: de horizontale balken in een dakgebint: Onder de - sloope; tot in de - .
hanenei, haoneneij, 0., haone-eijer = a) ei van een
kip met een haan; b) ongewoon ei.
hanengeveeht, haoneklopperijj, v., -e: -e zien allewijl oofgesjaf; doot geer neet aon -'I vroog meerke
Delisse.
hanepoot, haonepoet, m., -pu: = eig.; fig. dinkste noe
tot iech die haonepu kin leze, sjriewde de meister,
roed van koleer = kribbelschrift.
hanesehrede, haonesjreij, m. = eig. trede van een
haan; fig. kleine afstand, geringe lengte: met Drijjkeuninge lenge de daog 'nen - .
hanestaart, haonestart, m., -stert, z. voorbeeld bij
ha n ev e e r.
haneveer, haoneveer, v., -vere: de kepi's waore geseerd met 'n Mssel witte of greun haonevere en de
offesere vOnte rich al eve klook met 'nen haonestart
op hunne kop es enen eehten kam met zicne start op
de tegeneuvergesUlde plaots.
hangen, haange of hange, bing of h6ng, gehaange of
gehange (afw. ww. V. o.t.t. diech hings, heer bink;
geer hank; geb. w. my. hank) in de meeste bet.
V. h. A.N. o.a. a) aan iets hogers bevestigen; ophangen: hang d'ne hood am d'n kook; b) aan iets
hogers bevestigd zijn; opgehangen zijn: de jas hink
oon d'n hook; de mantel hink am de kapstok; de
mMrdeneer woort (op)gehaange; dee - moot, verzup
neet = wie voor de galg geboren is, verdrinkt niet;
iem. get neet am z'n neus - ; de ketel kink euver d'n
keerd; noe kink heer = nu hangt bij = eig.; fig.;
de boom hink vol appele = was beladen met; keer
zat 'n keel op, of heer in e mets hUng (of: hing); de
tUng hink 'm oet de mOOd; de vleugels loote - ; am
de bel -; am ienies z'n lippe - = met aandacht
luisteren; dat hink miech de keel oet = verveelt
me gruwelijk; dat hink amein wie kattekeutele =
als droog zand.
[Mange, Mnge; hi:ng, h6:ng; geMange, geMnge]
de afw. WW. V. hebben stoott.
88. hangbr(jk, -lamp -plant, -sloot, enz.; aonein-,
neer-, oet-, umhaange, -hange.
afI. henger.
hangende, haangende of hangende: - 't perses =
terwiji er nog geen uitspraak had plaatsgehad.
hanger, henger, m., os, hengerke a) voorwerp dat
hangt, waaraan, waarop, waarin iets hangt: ze had
meer e &joen hangplensje gegeve in e gipse hengerke
am drijj roej k(j(jrdsjes; b) zekere hangplant: wat
allewijl hiel gelierd 'n "tradiscantia" het, waor vreuger mer simpel eweeg 'n hengerke.
hangkast, hangkas, v., -kaste en -kes = kast om
kleren in te hangen: d'ne jas kink neet am de kapstok, meh in de - .
hangslot, gwl. kloester (A.N. kluister).
Hannes, Hannes, m.; overdr. een onhandige sukke1,
suI, z. ook Han S.
afI. hannese (ww.).
hannesen, hannese, hannesde, gehannes: lik toch ned
te - = zeuren, zaniken, onbeholpen stunte1en
(eig. doen als een Hannes).

BARS

HANNIK
hannik, m., -e = gwl. jonge tamme ekster; fig.
slimmerik: 'ne sprekenden - .
hannik <hanne (= henne) + ik (verId. vorm).
Bijv. annik.
Hans, Hans, m., gwl. in de verId. Henske en dan ook
soortnaam: de Waole beweerde tot 't neet de Prous
z'ne meij waor, umtot dee ziech Hans neumde en
St.-Hans stOnt neet in d'n allemenak; 't is 'n henske
= baasje; 't :den mich henskes van appele = kanjers; en iech, zag Henske de gek; ziech hawwe wie
Henske de gek = zich onnozel, onschuldig, van
de domme houden; Henske de gek = naam van
de stadszot, die ook J anniske de gek heette in de
16e eeuw.
hanssop, hansj6p, m., hansj6ppe = nachtpakje voor
kinderen; uit A.N. overgenomen.
Hansworst, Hanswors, m., potsenmaker op kermissen; overdr. zot: me zaog (nl. op de kermis) - en
sooelvreters, Jan Klaasje en de berendans (Franquinet); de gewone vorm van worst is WOOTS, weurs.
haok*; haol*; haom(-)*; haim*, z. h a a k; h a a 1;
haam; hij.
haome zleh*, zw. = zwoegen, hard werken, in 't
gareel, in de haam lopen: moot iech daoveur miech
-'I (Delruelle).
haor( -)*; haordsje*; haos*, haoze*; haos*, z. h a a r
( -); h 0 r ret j e; h a a s, h a z e ( - ); h a a s t.
hap, hap, m., happe, hepke = a) de daad van
happen: in einen - had heer 't op; b) Ideine hoeveelheid: 'n hepke ete; geinen - nao binne kriege =
niets kunnen eten.
happen, happe, hapde, gehap (gehapde) = schielijk
toebijten, met de tanden wegrijten: nao get - ;
in e broudsje - ; volleksspMlkes op de Vrietof nWt
rinksteke te peerd, zakloupe, bruudsje-happe; noe
biste gewaarsjouwd, besloot Keube en happentere
wie ene kerrep, trok heer langs d'n dikken aonnummer door.
afl. heppetig, heppig.
happig, heppetig en heppig, bn., bw. = gretig, hongerig, gulzig, belust op: - op get zien = fel op;
Zjengske neet zoe - / Pieke en z'n komuite vele op de
vloer en begoste - te rape; z. ook n i e u w.
afl. heppetigheid, heppigheid.
hapschaar, hapsjaar, m. en v., hapsjare = a) vrek,
schraper, soms eenvoudig een scheldwoord: iech
hOb gein familie in mene struzak, wiestiech - /
b) penningmeester: d'n - van de Tempeleers.
hapsjaar < fro happe-chair of omgekeerd, daar
-sjaar kan beantwoorden aan duo Scherge = gerechtsdienaar. Het woord komt in aHerlei delen
van ons land en BelgH! voor met verschillende bet.
o.a. Twents-Achterhoeks hapscheere = grootbek,
feeks.
afl. hapsjarig.
hard, steeds hel II, z.a.; niet altijd in ss.; Z. vlg.
woorden.
harddraven, harddrave, gwl. in de infinitief en gesubstantiveerd: galoppere en - ; bijj 't - kreeg heer
d'n ierste pries.
afl. harddraver, -draverijj.
hardheld, helligheid, v., gwl. in eig. bet.: de - van de
weeg, de stein, de grOnd.
hardioper, hardluiper, m., os: a) mens (of dier) die
hard lopen kan of dit gewoon is: dat peerdsje is
ouch geinen - ; b) kermisIdant: /lao zaog me 'nen nWt bellen aon en in 'nen eriko.
bardop, helop, bw. = overluid: - OOje; ze mampelde
iers zoe get, meh Wen opins - zag Sf.

hardstein*, hardstein, 0.: de stOp waos van hardstein
= arduin.
afl. hardsteine.
Opm. Gebruikelijker is en was vroeger blouwe
stein; z. a r d u i n.
I haren, haore, zw. = de zeis, de zicht met de haarhamer scherp maken; z. afb. bIz. 129.
ss. haorhamel.
n haren, haore, bn.: 'n - pijj = van beestenhaar.
harentwege, -wII, haorentwege, -weI, bw.: (um) leet Mer 't drinke.
hariekater*, Z. Hen r i - Qua t r e.
harig, hMrig, bn. = met haar begroeid: dee is zoe in ze geziech; 'n -e hand; ze geziech is hMriger
gewoorde.
haring, hiering, m., -e, hieringske: Sf verkochte hieringe en biJkkeme; d'n - waos get gezaajte; z'ne baard
%Qot volsjijfkes unne van ingemaakde -e; drink beer,
slik -e, daan gaot geer neet nao de pieringe; - nWt
'n humme aon = haring met sla, komkommertjes
enz.
ss. hieringegraot, -net, -ton; miliJtsjeshiering.
ss.-afl. hieringevesser.
afl. hieringechtig.

'n herrek
hark, herrek, v., -e, herrekske = landbouw-, tuingereedschap: nWt - en sjlJp kaom d'n hoveneer in
d'n hoof; z.ook r i e k I; een bark van een vent,
Ma. 'ne stijve Klaos, 'nen houtere.
[Mrrek; Mrreke; Mrrekske].
ss. herrekesteel.
afl. herreke (ww.).
harken, herreke, herrekde, geherrek (geherrekde) =
met cen hark bewerken: de weeg herreke; de geherrekde weegskes; z. ook r i e k I.
[hllrreke] sleept. in aile vormen.
ss. bejeinherreke; op-, wegherreke.
harmoniea, harmonika, m., harmonikaas, barmonikake: (op 'nen) - speule; ook m 0 n i k a.
ss. harmonikatrein; m6nd-, trekharmonika.
ss.-afl. harmonikaspeuler.
harmonie, her(re)menie, v., -s, her(re)meniejc
muziekgezelschap: de - van Wolder heet d'n ierste
pries gekrege; in deze bet. ook er(re)menie: de erremenie heet hMren oetgangsdaag; in de bet. van overeenstemming, samenwerking gwl. harmonie, v.:
in goo} harmonie samewerreke; veer Mbbe vief erremenies en nog gein harmonie.
afl. harmonjeus; harmonjere.
harp, herrep, v., -e, herrepke = driehoekig snaarinstrument: keuning David dee op 'n - spMlde
waos e bekind model veur peperkeuk; nWt begeleijing
van de-.
ss. herrepmeziek, -maori herrepspeule; eolusherrep.
ss.-afl. herrepspeuler.
harremaatsje*, Z. hag e n a at s j e*.
hars, 1, koHef6nter, z.a.
2, bars, O.
afl. harsechtig.
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hart, hart, 0., harter of harte, hertsje: bijna in aIle
bet. v. h. A.N. o.a. bekende holle spier in het menselijk lichaam; overdr. middenste, binnenste; bij
verg. hartvormig voorwerp: 'n - klop, sleit; z'n
hart sleit wie 'ne kalle:verstart = hij is verliefd; gein

- veur iem., get hobbe; 'ne stein van m'n -; van
harte gegond; van z'n - 'ne stein make; zoelang es eus
harter geluivig nog zien; laot geinen duvel op eur beerste = zeg op wat je op het hart ligt; m'n hertsje
verlank nao diech; sj6klate harter; 'n - van marsjepein; me moot alle harten aon z'n eige numme =
men moet bij de beoordeling van anderen ook aan
zich zelf denken (homo sum); 'n ierlik -'- heet vaOl
te lijje = wie eerlijk is, heeft vaak Ieed bij het zien
van al de oneerlijkheid in het Ieven; z'n - klop 'm
wie e voel eij nl. van schrik; good - kaan neet lege =
iem., die eerlijk is of die medelijdend, behulpzaam
is, kan zijn aard niet verloochenen.
ss. hartaojer, -kwaol, -water; hartedeef, -lOs; harts-

geheim, -toch; mojers-, vajershart.
ss.-afl. hartgr6ndig, -vorremig; haTtklopping, -versterreking; dobbelhartig.
afl. hartelik en hertelik; harteloes; hartig.
hartelijk,harteliken hertelik, bn., bw. =a)diep, warm,
oprecht: -e deilnumming; - 6ntvange; ~ lache =
ongeveinsd, ongedwongen; b) krachtig, stevig, met
smaak: zwaTtbroed met spek dat is 'n - ete; dat smaak
zoe - = pittig, hartig; get harteliks welle gebruke.
afl. hartelikheid, hertelikheid.
harten, harte, my. en enkeIv., ook hart, hartes in het
meerv. = bladfiguur op kaart; de kaart zeIf: speul

- ; iech had mer ein - ; de vrouw van - ; iech hOb
twie hartes. Z. s c hop pen I.
ss. harteboer, -vrouw enz.; hartenaos, -hier.
hartig, hartelik, z. h art e I ij k b.
hartklopping, hartklopping, v., -e, gwl. in het mv.,
vervangende meestal hartklop, hartslag: dao krijste

-e vaan; liechte ----e.
hartsteken, -stikken, hartstikke, bw.: val -

drijj

meter deep in e pennemets; - douf.
hartstocht, hartstoch, m., hartstochte = heftige, onstuimige liefde voor: minselike hartstochte; zOnder
- = drift.

afl. hartstochtelik(heid).
hartsvanger, 1, hartsvenger, m., -s: met d'n - staok
heer't hert in 't hart; 2, hertendoejer, m., -s, z.a.
hartzeer, ongebr.; gwl. verdreet.
hartziekte, hartkrenkde, v., -s = hartkwaaI: heer

heet 'n zwoer - ; alderleij -s woorte geneze; de
leefde is de plezerigste - .
Hasbeijer*, m., -s = iem. uit Hesbay; overdr. ruwe
kinkel, verg. M 6 n sj 0 u we r*.

'n haspel
haspel, haspel, in eig. bet. v., in bet. b m. = a) eig.
bet.; b) verwarde moeilijke drukte: en in deen -

verloor ederein de kop.
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haspelen, haspeIe, zw. = a) eig. bet.; b) overdr. door
elkaar halen: alles doorein - ; niet voortkunnen
met: iech zit dao mer met te haspele en sjeet neet op.
afl. haspeleer, gehaspels, gehaspel, haspel bet. b.
hatelijk, hatelik, bn., bw. = a) weerzin opwekkend,
naar: heer kin zoe - zien met z'n -e opmerkinge;
b) verdrietig, onaangenaam: heh, dat is - tot 't noe

geit regene.
afl. hatelikheid.
haten, hate, haatde, gehaat (gehaatde) = wrok of
vijandschap hebben tegen: heer k6s 'm neet aUein

neet mie oetstoon, heer haatde 'm; koed weurde is
minselik, meh - duvels.
have, have, v. en my. = bezit: D'n - loupen op 't
indo Dat luigste, zag Bet, iech hOb nog geld gen6g.
haveloos, ongebr. o.a. vervangen door sjebbetig.
Have Maria*, Z. A v e Mar i a.
haven, have, m., haves, havensje: in d'n - van
Antwerrepe.
ss. havendeens; havewerreke; Maos-, ziehave.
havenaos*, in de zegsw.: dat is mer - gedoon = is
maar half werk.
havenaos <have (= halve)
aos (= haast).
haver, haver, m.: - zejje; met stelle wind is 't good zejje = zijn werk op geschikte tijd doen; laten geit ouch op = het komt wei terecht, inz. gezegd
door iem., die in het begin van een spel aan de
verliezende hand is; langen - = zweepslagen; z.
ook paard.

+

ss. haverklap, -kis, -meel, -stru, -veld, -zak; studentenhaver.
haverkist, haverkis, v., -kiste: wie 'ne bok op 'n = gretig.
havermout, havermout, m. (met klemt. op ha): 'nen

hiele k6mp - .
hawkoetee*, m., -s = iem. van 12 ambachten en
dertien ongelukken; lapsjwans.
hawkoetee een vorming als houkind?
hawwes*, hawes*, z. h 0 u den.
hazard, hazaar, m.: met - van = gevaar van; bijj - ;
dat waos - = toe val.
ss. hazaarspeul.
hazelaar, hazeleer, m., -s, hazelere = hazelnoteboom, -struik: 'n mosj zaot op d'n - .
hazelnoot, hazeneut, v., my. = enkelv.: - ete; 'n

hamfel - kwaom de kamer invlege; iech veel euver
'n-.
ss. hazeneuteboum, -sjel, -stroek.
hazenjacht, haozejach, v., haoze.iachte: op de -zien.
hazenlip, haozelip, v. = gespleten bovenlip; m.-v.
= persoon met haozelip: 'n 6ngelOkkig jungske met
e krufke en 'n - ; z. i-a 0*.
hazenpad, de zegsw. het hazenpad kiezen, Ma. ongebr.; gwl. op de luip goon, 'r vandoor goon.
hazenpeper, haozepeper, m.: - van 'nen daakhaos.
hazensprong, haozesprunk, m., -sprung = beentje uit
de achterpoot v. e. haas: e sigarepiepke vaan 'nen - .
hazenvel, haozevel, 0., -velIe: straatroep: haoze:vel!
kenijnsvel!
hazenwind, haozewind, m., -win, -winsje: es rashun
zaog me: fikse, poedele, smuiskes, takse, sjipperkes,
haozewinsjes en hijj en dao 'ne St.-Bernardsh6nd.
ss. haozewindh6nd.
he, heh, two bij verschillende uitingen: - , wat is dat
zwoer! -, is dat 'ne mins versjrikke! - , - indelik
zien veer klaor; - , wat hOb iech dao gelache; - , dat
is 'nen tege:valler! - jao, laote veer dat doen; en noe
nao bed! - nein! hObste nog neet gen6g, - ! - , wat
zekste?

HEB
heb, hob, m.: 't is alles mer veur d'n - = louter voor
het bezit; einen - is beter es tien de ziils 't kTiege =
bezit is beter dan hoop.
hebben, hobbe, had (mv. hadde of hatte); gehad en
gegad; (afw. ww.v. o.t. heer heet; aanv. wijs iech
hej, diech hejs, heer hej, veer, zijj hejje, geer hejt;
vero. iech haw enz.) als zn.ww. en als hulpww. in
bijna al de bet. van het A.N. o.a. wie mie me heet,
wie mie me welt - = bezit; me koon neet - en gehad
- = men blijft niet altijd jong; - is -, meh kriege
is de kuns; wat me heet, dat heet me, wat me kTijg, dat
wet me neet; gein ouge in z'ne kop - ; 'n vrouw,
kinder - ; heer heet 't aon 't hart = is lijdende aan:
slech weer - ; wie hOb iech 't noe met dich = wat
moet ik nu van je denken? te koup - ; jekansie - ;
iech hOb, had 't 'm gezag (gegad); vtWl te zegke - ;
't op iemes (neet) begrepe - ; ze hatte hun bieste op
ein weij loupe; hej iech dat mer ieder begrepe = had
ik dat maar eerder begrepen; heer zag, heer hej 'm
gistere gespToke.
Opm. gegad wordt gwl. gebruikt bij het, overigens
verouderde, dubbele perfectum of plusquamperfectum: iech hOb (had) 't 'm gezag gegad.
ss. beet-, leejhiJbbe; aon-, in-, aoj-, euver-, op-, um-,
veurhObbe; hebziich (niet: hObziJch).
ss.-afl. deil-, gezaghObbend; deil-, gezaghiJbber.
afl. hOb, hObberig.
hebberig, hobberig, bn., bw. = inhalig: dee kerel is
zoe - ; neet zoe - Zjengske = gretig.
afl. hObbeTigheid.
bebzucht, hebzooh, v.: allea mer - Onder de sjien vaan
ierlikheid.
afl. hebziJchtig.
I heeht, hech, bn., bw., hechte; hechter, hechste =
stevig aaneengevoegd: hechte vrundsjap; d'n eik
bleej stoon - , solied wie 'ne berreg.
afl. hechte; hechheid.
II hecht, ongebr.; z. s tee I of heft.
hcchten, hechte, hechde, gehech (gehechde) = vastmaken, bevestigen, verbinden: z'ne segel aon get - j
refl. aon zoe'n bies hech me zich op d'n doer; zier aon
z'n jemilie gehech.
ss. hechplaoster.
heden, gwl. vendaog; thans ook weI: hede; verg.
hedendaags.
hedenavond, -middag, -morgen, -nacht, venaovend,
vemiddag, vemorrege, venach, bw.: - is vergadering.
hedendaags, 1, huidesdaogs, bn., bw.: Kan boe - e
lachend brook noe lik.
2, hedendaogs, bn., bw.: aw en ---e sjrijvers; de ---e
mode; - zuut me dat neet mie.
heel, hieI, bn., bw., in de bet. van gaaj dikwijls vervangen door goons: a) niet gebroken: 't glaas is nog
- (gwl. goons); b) volledig: 'n - vlaoj aote ze met
hun twiejen op; d'n ---e middag koorte; c) aanmerkelijk, van belang; 'n - kiJd sjdiJp; 'n - deil = heel
wat; 'n - jlea; 't is 'nen ---en hier gewoordej d) in
zijn geheel met aUe onderdelen: de - stad sjrik
devoon; d'n ---e santepetik; e) volkomen, in allen
dele: noe is heer weer - en goons gez6nd; - aanders;
- get = heel wat; - vreug = zeer; - en goor (of:
hielegaar) = helegaar.
boolal, hielaal of hielal, o. = de geheIe schepping: 't
- vernuijt z'n levenskTach in 't vuurbad vaan de
gouwez6n.
beclhuids, hielhoeds, bw. = zonder letsel, ongedeerd:
- devaan aojkOmmej ook wei hie I h u i d 8.
heen, 1, wordt meestal vervangen, o.a. a) door (e)weg,

HEERSZUCHT
(e)weegin ss.ww.: A.N. heenbrengen, -gaan, -lopen;
Ma. (e)wegbTinge, -goon, -loupe; b) door naotouw:
A.N. waar is hij heen? Ma. boe is heer naotouw?
In enige zegswijzen en woorden keen: heen en triJk;
keenreis (of: de reisnaotouw).
2, heer, vero.: e strMlke sjijnt door 't gTies van wolleke
heer; euver 'm heer rijje; ze (kinderen nl.) stappe
voot veur voot door hun jdng jaore heer.
I heer, 1, Hier(e), m. = God (inz. in ss. 6nsier,
Slivvenhier, z. 0 n sHe e r, 0 n z e- Lie v eHe e r): Hiere God (of: Gaods), wat moot daovaan
terech k6mmel in's Hieregaodsvreugde.
2, hier, m., -e, hierke; in de meeste bet. v. h. A.N.
o.a. a) landsheer: de ---e van Riekholt; b) priester,
pater: 'n mes met drijj ---e; c) de hoogste op een na
in kaartspel: d'n - van sjiJppe (in deze bet. ook:
keuning); d) titel: de ---e van de stad, de wet;
e) broodheer: niemes kin twie ---e dene; f) vader:
d'n awwen - ; g) iem. van goede familie, beschaving: geer zeet geinen - , geer zeet 'ne batraoj; nog:
dao zal 'r ouch neet - op weerde = rijk worden,
voordeel door hebben; groete ---e, kaal tesse = meer
vertoon dan bezit, met dezelfde bet. 't is 'ne groeten
- , meh heer kak lieg; de groeten - speule; - en
meister zien; als aanspreekvorm: gojen aovend ---e;
in de verkl. dat is miech 'n hierke = een raar driftig
enz. perceel; ook ong. dat -I wat verbeeld ziech datI
z.ook hie r* II = waterjuffer.
ss. hier(e)boer; hierendeens, ·dinee, -das; hierekouts
(= equipage), -sj6sseteit; hiem6nk, hierneej, hierZOM; baanjer-, boeren-, hoes-, kamer-, sjiJppen-,
veldhier.
afl. hierechtig; hierlik, hiersjap.
II heer*, z. her en he e n.
I heerd* en heert*, = hardste varieteit van mergelsteen, waarvan evenals van taw (z.a.) worden vervaardigd blindbogen, lijstwerk en pijlers.
II heerd*, z. h a a rd.
heerlljk, hierlik, bn., bw. = prachtig, voortreffelijk,
schoon: - jiejuulke met kleurkes, zoe zach; wie sjoen moot Heer daan zien, dee diech 't aonseen heet
gegeve.
afl. hierlikheid.
beerlljkheid, hierlikheid, v. = het heerlijk zijn: dien
- , 0 z6n, is groet en hoeg verheve = luister; de Riekholt = (hist.) bepaald gebied, adellijk goed.
heeroom, hiern6nk, m., -e = oom die tot de geestelijkheid behoort; in de A.N. min of meer scherts.
benaming van een R.K. pastoor is hiemdnk niet
gebruikelijk.
hiemeej, -zoon = neef, zoon die tot de geestelijkheid behoort.
heerschap, hiersjap, o. = a) de heer, de vrouw des
huizes, de familie tegenovcr het dienstpersoneel:
't - is oet de stad, zag de maog; dat lik aon 't - j
(thans vero.); b) min. heer, gwl. met TOOT: dat is e
raar hiersjap, haw dich dao vanaoj.
afl. hiersjappijj.
heerschapplj, hiersjappijj, v., -e: de - hObben euver
= macht, gezag.
ss. alleinhiersjappijj.
beersen, heerse, heersde, geheers = de heerschappij
voeren over, de overhand hebben: - euver; verdeil
en heers.
ss. euverheerse.
afl. heerser, beheerse; heersziJch.
heerszucht, heerszoch, v.: door - gedreve = zucht
naarmacht.
afl. heerssiJchtig(heid).
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BEES
hees, heis, bn., bw.; heiser, heiste = schor: met 'n -e
stumj iech bin gaans - j ziech - sjrie11!ej de meiste
WOOTen - van 't sjatere en lache.
afl. heisigheid, heisheid.
heesheld, heisigheid en heisheid, v. = sehorheid: die
heiBigheid raak iech mer neet kwietj verg. do 0 fhei d.
heester, ongebr.; gwl. arbuus of stmek.
heet, heit, bn., bw. = zeer grote warmte hebbend,
uitstralend: 'n - vuurj 'n -e kachel, - waterj 't is
- vendaogj 't kin neet heiter wie koke = zieh of een
ander moed insprekend bij gevaar; op -e kole zitte,
fig.; -e tTaone, de zon brande - j missjenaris weur
iech in e - en peekil/Wart landj dao bin iech - op =
verlang er vurig naar; z. ook b I i k s e m en
geil en water- en vuurwinkeltje.
ss. heitgebakerd.
helle, de zegsw. de hefle des volks, Ma. kTapuul,
getuug, flemp.
heflen, I, hutfe, hutde, gehut (gehutde): toen hUfde ze
de ouge tege d'n hiemel en zag: s6kkeresjroepl =
sloeg; get neet kinne - = optillen; zich met - 'n
spier VeTTekke = tillen.
ss. ophuffe.
2, heffe, hefde, geheve = (van belastingen) vorderen, opleggen: belastinge - .
ss. verheffe.
afl. hefJing.
heffing, hefling, v., -e = belasting: 'n - inins.
heft, hel, 0., hefte = heeht: 't - van e meta = handvat; 't - in han h(jbbe, hawwej het gewone woord
is steel.

hegkendokter*, m., hegkedokters = kwakzalver;
verg. h e g ken a v v e k a 0 t*.
hegkeroes*, v., -roeze = hageroos: met 'n - in ze
knoupsgaat.
hegkesjler*, v., -e = haagsehaar, grote tuinschaar:
met de - 't graas oofdoen is zier vermeujend.

'n Mgkesjier
I hel, heij, two = uitroep: - / bliefvan m'n roezen oofl
[Mij]
II hel, heide, heij, v., Me, heijke = a) heidevlakte;
iech zit hijj op de - , geine sent mie op m'n prijj, wat
moot iech toch mer goon beginne/ iemes noo de Moker
- wunsej de Bessemer - j b) eriea: - pl(jkke. In ss.
ook he ide.
heij heeft in aile vormen stoott.
ss. heijbrand, -bl6m, -brem, -gr6nd, -plantj heidemaotsjappijj.
ss.-afl. heijOntginning.
af}. heijechtig.
helbezem, heijbessem, m., Os, Me: de heij, boe me -e
van maakde.
heldamp, heijdamp, m.: de kOs niks zien van d'n - j
z. he i ro 0 k.
heiden, heide, m., heidene en heides, heidensje =
ongedoopte: Heer heet diech gemaak van - tot Krisj
missjenaris Onder de heidenej Keesje waor aon de
heidene euvergelieverd = ten prooi aan onmeedogende mensen.
afl. heidendOm, heidens.
hel,j(-)*; beljere*, z. h ei ( -) I en II; h ij j e r e*.
heD, heil, 0.: - I - I de keuning = geluk; alle - en
zege/ in zegsw. Orreges gein - in zien, gein - van
verwachte = hulp, redding.

[MilJ
'n Mk (= heg)
heg, hek, v., hegke, hekske = haag d.i. omheining
van struikgewassen: 'n - van 1.50 m hoegj gesjore
Mgkej 'n aeune - j de janges kTope door de - in de
weijj door - en stroek = overa! doorheen; aile Mgke
h(jbbe hun m(J8sje = sleehte, ondeugende mensen
zijn overal; achter aw Mgke is 't good sjuile = het
is voordelig door oudere mensen besehermd,
ingelieht enz. te worden; verg. h e k (= Ma.
Mk, my. hekke) en h e k ken (= Ma. hekke,
my. hekkes).
ss. z. de vlg.lemmata.
heggeadvoeaat, z. h e g ken a v v e k a 0 t*.
heggemus, hegkemOsj, v., -mOssje == bastaardnachtgegaal: in 'n kouw had heer twie vinke en
ein - .
h~gkenavvekaot*, m., hegkeavvekaote = niet bevoegde beunhaas, raadgever in reehtzaken met
ong. bijbet.: deen - heet miech 'ne goje mod gegeve.
Mgke(n)- <heg(ge)- (= heimelijk, vals, onecht)
avvekaot; verg. vero. ol gew. uitdrukkingen als
Mgkendokter = kwakzalver, hegmunt = onwettig,
vaIs geld, hgd. Beekjiiger; eng. hedgeschool
prulschool.
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ss. heilwuns, -zjim(me)nasj zieleheil.
af}. heilzaom.
beDe*, z. he len I.
bellig, heIlig, bn., bw. in de meeste bet. van het A.N.
o.a. 't - Olieselj de -e femiliej de -e martelerej
d'n -e Sintervoosj d'n HeUigen Geistj iemes - verklaorej ze vertelde, wie d'n Hellige Vader Pius IX
zoe minnelik met z'n il/Wave in 't MestTeechs e prMtsje
maakdej 'nen -e mins = zeer godsdienstig; zegsw.
't is 'n - vaat, meh de reipe douge neet = vrome
huiehelaar.
ss. Mlligsjennisj sjienMllig.
ss.-af}. Mlligoerklaoring.
af}. helligdomj Mlligheid.
belligdom, heIligd6m, 0., heIligd6mme = a) gewijde
plaats: 't - van Slivvenhier = de kerk; bij uitbr.
't - van 'ne gelierde = zijn studeerkamer; b) relikwie: de MlligdOmme van Sintervaos.
ss. MlligdOmsvaart.
belligdomskamer, helligd6mskamer, z. s c hat kamer.
belligdomsvaart, helligd6msvaart, v., -e = bedevaart om de 7 jaren naar de St.-Servaaskerk en
toning van de re1ikwieen bij deze gelegenheid: dit
joor is - j met de - komme vMI bOeTe noo de stad;
de-in Aoke.

HEILIGE

IHEL

heilige, heIlige, m. -v., my. = enkelv. = a) gecanoniseerde: de - in d'n hiemel; de Mestreechse - ;
God en al z'n - ; eder - moot z'ne was Mbbe =
ieder moet krijgen wat hem toekomt (was = waslicht, waskaarsen); 't kos meujte veur tot eder - z'ne
was heet = ieder het hem toekomende deel heeft;
eder - krijg (of: heet) z'nen daag = ieder krijgt zijn
beurt; ter iere van wat veur 'nen - Mbstiech de
s6ndagspak aon = waarom? aon gein - gluive, oj
ze mote mirakele doen; b) iem. die godvruchtig
leeft; dikwijls ir.: 'ne sjoenen - = lelijkerd (ook:
'ne sjouwen -) = rare snijboon: zoene sjoenen rappeleer iech miech neet dao achter te zien tegegek6mme; ze beije d'n - dee geit, mer neet d'n - dee
steit = ze gaan naar de kerk voor de meisjes, niet
voor de heiligen, waarvan het beeld in de kerk
staat.
ss. AlderMllige.
helligedag, helligendaag, m., heIligedaog: Sakkermi'1lsdaag is boete 'nen - .

belrook, heijrouk, m.: de kOs niks zien van d'n - =
rook van brandend heiveld.
helt*; hette*, z. he e t; he ten.
hetversj*, bw., meestal als "boers" gevoeld en spott.
gebruikt = huiswaarts, heimwaarts: laote ver goon; min of meer vermaastrichtst maar vero. is
heivers: es de bieste saoves heivers kOmme; daanke,
iech moot noe heivers, m'n vrouw wet gaar neet, woe
iech bin (1910).
hejjer*, m., -s, in de zegsw. es de hejjers dao zien,
zien de Mbbers (of ook weI: hebbers) weg = als
men graag iets wil hebben en een ander is iem.
voor geweest.
hejjer, afl. van hej = ik, hij hadde, z. h ebb e n •.
beja*; helt, z. han d s c hoe n, he e t.

'n Mk oj kekke (= hek, hekken)

e helligehuiske (= rustaltaar)
helligehuisje, helligehuiske, 0., -s = a) bidplaats
met heiligebee1d langs de weg, kapeiletje; inz.
rustaltaar bij processies: de luij gingen iers nao de
-s kieke veur de persessie; z. r u s tal t a a r;
b) ir. = herberg, kroeg: gei - euversloan en in eder
e piJtsje beer; ze waore iers 'n -ingetrokke, um 'rs e
paar d'rop te zette.
hellige(n)beeld, helligebeeld, 0., -e: 'n aajd - stOnt
op desjouw.
heilige(n)prentje, heIligeprinsje, 0., -e = kleine afbeelding van een heilige of een godsdienstige voorstelling met een gebedje: de keplaon gaoj 't jungske
twie -s.
helligbeJd, beIligheid, v. = het heilig zijn: de - van
Sintervaos; in geur van - sterreve; de - van die aw
kerrek; de - van d'n eed = eerbiedwaardigheid;
Z'n Helligheid = de paus.

hek, hek, v., hekke, hekske = afscheiding of omheining uit palen, staven, staken: 'n iezere - ;
veur 't - stoan; 't - stOnt ope; verg. h e g en
he kken.
hekken, hekke, 0., hekkes, hekkensje = hek: iech
vroog toen bijj 't - , wienie heer zouw vertrekke.
heks, heks, v., -e, hekske = a) toverkol: benkelike
gesjiechte woorte verteld van geister en spoke, -e en
waterduvele; lielike aw - = lelijk oud wijf; b) ondeugend vrouwspersoon, ook scherts. slim, schalks
meisje, vrouw: huur die maog ins, wat 'n - /
ss. heksemeister, -perses; heksendans, -toer; touverheks.
afl. hekse (ww.).
heksel(-)*, z. h a k s e 1 ( - ).
heksen, hekse, heksde, geheks = a) toveren: Trijn
kOs touvere en - ; b) iets moeilijks goed en vlug
doen: iech kin neet - .
afl. behekse; hekserijj; z. ook ve r h e k s*.
heksenwerk, heksewerrek, o. = eig. tovenarij; gwl.
moeilijk werk dat veel bedrevenheid eist: sjaarse,
dat is werechtig gei - / idem: heksentoer, m., heksetoere.
heksesjeut*, m. = plotselinge reumatische aandoening.
I hel, hel, v. = a) strafplaats: de duvele in de - ;
duuster wie 'n (of: de) - = pikdonker; de - woort
veurgesteld door 'ne ketel oj wie "George" ze neumde,
de marremiet; verwensing: loup noe nao de - ;
brandhout veur de - = een deugniet; van een
aartsschurk, een boosaardig wijf: dee (die) is oet
de - gekrope, wie d'n duvel laog en sleep; dee veur
de - waent, moot d'n duvel te vrund hawwe = een
gevaarlijke vijand moet men ontzien; van iem.
die een hoogrode kleur heeft van opwinding, drift,
warmte: heer zaog oet, of heer de - had gebloze;
b) (plaats van) e1lende; leed: dat hoeselik leve waos
'n - veur hIWm.
[he:l]
afl. kels.
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II HEL

HEMEL

= hard in
eig. en oneig. bet.: 'nen helle slaag; 'n - peer; neut; 'n - (hel gekook) eij = hardgekookt; - vleis
= hard vlees; 'nen helle winter = strenge; de grond
is nog - ; - vrochte = "harde" granen, wintergraan; - sloon, vrere, loupe, koke; heer heet 't == hard, zeer moeilijk; d'n hardluiper leep in 't begin
- ; e stokske -onder d'n tand = iets te eten hebben;

II hel, hel, bn., bw., helle; helder, helste

iech gaon ins kieke, of iech neet e stokske - kin retse;
'n - stum = luid, hard (niet: helder klinkend);
toen zag 'r inins helop, z. h a r d 0 p; 'nen helle boer

=

welgezeten.

hel predikatief en adverbiaal, en attributief o. enkelv. met sleept.; in aile andere gevallen met stoott.
Opm. A.N. hel in: een helle toon, een hellicht is
i. h. Ma. helder.
S8.

helop.

afl. helligheid.
III hel*, tw., aansporing = toe dan: - noe, kom
venaovend; hel mer = toe maar.
[he:l]
hela, z. hoI a .
helaas, helaos en helaas, two = uitroep van smart,
droefheid: 't is helaos neet mie, dee werrem-donkele

glood; dat is 'ne zekere kier, helaas gebleke.

I held, held, m., -e, hel(d)sje = dapper iemand: 'nen
- zien; ir. de bis miech 'nen -; d'n - van 't verhaol
= hoofdpersoon.
[held; helde; hel( d)sjeJ
ss. heldendoed, -tied; heldedaod, -mood, -rol; gloufs-,

zieheld.
afl. heldhaftig; heldin.
II held*, in de uitdrukking: op held stoon, een term
bij het toppe, als men van de zeven of tien sjmome
op de lei er nog maar een overheeft.
[held]
helder, helder, bn., bw.; helderder, helderste: klinke; - toene = niet dof, gesmoord; - loch =
onbewolkt, niet mistig; - leech = glanzend, klaar;
- (wit) lievend; - water = klaar, niet troebel; met
- roej en blouw tikkele = niet dof, licht; 'n - zaak
= duidelijk; dat is miech nog neet - = klaar.
[he:lder; he:lderder; he:lderste]
SS.

helderblouw, -roed, -wit.

afl. helderheid.
helderziend, helderzeend, bn., bw.: zijj is - = in magnetische slaap onzichtbare dingen kunnende zien;
ais zn., m.-v., my. = enkeIv.: 'nen, 'n helderzeende.
afl. helderzeendheid.
helemaal, hielemaol, bw. = geheel en aI: - verkierd;
bistenoe - gek (of: biste noe -)?
I helen, heile, zw. = genezen a) doen genezen: d'n
dokter wis de wOnd gaw te - ; b) beter worden: de

wond heilt good, lanksem.

II helen, hele, heelde, geheeld = a) geheimhouden,
verbergen: get - (gwl. verhele); b) gestolen goed
onder zich houden: - is eve good wie stele.
afI. heier, heling; verhele.
heift, belIef, v., bellefte = een van twee gelijke delen, waarin iets is verdeeld: de - van 'nen appel;

mle es de - geit nao de belastinge; op de 't werrek l'eur de - aofmake.

zien;

hellebaardier, hallebardeer, m., -s = bewaker (met
een hellebaard): de - 8 waore gesjachrineerd, umtot
me hun niks haw geprizzenteerd (IR44).
bellemins*, bn., bw. = in hoge mate: -e pijn; zich

- ergere.
hCllemins = elements (met de bijgedachte aan hel?)
hellemoor*,
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V. =

helleveeg; Z. moe de r, moo r*.

helleveeg, helleveeg, v., heJlevege: dat wief dat is 'n
- ; Z. vee g II.
hellewicht, heJlewiech en -weech, 0., -wiechter,
-weechter = duivelskind, kind der hel; booswicht:

-1 duvelsjonkl van de poort aof, reep de boer vol gif
en spiet.
helm, hellem, m., -e = metalen hoofddeksel: met 'nen
- op z'ne kop; met - en sjeld; nog: met d'n gebore = gelukkig in zijn ondernemingen, biezonder begaafd.
[hellem; helleme]
helop*; help, Z. h a r d 0 p; h u I p.
helpen, hellepe, hollep, gehollepe (afw. WW.V. o.t.t.
diech hOlleps, heer hOllep) = a) bijstaan, behulpzaam zijn: iemes - ; iemes -metz'nejas (aondoen);
iem. oet d'n droum - ; noe bin iech gehollepe = uit
mijn nood, verlegenheid gered; 'n hensje - ; b) bedienen, gerieven; zeet geer al gehoUepe, mevrouw?
c) redden: refl. zich wete te -, zich neet kinne - ;
d) heilzaam zijn, gunstige uitwerking hebben: dat

zal wel - tege d'n hoos; en weur iech koed, dan Mllep
hijj gei beuke; ir. en dreigend: iech zal 'm -1
[hellepe; hollep; gehOllepe] ook hOlleps, hOllep
hebben sleept.
ss. op-, terech-, veuroethellepe.
afl. heUeper (of: hOUeper), hellepster (of: hOllepster);

MUep; behellepe.
hels, heJs, bn., bw.

=

a) eigen aan de hel, van de hel:

de -e stmffe; zoe ontsnapde d'n drOnkaard aon 't vuur van de ketel; b) bij uitbreiding: duivels, vreselijk: dat deit 'n -e pijn; c) heel erg: - donker,
- nijdig, - giftig zien; ook: dao zouste - vaan
weurde = zeer kwaad.
hem, hiiiim, z. h ij.
hemd, humme, 0., Os, hummeke = bekend onderkledingstuk: e zuver - aondoen; en Net heet achter

't Lommelefebrik, de aw SinfToen Mor hummekes
getik; titel van een toneelstuk: IJrijj naakse en eine
zOnder -; Mesjeel, Mesjeel, d'n -- is langer wie d'ne
keel = spott. van iem. wiens onderkleding onder
de bovenkleding uitkomt; heer heet gein - aon ze
gaat (of: z'n vot) = is doodarm; dee zouw z'n weggeve = iem. die zeer of te milddadig is (Ma.
gooderrems);inz'n-stoon,eig.,fig. = aanschaamte en schande blootstaan; iemes tot op z'n - oetkleije, eig.; fig. = van alles beroven, of: te schande
maken, al zijn gebreken enz. openbaar maken;
spott. uitdagend: wat zouste? kom mer ins op, eine

slaag en de steis in d'n -.
hummesknoup; hummeslip; dames-, doeds-,
hiere-, nacho, sporthumme.
hemdrok, humperok, v., humperokke: de bekker had
altied 'ne blouwen - aon en 'ne sjoUek veur.
humperok
humpe
humme (= hemd verg.
ss.

<

<

halfhempje) + rok.
hemdsllp, hummeslip, m., hummeslippe: me zaog

z'nen - oet z'n brook steke.
afl. hummeslippe (ww.) z.a.
hemdsmouw, hummesmouw, m., -e: in z'n -e kwaom
heer nao onder; heer is in z'n -e = zonder jas;
eelken daag e driiodsje, is 'nen - in 't jaor = vele
kleintjes maken een groot.
hemel, hiemel, m., -e, hiemelke = a) verblijf der
zaligen: God in d'n -; de ingele in d'n - ; heer waos
in de zevenden - = heel gelukkig; m'ne maan is in

d'n -, dao bin iech zeker vaan, heer heet 'ne gouwe
knievel met zellevere hiiorkes d'raon; 'ne stool (of: e
steulke) in d'n hiemel verdene = zich zeer verdienstelijk maken door goede werken; Z. ook b u k ken;

HERENHUIS

HEMELDAUW
b) uitspansel: de staren aon d'n - ; de blouwen - ;
Onder de bloeten - sloope; es d'n - invelt, :den aIle
mlJssje doed; c) draagbaar verdek, draaghemel,
baldakijn: de pestoer met Onsier leep Onder d'n - ;
nog: - en eerd = hete bliksem.
ss. hiemelhoeg, -liechaam, -poort, -riek, -vrMg, -vuur,
-water; hiemelsblouw; noojaors-, zomerhiemel.
afl. hiemelechtig, hiemels, hiemele, gehiemelte.
hemeldauw, hiemelsen douw, m.: dee leef van d'n
hiemelsen douw = verdient niets.
hemelen, hiemele, ZW., gw1. met goon = sterven: dee
is erreg kraank, dee geit - .
hemels, hiemels, bn., bw.: - manna = uit den hemel; de -e glorie = in de hemel; -e glans = (als)
uit de hemel, bovenaards; -e me:dek = eig.; fig.
verrukkelijk, zalig; wie veulste diech, vroog iech 'm,
wie heer pas getroud waar; - zag heer; - sjoen
waos 't dao = overheerlijk; z. ook hem e I d a u w.
hemelsbreed, hiemelsbreid, bn., bw. = zeer uitgestrekt, aanmerkelijk: 'n - versjel; die breurs versjele - metein.
hemelvaart, hiemelvaart, m. = a) opstijging naar
den hemel: de - van Slivvenier; b) kerkelijke feestdag, veertig dagen na Pasen: 't is mih'rege - (of:
Hiemelvaartsdaag).
ss. Hiemelvaartsdaag; Slevrouwe-hiemelvaart; Maria-hiemelvaart.
hemke*, z. ham.
I hen, pers. vnw. z. hun I.
II hen, hin, v., hinne, hinneke ('t gewone woord voor
kip): hinne /w:wwe; de hinne rope de boere met pie,
pie, pie, de kukes met kloe, kloe, kloe; es de boer 'n it, daan is de boer kraank of de - ; ier 'n - e kare
oppik = zeer vlug; ze zuut oet wie 'n geplokde (of: verruzelde) - ; de beste - Iek weI ins 'n eij in de nietele
= het beste paard struikelt wei eens; z. ook kip.
ss. hinne-eij; hinnemerret, -sop; breuj-, hoes-, Uk-,
sophin; waterhinneke.
Hendrlk, 1, Harie, m., os, Harieke: n6nk - ; d'n
awwen en de jOngen - ; z. ook h a r i e kat e r*
(= Henri-quatre).
2, Hindrik, m., -e; z. ij z ere n.

'nen hariekater
hengel, hingel, m., -e, hingelke = oorvormig handvat: d'n - van de koffiepot is gebroke; voor de bet.
van vistuig, hengelroede z. v e s gee r d.
hengelen, hingele, zw.; eig.;fig. -noo k6mpleminsjes
= moeite doen om te krijgen.
hengeiroede, z. v e s gee rd.
hengseI, 1, hingsel en gehingseI, 0., os: de deur oet de
-s huffe.
2, tuurling, m., -e; z.a.

hengst, hings, m., hingste, hingske = a) mannetjespaard: 'ne jOngen - ; de hingste koore; b) aardew.
afgekeurd werk: iech hOb miech doo 'nen - trokgekrege.
ss. dek-, klophings; boeren-, karenhings.
ss.-afl. hingstekiUJring.
afl. hingste z.a.
henker, henker, m. = eig. beul, alleen nog in verwensingen: haDl 'm d'n - , es iech eine snap.
hennep, z. k e m p.
Henri-quatre, hariekater, m., -s = puntbaardje, sik
(als Hendrik IV van Frankrijk droeg): 'ne bokkebaard hedde me, wie 't mode waor, 'nen -, wat dan
eigelik "Henri IV" mos verbele.
henske*; heppetig*, z. Han s; hap pig.
her, heer, bw. = heen, sedert: door aIle tijje - , tot op
vendaog, :den ze in de minderheid gebleve; van ajds
- = van ouds her; verg. he e n 2, h ij j e r e*
en herwaarts.
herberg, her(re)berreg, v., -e, her(re)berregske =
cafe (van mindere rang): 'nen oppassende maan,
noets in de -e ligke, altied toes; dat is 'n nuij - , de
pinsjes haangen oet = tegen iem. met een druppel
aan de neus. In kleine herbergen hing men vroeger
een pint boven de deur.
ss. boereher(re)berreg; dorrepsher(re)berreg.
afl. her(re)berrege (of: beher(re)berrege); her(re)berregeer.
herbergen, her(re )berrege, her(re )berregde, geher(re)berreg: boe moot iech ze - = onderdak verschaffen? iemes, get neet kinne - = onderbrengen.
herbergier, her(re)berregeer, m., os, her(re)berregeerke = waard; iem. die een herberg houdt: daobijj
bin iech nog - en drijJ m'n zaak met iere; de bOnd van
-B.

afl. here re )berregeerster.
herdenken, herdinke, herdach of -doch; herdach of
-doch: de doeje - = de gedachtenis verlevendigen;
met dankbaarheid - , al wat heer veur Mestreech heet
gedoon = in herinnering brengen.
afI. herdinking.
herdenking, herdinking, v., -e = herinnering, gedachtenisviering: de - van de bevrijjing van Mestreech.
ss.-afl. doejenherdinking.
herder, herder, m., Os, herderke = a) schaapherder:
d'n - met z'n SjliOp; de herderkes kaome geloupe met
deukskes, metfmit • .• en 'nen trap; b) pastoor: d'n
- vaan de parochie; c) als herders geklede jongetjes
in een processie: dao Iepe dit joor vaol herderkes in
de persessie vaan Sintervoos.
ss. herdersfluit, -staaf, -sjop, -vollek, -zaank; sjaops-,
opperherder (= paus).
afl. herderin, herderlik.
herdls*, z. hag e dis.
here*, m., -s = voorhuis, ruimte voor de toonbank
in de winkel: de tapperijj woort op d'n - gehawwe;
maak dich d'n - aof = mijn huis uit; loot dich sjere
bijj VTOUW Rea! al op d'n - ; ook ere.
(h)ere
fro aire of lat. area (= dorsvloer, deel);
ron1. eren. KiI. ere; duo Ahren; Schu. kent ere, eren
of nere.
her(r)emiet, z. ere m i e t.
herengoed, hieregood, 0., -geujer, -geudere = grote
voorname bezitting: gemekeliker 'n - bedorreve es
'n stmhut vemJorreve.
herenhuis, hierenhoes, 0., hierehoezer = voornaam
woonhuis: de hierehoezer oet de Groete Staat :den
allemool winkels gewoorde.

<
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HERENKNECHT
herenkneeht, hiereknech, m., -s = knecht van een
heer, gwl.livreiknecht: twie hiereknechs st6nten aon
depoOTt.
herenleven(tje), hiereleven, 0., -levensje: dao had heer
'n hierelevensje = gemakkelijk, lui en lekker leven.
herfse (ldes)*, z. her r ens e* (k i e s*).
herfst, herre(f)s, m., herrefsie = jaargetijde: in d'n
- waor d'n oorlog oet; in de vreugen - .
88. heTTes-, heTTejsdaag, -loch, -maund, -tied; naoheTTes, -heTTejs.
afl. heTTes-, heTTejsechtig.
herfstbloem, herres-, herrefsbIOm, v., -bI6mme: veurjaorsbl6mme en heTTesblomme.
hertstdraden, zomerdraOj, mv.: allein weurde veer
weI ins bestTiep door e geweej, wat andeT de naom
zomerdriiQj door de loch zweej. Al komme ze hijj neet
vreuger veur es hoegerop, tach heite ze in Holland
die dinger "herjstdraden".
hertstweer, herres-, herrefsweer, 0.: manjejiek - um
ap jach te goon.
herhaaIdeUJk, herhaoldelik, bn., bw. = telkensweer: 'n
-e waarsjouwing; iemes - waarsjouwe; - dr(Jkke.
herhaIen, herhole of herhaole, herhaolde, herhaold
= opnieuw verrichten: oj ze in FTankTiek die
grappe nog ins - welle, weit iech neet; iech kin 't
neet gen6g -: bis veumechtig! = opnieuw zeggen;
refl. datjeit herhoolde rich eelken daag.
afl. herholing, herhooling.
herhallng, herholing of herhaoling, v., -e: met - van
m'n wMTd van gistere; bijj - get zegke; in aldeTleij
-e vervalle.
ss. herhoolingsoejening, -anderwies.
herkauwen, z. n.errige*, nerringe*.
herkrijgen, herkriege, herkreeg, herkrege inz. refl. =
weerop krachten komen: naoz'nkrenkdeheetheerzich
goodherkrege;dieplantheetviWlgelijjedoor'tgevruur,
meh ze begint zich noe te - ; verg. her p a k ken.

'nen herkuul
herkuul*, m., herkule = a) beroepsworsteIaar, gewichtheffer op kermissen: d'n - met z'nen helleper;
b) iem. met buitengewone lichaamskracht.
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hermeUJn, her(re)melien, O. of m.: 'ne mantel van oj 'nen her(re)meliene mantel.
afl. her(re)meliene (bn.).
hermiet, z. ere m i e t.
herpakken (zieh), herpakke (ziech), herpakde (ziech),
herpak = a) weer op krachten komen: van dee
slaag heet rich 't gilde noets kinne - ; en Treech
herpak zich weer; b) zich herstellen, opnieuw en
beter doen: heer zweeg en iech doch dat geit mis,
meh heer herpakde zich dadelik; verg. herkrijgen.
herrebe*, m., -v., -s = zeur, zwetser.
heTTebe, oorspr. naam van een bewoner der Rechtstraat, die, toen hij als Sinterklaas eens de kinderen
zeurderig de les stond te lezen, maar vergat de
geschenken uit te delen, plotseling door een ongeduldige moeder werd onderbroken met de uitroep:
HeTTebe, all! hoor! geej dat keend get.
herrense*, m., (of: herrense kies) = Limburgse kaas
(uit het land van Herve): e sWkske - ; 't rook noo
heTTense (kies).
hersenen, hersens, herses en hersene, mv.: a) eig. de
herses looge bloet; b) orgaan van denken: zich de
herses breke euver de touwkoms van z'ne won; wie
kreeg heer dat in z'n herses = hoe kwam hij aan de
gedachte; c) verstand: dee jdng heet gein herses veur
wiskunde; d) schedel, bij uitbr. hoofd: iemes de
herses insloon; met z'n sjeel herses (Jrreges tegenaon
loupe.
ss. hersenappera.~ie; hersebeslaag, -pan, -weTTek;
kallejsherses.
hersensehudding, hersesjOdding, v., -e = hersenaandoening door schok of slag: heer veel d'n trap ooj
en met 'n - h(Jbbe ze 'm opgeraap; heer heet 'n (gekrege).
herstel, herstel, 0.: - van zake; tot - van z'n gez6ndheid = tot de vorige toestand brengen; z'n - liet
te wunsen euver = genezing.
hersteUen, hersteIle, zw. = a) weder in de oorspronkelijke toestand brengen: d'n awwen touwstand - ; e monumint - ; b) beter worden: 'n krenkde - ; herstellende zien = . beter worden; nog:
refl. zich - van de sjnk = het bestuur over zichzelf, zijn aandoeningen weer hernemen.
afl. herstel, herstelbaar, hersteller, herstelling.
herstemming, herstumming, v., -e = tweede stemming: de - heet ploots d'n ierste meij.
hert, hert, 0., -e, hertsje: in 't hertekamp zien jdng
hertsjes gebore.
ss. hertekamp, -jach, -leer, -vleis; dam-, edelhert.
hertendoejer*, m., hertedoejers = hartsvanger: wie
heer de jegers met greun pekskes aon en hertedoejers
op zijj, had gezeen.
hervormen, hervOrreme, hervOrremde, hervOrremp:
't 6nderwies - ; de zoldeT waos herv(Jrremp in 'nen
tejaler.
afl. herv(Jrremer, herv(Jrreming.
herwaarts, z. h ij j ere *; Stille geeft op als Ma.
hei hire (spelling St.).
hesseling, Z. me u n*.
het, 't, het, 1, lidw. O. enkelv.: 't (het) keend;
2, vnw. in dezelfde gevallen als in A.N.: dat
keend, 't luustert toch neet; wat kin 't zien? 't is 'm
verboje; umtots diech 't bis; 't woos ap 'ne zandag;
't gebtifJrt; 't regent; weZste 't neet Mbbe; 't good
kinne doen; nog: 't smoondags = elke.
Opm. De uitspr. het (met de evan A.N. wet) wordt
niet dikwijls gehoord, de uitspr. met;) (gespeld ')
is de gewone uitspr.

HETEN

HINNEPOLDER*

heten, heite, hedde, geheite (afw. ww.v. o.t.t. diech
hets, heer het, geer het; geb. w. my. het) = a) noemen: iech heit dat 'n leuge = noem; iem. welkOm - j
b) worden uitgedrukt met: "kalkoen" het in 't MestreechB "sjroet"j c) de naam hebben van: heer het
Zjang Bindels; d) de naam geven: ze hedden 'm de
Kr6nselj en dat het Katteliek! = is wat de naam
aanduidtl het dat werreke, dat is lijntrekke!
hetgeen; hetzellde, z. de g e n e; d e z e II e f d e.
heug, baog, in de zegsw. tegen - en miiiig = in
strijd met.
heugen, baOge, haogde, gehiiOg: die straoj sal diech-,
menneke = zul je je blijven herinneren; zoelang wie
miech hIiOg = als ik mij kan herinneren.
afl. hIiOgenis.
heugenis, haogenis, v.: 'n - aon beter tijje = herinnering.
heuje(-)*, z. hoe d e ( - ).
heulenteer*, o. en m. = hout van vlierboom, -struik:
'ne pijl van - j op 't peperre siilderke haol iech d'n - .
heulentere*, 1, m. = vlierboom, -struik: es me soorte
met hun aw Mestreechter naome mOs neume, dan kOs
me beginne met - oj jleer.
2, bn. = van vlierboomhout: 'nen - stek.
heulenteer = duo Holunder; Kil. holder-, holler-,
holentere. Bet. misschien oorspr. holle boom; Schu.
heulenteer, holenteer.
heup, heup, v., -e, heupke: 't op s'n --e kriegej ze
(de "mooswiever") beg6ste in hilOr -e te wagkele,
akk6mpanjeerde met hun kMmpe op de plavejje en
kletBde in hun han debijj.
ss. heupgevriech, -jiech, -.spierj linker-, rechterheup.
heur(-)*;heure*, Z. huur(-); huren, hoorn.
heus, ongebr. als bn., bw. en tussenwerpsel, vervangen door zier beleej, leej, vruntelik, woerelik, po:dtieJ.
hlel; hiel(-)*; hlemeI(-)*, z. h a k I en v e r z en e n; h eel ( - ); hem e I ( - ).
I hler, bijj, bw. = op deze plek: - vlaak bijjj heer is
neet mie - j hijj en daoj - deit me dat andersj liemet = hier daarmee.
ss. hijjaoj, -aon, -achter, -bove, -Zangs, -neve, -nao,
-oet, -6nder.
n hler*, m., -e = glazenrnaker, waterjuffer: boete
neumde ze 'nen - ouch wei p6ppesnijjer oj op s'n
boers p6ppesjniejerj --e, die ze in Holland juJJers
neume, weurde gemodemizeerd tot libelle.
IIIhler(-)*, z. heer, here( -).
hlerheen, z. h ij j e r e*.
hlemamaals, hijjnamaols, 1, bw.: heer krijg z'n straoj,
hijj oj - = na dit leven; 2, 0.: in 't - = volgend
leven.

hlj, onderwerpsv. beer; zwak betoond: er, 'r: heer
heet 't gedoonj er (of: 'r) is te laat; is er (dikwijis
gespeld: isser) dao? wit 'r (gespeld: witter) dat? houw
'm tot er (gespeld: totter) kots.
voorwerpsv. baom; zwak betoond: em, 'm: dat
waos hdiim te mechtigj se gaoven em (of: 'm) 'n botramj se leten em (of: 'm) mer goon.
hiJgen, biege, hiegde, gehieg (gehiegde) of hijge,
bijgde, gebijg (gebijgde): dao is rui:r:ing gewees in de
kaJjee, hiegde ze = sprak ze bijgend, buiten adem,
zwaar ademhalend.
hijj*, Z. hier I.
hijjere*, bw. = meer naar deze zijde; hierheen: 'n
hoes - j z. her w a art S.
hijjere = duo bierher.
hijsen, ongebr.; vervangen door optrekke enz.; een
bijsblok is Q.a. katrol, tiersak.
hlk, hik, m., hikke, hikske = kramp·van middenrif;
het geluid: d'n - hObbej kinderspreuk: iech hOb d'n
- , iech hOb de slik (of: de pik), iech hOb 'm noe, iech
hOb 'm daan, iech geej 'm aon m'ne buurmaan (of:
aon broor J aan), een bezweringsformule, om de hik
kwijt te raken.
hlkken, hikke, hikde, gehik = een hikkend geluid
maken; de hik hebben: iech hOb miech verslik en noe
moot iech - ; geej 'm e glaas water, dan sjeijt er oet
met-.
afl. hik.
hln(-)*; Wnde; hings*, Z. hen ( - ) en volgendelemrna's; ongebr.; Z. hen g st.
hlngste*, gwl. in de onbep. W. (aardew.) afgekeurd
werk in orde maken Z. hen g s t b.

hinke b

de hies
hles*, v., -e = holte acbter de knie. hies = Kil.
haessen; duo Hachse; Rijnl. his (Rh.Wtb.) = Kniekehle; Schu. vermeldt hees = knieholte als Limb.

hinken, hinke, hinkde, gehink = a) rnank gaan,
kreupel gaan: hiler hink nag van dee vaal, Us; b) op
een been voortspringen: de kinder :den aon 't - .
[hinke; hinkde; gehink]
hinkpot*, m., -pot = met krijt op de grond gemaakte tekening, waarbinnen volgens bepaalde regels
een "hinkstein" in de vakken der tekening moet
worden gehinkt.
hinksteen, binkstein, Z. h ink pot.
hinneluip*, m., -e = kippenren: d'n - weurt te klein
veur twintig hinne.
hinnenejjer*, m., -s = gierigaard, krentekakker.
hinnepolder*. m., -s = hoenderhok; alS "boers" gevoeld.
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HOEJERE*

HINNES*
hinnes*, o. = kippenhok: achterind'nhoofheet'r'n-.
hinnevlels*, o. = kippevel: dao zouste - vaan kriege.
hinniken, z. joe e h e I e*.
hit; hits*, ongebr. gwl. ponnie; z. hit t e.
hitsig, hitsig, bn., bw. = zeer vurig, driftig; verg.
k 0 I e ri g*.
hitspiep*, v., -e = warmtegeleiding, verwarmingsbuizen.
hitte, hits, v. = grote warmte: die - is neet oet te
hawwe; ze hadde zich op de - gekleijd; de - en 't
gevruur, ze pakden 'm vas (van een jonge boom).
ss. hitsblaor; middag-, zomerhits.
afl. hitsig( heid).
hitteblaar, hitsblaor, v., -e: op hiiiJren errem had ze 'n
groete - .
hittentrit*, m. = manke gang: 't is zoe e klei minske:
ze heet zoe get 'nen - .
ho, ho of hoh, two = uiting van tereehtwijzing, matiging: hoI hoI dat luigste, dat meinste neet; in het
liedje: Mh, Mh, Mh Pie, zeve sent 'ne reiperok,
miJrrege sleit de boter op! = uiting tot opwekking.
hob*; hobbe*, z. he b; he b ben.
hobbel, hobbel, m., -e = oneffenheid: 'ne weeg met

--e.
afl. Mbbelig( heid).
h6bbeldeb6bbel*, bw. = hobbelend, z. vlg. woord.
hobbelen, h6bbele, zw. = met sehuddende, sehokkende beweging op en neer, heen en weer gaan:
met eus hel opgepompde ben Mbbelde veer euver die
dikke Mtskejje van de diJrrepsstraot; 't waos MbbeldebObbel, tot veer veur de kerrek kaome; z. s t 0 k k e*.
afl. Mbbel; geMbbels, geMbbel.
hobbelpaard, sjogkelpeerd, 0.: d'n hielen daag zit
Pieke op ze - . Z. afb. bIz. 371.
hoeus-poeus, hokes-pokes, m. = bekende toverformule van gooehelaars.
hOd*, z. hoofd.
h6ddel*, m. = knoeiboel, verwarde toestand: 't is
miech dao 'nen - (of: Mddeleboel).
Mddel, wrs. verwant met ned. hoddelijk = lorrig,
voddig en Zn. hodden in hodden en vodden = lorren;
Sehu. hoddel = slordige toestand.
h6ddele*, hoddelde, gehoddeld = a) knoeien, onhandig wurmen: laot ze mer ins - , dao kump toch
niks van terech; b) ongehuwd samenleven: dat
Mddelt mer biejein.
Mddele = Rijnl. huddeln (Rh. Wtb.); Sehu. hoddelen (Limb.) = sukkelen, in ongeregeldheid zijn.
afl. Mddeleer; geMddels, geMddel.
hoddelen*, in de zegsw. in's duvels hoddelen naom.
hoddelen een opzettelijke variant van goddelijken
(naam)? met de bijgedaehte aan Mddel(e)?
hodju*, z. hotju*.
hoe, wie, bw.: - geit 't? - wied is 't? neet - of wat
weite; - laanger, - gekker. Voor het vgw. wie*
z. a I s.
ss. wielang, -veer, ozier; wie-langer-wie-lieverkes.
I hoed, hood, m., heuj, heudsje, heuteke; of hoed,
m., hu, huudsje, huteke (de verkl. met -ke hebben
affekt van liefheid); hood en hoed worden o.i. gwl.
zonder betekenisversehil door elkaar gebruikt,
soms wordt hood bij voorkeur van een vrouwenhoofddeksel, hoed van een mannenhoofddeksel gebezigd: 'ne strujen hood (of: hoed); 'nen hoegen hood
= hoge zijden; z'nen hood (of: hoed) aofnumme; met
d'n hood (of: hoed) in de hand; wat steit Majke dat
heuteke leef! van een trouwlustig meisje: ze zouw
'nen hOnd met 'nen hood op, numme; niks blink mie
en is me gawwer meuj, es seldaoteleefde en hoeg heuj.
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ss. heujedoes, -febrik, -winkel; dames-, hieren-, janges-, winter-, zomerhood (of: -hoed); slaaghuudsje.
Zowel hoed als hood, ook in het mv. en de verkl. hebben stoott. verg. hoe d* = huid I en h u i d* =
hoofd.
ss.-afl. heujemeker.
II hoed*, z. h u i d I.
hoedanig, ongebr.; vervangen door wat veur ein(e).
hoede, ongebr. op zijn hoede zijn, Ma. zich (zier) in
ach numme; z. k a v ere.
hoeden, heuje, heujde, geheujd: de keuj - = oppassen bij het weiden; refl. zich veur iemes - = in
aeht nemen; wee zouw ziech veur zoe get -?
afl. beheuje; heujer.
hoedenmaker, heujemeker, m., os: 't gild van de -s
en lintwerrekers.
hoedespeld, heujespang, v., -spaange: die lang --e
mote tegeswoordig 'n diJpke hiJbbe.
I hoef, hoof, v., hove: 't peerd had 'ne nagel in ein van
z'nhove.
ss. hoofbeslaag, -slaag; achter-, veurhoof.
II hoer, hoeve, hoof, m., haof, haofke = hofstede:
heer had 'ne groeten - in Sibbe, meh dee heet heer aon
de mijne verkoch; z. ook h 0 f en t u i n.
ss. pachhoof.
hoefblad, hoofblaad, 0.: 't groet - greujt viiiJllangs 't
water; ze heiten 't hijj perresolle.
hoefijzer, hoofiezer, 0., -s = voetijzer van een paard,
ezel: 't peerd heet 'n - verlore; 'n taofel in de viJrrem
van 'n - ; eyniseh van iem. die stervende is: ze
hiJbben 'm al de -s aofgerete.

'nen hoofsmeed
hoefsmid, hoofsmeed, m., -smeij = smid die inz.
hoefijzers maakt, paarden en ezels beslaat: heer
waos eigelik - van z'ne stiel, meh heer maakde ouch
sjiJppe, herreke en stanketsels.
hoeg(-)*, z. h 0 0 g.
HoeglOstigheid (Ziene)*, titel, z. k a rna val.
hoeje*, v., -s = knot:'n -gare(als vero. opgegeven).
hoejere*, hoejerde, gehoejerd: alles hoejerde bejein en
zeukde zoe werremde in de kaw = kroop dieht bij
elkaar; refl. zich bijj de kachel - = zieh (ineengedoken) koesteren.
ss. door-, oethoejere.
hoejere, frequentatief van hoeje = mnl. huden
eng. hide = bergen, wegbergen. Nog gewest. b.v.
in Overijsel. Schu. hoeieren = langzaam warmen.

HOEJERPOT*

HOGE

hoejerpot*, m., hoejerpot en -potte = a) een soort
van vuurtest: de bolsters (van de bokent) woorte gebruuk um te branne in de hoejerpOt met'n aomer in de
middel um han of veuj d'rop te werreme; met hun veuj
of han bove d'n - ; de koej6ng trok de hoejerpotsjes
van de wijfkes um; b) overdr. koukleum.

'nen hoejerpot
hoek, hook, m., heuk, heukske = a) meetk. term: 'ne
rechten - heet 90"; b) plaats binnen twee muren
enz.: in e verlore heukske van d'n hoof; in 'n heukske
met e beukske = plekje; in d'n - mote stoon veur
straof = te schande staan; op d'n - van de Vrietof
en de HeUemstraot; oet d'n - komme = plotseling
te voorschijn komen met een snedige opmerking;
laot hun mer iers ins oet d'n - komme = hun voorstellen doen; van aUe heuk en kante, of: oet aUe heukskes en leukskes = van overal; op aUe heuk van de
straote zuuste 'm stoon kletse = overal; d'n - umgoon = fig. sterven; hook heeft in het Ma. gwl. niet
de bet. van visangel.
ss. hookkamer, -punt, -tand, -taofel; boeten-, drijj-,
veerhook, oethook.
afl. hokig.
Opm. ss.-afl. als vijf-, achthoekig luiden in het Ma.
meestal viefkentig, achkentig.

op de hoeke zitte
hoeke*, 1, mv., huukskes = hurken, hukken: dao
zaot Greet op hiior - met hiiore sjoet vol struijgood;
bij verg. 'n aajd lieg huiske wat op z'n - zaot tosse
twie flinke winkelhoezer.
2, hoekde, gehoek = op zijn hurken zitten: heer
hoekde achter de struuk op de gr6nd en heel zich
muiskesstel; heer hoekde dao-op wie de hinne.
hoeke = A.N. huiken, mnl. huken (verwant met
gelijk bet. hukken, mnl. hucken).
hoekhuis, hookhoes, v., -hoezer: 'n - met twie
kiekoete = huis op de hoek van twee straten;
de bis proprietaire gewoorden van 't - in de
Breijstraot.
hoekig, hokig, bn. = met scherpe kanten; ook weI
overdr. stijf, stroef; z. ook de opm. bij hoek.
hoelang, wielang, bw.: (tot) - doort datnog?
hoen, hoon, v., hoonder, vero. of als "boers" gevoeld; gwl. hin; nog in Hoonder-, H6nderstraot.
hoepel(-), z. rei p ( - )*.

hoer, hoor, v., hore, heurke = meretrix: 'n aw - =
a) eig.; b) fig. ouwe zeur: wat 'n aw - is dee vent;
z. ook h 0 0 r* II.
ss. horenhoes; horekas; moelhoor (= vleierige panlikker), taofelhoor (= klaploper).
ss.-afl. horejeger.
I hoes, hoes, v., hoeze; gwl. euvertreksel, z. 0 v e rtreksel.
[hoe:s] verg. h u i s.
II hoes(-)*, z. h u i s ( - ).
hoest, hoos, m., heuske: 'nen drugen - hobbe; iech
kin deen - mer neet kwietrake; good veur d'n - .
ss. brookhoos (= flatus); kiekhoos.
afl. hooste (ww.).
hoesten, hooste, hoosde, gehoos (gehoosde) = een
hoest uitstoten; een hoest hebben: heer moos de hiel
nach - ; iech hoosde al ins, meh heer merrekde niks =
een hoest namaken b.v. om iem. te waarschuwen;
iech hoos diech get = ik blaas je wat; z. ook pie r I.
hoesweerd*, m. = huisheer gwl. in de zegsw. dee
rekent z6nder d'n - = die gaat een invloedrijk man
voorbij, houdt niet met het voornaamste rekening_
hoeve, z. hoe f II.
hoeveel, wievaol, telw.: - kos dat? met -(e) zien
veer? - luij waore dao?
afl. wieviiOlste.
hoeveelheid, omschreven of vervangen door kwantiteit; de Ma. vorm wievaolheid komt o.i. niet voor.
hoeveelste, wievaolste, telw.: de - biste? de - jannewarie is het vendaog = welke datum?
hoeven, hove, hoofde, gehoof = behoeven: iech hoof
gei verder bewies = nodig hebben; wat hoof zoene
koej6ng hijj te k6mmen opspeule; de hoofdes ned
trok te komme; de hads dat neet - te doen; dat hoof
neet = nodig zijn.
hoever(re), wieveer, bw.: (in) - heer geliek had, waos
neet oet te make = in welke mate; ook (i n) W i ev e r e*; z. v e r en w ij d.
A.N. hoe ver reist U mee; Ma. (tot) wie wied reis
geer met = tot welke plaats?
A.N. hoe ver is 't van Maastricht naar Heugem;
Ma. wie wied is 't van Mestreech nao Heugem.
hoewel, z. a I hoe weI.
hoezeer, wiezier, vgw. = hoewel: - 't miech spit,
iech moot uuch goon verlaote.
hoezere* en houzere*, zw. = huizen, wonen enigsz_
min.
hoezere
hoes + -ere.
hoezo, wiezoe, bw.: -? biste kraank?
hoi, 1, hoof, m., haof, haofke = a) hoeve, hofstede,
z. hoe v e; b) tuin: achter 't hoes is e klein haofke;
ze zaoten in d'n - ; d'n lngelsen - = Stadspark;
de scene stelt 'nen - veur.
SS. hoofameublemint, -bl6m, -moer, -stool, -taofel;
stadshoof.
afl. hoveneer.
2, hof, 0., hove = vorstelijk verblijf, paleis, hofhouding: eine van 't - ; z'ne zoon is aon 't -; 't make = oplettendheden bewijzen (aan een vrouw).
ss. hofdaam, -livveranseer, -stoet.
ss.-afl. hofhawwing.
3, Hof, o. = rechtscollege: de raodshiere van 't Hof;
't Hofin Den Haag;'t Hofvan Zjustiesie.
ss. gerechtshof.
hofje, z. k e v ins j e*.
hoge, hoege, m., my. = enkelv.: a) hooggeplaatst
ambtenaar, waardigheidsbekleder: 'nen - met 'ne
gouwe kraag; b) afk. van hoege zijje = hoge zijden
hoed: d'r6nder oet, rope ze, es me 'nen - dreug.

<
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HOGEN
hogen, huge, huugde, gehuug (gehuugde) = ophogen: de grand get - ; de eerappele
aanaarden.
ss.ophuge.
afI. huging; verhuge.
hogepriester, hoegepriester en -preester, m., os: d'n
- van de Joede.
af!. hoegepriesterlik, -preesterlik; hoegepriestersjap,
-preestersjap.
hogereburgersehooI, hoegerborregersjaoI, v., -e; gwl.
hoegerborreger, v.: 't Letien waos veur hiUim te
lestig: heer ging toen nao de - ; ook verkort:
borregersjaol.
hogesehooI, gwI. univcrsiteit, akademie; thans ook:
hoegsjaol, v., -e.
hok, hok, v., hokke, hokske = a) verblijf voor een
dier of een verzameling van dieren: 'ne beer op
zokke, oet z'n hokke pas antvlOch; gaw in d'n - b.v.
tegen een hond; b) (donkere) ruimte, klein gebouw
tot opberging: 't kolenhok; dat is e good - veur de
reek en de sjop; c) van een mensenverblijf gezegd:
nao z'n Mkske, boe 't klOkske al de nuijen daag aongiej = (klein) huis, kamer; d) afdeling, yak: hijj 'n
Mkske en dao 'n Mkske.
ss.hokvas;kolenhok.
afl. hokkerig ('n hokkerig hoes = met kleine kamers).
hokerd*, m., -s = die in de hoek (v.d. haard) blijft
zitten, luiaard; 't is 'nen - ; vero.
hokkeling, ongebr.
I hokken, hokke, hokde, gehok = a) altijd tuis, bij
eIkaar zitten: altied bejein - ; b) in elkaar gedoken
zitten: bijj de (of: achter de) kachel - ; c) in een
kleine ruimte samenwonen: same - drijj ge:rinne
op ein kamer.
II hokken, ongebr. in de bet. van haperen.
I hoi, hool, v., hole = niet gevulde ruimte in een
massief lichaam a) grot, spelonk: ze woende wen
in hole in de grand; b) dierenverblijf of -schuilplaats:
es d'n das nag zes weke z'n - in verdwijnt; zich
waoge in 't - van de liew.
ss. holemins; dasse-, vossehool.
ss.-afI. hoolbewoener.
(( hoI, hool, bn., bw. z. voor haol(-) beneden
a) van binnen een ledige ruimte hebbend: dee stek
waos van binne hool; 'n hool tenneke; haol tan; 'nen
haolen tand; dat is get veur 'nen haolen tand = een
klein stukje eten; dao stOnt 'ne boum dee bekind
waor ander de naom van d'n haole boum; b) ingezonken: z'n ouge stante zoe hool; 'nen haole weeg;
c) ledig: 'nen haole maog; m'ne boek is hool;
d) niet vol en aangensam, dof, somber: es iech
in 't kolehok onder d'n trap klIJtsjes klop, dan klink
't dao hool.
hool predikatief en adverbiaal, en attributief o.
enkelv. met sleept.; haol(e) met stoott. in alle andere gevallen.
S8. hoolheuvel, z.a.
afI. hMlte.
III hoi, gwI. omschreven: A.N. op hoi gaan, Ma. door
't getuug goon; een zegsw. als A.N. iemand het
hoofd op hoi brengen = iemes de kop op hool bringe,
wordt als Hollands aangevoeld; Ma. gek make.
hiil*, z. h u I en hoi e u v e r t r 0 1*.
hola, hOlla, tw., gwl. verlengd tot hollebah = aansporing om op te houden: houd op: Mllabah! reep
ze, bliej met d'n fikke van me keend.
hOIlabah < MIla + fro la-bas of < fro he (of: ho)
la-bas.
holem*, uitroep = een rijtje vol nl. bij het kienen.
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HONDERD
hiil euver wl*, bijw. uitdr. = hals over kop: en toen
Ml euver trol nao de stasie.
hOI euver trol, een soortgeIijke vorming als hoi over
bol (waarin hoi = sars en bol = hoofd)? hOI =
hoofd + trOi = ? Rh. Wtb. vermeldt holl liver
troll = in Eile en brengt de uitdrukking iIi verband met de roep holl liver tot de veerman.
Hollander, Hollender, m., Os, Hollenderke: d'n waor 'ne bleike mins dee e bMnsje had aon 't spoor;
ene vlegenden hollender = bekend speelgoed; Z. ook
Bra ban der.
hollen, Z. hajje*, spoeden, jatse*, vetse*;
A.N. al8 een hollend paard: Ma. wie (of: es) e peerd,
wat devendoor geit, door 't getuug geit.
hiiliep(-)*; bOls*, z. h u I P ( - ); h u Is, h u 1st.
holster, holster, 0., -s = eig. pistoolfoedraal, -koker;
fig. zware vrouw, potig wijf.
holte, ha<>lte, v., Os, ha<>lteke = ledige ruimte, uitholling, diepte, gat, kuil: dao is 'n - in; veer krope
door swuuk en ---8.
hiilt(s)je*, z.· h 0 u t.
hommel, hommel, v., -e, hummelke: 'n - die d'r
vloere kiipke duijt vas aon e blOmmeharl.
hommele-, hommelebiis*, Z. 0 m nib u S.
homp, homp, m., -e = groot, dik stuk: 'nen - kies,
broed.
Opm. Gebruikelijker is wei knab: 'ne knab broed,
kies; Z. ook k n 01*, r 0 g g e k nO 1*.
hompelen, hOmpele, zw. = gebrekkig, moeilijk,
stoterig lopen: zuug 'm dao ins - , deen erreme kerel
met z'n haute bein.
ss. aon-, wegh6mpele.
afl. h6mpeleer.
hon*, Z. h 0 n d.
hond, hond, m., hun of hon, hunsje of hunneke =
bekend dier; verachtelijk mens: heer heet zich 'nen
- aongesjaj; aon hOn, knijns, katte en hinne euver de
vloer oj op de taojel waor gei gebrek; Jannes, z'n
vrouw, de kaar en de hun hadden allemaol dezellejde
leimkleur; Biezjoeke, 't hunneke, laog te sujje in ze
korrejke; twie Mn aon eine knook = eig.; fig. twee
vrijers voor een meisje, twee sollicitanten voor een
betrekking enz.; heer woort misselik wie'n hunsje =
heel erg; nog: 'ne gemeinen - = een schoft; wie
miejer hOn, wie miejer vlu = hoe meer slechte mensen, hoe meer kwaad; 't hunsje zouw vlu kriege =
dat zou Bruintje niet kunnen trekken, dat zou
slechte finantiiHe gevolgen hebben; neet - op get
zien = goedgeefs, roysal met; de koejen - zien =
de kwade pier; arreges 'nen - Mbbe ligke = schuld
hebben b.v. in dee winkel darrej 'r neet mie te
kOmme, dao heet 'r 'nen -ligke; z. ook b I a f fen,
n a a k t, v I 0 voor andere zegsw.
ss. Mnskaar, -graas enz.; blood-, herders-, jach-,
petrijs-, ras-, trek-, waakhOnd.
af!. Mns, Mnsechtig.
hondehok, Z. h 0 n s k 0 u w*.
hondenasyI, honsaziel, 0., -e = verblijf voor weggel open, zieke enz. honden: boet-geer seet m'nhier?
In 't Meuleke, in 't aziel, in 't - .
honderd, honderd, 1, telw.; verg. a c h t, d r i e
voor funktie en gebruik; zegsw. - / sjiet in de pot
tot 't dOndert (bij het tellen); 't is - tegen ein, tot heer
kump = zeer onwaarschijnlijk; 2, zn., v., -e =
honderdtal: eine van de - ; met -e tegeliek kwaome
ze vraoge; per - eine gIJlde; ook weI: h 0 n d e r t i g.
sS. Z. de hieronder opgenomen ss. met h6nderd;
verder: h6nderdtal; twie-, drijjhOnderd enz.
afl.hOnderste,h6ndertig;h6nderderleij,Mnderligerleij.

HONDERDDUIZEND
honderdduizend, h6nderdoezend en Mndertigdoezend, telw.: 6nder deze perreplu :;due - vluj de
-winne, tFekke = het lot van - .
ss. h6nderdoezendtal.
afI. Mnderdoezenste, Mndertigdoezendste.
honderderlei, h6nderderleij, bw.: - variasiesj ook
weI h 6 n d e r t i g e r lei j.
honderdjarig, Mnderdjaorig, bn. = honderd jaar
tellende of durende: 't - besWon van de vereiniging
"De GTummel" merej als zn. 'nen, 'n Mnderdjt'iiJrige.
honderdmaal, h6nderdmaol en h6ndertigmaol, bw.:
- 't zellefde.
honderdman, h6nderdmaan, m.: d'n - dee op z'n
boors klopde bijj d'n doed van Slivvenhier.
honderdste, h6nderste en h6ndertigste, telw., bn.,
zn. verg. a c h t s teen d u i zen d s t e: 'ndeilj d'n - kierj ein - .
honderdvoud, h6nderdvoud en h6ndertigvoud, 0.:
't - van watste vreuger verdeendes.
afi. Mnderdvoudigj Mndertigvoudig.
hondezlekte, h6nskrenkde, v., os: tege de - kapde me
de j6ng hun 't punsje van hunne start aof.
hondsdagen, h6nsdaog, my. = 19 Juli-18 Aug.,
zeer warme dagen: de luij meinde, tot in de - de hun
raozetig woorte en dan mooste die moelben drage.
ss. h6nsdaogerege, z.a.
hondsster, h6nsstaar, v.: in de heitste daog van de
zomer, es de - saoves aon d'n hiemel stOOt.
hondsvot, h6nsvot, v., -votte = eig.; fig. nietswaardig persoon: dee vent is 'n - j z. ook mat s v 0 t*.
honen, ongebr. evenals hoon.
honger, h6nger, m.: groeten - Mbbe, jao, - es e
peerdj vaan - sterrevej zwart vaan d'n - en sjeel
vaan d'n doors = uitgehongerd en van dorst versmachtend; - en doors bijjein = een paartje zonder geld en inkomsten.
ss. h6ngerdoed, -kuur, -loenj h6ngersnoedj gieh6nger.
ss.-afi. h6ngerlijjer.
afI. hungere, hungerig.
hongeren, hungere, zw. = honger veroorzaken: 'nen
hiele middag sjaarse, dat hungert.
Opm. hungere in de bet. van hanger hebben is ongewoon.
ss. oethungere.
afi. verhungere.
hongerig, hungerig of hungertig, bn., bw.: = a) eig.:
- :r:iennao die wandelingj b) fig.: -nao geld en ierj
als zn.: de hungerige (of: hungertige) spijzigej Heer
gaof de hungerige aile goods.
honllerlijder, h6ngerlijjer, m., -s = iem. die honger
lijdt; arme stakker, dikwijls als scheldwoord gebruikt: kaaljakkers, reep 'n heise stum, -sl
hongersnood, h6ngersnoed, m. = nijpend gebrek
aan voedsel: dao kump deze winter, es d'n oorlog
neet oet is, nog - ; d'n - in Ingels Indii.
honing, honing, m.: wellen - ; e lepelke - ; oet de
bl6mme zoek de bijj - ; zoe zeut es - ; iemes - um
de mand (of: de maul) smere = vleien; dee aon d'n welt lekke, moot lijje tot 'm de bijje steke = wie genieten wil, moet ook met onaangename gevolgen
ofbij-omstandigheden rekening houden; of: wieiets
wi! verkrijgen, dient er moeite voor over te hebben.
ss. honingbijj, -kook, -plJtsje, -smaak, -vaat; bijjen-,
kuns-, slingerhoning.
honingraat, honingraot, m., -e: 'nen - oetzoeke.
h6ns(-)*, z. dess.met honde- en honds-en
de vlg. lemmata.
h6nsdaogerege*, m. = magere, onbeduidende regen:
deen - Mllep neet vdiJl.

HOOFD
h6nsj6ng*, m.: iech laot miech neet es - gebruke =
a) als duivelstoejager, loopjongen; b) slecht behandelen.

'n h6nskouw
h6nskouw*, v., -e = a) hondehok: de - verrevej
b) hogehoed: de - opMbbe.
Opm. Ru. vermeldt hondskot = hoge hoed.
h6nsstal*, m., h6nsstel = hondehok: kaajd wie in

'nen-.
hoof*, z. h

0

f en h

0 0

f d 2.

Mdsjes kuul
hoofd, 1, huid en (o.a. van groenten) hod, 0., huijer,
hOdsje; enigszins vero. behalve in bepaalde zegsw.
en ss.: wat lot miech bove 't huid maag haange
(Franquinet); ze waor eigelik 't huid vaan 't hoeshawwe; aon 't huid stoon = het hoofd; 't is miech
door 't huid gegange = door het hoofd gegaan, ik
ben het vergeten; heer krijg op z'n huid = op zijn
kop; 'n huid, twie huijer s6kker = kegelvormig
suikerbrood; van de spruutsjes neume veer de kop

huijer s6kker
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'n Md en de steel 'ne strunkel; 'n Md, 'n hOdsje roed
moos; z. ook k 0 p, 0 p p e r*, k e r s e pit.
[hui:d; hui:jer]
ss. huidvleis; huijpOUing, -wOTTem; opper-, veurhuid; z. ook h 0 0 f d wac h t.
2, hoof, 0., hoofde: 't - van de gemeinte; de hoofde
van de sjaole; gwl. in uit het A.N. overgenomen
uitdrukkingen en ss.; het gewone woord is kop of
het vero. huid. A.N. het hoofd schudden, met het
hoofd tegen de muur lopen; over 't hoofd groeien
dat hangt hem boven het hoofd enz.; Ma. de kop
sjOdde; met de kop tege de moer loupe; euver de kop
greuje; dat hink hIWm bove de kop (of: 't huid).
ss. hoofaltaOT, -gebouw, -kentoer, -kmon, -letter, -persoon, -sWk enz.; z. verder de vlg. lemmata.
hoofdagent, hoofagent, m., -e: twie ---e kaome de
kaffee binne.
hoofdkaas; hoofdkussen; hooldpeluw, z. h u i d k i e s*,
h u i d v lei s*; k 0 P k 0 s s e*; h u ij poll i n g*.
hoofdpljn, koppijn, v.: - Mbbe.
hoofdstad, hoofstad, v., hoofsteij: Mesf:reech de van LimbOTTeg.
hoofdwacht, 1, Hoofwach (De), v. = het vroegere
militaire wachthuis op het Vrijthof gebouwd 1736
-1738; in 1773 nieuwe voorgevel: de - is al geboud
veur N apole6ng; in de - op de V rietof woon VTeuger
de wach aofgelos.
1, Huidwach (De), v., vero: dao druimde ins eine op
'n nach, tot op de kant van De Huidwach ••• (1814).
hoofdzeer, zeek, 0., z. z i e k.
hoofdzonde, hoofzun, v., my. = enkelv.: de zeve -;
'n - is neet 't zellefde es 'n doedzun.
hoog, hoeg, 1, bn., bw.; hoeger, hoegste (of: huugste)
in de meeste bet. v. h. A.N. en in oneig. toepassingen o.a.: 'nen ---e boum; bijj - wateT = eig.;
overdr. staat op het punt te schreien; of: moet
nodig wateren; - stievele, sjeun; de kamers zien gestoke = met hoog plafond; op - pu kwaom heeT
opspeule = in grote verontwaardiging; 'n - sjouwer; heer woent drijj - = op de derde verdieping;
in hoeger beroop goon; hoeger 6ndeTwies; 'nen hoegen
toen aonsloon = eig.; fig. met aanmatiging zich
doen horen; 'n - kleur kriege = sterk rood, diepe
bIos; - prijze; - koorts; 't is - tied = de tijd is
dringend; - van get opgeve = krachtig; 2, 0.:
bijj - en lieg veTZekere, belaove = ten sterkste;
z. ook: hog e en h 0 0 g s t.
ss. hoegbejaord, -gelierd, -lOstig, -loupend, -nudig,
-vlakte, hoegerop; hiemel-, meters-, tOTehoeg; umhoeg.
all. huge; huugde, huugte, hoegheid; hoegs, huugs.
hoogaltaar, hoegaltaor, o. of m., -e = voornaamste
altaar in een R.K. kerk: de paoskeers stOnt op 't - ,
boe de bissjop ouch 'n mea laos.
hoogheid, hoegheid, v., als titel: Z'n Keuninklike
Hoegheid; de - van geis van d'n tegeswoordige Pous
= hoge geestelijke voornaamheid.
hoogmis, hoegmes, v., -messe = plechtige (gezongen)
mis, inz. op zon- en feestdagen: de - is um tien
ore; 'n - met bissjoppelike assistensie.
hoogmoed, hoegmood, m. = ong. trots; hovaardij:
deen - zal gestraof weurde; - kump veur de val;
alle - moot opzijj gezat weerde.
afl. hoegmeudig.
hoogrood, gwl. vervangen, o.a. door vuuTToed. A.N.
met een hoogrode kleur, Ma. met e vuuTToed geziech.
hoogst, hoegs en huugs, 1, bw.: dat is - Ongepas =
zeer; 2, zn., 0.: dat kos op z'n - (of: hoegste, huugste) tien gO Ide; ten hoegste k6ntent zien.
ss. allerhoegs, -huugs.
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hoogte, huugde en huugte, v., -s: = a) het hoog zijn
eig. en fig.: de huugde van de St.-PieteTsberreg; op
dees huugde bleef 't water stoon; gein huugde van get
kinne kriege = geen begrip; iem. in de huugde steke
= zeer prijzen; de prijze goon nao de huugde =
stijgen; iemes oet de huugde behandele = met voorname trots; b) heuvel: 't hoes laog op 'n huugde;
nog: teT huugde van de Rutte's beerbrouwerijj = ongeveer bij; op de huugde zien, k6mme = volledig
ingelicht; um uuch jaorliks op de huugte te hawwe =
zorgen dat u ingelicht blijft.
ss. huugde-, huugteversjel; berremeteT-, pools-, sjouwerhuugde, -huugte.
hoogtcpunt, hoegtepunt en huugtepunt, 0.: z'n bereik hObbe = toppunt.
hoogtlj(d), 1, hoegtijj, o. = a) hoogfeest: 't - van
Paose; b) te Kommunie gaan: z'n - hawwe (of:
ze Gedaag).
2, hoegtied, 0., vero. = huwelijk: einige maonde
nao z'n - kump 'ne jOnge gef:roude nao zie sjoenvajer
en VToog ...
hoogverraad, hoegverraod, 0.: veroordeild weges - .
hoogvlieger, hoegvleger, m., -s = a) eig. iem., cen
vogel die hoog vliegt; fig.: 't is geinen - = hij is
vrij dom, is zeer middelmatig; z. ook e u v e rvIe g e r* (A.N. overvlieger); b) naam van een
duivensoort: -s en Moppers.
hoogwaardig, hoe(g)weerdig en hoe(g)wierdig, 1, bn.:
't Hoegweerdig Sakkermint; z'n ---e Eksellensie, de
Bissjop; 2, zn., 0.: 't - stOnt op d'n altaor = het
H. Sacrament des altaars.
afl. hoe(g)weerdigheid, -wierdigheid.
hoogwater, hoegwater, 0.: bijj - stOnt 'n deil van de
Rechstraot blaank = hoge waterstand (van de
Maas).
hoot, huij, o. = gemaaid (en gedroogd) gras: - veur
de peerd; in 't - slaope; te vdlil - op z'n vOTTek
numme; naat - breujt gere (of: gaw) = zwakke
karakters zijn licht te verleiden; of: ongehoorzame
kinderen worden gauw ondeugend; hOb iech neet vdlil
- , dan hOb iech toch stru, zegt een arme man, die
tevreden is en zich zelf troost met zijn weinig
bezit.
ss. huijberreg, -breuj, -kia, -kOOTS, -miet, -peers.
afl. huije (ww.).

huije

hooien, huije, huijde, gehuijd = het hooi inhalen en
op stapels zetten: 't is te naat um te - .
ss. huijtied.
hooivork, huijgaffel, v., -s: de boer kaom met 'n - op
'maof·
hooiwagen, huijwagel, m., -8 = eig. wagen tot vervoer van hooi; gwl. spinachtig dier (Lat. phalangium opilio): dao krup 'nen -; dee is bang veur

'nen-.

HOOIZOLDER

HORRETJE

hooizolder, huijzolder, m., os: ir. zich ammezere wie
'ne snook op 'nen - .
hoolheuvel*, m., -s = iem. die nooit is verzadigd;
schrokker, vreetzak: zoenen - Mb iech nog neet
gezeen, 'ne sjeurendeerser is niks detegen.
hoolheuvel < hool (= hoI) + heuvel.
hoon, ongebr.; verg. h 0 n e n.
I hoop, hoop, v. = verwachting van iets goeds; vast
vertrouwen: - Mbbe op; de - opgeve; op - van
zege; zoelang leven is, is nog - ; de j6ngste is de van z'n awwers.
[hOop]
ss. hoopvol; wanhoop.
afI. hopeloes.
IT hoop, houp, m., huip of houpe, huipke = rondachtige opeenhoping: 'nen - drek, zand; dao lik
'nen - = faeces, drol; d'n duvel sjit altied op de
groetsten - ; 't kecnd mOs 'n huipke doen = afgang
hebben; nog: op d'n - touw = op de koop toe; dat
is - en al = ten hoogste; houpe tuurtsjes laoge bijj
de sokkerbekkers = zeer veel; 'nen - luij = een
menigte; de groeten - = de meerderheid van het
publiek, van de menigte; zoe'n huipke van twie jaor,
dat koelik kOs loupe = dreumes.
[hOup; hliip; hOupe; Mipke]
ss. houpsgewijs; meso, zandhoup.
afl. huipe (ww).
Ihoor*, z. hoer.
II hoor*, hoor, v., hore = afgebroken regel aan de
voet van een bladzijde.
hoar, hetzelfde woord overdr. als hoor I? Schu.,
De Bo hoer =' slechte top of tol.
hoorbaar, huurbaar, bn., bw. = voor het gehoor waarneembaar: veer zien te wied aof, dat is neet mie - .
afl. 6nhuurbaar.
hoorder, huurder, m., Os; verg. he u r d e r* (A.N.
huurder).
I hoom, 1, heure, v., os, heurensje = uitwas aan het
hoofd bij dieren: de stier pakde 't peerd op z'n -s;
de heurensjes van 't Mkske; met twie otse veur hiiore
kop, wie e kaafwat heures mOs kriege.
ss. geite-, herteheures.
2, hore, m., -s = a) blaasinstrument: op d'n bloze; z. ook h 0 0 r n b 1 a z e r; b) onderdeel van
de telefoon: heer naom d'n - van d'n haok.
ss. alpe-, jach-, kroet-, waldhore.
ss.-afl. horeblozer, -blaozer.
3, hore en heure, o. (stofnaam); d'n tUksel woos
vaan - .
II hoom, hore en heure, bn. = van hoom: d'n deksel woos kepot; de - m6ntuur van de brei.
III hoom (doffer), z. h 0 r e*.
hoomblazer, horeblaozer en -blozer, m., os: boe m'nen
horeblaozer bliff?
hoomvee, ongebr.; gwl. bieste.
hoor-oet*, zegsw. a) bij het spelen met de werp- of
priktol, bij het "litse" = uit de speellijn gaan: z'nen
dop ging - ; - , - repe ze! b) fig. van de goede
weg afgaan.
hoor-oet
wa. hore (= fr. sillon creuse) Ma. oet
(= A.N. uit); dus letterlijk uit de lijn? of> fro
hors-route? volgens Franquinetechter hoor
oor,
oir < lat. ora = grens, rand + oet.
I hoos, haos, v., haoze = kous; vero. of als "boers"
aangevoeld: z6nder haozen aon.
II hoos, hoos, v., hoze = luchtkolom: de - naom
h/Ujre weeg dweers euver 't koreveld.
ss. water-, wind-, zandhoos.
m hoos(-)*, Z. hoe s t ( - ).

<

+

<

I hop, hop, m. = plant: dao is neet gen6g - in 't beer;
- plante.
ss. hopplant; hoppebal (= hopzak).
II hop, h6p, v., hoppe = vogel: stinke wie 'n - = ondragelijk; met of z6nder permissie, heur st6nkwie 'n-.
III hop, h6p, tw.: - / - / - / de Bosstraot op; hOp
Marjenneke! pop Marjenneke! tege de vastelaovend;
heisa, heisa, hOpsasa; z. ook h u p.
hopeloos, hopeloes, bn., bw. = a) zonder hoop: 'nen
hopeloezen touwstand; b) zeer: - slech.
afl. hopeloesheid.
I hopen, hopen, hoopde, gehoop (gehoopde) = hoop,
vertrouwen hebben: laote veer 't beste - ; op get - ;
in get - ; dat is (neet) te - = men mag of moet het
(niet) wensen; iech hoop noe mer, tot . .•
afl. wanhope; hopelik.
II hopen, huipe, huipde, gehuip (gehuipde) = op een
hoop bijeenbrengen; inz. refl.: dat werrek huipde
zich op, tot me gein kans mie zaog d'roet te komme;
(opein)gehuip vol of huipentere vol = meer dan vol;
elike maond tien gOlde, dat huip zich = hoopt erg op.
ss. op(ein)huipe.
Opm. Stille kent aileen houpe, huipde, gehuip.
I horde, ongebr.; vervangen door bende of een ander
woord.
II horde(tje), Z. h 0 r ret j e.
hore*, m., -s = mannetjesduif, doffer: die informeerde nao de valen - , dee zoe'n sjoen en lang boors had;
'nen - en 'n zijje.
hore komt, ook in de vorm hoom, gewestelijk elders in ons land voor; etym. is onzeker.
I horen, hure, huurde ofhoort (mv. hoorte), gehuurd;
in bijna aile bet. V. h. A.N. in het alg.: a) met het
oor kunnen waamemen; niet doof zijn: sjerrep
kinne - ; slech - ; huur iech wel good = bedriegt
mijn gehoor mij niet? hUTen en zien vergeit iemes
bijj dat spiktakel; dat liet zich - = dat is naar mijn
zin, dat is redelijk; zoe maag iech 't - ; hUUT hMm
(of: huurste h(i(jm?) = welk een dwaasheid; wee heet
dat oets gehuuTd; van iemes neet welle - = willen
weten; iech hOOTt, Mb 't gistere al - zegke; hUUTt
inser hijj medam = luistert u eens; huste « hUUTste) = hoor je! b.v. bezlJrreg 't dadelik, huste/ hudder
«huurdder <huurtger) = begrijpt u, begrepen?
b.v. hijj is niks veur uuch te hole, hudderl b) informeren: iech zal ins eve op 't Stadhoes goon - ; c) behoren: die terreine, die huuTde (of: hoarte) allemaol
bijj 't hoes; dat hooTt zoe = paste zo; dat keske huurt
hijj neet = past bier niet; d) gehoorzamen: wee neet
- welt, moot veule, zag pa en d'n 6ngehoerzame vlegel
kreeg e paaT watsje.
ss. huuTtouwstel, aon-, oethuTe.
afI. hUUTder; gehuuT; verhuTe.
IT horen(-), z. h 0 0 r n I.
horizon, horiwn, m. = gezichteinder: aon d'n - versjeen de moon; booe d'n - .
horloge, 1, gerlozje, v., Os, gerlozjeke = zakuurwerk: 'n gouwe - ; heer heet in eder tes 'n - en z'n
leefste heet 'n zellevere kalbas.
SS. gerlozjeglaas, -kettel, -sleutel; erremband-, damesgerlozje.
ss.-afl. gerlozjemeker.
2, horlozje, v., -so
horrelvoet, peerdsvoot*, z. p a a r d e v 0 e t.
horretje, hliOrdsje, 0., -s = a) raamwerk van vlechtwerk: 'n - in de vinster tege de magke; b) rond
draagbord van (tenen) vlechtwerk om vIa of gebak
op te leggen: lek de riestevlaoj op 'n - , veuTtotste ze
wegbrings.
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HORTE*
horte*, z. I) r t e*.
horten, ongebr.; vervangen o.a. door stOkke, stoete.
hortensia, hortensia, m., hortensia's, hortensiake:
dee blouwen - bleujt prachtig ditjaor.
horzel, peerdsvleeg*, z. p a a r d e v lie g.
hospes, hospes, m., -e: (tans het gewone woord voor
waard) d'n - van de Gouwe Kapoen.
hospitaal, hospitaol, 0., -e = ziekenhuis (niet uitsluitend militair): 't - van d'n Helligen Geis in de
Staat; iemes nao 't - bringe; op 't - ligke.
ss. hospitaoldeens, -seldaot.

't Sint-Gieleshospitaol
I hot, hot, v., hotte = rugkorf: 'n aw Waolin met 'n
-opder(jk.
hot <f,. hotte <Zwitsers Hutte.
n hot, hot, voermansroep = rechts: - en haar
( = links) = in allerlei richtingen b. V. de peerd van
de ierewach jakkerden al - en haar.
mhot*, Z. hod* en hoofd.
hotel, hotel, 0., -8, hotelke: 't nuij - in Wiek.
ss. hotelkamer, -knech, -rekening, -wez£; berreg-,
bOnshotel.
ss.-af!. hotelhawwer.
hotelier, hoteljee, m., -s (met klemt. op -jee): de --8
Mbbe dit jaor neet te klaoge.
hotju*, 1, voermansroep = houd still
2, m., hotjuus = paard: in de peertlskoul weurt
't begrauve, es 't oetgejoecheld is, es veer teminste
neet d'n awwen - in de vfiTTem van "delicatesse"
in euze mOnd stoppe.
hots*, z. 0 t s*, dat het meest voorkomt.
hotsen, h6tse, h6tsde, geh6ts = schokkend zich
(voort)bewegen: zingend hOts d'n hiele boel doorein;
hOts 't neet, dan bats 't = om 't even, hoe het afloopt.
sS. hOtskej.
h6tskej*, m., h6tskejje = a) zware, lompe straatkei:
de vreugere Hierderweeg met s'n hOtskejje; b) lomperd: doe (boeren)hOtskej, bemeuj dich met d'n eige
kinder!
hOtskej> h6ts- (starn van h6tse) + kej (= A.N.
kei).
houden, hawwe, heel, gehawwe; (afw. WW.V. o.t.t.
diech hels, heer helt; geer hawt of hajt; geb. W.
my. hawt of hajt) in de meeste bet. V. h. A.N. o.a.
a) vasthouden: iemes bijj de hand ~ = de hand
gegrepen met hem gaan; iemes kort - , Z. k 0 r t;
dat is neet te - ; e keend ten duip - ; d'n hood in de
hand - ; dat Mlt s'n wierde = verliest de waarde
niet (ook: van smaak, reuk); b) bij zich doen
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blijven: ze kin gein meeg - = heeft geen slag om er
mee om te gaan; kosgengers - = kost en inwoning
verschaffen; haw die v(jlpen mer = in bezit behouden; dat mets is veur te (of: de) hawwes = om te
houden voor goed; get in 't oug - ; c) in zijn stand
doen blijven: s'n hand bove 't glaas - ; d) bij voortduring doen zijn; gevestigd doen blijven: (jTTeges
kentoer -; e) ref!. zich aon iemes - = zijn woorden,
raad volgen; haw diech daobijj = wijk er niet vanaf; sich op de bein - ; f) blijven voortgaan in een
bepaalde richting: reeks - ; nog: van iemes hawwe
= beminnen, iemand mogen; iech haw neet aon
spruutsjes = houd niet van.
[hawwe; hee:l; geMwwe]; verg. opm. bij h 0 uwen; de boven vermelde afw. WW. V. hebben
stoott.
ss. aon-, door-, euver-, oetein-, tege-, tr(jkhawwe;
bezig-, book-, geheimhawwe enz.
afl. hawwer; hawwing, hajding; behawwe.
houder, hawwer, m., os: d'n - van 't aondeil = hij
op wiens naam het staat; de --8 van kaffCeB; inz. in
ss.-af!.'als: banko, book-, hotel-, kossjaol-, losjemint-,
wethawwer is hawwer = bestuurder, beheerder,
ondememer.
[Mwwer; Mwwers]
houding, hawwing en hajding, v., -e: 'n lestige - =
wijze van houding van het lichaam, een lichaamsdeel, zich zelf; z'n - bevelt miech neet = wijze van
doen, handelen; sich 'n zekere - geve; de - aonnumme ezzof = de schijn aannemen; 'n aofwachtende - aonnumme.
[ha:wwing; ha:wwinge; haj:ding; haj:dinge].
houdvast; hoof*, Z. h 0 u vas t; h u i f 1.
houmouw*, m. = heftige dwarrelwind; storm:
kOnkelebollende blieve se (sneeuwvlokjes) zwejje,
holderdeboldere in d'n - .
houmouw, volgens Kil. = turbo, ventus e depressa
nube contortus. Het woord is in' allerlei klankvarianten in gebruik in Oost- en Noord-Brabant.
Schu. spreekt van houw, V. == dwarrelwind.
hout, hout, 0., houter of houte, huitsje = a) stofn.:
'n kaar - ; de sjrou! is van - ; b) houtgew3S; bos:
dao greujt vlllli - ; c) stuk hout: dee is zoe slum es 't
hout van de galling = doortrapt; zoe mager wie 'n
hout; heer sloog 'm met 'n - OF z'ne kop; met 'n veur de kop geslage = eig.; fig. geheel verbijsterd,
verslagen; twie houter aon de sjaloezie zien verrot;
hObste neet 'n huitsje veur miech = klein stukje
hout; op s'n eige huitsje get doen = op eigen gezag;
nog: met 't huitsje (of: hOltsje, of: hfiltje) loupe =
niet goed wijs zijn b.v. meint geer daan o! iech met
't hOltje loup veur met uuch te welle trauwe? Z. ook
k rom, p I a n k.
ss. houtblok, -dou!, -gewas, -handel, -sneij, -snip,
-werrek, -wfiTTem; beuke-, eike-, essehaut enz.; zeut-

hom.
ss.-af!. houtbewmeker, -drejjer, -hendeleer, -zeger.
af!. houtechtig, houte, houtere (bn.); houterig.
houten, I, houte, bn. = van hout; overdr. stijf: 'n baank; 'nen haute Klaos.
2, houtere, bn.; gwl. overdr. en dikwijls als zn., m.:
't is zoe'nen - = stijve Klaas.
houtJe, z. h 0 u t.
houtkepper*, m., os, volgens Breuls oneig. = baas
bij het biljartspel.
houtskool, I, houtskool, m. = - veur de kachel aon
te maken; met - teikene.
2, aomer (z.a.) is het vero., vroeger algemeen gebruikelijke woord.

HOUVAST

HUIF

houvast, 1, haajdvas, 1, bn. = a) niet geverig: wie 'n klet; mei8ter Piepers woos nag al - = niet
geverig, gierig (maar zwakker): 2, m., haajdvaste
= a) zeer zuinig iem.: gaank dao mer neet vTaoge:
dun awwen - giej niks eweg; b) een bevestigingsmiddel.
2, hawvas, m. = vat, vastigheid voor de greep
(met klemt. op -vas): geinen - aon get Mbbe eig. en
fig.; in de eig. bet. ook v e r h a a j d*.

van VTeug aoj aon de kinder al d'n - ingepTeek; moot pijn lijje = pronkzucht (b.v. enge schoenen)
veroorzaakt dikwijls lichamelijk ongemak.
hove*; hover(e)*, z. oven; oever.
hovenier, hoveneer, m., -s en hovenere = tuinman: d'n awwen - sjiJddelde met z'ne kop; z. ook
g e r den e e r*.
af!. hovenere (ww.).
hovenieren, hovenere, hoveneerde, gehoveneerd =
tuinieren: vemiddag goon iech -: 't gTaas mijje,

Teke en Bjojjele.
'nen haajdvas b
houw, houw, m., -e = een slag die men met een
scherp gereedschap doet: met einen - sloog heer 'm

dekop aoj.
[h6uw; hou:we]
88.

sabelhouw.

houwbank, houwbaank, v., -baanke of -benk = eig.
vleesbank, aanrechtbank; bij uitbr. zwaar meubel:

'n - vaan e vToumes; dao housde 'n - van e vroumes, gaans van stool (nl. "de lezere JUjjTOUW").

hu, hu, two = a) uitroep van schrik, afgrijzen: - /
dao kaom e spook in e wit lake; b) voermansroep n.I.
still - baj, --I gwl. ju in deze bet.
hudder*;huHe*, z. horen I; heffen.
I buid, hoed, V. = vel (gwl. van een mens en in
zegsw.): 'n dikke - hlJbbe = ongevoelig voor beledigingen, vernederingen; de hlJbs d'n - vol BjOld
= je zit vol schuld; ze vreten us op met - en haOT;

en ZU8 oj zoe kTaog meister Meertens e biestig pak
sleeg op z'n -.
[Med] verg. hoe d I.
ss. hoedoetslaag; hielhoeds; olijanshoed.
II huid( -)*, z. h 0 0 f d en de hier beneden volgende
lemma's.
huidendaags, huidesdaogs, Z. h e den d a a g 8.
huidkies*, m. = hoofdkaas: lever, -,jrikkedel, good
met besjuut bestreke; z. ook h u i d v lei s*.
huidpijn*, V. in de zegsw. - is eetpijn = hoofdpijn
verdwijnt door eten.
buidpiilling*; -wiirrem*, Z. h u i j P 0 IIi n g*;
huijwOrrem*.

'n hoowbaank
houweel, houwiel, 0., -e: met bikkele en -e tTokke :te

d'Topoet.
houweUk(-)*, z. h u w e Iij k ( -).
bouwen, houwe, houde, gehoud ofgehouwe = a)
slaan: Mbbe ze duch gehouwe, menneke? en mer op de kis; en es Ma houde, dan veuldeste dati ref!.
zich - = met elkaar vechten; b) door slaan scheiden: gehouwe stein; ze hooden 'm d'n errem van ze
lief; nog: gehouwe oj geslage = in aile gevaI b.v.

e kumpke huidvleis
O. = hoofdkaas: .....,. van de boer, 't zien
gekapde pieTinge; VeuT drijj sent -; Netteke - =

huidvlels*,

vroeger bekend straattype.

gehouwe oj geslage, heer m6s nao de kerremis.
[hou:we; hou:de; gehou:d; gehou:we]
ss. aoj-, door-, ope-, oethouwe.
an. huijer; ook weI: houwer; houw.
ss.-af!. steinhuijer.
Opm. In veer zolle Holland hoowe (met stoott.) is
houwe = slaan, maar veer zolle Holland hawwe (met
sleept.) is hawwe = A.N. houden.
bouwer, huijer en houwer, m., os: ze hedden 'm de
steinhuijer; es - (n.l. steenkoolhouwer) verdeende

heer gen6g.
ss.-af!. stein-, vlei8huijer.
bouwmouw; bouze*; houzere*, z. h 0 u m 0 u*;
h u i zen; hoe z e r e*.
bovaardig, hoeveerdig en -vierdig, bn., bw. = hoogmoedig; ingebeeld; trots: dee maan is zoe - wie 'T
laank is; zoe'n -e print; - op get :rien.

an. hoeveerdigheid, -vierdigheid.

bovaardij, hoevaardijj, v.; z. vlg. woord.
hovaart, hoevaart of hoeveert, m. = hovaardij,
hoogmoed, trots: dat is niks es -; oet -; zoe WeuTt

'ne sjoon met 'n hooj
I huif, houf, v., houve, huifke = a) in de 88. houjkaar
(= huifkar); b) lap, stukje leer op een schoen: set
miech 'n - op m'm Techter Bjoon; c) grap, mop:
jeh, dat WaOT 'n -1 'n goO; -1 heflT naom ze met nao
KlJpenick, dao heet heer ouch 'n - gejlik.
[hou:f; hou:ve; hui:fke]
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II HUIF*

HUISKESREUK

II huif*, v., huive, huifke = knikker: met balle, huive
en kanneklitse woOTt gere gespMld en gefoeteld; wieder
in kuilkes huive sjoot; laot die - mer rolle (of: good
die - , laot ze rolle) = scherts, als iem. als waarheid
gelooft, wat schertsend wordt gezegd; of: laat dat
zaakje maar lopen. Bet knikkerspel kent nog allerlei variaties, o.a. kringske speule (z. k r i n g),
kuilke sjete of stoete (z. k u i I). Franquinet beschrijft er ook enige van bij de uitdrukking Good
die huif! laot ze roUe! Maasgouw Jg. III biz. 476.
[hui:f; hui:ve; hui:fke}
SS. sjeethuif.
huif, afleiding is onzeker, verwant wrs. met houf*
(A.N. huif), maar huif
lat. uva (= droif) is niet
onmogelijk.

<

'n houfkaar
huHkar, houfkaar, v., -kare = kar met linnen huif
en brede vellingen: de - vOnt de mins later oet um
met z'n vrouw te reize.
hulU; hulken, z. tap, 1 e I; hoe k e*.
I huij(-)*, z. h 0 0 i ( - ).
II huij*, bw. = heden, vera. in de vera. zegsw.
kumste - (thans: vendaog) neet, dan kumste miJrrege.

houfkaar
houfkaar
huijpiSllinU*, m., -e = hoofdpeluw: Uk twie kiJsses op
d'n - ; ook h u i d pOll i n g.
huijp(Jlling <hui(d)(= hoofd) + p(Jlling(=peluw).
huijwiSrrem*, m. = hoofdzeer bij kinderen: d'n Mbbe;ook huidwOrrem.
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hullbul; hullebalk; hullen, Z. k r i e t*; k r i e t e r*;
k r i e t e* (A.N. krijten).
huls, hoes, 0., hoezer, huiske = a) gebouw als woning voor mensen: 'n - bouwe; 'n eige - hObbe;
boe me noe d'n awwe wallemoer zuut stoon, had me
toen 'n 'fijj huiskes; iJrreges es keend in hoes zien =
geheel eigen; gein - met iemes kinne hawwe; aon
aw hoezer en aw kleijer is altied get teflikke = eig.;
fig. de ouderdom heeft allerlei gebreken; hijj in = in dit huis; nao - (goon); b) andere gebouwen:
't - Gods; Z. h e iIi g e h u i s j e; e sjlech - =
bordeel; in ss. bak-, ketel-, pakhoes enz.; 't huiske =
gemak, z. afb. biz. 369: daan g6ng-er 'n geslage
oor op 't huiske zitte; c) huisgezin, familiekring: elik huiske heet ze kruiske en aanders is 't 'n
duvelshuiske; de h6nneurs van 't - ophawwe; z. ook
s a k ram i n t shu i s k e*, s 1 e k ken hoe s*
(A.N. slakkehuis).
[hOes; hoozer; hui:ske}
ss. Z. beneden; verder hoesaptiek, -arres, -jas;
-knech; -vrouw; -werrek enz.; hoezerkant; baankhoes;
hierenhoes; peshoes enz.; Z. ook hoe s wee r d*.
ss.-afl. hoesbewaorderj -zeuking; huiskesmelleker,
-veger;
afl. hoeselik; houze; verhuize; hoezere en houzere.
hulsbaas, hoesbaas, m., -baze = huisheer d.i. de
verhuurder ten opzichte van de huurder: dao mote
veer d'n - permissie veur vraoge.
hulsbezoek, hoesbezeuk, O. = a) het opzoeken en
bezoeken van de parochianen door een geestelijke
van de parochie: de keplaon dee op - waor, kreeg
van alles te hure euver de k(Jster; b) armenbezoek:
de hiere van Vincentius ginge geregeld op - en
brachte dan van alles met.
hulsduif, hoesdouf, V. = iem. die zelden uitgaat,
graag thuis blijft: heer, zijj is 'n echte - gewoorde.
huiselijk, hoeselik, bn., bw.: veur - gebruuk = in de
huishouding; 't woOTt zoe ech - = gezellig, intiem;
veer zaote dao zoe ech - ; 't - leve = familieleven;
-geliJk.
afl. hoeselikheid.
hulsUezin, hoesgezin, 0., -gezinne = gezin: 't hiel waos de deur oet = vader, moeder, kinderen en
verder inwonenden; de vajer van 't - = vrouw en
kinderen; wievliol hoesgezinne bezeuk de k6nferentie?
hulsheer, hoeshier, m., -e = heer des huizes; huisbaas: vMl -e hObbe neet vMl te zegke in hun hoes en
kriege zellejs neet d'n hoessleutel van hun vrouw.
huishouden, hoeshawwe, 0., Os, hoeshawwensje: de
ziJrreg veur 't - op zich numme = huisbestier; dat
is miech dao 'n hoeshawwensje = huiselijke staat,
familieleven; e groet - 6nderhawwe = huisgezin;
de tegeswoordige -s.
hulshouding, hoeshawwing, v., -e, hoeshawwingske
= a) huisbestier: de - bezorrege; b) huisgezin:
in eder - had me 'nen hoejerpot.
hulshoudschool, hoeshajdsjaol, v., -e: de j6ngste meidskes waoren op de - .
huishoudster, hoeshelderse, v., my. = enkelv.: z'n
vrouw is 'n gooj - = vrouw die het huisbestuur
voert; ze hele twie meeg en 'n - d'rop nao; ze is lang
- bijj de pestoer gewees.
hulskamer, hoeskamer, v., os: ze zaote allied in de - ,
noets in de zaol of de gooj kamer.
hulske(-)*, Z. h u i s ben vlg.lemma's.
hulskespiSt*, m., -potte = put van het privaat: d'n
- moot nudig geveeg weurde.
hulskesreuk*, m. = reuk van het privaat: deen bijj regeweer is neet te veurk6mme.

AW HOEZER IN MESTREECH

e VTeuger hoes in de GToete Staat,
in 1930 aofgebroke

't aajd hoes GarJet,
aofgebroke 1873

't hoes op d'n Eker

'n hoes op de MMnt

'n hoes ~t luijel, VTeuger stadsaksijnzekentoer
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HUISLOOK
huislook, hoeslook, 0.: - wat op de aw strode taker
greujt, woort gebruuk veur de kinderkes van 't sjoel
te hellepe.
huismus, hoesmosj, v. = iem. die altijd thuis
blijft (inz. van een vrouw gezegd): veur htWren
trouw ging ze vaal oet, noe zuuste ze n6rreges miej
't is 'n echte - gewoordej verg. h u i s d u i f.
huisraad, hoesraod, o. = meubels, keukengerei enz.:
deen awwen - zal bijj de verkoup neet vaal opbringenj e stOk - = meubelstuk enz.
huissleutel, hoessleutel, m., -s en -e: d'n - verlere;
fig. Mestreech waos toen d'n - van Holland, meh d'n
hoeshier verloor 'm nog al ins = toegangspoort.
huisvader, hoesvajer, m., os: 'ne gojen - geit s6ndags
met z'n vrouw en z'n kinder wandele.
huisvrouw, hoesvrouw, v., -e = de vrouw des huizes, het vrouwelijk hoofd van het gezin: wat zeet
dao de - vaan? 'n gooj - en 'n kachel goon noets oetj
dat meidske weurt noets 'n - = een goede bestuurster van het huidhouden.
huiswerk, hoeswerrek, o. = werk dat schoolkinderen
thuis moeten maken: de Broeder gaoj te vaal - op.
huitsje*; huiver(-), z. h 0 u t; s joe v e r e*,
sjoevertig*, sjoevraoj*.
huizen, houze, housde, gehous (min of meer ong.) =
a) in een minderwaardig verblijf wonen; samenhokken: boe die twie - ! nein! dat mQste zien, este 't
wels gluivej b) ruw te werk gaan, zich gedragen:
wel bleej de N oorman einige jaore nog vreislik - in 't
laand; z. ook hoe z e r e*, h 0 u z e r e*.
hukken, z. hoe k e*.
hul, hoI, v., holle, holsje = omhulsel inz. kap van
een non: 'n vrouw in 't zwart gekleijd en met 'n witte
- : 't waos 'n non.
hulde, holde, v.: - bringe, bewiezen aon = eerbetoon.
huldigen, holdige = hulde brengen, eer betonen:
ojjisjeel woorte Pa en Ma es keuning en keuningin
gehaldig.
afl. hOldiging.
hulp, hollep, v. = a) bijstand, medewerking: beje, verlienej - kriege, nudig hObbej iemes te komme, rope; - ! - ! reep heer; - kinder! 'ne galle
veur 'n hin = uitroep van verbazing; ierste - bijj
6ngelakkej b) met mv., -e = helper inz. helpster in
het huishouden: zoe'n - liet zich good betaole;
c) met my. -e en verkl. hollepke = bretel, z.a.
hOl- heeft steeds sleept.
ss. hOllepbr6n, -middel, -6nderwijzer, -tr6p; -werrekwoord; noedhOllep; 6nderhOllep = buikriem v. e.
paard.
af!. hOlpeloes(heid); hOllepveerdig, -vierdig(heid).
huls, hols, v., holze, holske = a) omhulsel van stro:
struje hOlze um de jlesse; b) kardoes: 'n - met e
slaaghuudsje.
hulst, hOIs, m., holste, hOIske = bekende heester:
get - met Keersmes; 't waor 'nen - met z'n d6nkelgreun stekelblajer; dao is noe, 'ne gepan(n)asjeerden
- geplant.
humme(-)*, z. hem d ( - ).
hummeslippe* = zeuren, zaniken: lik noe neet te - .
humorist, humeris, m., humeriste, humeriske (-me= -ma-): 'ne Mestreechsen - had vdal sukses.
afl. humeristies.
humperok*, z. hem d r 0 k.
I hun, hun, 1, ps. vnw. 3de ps. voorwerpsvorm m., v.
en o. mv., steeds van personen (verg. zij): iech hOb
't - gegeve; iech hOb - gezeenj 2, bez. vnw. 3e ps.
m., v. en o. my. van personen en zaken: a) bijv.
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HUWELIJKSREIS

hun(ne) vajerj - awwers, - vrouwe, - kinder, jassej b) zelfst. dat zien de hun n.l. kinderen, hoeden,
jassen enz.; ze moten 't hunt habbe = 't hunne n.l.
wat hun toekomt; ze welle allied 't hunt devaan
hObbe = ze zijn altijd nieuwsgierig, willen er 't
hunne van weten; dat is 't hunt = 't hunne n.l.
kind, glas, bed enz.
n hun*, z. h 0 n d.
hunt*, z. hun I,2b.
hup, hup, tw.: - Keto; - Merjenneke! pup Merjenneke! tege de vastelaovendj hupsasaj z. h 0 p( sa sa).
hups; hure*, ongebr.; z. h 0 r e n I.
huren, heure, zw. = in huur nemen: 'n maog - j
seldaote - j op get (neet) geheurd zien = (niet) tot
iets verplicht; 'n hoes - j dat pand is te - (of:
te heur).
ss. heurbreej, -geld, -hoes, -kontrak, -kouts, -pries,
-seldaot, -tied, -weerde; in-, 6nderheure.
afl. heurder, heurlingj inheure, verheure.
hurken, z. hoe k e*.
huste*, z. h 0 r e n I en nog in de zegsw. Huste
woent achter 't Vleishoes, schertsend antwoord op
een bevel of verzoek iets te doen of te laten. Zulk
verzoek eindigt nog al eens met huste = hoor je.
Misschien woonde achter 't Vleishoes iem. die
Huste of Hustinx heette.
hut, hut, v., hutte, hutsje = kleine armoedige woning: dao is van al die hutte neet ein, die op 'n hoes
geliek; iech gaon nao m'n - = naar huis.
huur, heur, v., -e = a) overeenkomst tussen huurder
en huurling: iemes de - opzegkej te - zien, stoon,
get in - hObbej b) huursom: de - op tied betaolej
wievliOl deeg dat hoes -'I c) huurtijd: de - geit in op
d'n ierste meij.
ss. daag-, hoes-, maond-, meter-, weekheur; heurbeukske.
huurbrief, heurbreef, m., -breve = aankondiging
zichtbaar aan een huis opgehangen of aangebracht,
dat het huis te huur is: veer zulle d'n - noe mer
innumme.
huurder, heurder, m., os: lestige, gooj -so
huurkoets, heurkouts, v., -e = gehuurd rijtuig,
vigilante: heer leet zich met 'n - van Welkes nao
hoes bringe.
huurkoetsier, heurk6tsjeer en -koetsjeer, m., -s =
iem. die rijtuigen verhuurt, het rijtuig bestuurt:
eder - wouw zoevaal meugelik vrechskes toes bringe.
huurling, heurling, m., -e = a) huurder: 'ne nuijen
- ; b) minder gewoon: loondienaar inz. huursoldaat: de Spaonse --e 6nder Alva.
huurrijtuig, z. h u u r k 0 e t s.
huwelijk, houwelik, 1, 0., -e = a) echtverbintenis:
'n - aongoon, slete, inzegene; e kerkelik - ; de ach
daog, die veur 't - euverbleve, woorte besteijd aon 't
van boete liere van d'n diskoer; euver - geve, z.
o v e r; b) de echt, echtelijke staat: e gelakkig - ;
e slech -.
2, bn.: d'n --e staot = huwelijksstaat; verg.
ook t r 0 u w, dat in veel gevallen gebruikelijker is.
ss. houweliksaonk6ndiging, -aonzeuk, -akte, -jaor,
-Mntrak, -leve, -plechtigheid, -pliech, -reis.
afl. houweliks.
huweIlJks, houweliks, bn. = op het huwelijk betrekking hebbend: -e veurwaarde.
huwelijksreis, 1, broetsreis, z. b r u ids rei s.
2, houweliksreis, v., -reize: 'n - nao Paries; z. ook
speelreis.

IJLEN

HUWEN

de rok veur boesj oj brok (Weustenraad); lieliken
- ! gaank eweg! sjold Delia.
[hiepokriet; hiepokriete]
ss. hiepokrietegeziech.
hypotheek, hiepo- of hiepeteek, v., -teke, -teekske
(-pe- = -p;}-): 'n - oojbetaole, opnumme; heer heet
'n - op z'n hoes.
ss. hiepetekere (verhiepetekere) of verhiepo-.

huwen, ongebr.; z. t r 0 u wen.
huzaar, huzaar, m., huzare = eig. bet. heer deent Uijj
de huzare; overdr. 'nen - van e wiej = zwaar
vrouwmens.
ss. huzarepeerd, -slaoj.
hypokriet, hiepokriet, m., -e = huichelaar, ook als
scheldwoord en dan dikwijls zonder scherp omlijnde betekenis: niles maak d'n - verlege, heer drejt

I
" i, v., j's, j'ke: de puntsjes op de i (of: de i's) zette.
'a, i-ao, 1, two = geluid van de ezel; 2, m., i-aos;
i-aoke = ezel (in kindertaal): me sprik tege de
kleinsjes van d'n - ; de i wordt in dit woord 80ms
uitgespr. als de i van pit.
i-ao*, 1, z. i a; 2, m., i-aos = iem. met een hazelip
(i steeds = i van pit).

'nen i-oo

ideaal, idejaol en idejaal, 1, bn., bw.: 'n - houwelijk,
'n - vrouw = volmaakt; 2, 0., -e = a) voorstelling
van iets in zijn hoogste volmaaktheid: iech verloor
doodoOT m'n - ; b) iets waarnaar men streeft, als
zijnde hoogst volmaakt: nao lndie es vlegeneer, dat
waor noe z'n - ; c) persoon of zaak, die voor iem.
de volmaaktheid verwezenlijkt: 't -vaan 'ne maan,
'n vrouw.
idee, idee, v. of 0., Os, ideeke = denkbeeld: e good - ;
gein - van get hObbe = geen flauw vermoeden;
- in get hObbe = zin.
ie( -)*, z. e e r ( - ).
lieder, eder, vnw.: I, bn.: - mins; 2, zn.: dat wet-.
Opm. iedere keer is Ma. eder(e) kier, maar gebruikelijker is ederskier b.v. 't is ederskier 'ezellejde
deunsje = telkens.
II ieder*, z. e e r d e r.
ledereen, ederein, vnw.: - st6nt op stroot.
iefer(tig)*, z. ij ve r ( i g ).
legelijk(een), 'n egelik, onbep. vnw.:'n - dee 't hoort,
st6nt verp6pzak (vero.).
lel*, m. (als soort- en als voorwerpsn.), -e, ielke =
aal: de Ve8'l.!rOUW gao!.de koej6ng met 'nen - 'ne
smereling in z'n jasie; wee is 't glatiste, d'n - oj dee
'm vink? dee zal geine groeten - vaange = niet veel
voordeel met iets krijgen.
88. potiel, z. ook i e I - s p r i n g e*.
ielevel*, 0., -velIe = aalsvel: met e spritske sproite op
de witte gepinde motse van de aw vruikes, g6ng eve
good oet 'n - met e leukske.

lei-springe, 0., (volksspel) een soort van palingtrekken, aldus in een programma beschreven:
viej iele weurde d'n ein nao d'n ander opgehaange;
dee eine aojtrek krijg 'ne golle.
iernand, 1, iemes, onbep. vnw.: es dat - huurt; aon de galling hellepe; dao is - veur dich; dee Keube,
dat is miech iemes = een rare, een knappe enz.;
- vreems; - aanders.
Bijv. iemens.
2, iemand, onbep. vnw.: wet dat - van uuch?
iemeujetig* en iemeujig*, bn., bw. = wee-zoet: ze
leet d'n iemeujetige muskusreuk van 'ne gojekoupe
"paT/um" achter zich.
iemeujig, samenhangend met ieme = bij?
iep, ongebr.; steeds ollem.
ler(-)*; les(-)*, z. e e r ( -); ij s ( - ).
iestuutsje*, 0., -s = portie ijs in papier: de ieswegelkes dege gooj zake, de kinder vroge mer -s.
ies-vlujetig*, bn. = (van aardappelen) glazig en
smakeloos.
iet, z. i e t s 2.
iets, 1, get, vnw.: ze hoorte - op d'n trap; dat woos
miech - ; dat is - sjoens! - kleinders; dat is noe
zjus - veur MOm; 't is - werremer = een beetje;
- van niks = iets van geen waarde.
ss. zoeget.
2, (vero. o.a. bij Franquinet) eets of eet: veur en
alier geer - gaot beginne; dao woos nog - in
eus Mestreech dat ederein bew6nderd heet; doo spit
miech mer - z. ook n i e t I.
levelskepke*, z. n i eve I s k e p k e*.
ieverans* en feverens*, bw. = ergens: iech moot
't toch - met gedoon hObbe; iech hOb 't - gelag.
ieverings < iewerings < iewer (= ie
ieverans
+ wer of waar) + -ing + bijwoordelijke s; mnl.
ieuwerinc( s).
fezegrirn;iezel(-)*;iezer(-)*, z. ij zegrim; ij zel(-);
ij z e r ( - ).
ijdel, ongebr.; A.N. ijdele moeite, Ma. vergeejse meujte; een ijdele kerel, Ma. 'ne jelmeker, heer is zier
vanniteu.
Opm. ijdeltuit, ijdelheid zijn eveneens ongewoon.
Ijken, ijke, ijkde, ge-ijk (ge-ijkde) = waarmerken
alsbewijs van overeenkomst met de standaard:
jlesse die door de stad ge-ijk waore; ge-ijkde
Mestreechse oetdrokkinge = echte, Maastrichts
gestempelde.
ss. ijkkentoer, -meister.
afl. ijker.
ijlen; ijlings, ongebr., z. h a a s ten, s poe den,
dolle*; gaw*, viet*.

<
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ijs, ies, o. = a) bevroren water: 't - is 'n /wes zander
balleke = is gevaarlijk, onveilig; 't - dreug ali van lin nach; 't - breke = eig.; fig. de eerste toenadering bewerken; b) bevroren room enz.: 'n
poorsie - ete.
[ies]
ss. iesbaon, -berreg, -kas, -klub, -kaajd, -kelder, -sjol,
-water; drief-, kuns-, vrQchtenies.
ss.-afl. iesbreker.
afI. iezel.
ijsbeer, iesbeer, m., -bere: eig. 'nen - vaange, sjete;
overdr. bars, onaangenaam persoon: iech zal doen
wat iech kaan, um neet aon deen - gekoppdd te
weurde.
afl. iesbere (ww.).
ijsberen, iesbere, iesbeerde, geiesbeerd = regelmatig,
rusteloos op en neer lopen: sjeij tach oet met OOt door de kamer.
ijselijk, ongebr.; gwl. versjrikkelik, terriebel enz.
ijsheillge, iesheIlige, m., my. = enkelv.: de drijj Pankratius, Servatius, Banifatius vallen op 12, 13
en 14 Meij; nao de - kin me de plante boete idtte,
daan VTeus 't snachs neet mie.
ijsje, ongebr.; z. i est u u t s j e*, poor s i e i e s*.
i,ispegel, 1, iespiegel, m., Os: 't gOng 'm aon 't hart wie

'nen-.
2, iespiezel, m., os; z. pie z e 1*.
i,isvogeI, iesvogel, m., -veugel = mooi gekleurde
vogel, lat. alcedo ispida L.: sorns vluig 'nen - wie
e lcvetig zjewielke euver d'n Eker of Zangs de Maos.

'n ieswegelke
i,iswagentje, ieswegelke, 0., os: de --s waore vol beeldhouwwerrek en vergolsel met blinketige kopere bOsse
en gedrejde pileerkes, gans in d'n trant van de kuitskes
oet de stoummeules; ook wei i e s k e e r k e, 0., -s.
ijver, iefer, m. = a) vuur, aandrift: in vollen - ;
b) toewijding aan enige arbeid, vlijt: d'n - van
VTOUW (of: broor) Dasse = vurige ijver, die snel
bekoelt b. v. met 'nen - van VTOUW Dasse begos 'r de
gejs te plOkke.
SS. nao-iefer, wediefer.
afl. iefeTtig, ieferig.
i,iverig, iefertig en ieferig, bn., bw. = vol ijver,
vlijtig: dee jang is altied 'n iefertig kerelsje gewees;
ze zaog e paar iefertige jangeskop euver hun werrek
bezig; iefertig met get bezig zien; de twie diJchterkes,
OOt moot gezag zien, ze studeerde hiel ieferig.
afl. iefertigheid, ieferigheid.
i,iverzueht, ieferzoch, v., gwI. zjaloezijj.
i,izegrlm, iezegrim, m., iezegrimme = knorrepot:
deen awwen - is mer altied aon 't preutele; Z.
grieniezer*.
I,IzeI, iezel, m. = (op de grond) tot ijs geworden neerslag: veurziechtig met deen - / doeg dich e paar aw
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zokke euver d'n sjeun, aanders velste nog; 0 winter,
met - seerste boum en paol.
afl. iezele (ww.).
i,izelen, iezele, zw. (steeds onpers. ww.) = ijzel vormen: 't is glad op straot, 't heet vennach geiezeld.
i,izen van, ongebr.; vervangen door 't kaajd kriege,
kaajd weurde vaan of een ander woord; ongebr. zijn
ook woorden als ijzing(wekkend).
i,izer, iezer, 0., os, iezerke; a) als stofn.: - en staol;
de taofd waos van - ; me kin gein - met han breke;
aajd - ; b) als voorwerpsn.: 't peerd heet ein van z'n
-s verlore = hoefijzer; met 'n iezerke get vasmake
= ijzerdraad; nog: z'n tOng sleit - = slaat dubbel;
hij is stomdronken; z. ook mol ens tee n.
ss. iezererts, -sterrek, -waore, -werrek, -winkel (of:
iezere winkel); iezerhandel (of: iezeren handel); grim-,
hoof-, kachel-, mochel-, striek-, waffeliezer.
afl. iezerechtig; iezere (bn.).
ss.-afl. iezergeter(ijj).
i,izerdraad, iezer(en)draod, m., iezerdraoj; a) stofn.:
sterrek wie - ; - 2 em. dik; b) voorwerpsn.: de
sjelderijj hing aon 'nen -; get met 'n iezerdraodsje
vasmake.
i,izeren, iezere, bn.: a) eig. 'n - taofel; 'n - sjop;
'nen - staaf; d'n - weeg = spoorweg; De - JUffrouw = volgens het volksgeloof, marteltuig in de
onderaardse gewelven van het gebouw der Duitse
Orde (= Balie Biesen). Het slachtoffer werd in de
armen. van een ijzeren beeld met messen doorkorven en stukgesneden; b) overdr. 'n - gestel;
'ne mins met 'n - gezOndheid neump me wei ins 'nen
iezeren Hindrik; z. ook wag e n.
Evenals in het A.N. komen, naast de vormen 'n
iezere sjop, gez6ndheid, de vormen 'n iezer sjap, 'n
iezer gez6ndheid voor.
i,izergaas, iezergaas, 0.: - veur de ren aof te make
(= afsluiten).
i,izergaren, iezergare, o. = zeer sterk garen: nej die
knuipmet-.
i,izermaol, iezermaol, 0., -e = roestvlek in linnen.
i,izersmld, iezersmeed, m., -smeij en -smeje = handelaar in ijzerwaren: d'n - van de MtWnt; 000 mooste
veur bijj d'n - zien.
f,Jzervreter, iezervreter, m., -s = gehard en ruw
krijgsman: es heer (nI. Napoleon) zien --s inspekteerde en daobijj daan 'ne struise pungel zaog •••
Ik, 1, onderwerpsv. iech; zwak betoond: ich, 'ch:
iech hOb 't gedoan; ich (of: 'ch) bin 000 gewees; had
ich (dikwijls gespeld: haddich) mote k6mme?
2, voorwerpsv. miech; zwak betoond: mich: heer
gaof miech (of: mich) 'n hand; heet 'r miech (of:
mich) gistere gezeen?
3, vero. genitief: miens gelieke.
Opm. ieche en mieche worden in soortgelijke gevallen gebruikt als dieche, uuche, Z. g i j.
Iksaol*; H(-)*, z. 0 k s a a 1; e I ( -), b.v. illektrik*,
Z. e I e k t r i e k; illemint*, Z. e I e men t.

vetpotsjes bij illimmenasie
llumlnatle, illimmenasie en limmenasie, v., Os, (iI-)
limmenasieke = feestelijke verlichting van huizen,
gebouwen enz.: venaovend groete - oppe Vrietlwf
(-me- = -m3-).

ILLUMINEREN
lllumineren, illimmenere en limmenere, zw. (-me= -ma-) = feestelijk verlichten: wie in sevetig de
Zwave i:roklroJaome, WOOTt 't stadhoes gelimmeneerd,
vertelde Wielders.

illimmenasie met vetpotsjes in de J lWsi:raot

lllustratie,illestrasie, v., -s (-Ie- = -Ia-) = a) versierend
plaatwerk: sjoen -s :den in dat book; b) naam v.
tijdschriften: de Kattelieke - woort in eder hoesge::dn
geleze met hdiJT hoeselike novelle vaan van der Lans
en van Banning; c) toelichting: ter - van ze verhaol
leet heer e paar fotoos :den.
imbeel*; imbele*, z. in bee I din g; in bee 1den.
immer, ummer, bw. = altijd: 'tis -zoegewees.
immers, jummers, vgw., bw. = toch, namelijk: die
ligke -langs de, ,Greune Weeg", zag Peerke; 't waos
- neet aanders.
immertoe, ummertouw, bw. = steeds, voortdurend:
en - dat geblefs!
immigrant, immigrant, m., -e; z. ook em i g ran t.
immorteUe, 1, z. s t rub 16 m*.
2, immortel, v., immortelle: 'ne krans van immOTtelle.
impassant*, z. en pas san t.
impost, impos, m., imposte = accijns: aofslaag van
d'n - ; wittebroed en wien droge de zwoersten - .
imposteur, z. p 0 S t e u r*.
in, in, in bijna alle bet. v. h. A.N., hetzij vz., hetzij
bw. b.v. 1, VZ.: a) een plaats ofruimte aanduidend:
- hoes :den, - bed ligke; - 'n koul ligke; - de
berreg; - d'n errem kniepe; b) in fig. en overdr.
toepassingen: - de zin hObbe; - de gedaonte van;
't is 'ne boer - z'n menere; - kleigeld i:rokgeve; z'n prizzensie; - de h6nderd; c) een tijdruimte aangevend: - 't begin van 't jaOT; drijjmaol - de week;
- korten tied; d) nog in allerlei verbindingen:
handele - hieringe; - 't algemein; z. verder voor
zegsw. de substantiva of verba der zegswijzen; 2,
bw.: a): de deur - ; daag - , daag oet; - en oet;
tege de algemein meining - (versterking van tegen);
z. verder de koppelingen met ww.; b) voor dat of
tot = terwijl, op 't ogenblik dat: en - , dat dee
lachenlere zag: "Alloh dan mer", verdween heer achier
d'n orkestrion; - , tot ze de deur touwsloog, zag ze:
"aw mem1"

INDIEN
Z. voor ss. en ss.-afl. met als eerste lid in- de hieronder volgende lemmata; met -in als laatste lid:
achter-, binnen-, boe-, dao-, Onder-, t(Jssenin.
afl. inne, innig.
inademen, inaoseme, aosemde in, ingeaosemp =
met de ademhaling in de longen brengen: de bosloch - ; d'n ingeaosemde kolendamp.
afl. inaoseming.
inbeelden zich, imbele z., beelde z. in, ingebeeld =
a) zich in het hoofd zetten, zich wijsmaken: heer
beelde ziech in, tot heer nog mer e jaor zouw leve;
b) met het bijbegrip van eigendunk: wat beelste dick
weI in? zoe mer d'n ierste pries te kriege! zoenen
ingebeelde gek = verwaand, vol verbeelding van
zich zelf.
afl. imbeel; inbeelding.
inbeelding, imbeel, m. = a) fantazie: me trof'rs dan
ouch aon die van alles zaoge gebliiJre en, of noe hunnen
- hun parte splWlde, of tot • •• ; b) verwaandheid,
eigendunk: stinke van - ; dee is met d'n - geplaog.
inblazen, inbloze, blaosde in, ingebloze = (heime1ijk
en arglistig) iems. geest of gemoed bewerken; influisteren: wee heet diech dat ingebloze? d'n duvel!
gluifiech.
afl. inblozing.
inbreken, inbreke, brook in, ingebroke = inbraak
plegen: de deve hObbe (of: zien) vennach bijj miech
ingebroke.
afl. inbraak; inbreker.
inbringe*, brach of broch in, ingebrach, -gebroch =
opbrengen d.i. naar het politiebureau brengen.

inbringe

inburgeren, inborregere, borregerde in, ingeborregerd: heer is dao good ingebiJrregerd = inheems geworden, tot een bestanddeel gemaakt; in 't Mestreechs ingebiJrregerde Hollandse wlWrd; ook: refl.
zich inbiJrregere.
indenken zich, indinke ziech, dach of doch z. in,
ingedach of ingedoch: dat (of: dao) kin iech miech = met zijn gedachten er zich geheel in verplaatsen.
inderdaad, inderdaod, bw. = in werkelijkheid, waarlijk: - heer heet geliek; heer stelt er - belang in.
indertijd, indertied, bw. = vroeger (eens): - heet me
dat neet begrepe; heer heet dat - wei ins gezag,
meh ...
Indiaan, Indioon, m., -e = inboorling van Amerika:
-e met pijl en baog.
ss. lndiaoneroman, -stam.
afl. lndiaons.
indien, vgw., z. a I s; indien is niet zeer gebruikelijk;
al komt het voor en dan sorns in de vorm indeen.
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indlrekt, indirek, bn., bw., indirekde = niet rechtbare opening: aon d'n - van 't straotsje stOnt 'ne
streeks, zijdelings: 'n - antwoord op 'n vraogj
paoli d'n - veur de artieste is achter de Kemedie;
indirekde belastinge; get - bewieze.
dao zien twieingeng; c) begin: met - vanJannewarie.
Indoen, indoen, deeg in, ingedoon = in een ruimte
ss. ingaanksdeur, -poort; hoof-, zijjingaank.
opbergen, binnen brengen: kole - ; eerappele-.
Ingel(-)*, z. eng e I ( - ).
Indraalen, indrejje, drejde in, ingedrejd = met een Ingelcgd, ingelag, bn., ingelagde = in pekel, in zuur
zwenkende beweging binnen-, ingaan: op d'n hook
gelegd: ingelagden hiering; ingelagde komkOmmerkes;
van de MMnt drejde heer de GToele Staat in; de does,
Z. i n 1 egg e n.
de kas - = in de gevangenis belanden; refl. heer Ingemaakt, ingemaak, bn., ingemaakde = ingelegd,
heet Z. doo lekker ingedrejd = listig een plaats vermaar iets ruimer: -fruit; Z. i n m a ken.
krijgen.
Ingenieur, inzinjeur en inzjinjeur, m., Os, inzin-,
Indringen, indringe, dr6ng in, ingedr6nge = binneninzjinjeurke: sjeijkundig inzinjeur; inzinjeur bij 't
dringen: dat mets drong deep 't vleis in; refl. inz. fig:
spoor; aptiekers, koupluij, inzjinjeurs en reehters,
sjepes, prokureurs.
zich bijj iemes, orreges, euveraal - = zich ongevraagd tot het gezelschap maken van.
ss. inzin-, inzjinjeurseksame; hoof-, mijninzin-, inafl. indringer, -dringerijj, -dringing.
zjinjeur.
indruisen tegen, indruse, zw., gwl. strijje tege (of: Ingcnieus, inzinjeus en inzjinjeus, bn., bw. = vermet), kOntrarie zien met (of: aon).
nuftig: 'nen inzjinjeuze vent; 'n - bedach touwstel.
Indruk, indrok, m., indrokke: d'n - van 'ne voot =
Ingenomen, ingen6mme, bn.: met iemes, met get afdruksel; vt2Ol, groeten, depen - maken op = uit.'<lien = bekoord door, gunstig gezind b.v. met dee
werking hebben, invloed oefenen op; geinen koup waos heer zier - , meh neet met z'n sjoendochmake = onverschillig laten.
ter; veur, tegen iemes - = ten gunste, tegen gezind,
indrukken, indrokke, drokde in, ingedrok = naar
gestemd; met .sich zelle! - = ingebeeld, laatbinnen drukken (en verbrijzelen): (aon) get de kop
dunkend; Z. inn e men.
- = fig. geheel onschadelijk maken.
. ingeschapen, ingesjaope, bn. = inwendig in een
SS. indriJkwekkend.
wezen gelegd: 'nen - zin veur sjeldere; 'nen - zikh
afl. indrok; indriJksel.
tot plezeer make.
Opm. indriJkke, dikwijls vervangen door induije Ingeven, ingeve, gaof in, ingegeve = a) doen inne(= A.N. induwen).
men: dat is 'm met de paplepel ingegeve; b) inblazen:
Ineen, inein, bw. = in elkaar; gwi. gekoppeld met ww.
wee heet 'm dat ingegeve? wie iemes z'n hart 'm
o.a. a): het een in het ander: -sjrieve; b) dichter naar
ingief = handelen naar inspraak van zijn hart;
elkaar toe: -duije, -peerse, -krimpe; c) in stukken:
= f 't miech (van bove) woort ingegeve, zag ieeh .••
-houwe, -stampe; d) opeen hoop: -zakke, -zinke, -valle.
= alsof een hogere macht er mij toe bracht.
ineens, inins, bw. = plotseling: - 'ne slaag en duo
afl. inge:ving.
kwaam d'n hiele plefUng nao ander.
ingewand, ingewand, 0., -e: 'n krenkde in de --e =
Inenten, inente, ende in, ingeent (ingeende) = op
inwendige organen (in de buik), darmen; in de--e
kunstmatige wijze immuun maken: de luij woorten
van de berreg = het binnenste van; Z. ook g es I u n g (s )*.
allemaol ingeem tege de pokke; zich looten - .
afl. inenting.
Ingewijde; ingictcn, z. in w ij den; ins j 0 d d e*
infanterie, infanterijj, V. = voetvolk: doezend moon
(A.N. inschudden).
Ingraven, ingraove, graofde in, ingegraove = in de
- en twellefhOnderd kavveleriste.
grond delven: 't koper, 't goud (in de gr6nd) - ; refl.
Inflammatie, inflammasie, v., Os: heer lik op Klavarie
met 'n - op de speijaojer = bronchitis.
zieeh - = door ingraven verschansen b.v. de selinfluisteren, influustere, fluusterde in, ingefluusterd:
daote begoste zich dadelik in te graove.
afl. ingraoving.
a) eig. stellekes fluusterde heer mieeh in: uk jao, Uk
toch jao; b) fig. ze gewete fluusterde 'm in: doech 't ingriffclen, ingruffele, gruffelde in, ingegruffeld =
inkrassen, ingraveren; fig. inprenten: 'n iereteike
neet = in stilte vermanen.
deep ingegruffeld in de kop.
afl. influustering.
Infoetele zieh*, zw. = zich ergens indringen zonder Ingriffcn, ingriffe, grlfde in, ingegrif (ingegrifde) =
inkrassen, ingraveren: in 't koper waore de ierste
eig. recht er toe te hebben, aanspraak op te mogen
letters van de naom ingegrif; fig.; Z. i n g r iff e 1 e n.
maken: dee wet zich euveraal in te foetele.
Informeren, informere, zw. = inlichtingen inwinnen lnjobel*, bn., bw. < fr. ignoble = laag, gemeen:
deen -e sjoftie; heer heet miech - behandeld.
over, gwi. refl.: heer informeerde, wie 't ging; wie
heer trok woos, heet heer zich dadelik bijj ederein nao Inhalen, inhole, haolde in, ingehaold = a) iets of
iem. in een bepaalde plaats brengen: met bruudsjes
diech geinformeerd.
woort de neamis ingehaold = met plechtigheid en
Ing(-)*, Z. eng ( - ).
feestelijk gebaar binnenleiden; b) naar binnen haIngaan, ingoon, ging of g6ng in, ingega(a)nge =
len, trekken: de veendel - (of: intrekke); c) iem.
a) binnengaan (te voet): de /leur, 't hoes - ; de
weder bijkomen: 't woos te wied, veer Msten 'm neet
Staat - = inslaan; b) beginnen: de heur geit in op
mie - ; d) weder goed maken: de ajaoj - .
d'n Urste meij; ingaonde deze maond; c) overwegen,
afl. inhaolig; inholing.
zich verdiepen in: op e veurstel - ; deep - op de
teste vraog; d) met tegen: zich verzetten: dat is e Inhalig, inhaolig, bn. = hebzuchtig: heer is altied
zoe -.
misbruuk, doo .sulle veer tegen - .
afl. inhooligheid.
afl. ingaank.
Ingaande rechten, ingaonde rechte, mv.: in- en oet- Inhebben, inhObbe, had in, ingehad = a) in zich
hebben, bevatten: d'n duvel - j en wee de pes inheet,
gaonde reehte op.
atik z'ne vinger in ze gaat; b) met zich meebrengen:
Ingang, inga( a)nk, m., ingeng = a) toegang; bij uitbr.
dat heet hiel get in, dat werrek; dat heet mie in, es me
fig. aanneming; aannemelijkheid: dat vOnt euveraal
dink = dat is niet zo eenvoudig.
- ; b) plaats waar men binnen kan gaan; afsluit-
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INHOUD

INLEGGEN

Inhoud, inhaajd, m. = a) de hoeveelheid van iets,
welke een ruimte kan bevatten: 'n kan van twie
liter - ; b) hetgeen wat iets (b. v. een fles) bevat: d'n
- van de flea oetsjOdde; ook van een boek, geschrift:
d'n - van de breef; nao viJTTem en - = in allen dele.
ss. inhaajdsopgaof.
Inhouden, inhawwe, heel in, ingehawwe = a) bevatten: dat sjrieve helt in tot ••. ; b) binnenhouden:
z'n traone, z'ne lach - ; d'n aosem - ; (paarden)
terughouden, intomen: de kOtsjeer heel de peerd in;
c) refl. zijn gang of vaart beteugelen: heer leep te
hel, heer kOs zich neet mie - en dao rolden 'r de
berreg aof; bij uitbr. zich zelf beheersen: wie dee
vlegel dat zag, kos iech mich neet mie - en gaof 'm 'n
petej; d) achterhouden; gedeeltelijk niet uitkeren:
elke week woort van 't loen 'n dObbelsje ingehawwe.
afl. inhaajd.
Inkeer, inkier, m.: z'nen - bijj iemes numme = vestiging; laat tot - komme = zich bekeren, tot besef
van schuld komen.
Inkel(-)*; inkelvoud(-)*, z. en k e I I en II; e nk e I v 0 u d ( - ).
inkeren, inkiere, kierde in, ingekierd = zijn intrek
nemen: es heer in Mestrecch kaom, kierden heer altied in bijj Angelius; tot zich zelle! - = zijn gemoed, geweten onderzoeken.
afl. inkier.
Inkleden, inkleije, kleijde in, ingekleijd = a) omkleden met het kleed ener orde en als lid sannemen: vendaog weure de nuij begiene Onder de Baoge
ingekleijd; b) in zekere vorm, onder zekere bewoordingen brengen: dat veurstel is good, meh 't moot get
aanders ingekleijd weurde.
afl. inkleijing.
Iinkomen, ink6mme, k(w)aom in, ingek6mme =
a) binnenkomen: ze is zjus ingekOmme; de deur - j
inkOmmende rechte = op inkomende goederen; ingek6mme stokker; dao kin niks van - = daar valt
niet aan te denken; b) binnen geraken: dat geetsje
is te klein, dao kin iech neet - j fig. dao kiniech
(nect) - = dat kan ik (niet) begrijpen.
ss. ink6mgeld. afl. ink6m8, inkammende.
n inkomen, ink6mme, 0., -s = opbrengsten van iets;
ontvangsten van werkzaamheden: e good, groet,
klein - hiJbbej belasting op 't - j klein - 8 weurde
de duupj z. ook ink 6 m men d e*.
ss. renteneersinkOmme.
inkiimmende*, 0., -s = inkomen II: e good, e graetMbbe.
inkomst, ink6ms, v.,ink6mste = opbrengsten vaniets;
iemands ontvangsten: de inkOmste van de geujer in
M. zien neet de _jte weerdj z'n jaarlikse inkOmste.
ss. inkOmstebelasting.
inkiimvenjabel*, bn., bw.
fro inconvenable, ongepast, onwelvoeglijk.
inkonvenii!nt, ink6mvenjent, 0., -e = ongemak; bezwaar: aon dat hoes is ein - j dat is e lielik -.
inkoop, inkoup, m., -e of inkuip: ze waore nao Aoke
gegaange um inkuip te doenj hoeshawwelike inkoupe.
inkopen, inkoupe, koch in, ingekoch = zich door
koop aanschaffen: deur moten - ; later weer - =
terugkopen; refl. zich in e gestiech - = de 80m
betalen om zichte doen opnemen.
ss. inkoupsomj inkoupspries.
afl. inkuiperj inkoup.
inkorten, inkorte, kortde in, ingekort (ingekortde)
= korten, minder lang maken: de touw get - j 't
ingesjik stOk get - .
afl. inkorting.

<

Inkrijgen, inkriege, kreeg in, ingekrege = iets binnen
krijgen: iech k6s dat drenkske van d'n dokter neet - j
de hoesheur neet kinne - = in handen krijgen,
ontvangen.
Inkrimpen, inkrumpe, kr6mp en krumpde in, ingekr6mpe en ingekrump = a) kleiner worden,
slinken: dat wolle good is bijj de was erreg (in)gekrampej b) minder groot doen zijn: dat ingesjikde
stok m6ste get - j z'n oetgaove get - ; refl. heer heet
vdiJl verlore met spikkelere en heer moot zich noe
erreg - = zijn uitgaven minder doen zijn.
afl. inkrumping.
Inkt, ink, m.: zwarten - , roejen - j pen en - j twintig
penne woOTten in d'n - gesop.
ss. inkflea, -gom, -koker, -pot, -ves, -vlekj drlJk-,
sjrieJink.

'nen awwerwetsen inkkoker
inktkoker, inkkoker, m., -s: e klei zelvere inkkeukerke
droog heer in z'n tea; de koej6nges hadde kriet in
hunnen - gedoon.
Inkwartieren, inkertere, inkerteerde, ingekerteerd =
a) iniegeren: de tr6ppe woorte geregeld bijj de biJrregenjj ingekerteerdj b) bij uitbr. logies verschaffen:
de lede van 't kOngres wooTte bijj einige femilies ingekerteerd; ook: ink war t ere.
afl. inkertering, inkwartering.
inIaden, inlaoje, laojde in, ingelaoje = iets laden in
een ruimte: ingelaoje geujere; de meubele laojde ze in.
inIage, inlaog, v., -e = inleg, kontributie: de - is per
jaor op vief gOlle bepaold.
inIaten, inlaote, leet in, ingelaote = binnen laten:
veer laote nao tien oar niemes hijj mie inj refl. met
zoe'n smerige zaak wei iech mich neet - , zag d'n
affekaot = bemoeien; ziech met alderleij febriksflemp - = afgeven.
afl. inlaot; inlaoting.
inIeg, inlek, m. = a) het inleggen, het inbrengen:
d'n - op de gemeinte-spaarbaankj bijj d'n iersten had de vesser beet; b) het ingelegde bij spel enz.:
d'n - veur de k6ngkoer bedreug vief gOlde per persoen.
inIeggen, inlegke, lag in, ingelag = iets ergens in
leggen: a) e blaad - = in de tafelleggen; welle veer
hijj ins - , zag de vesser = net, hengel te water
brengen; b) ter bewaring met pekel, azijn in glazen
of bussen doen: hieringe - j Z. in gel e g d; c) behalen: ier - met dat werrek; d) bijdragen, storten:
este met weZs doen, mooste twie gOlle - ; e) tot versiering leggen, voegen in: met gaud, ivoer ingelag =
bewerkt; f) tussenvoegen: 'nen trein - .
88. inlekblaad, -geld, -taofel, -werrek.
afl. inlegker, inlek, inlegkingj inleksel.
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INLEIDEN
inleiden, inleije, leijde in, ingeleijd = leiden in iets,
gwI. in fig. verband: de spreker van venaovend weurd
ingeleijd door de veurzitter = voorgesteld aan het
publiek; 't 6nderwerrep iers eve - = aard en strekking uiteenzetten; 'n inleijend woord = voorafspraak tot verklaring enz.
afl. inleijer, inleijing.
inliehten, inlieehte, lieehde in, ingelieeh = de nodige
kennis versehaffen: iemes - umtrint 'n zaak, 'ne

maan; good, slech, verkierd ingeliech zien.
afl' inliechting.
inlijsten, inlieste, liesde in, ingelies = in een Iijst
vatten: laot dat sjelderijjke, die teikening -.
afl' inliesting.
Opm. GebruikeIijker dan inlieste is inraome.
inloop, inluip, m. = plaats waar men veel en zo
maar binnenloopt en ontvangen wordt: bijj deen

dokter is 't altied 'nen - gewees.

inlopen, inloupe, leep in, ingeloupe = a) lopende
binnengaan: 't bos, de deur, 't hoes -; met de koup
van dat hoes bin iech 'r lielik ingeloupe = het slaehtoffer geworden; in- en oetloupe; b) door lopen stukmaken: 'n deur, 'n poort -; refl. zich de kop - tege
de moer = te pletter lopen; e) inhalen: in de leste

runde wis heer einige meters in te loupe, meh d'n
ierste pries waos neet mie veur hdom.
afl. inluip.

inluiden, inlojje, lojde in, ingelojd = met luiden het
beginverkondigen: dePaoseninlojje; ook i nlo ej e.
inmaak, inmaak, m. = a) het inmaken (van groenten enz.): drok aon d'n - zien; biste aon d'n beg6nne? b) het ingemaakte: van d'n - van ver-

leije zomer is nog hiel get euver.
inmaken, inmake, maakde in, ingemaak (ingemaakde) = in zout, azijn of op andere wijze enz.leggen
ter bewaring: hieringe -; keersen -; spott. als
iem. niet is over te halen: laot dich - ! z. i n g emaakt.
ss. inmaakfles, -glaas, -tied.
afl' inmaak.
innemen, innumme, naom in, ingen6mme = a) naar
binnen nemen: de jas in de rok get - = vernauwen;
de veendel - = inhalen; water -; 't sjeep nump
kole in; good van - zien = veel, smakeIijk kunnen
eten en drinken; beter van - es vaan aonnumme =
beter kunnen eten dan leren; dat drenkske kos iech
neet - = slikken; b) in beslag nemen: vdol plaots

-; iemes z'n plaots -; Parma naom Mestreech in in
'tjaor 1579 = veroverde; dat tii6felke nump te vii6l
plaots in = beslaat; iemes veur ziech - (of: weiten
in te numme) = (weten te) winnen.
afl. innumming.

innemend, innummend, bn., bw. = behaagIijk, aantrekkeIijk: dee j6ng heet zoe'n - geziech; -e menere;

ze keek miech daobijj zoe ech - aon.
afl. innummendheid.
inneming, innumming, v., -e = het innemen inz.
verovering: de - van Mestreech, e gediechsje van

Jaspar.
innig*, z. en i g.
inpakken, inpakke, pakde in, ingepak = a) een pak
van iets maken: de blokke van d'n blokkedoes weer
sjoen - = netjes in de doos sehikken; z'n kleijer
gaw, gaw - en daan op reis = in een koffer doen;
z'n koffers - = volpakken; 't book - en versjikke
= in een omhulsel pakken; de kins - = je hebt
afgedaan; b) vermeesteren: dee liet zich gemekelik
met leef wdordsjes - = bekoren, inpalmen.
afl' inpakker.
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INSCHUDDEN

inprenten, inprinte, prinde in, ingeprint (ingeprinde)
= diep doen indringen: van kinsbein aof waos 'm
dat ingeprint; refl. print diech dat good in = doordring je er van.
inramen, inraome, raomde in, ingeraomp = inlijsten: ze leet zich dat portretsje -.
Opm. inraome is gebruikeIijker dan inlieste.
inriehten, inrieehte, rieehde in, ingeriech, in het algemeen = in orde brengen, gereed maken: de
Bonnefante woorten ingeriech es muzeum = gesehikt
gemaakt voor; dao zien veer neet op ingeriech, zag
d'n hoteljee = ons ontbreken de nodige meubelen
enz.; refl. jeh, dan mooste diech mer denao - =
sehikken, aanpassen; de j6ngluij hObbe zich zier
moderren ingeriech = hun woning gestoffeerd; op

't teste ougenblik heet heer zich toch nog ingeriech

=

op zijn sterfbed tot inkeer gekomen d.w.z. tot 't
Katholieke geloof teruggekeerd; 'n behuurlik ingeriechde sjaol veur M.O. = geregeld.
afl. inriechter, inriechting.
inriehter, inrieehter, m., -s = iem. die inrieht;
aardew.: iem. die op het gipsmodel V. e. nieuw
artikel de eerste moel maakt, het zgn. orzjenaal,
iem. die op het orzjenaal de mojers (moedervormen) maakt.
inriehting, inrieehting, v., -e = het inrichten, hetgeen ingerieht is, er voor dient: de - van e gebouw,

van 'n hoes; de - veur blinne, werrekversjaffing; 'n
- um te veurkomme, tot de deur neet touwsleit =
toestel.
ins*, inser*, Z. e ens 1.
insehenken, insjinke, sj6nk in, ingesj6nke: wien,
water - = in een beker, glas, enz. sehenken; iemes,
zich zellef e glaas port - = een glas met port vullen; sjink miech nog ins in = vul mijn glas enz. nog
eens; z. ook ins j 0 d d e* (= insehudden).
insehepen, insjepe, sjeepde in, ingesjeep (ingesjeepde) = a) seheep doen gaan; de troppe WOOTten in
Rotterdam ingesjeep; b) refl' seheep gaan: ze sjepe

zich in d'n ierste meij.
afl. insjeping.
inseheuren, insjaore, sjaorde in, ingesjaord = binnenwaarts d.i. van de rand af, openseheuren: iech

hOb de nagel van m'nen doum ingesjdord; dat sto/
sjdort euveraal in.
afl. insjdoring.

insehieten, insjete, sjoot in, ingesjote = a) door
sehoten het begin aankondigen: Nuijjaor -; elik

jaor getuige welle zien van 't - van de vastelaovend;
b) bijdragen met verlies, kwijtraken: h6nderd golde
hOb iech debijj ingesjote; c) snel ergens binnen komen: inins deeg heer 'ne sprunk en sjoot langs miech
de deurin.
insehrift, insjrif, 0., insjrifte: e book met 'n - op 't
ierste blaad = iets hetgeen iemand er op geschreYen heeft; 'n gerlozje met - = opsehrift.

insehrijven, insjrieve, sjreef in, ingesjreve = a) iets
of iern. ergens in opsehrijven: de geboOTte van 't
keend in de register -; es bagazje laoten -; b) zijn
naam tekenen als verbinding tot een gift, koop,
enz.: veur viefentwintig golde -; - op 'n liening;
van aannemers: lieg, hoeg-.
ss. insjnefsom en insjrijfsom.
afl. insjriever en -sjrijver; insjrieving en -sjrijving;

insjrif·

insehudden, insjodde, sjodde in, ingesjod = inschenken inz. van koffie, thee: sjod de koffie in;
zich, iemes 'n tas koffie - (of: insjinke); verg_
opsehudden.

INSCRIPTIE
inscriptic, inskripsie, v., -s = opschrift, insehrift:
'n gerlozje met - .
insckt, insek, v., insekte, insekske: mlJgke, vlege en
aander insekte.
ss. insektepoejer.
inser*, z. e ens I.
insgelijks, insgelieks, bw.: gooj reisl - (of: vansgelieke).
insig*, z. en i g.
insigne, insienje, 0., -s = officieel kenteken: 't - van
't Boed K1'Uus, vaan de viejtig Keigeleers, vaan de
Staar.
insj(-)*, z. ins e h ( - ) en vlgd. woord.
insjarc*, sjaarde in, ingesjaard = weten te verkrijgen, winnen, verdienen: heer wOn d'n hielen aovend,
heer sjaarde mer in; z. s jar e*.
inslaan, insloon, sloog in, ingeslage = a) door slagen,
een slag indrijven: 'nenagel-; b) door slag, slagen,
stoot verbrijzelen: de roeten - ; iemes de herses - ;
c) inleggen, verkorten: de mouwe get - ; d) in voorraad nemen: beer, boter, kies - ; e) (van de bliksem)
treffen: in die boerderijj is de bliksem ingeslage; bij
verg. dat sloog in, die wdlJrd slogen in bijj de vergadering = vonden onmiddellijk grote bijval; f) opgaan, ingaan: de verkierde weeg - ; de ierste straot
links - ; gaank door op d'n ingeslage weeg, eig. en
fig.
afl. inslaag.
inslapen, inslaope, sleep in, ingeslaope = in slaap
vallen: de ierste ore kOs ze van azjitasie neet - ; iech
sleep weer in.
insUkken, aofslikke en inslikke, slikde aof en in; aofen ingeslik = doorslikken: heer had 't biJlke invoudig
aojgeslik; slik 't aoj, dan preujste 't neet mie; op 'ne
kier had Pieke 'ne gaasknab ingeslik.
insllimmere*, z. insl uimeren.
insluimeren, 1, insl6mmere, sl6mmerde in, ingesl6mmerd: d'n haon beg6s te krejje, es heer pas inges16mmerdwaor.
2, inslumere, slumerde in, ingeslumerd.
insluiten, inslete en inslute, sloot in, ingeslote =
a) binnen in iets sluiten: 'ne breej, geld - ; hijjbijj
ingeslote e breejke van tien golde; b) opsluiten: ze
hadde miech ingeslote op m'n eige kamer; c) aan
twee of meer zijden bepalen, begrenzen: 'n hMjke
aon alle kante ingeslote door hoezer; 'n stad van aile
kante - = met krijgsvolk, sehansen enz. omringen tot een be1egering; d) in iets begrijpen: eus stad
woos dao neet bijj ingeslote; e) bevatten in zieh: wat
slut die vroog eigelik nog in?
afl. insleting, -sluting.
insplidde*, spOdde in, ingespod = naar binnen, in
iets spuiten: 't water spOdde met groete jors in de bak;
z. opm. ins p u i ten.
inspraak, inspraok, v., -e: de - van 't hart vollege =
wat het hart ingeeft.
inspreken, inspreke, spraok in, ingesproke: iemes
nuije mood = door zijn woorden met moed vervullen.
inspringen, inspringe, spr6ng in, ingespr6nge: d'n
trein - = springen in; veur iemes - = voor
iem. invallen; 'nen inspringenden hook = groter
dan 80°.
inspuiten, inspuite, spoot in, ingespote: met vaecine
- tege = geneeskrachtig middel door middel van
cen spuitje inbrengen.
afl. inspuiting.
Opm. In deze bet. noch inspodde (z.a.), noeh inspruite, verg. s p u i ten.

INTERESSANT
instaan, instoon, st6nt, st6ng, sting in,ingesta(a)nde:
-gesta( a )nge: veur dee staon iech in = stel ik mij aansprake1ijk; dao kin iech neet veur - = borg blijven.
instampen, z. i n t rap pen.
instandhouding, instandhawwing, v., -e = in zijn
staat doen blijven: tot - van de Limborregse
dialekte.
instelIen, insteIle, steIde in, ingesteId = a) oprichten,
vestigen: 'n k6mmissie - veur; b) ter hand nemen:
'n onderzeuk - ; c) voorstellen: 'nen toos - ; d) refl.
inz. als v.dw. (van een stervende): heer heet zich
ingesteld = is als gelovig katholiek gestorven.
afl. insteller, instelling.
instemmen, instumme, stumde in, ingestump
a) met iem. meezingen: in het rejrein stumde veer
allemaol in; b) fig. het met iem. eens zijn; zieh met
iem., iets eens verklaren: de wethawwer stumde met
de biJrregemeisteT (neet) in; met dat veurstel stum
iech van harte in.
afl. instummer, instumming.
instemming, instumming, v. = a) eenstemmigheid
van gedaehten, gevoelens: van eus -lete veer dadelik blieke; b) ingenomenheid: met - kinnis numme
van dat veurstel.
insteuke*, steukde in, ingesteuk = heimelijk influisteren: z'n vrouw perbeerde 'm al get in te - ,
meh 't lOkde neet.
instlibbe*, stobde in, ingestob = a) instuiven van
stof, zand: 't stab hijj in met dee wind, doeg de vinsters touw; b) onstuimig binnen rennen: oj get koeds
achter 'm zoot, kwaom Kees de kamer ingestab.
instoten, instoete, stoot of stoedde in, ingestoete:
'n roet - bijj d'n optoch = stotend, met een stoot
verbrijzelen; 't keend 't water - = met een stoot,
stotend duwen in.
instorten, z. in vall e n*.
instrument, instremint en instermint, 0., -e, instreminsje, insterminsje = werktuig, toestel, inz. muziekinstrument: alderleij -e, tange, zege, hemerkes,
metskes laoge doorein op taojel; de kas van 't - (nl.
een meehaniseh orgel) waor ope gezat.
ss. bloos-, koperinstremint, -instermint; instreminte-,
instermintejebrik, -tes.
ss.-afl. instreminte-, instermintemeker.
instuiven, z. ins to b b e*.
integendeel, integendeil, vgw. bw.: hObstiech dat gezag? - = het tegendee1 is waar; meh - ; - daomet
= in tegenstelling.
intekenen, inteikene, teikende in, ingeteikend = zijn
naamtekening zetten, zich bij inschrijving verbinden: - veur hOnderd golde; op 'n oetgaoj, e book, 'n
tiedsjrij -.
ss. inteikenbieljet, -lies, -pries (gewoner dan inteikeningsbieljet enz.).
afl. inteikeneer, inteikening.
intekening, inteikening, v., -e = inschrijving van de
naam als verbintenis: 'n lies ter - lik bijj de bookhendeleers.
ss. inteikeningsbieljet, -lies, -pries; z. in t eke n e n.
intelligent, intillizjent, bn., bw. = sehrander: 'nen
-ejOng.
interesse, intresse, o. = belangstelling: dao hOb iech
gein - VeuT; met klemt. op tweede lid.
interessant, intressant, bn., bw. = belangrijk: 'n book; dat is, steit - ; zich - make = ong. belangstelling traehten op te wekken.
ss. allerintressan&.
ss.-afl. intressantmeker(ijj).
afl. intressantigheid.
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INVOERING

INTERESSEREN

interesseren, intressere, zw.: in of bijj get geintresseerd zien = met zijn belangen erbij betrokken;
iemes veur 'n nuij Ondernumming - = belangstelling inboezemen; altied erreg geintresseerd zien
baatzuchtig; refl. zich veur get, veur iemes - =
zich eraan laten gelegen liggen.
interest, intres, m., intreste = percentsgewijze vergoeding: op - ; zonde« - ; - op - ; - geve van tien
persent; kappitaol en - .
fnterieur, m., -s: 'ne gezellige, gojen - hobbe =
a) huis; b) huiselijk Ieven,
intocht, intoch, m., intochte = (plechtige) inkomst:
d'n - van de Groet-Proos.
intrampe*, z. i n t rap pen.
Intrappen, gwl. instampe of -trampe, stampde en
trampde in, ingestamp, -getramp: 'ne stein de grOnd
-; 'n deur - = door trappen verbrijzelen; verge
t ram pen, s tam pen.
intred(e), intrej, v. of m., intrejje = het binnengaan:
ouch sjrieve veer, wee z'n - in de wereld deit =
geboren wordt; de vaste had z'n - gedoon met kies
en hieringe en bokkeme; bijj d'n - van 't nuij jaor =
begin; z, ook e n t r e e.
intreden, intrejje, trejde of trooj in, ingetrejd of
ingetroje = binnentreden: 'n hoes - ; trej in; bijj
't - van de winter = begin; veer troje in die kwestie neet deper (of: naoder) in = zich in begeven
(ook: ingaan); in 't kloester - = kloosterling(e)
worden.
afl, intrej, intrejjing.
Intrek, intrek, m.: orrege» (in 'n hoes, bijj iemes) z'nen
- numme = zijn verblijf vestigen.
intrekken, intrekke, trok in, ingetrokke = a) binnen
trekken: de stad - ; bijj iemes, in 'n hoes - = zijn
verblijf vestigen; b) van een vloeistof: indringen
in: deen olie trek euveral in; c) binnenslepen: iemes
de kamer - ; num diech in ach, ze welle dich ouch in
die zaak - = er in betrekken; d) terug, achteruit
halen: trek die touw in; z'ne start - ; z'n waord, 'n
klach - ; ze veurstel- = terugnemen.,
afl. intrek, intrekking.
intrigant, intrigant, m., -e, intrigensje = iem, die
met slinkse middelen werkt: met zoenen - wel
iech niks te make hobbe; dat vensje is 'n intrigensje.
intrigeren, intrigere, zw. = a) met slinkse middelen
te werk gaan: bijj die beneuming hobbe ze mich van
te veure get geintrigeerd, joj, jojl b) benieuwen:
dit intrigeert miech bezunder, oj beer gelogen heet;
iech bin zier geintrigeerd = nieuwsgierig gemaakt;
c) onder een masker iem. "de woerheid zegke": de
verkleijder, dee op de red6tbal geistig, meh hatelik,
de luij zoe had geintrigeerd, toaos niemes aanders
es de Pintneus.
Intussen, intosse, 1, bw. van tijd: - waor 't ein oor
geaoorde = middelerwijl; 2, vgw. bw. van tegenstelling: diech oertels miech dat noe toel, (meh) - ,
wee heet diech dat gezag = hoe dit zij; ze deit wel
erreg fien, meh - = maar jawel hoor, maar evenwei; verge 0 n d e r t u sse n.
lnval, inval, m., invalle: a) eig. de zeuten - = voorstelling van iem. die in een vat honing, stroop
valt; dat is dao de zeuten - = iedereen komt er
en wordt gastvrij ontvangen; b) ingeving, plotseling opkomend denkbeeld: 'ne gojen - kriege;
c) vijandelijke overschrijding der grenzen: d'n van de Pruse; d) binnendringen van de politie:
de peliesie deeg 'nen - en oont op zolder alderleij

baoiesmatterjaol.
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invallde, 1, invalied, bn.: dee is veur ze leve - gewoorde; 2, invalied(e), m., my. = enkelv.: 'nen
- op twie krokke oroog 'n aalmoes.
lnvalIen, invalle, veel in, ingevalle = a) vallende
binnen komen: 't leech velt van links in; b) snel in de
gedachten komen: toen veel miech in, tot heer weer
toes waor; 't zal diech wel-; c) met geweld binnenvallen: wie de Pruse invele; d) iems. plaats vervangen: d'n aajdste bookhaunoeris kraank, noe moot
iech veur haom - ; e) beginnen: d'n doej veel snachs
in; de vreug ingevalle winter; f) in elkaar vallen ,
storten: es d'n hiemel invelt, zien alle mossje doet,
z, h e ill e I; 't hoes steit op - ; g) inzinken: ingevalle wange; beer is erreg ingevalle de lesten tied =
zwak en slap, mager geworden.
afl. inval; invaller.
invaren, invare, voor in, ingevare = a) binnen varen:
d'n have - ; b) inrijden: vaar de groete poort in;
c) de oogst binnenhalen: de boere zien euveral aon

't-.

Inveme*, veemde in, ingeveemp = een draad door
het oog ener naald doen; ook: inrijgen van paarlen:
petrels - .
invemen, afl. van veem = A.N. vadem,

inveme
invitatle, imvitasie, v., -s = uitnodiging: gein hobbe veur; de -s r6ndsjikke.
SSe imvitasiekaart.
invite, imviet, v.: bij kaartspelen: m'n - waos sjoppe,
boerum spaoldeste die neet oet? = wenk om die kleur
uit te spelen.
invite, imvitee, ID. -v., -s = genodigde: de [emilie
zaot op haor -s te wachte.
inviteren, imvitere, zw. = uitnodigen: bijj ziech toes
e paar luij - op e glaas wien; ook bij kaartspel:
op roete-.
afl. imvitasie, imvitee, imviet.
invloed, invlood, ID. = werking, kracht op: de umstandighede die op hun daode - hadde, kinne veer
neet zjus.
invoegen, inveuge, veugde in, ingeveug = tussenin
voegen: e paar aofbeeldinge tosse d'n teks - .
afl. inveuging.
invoer, inveur, m., -e = hetinvoeren; hetingevoerde:
d'n - van goud.
SSe inveurhandel, -rech; goudinveur.
invoeren, inveure, veurde in, ingeveurd = a) binnenleiden: me veurde de bezeuker de kamer in; b) in
een hoedanigheid voorstellen: iemes sprekende - ;
c) iets ergens inz, een land binnenbrengen: goud
- ; de ingeveurde grOndstoffe; d) in gebruik brengen:
nuij gebruke, gexeentes - .
afl. inveur, inveuring.
lnvoering, inveuring, v., -e = het in gebruik brengen, inwerkingstelling: de - van de wet op 't lieger
Onderwies; de - van alderleij nuij gebruke.

INVULLEN

JAO

invullen, invi>lle, volde in, ingevOld = a) vol maken
met: de umlijnde vekskes - met ve:rsjellende kleure;
vOl de OObrekende wMrdsjes in, boe e striepke steitj
b) aanvullen: 't belastingbieljet, e stumbieljet - .
88. inviiloejening.
afl. inviille:r, invIJlling, inviilsel.
inwerken, inwerreke, werrekde in, ingewerrek =
a) met moeite en inspanning er in werken: met viiiJl
meujte wis hee:r eindelik 't buiske in de maog in te
werreke; b) met de naald enz. inbrengen: sjoen met
blOmme en goud ingewerrekde stoj; c) werking op
uitoefenen: 't leech laoten - op de plaatj iech leet de
sjoen natuur riistig op miech -; refl. nao 'ne maond
had hee:r ziech (of: waos hee:r) good ingewerrek = op
de hoogte gekomen door werken.
afl. inwerreking.
inwerpen, gwl. ingoje, -smiete.
inwijden, inwijje, wijjde in, ingewijjd = a) door
wijden voor zijn bestemming geschikt maken: de
kerrek weurt vendaog ingewijjdj b) plechtig, feestelijk in gebruik nemen: 't nuijj lokaal met e paar
piitsjes sjteinaajd - ; c) in de kennis van verborgenheden inleiden, ze onthuIlen: in de geheime van
de kuns - j um te kinne oordeile moot me in die zakes
ingewijjd zien (of: 'nen ingewijjde zien).
afl. ingewijjde, inwijjing (inwijjingsjies).
inwinden, inwindele, windelde in, ingewindeld=in een
doek, doeken wikkelen,inbakeren: 't kinneke good-.
inwonen, inwoene, woende in, ingewoend = verblijf
houden, hebben in een land, stad, huis: de inwoenende boetelenders, Mrrege:rs (b.v. van Maastricht); de inwoenende gezinne (n1. in een huis); bijj
iemes al jaoren - j de sjoenzoon woende bijj 'm in.
afl. inwoeneT, inwoening.
inwoner, inwoener, m., -s = a) bewoner van een
land, stad: eus land heet tien miljoen -s, Mestreech
had 'rs in 1900 daartigdoezendj b) medebewoners
van een huis: hiJb gee:r nuij -s gekrege?
afl. inwoenste:r, inwoene:rse.
inwoning, inwoening, v. = a) het verblijf, wonen in
een land, plaats: de plaots, 't land, de stad van iemes
z'n - j b) het medebewonen van een huis: de gedw6nge - heet al hiel get leid veroe:rzaakj kos en = voeding en huisvesting.
inwrijven, invrieve, vreef in, ingevreve = wrijvende
insmeren: met olie, was - j refl. ziech met vet - .
afl. invrieving.
inzaajte*; inzat*, z. in z 0 ute n; in z e t.
inzegenen, inzegene, zegende in, ingezegend = door
zegenen doen komen in een staat van heiligheid,
gewijdheid: 't - oj wijje van 'n kerrek; 't houwelik
weurt ingezegend door d'n deke = met de vereiste
godsdienstige plechtigheden trouwen.
afl. inzegening.

inzenden, = insjikke, z. zen den, s j i k k e*.
inzepen, inzeipe, zeipde in, ingezeip (ingezeipde)
met zeep, zeepschuim insmeren: ie:rs good - veur
'tsjere.
inzet, inzat, m., inzatte = a) het inzetten bij een
verkoop: bijj - en toowslaag veilej d'n - bedroog
viejdoezend giJlde == het eerste bod; b) inleg bij speI;
wie groet is eders -? c) de gehele inzet, de pot:
d'n - woort euver de beste speule:rs verdeild.
Opm. inzat schijnt ook voor te komen met de bet.
van peper-, zout-, olie- en azijnstel.
inzetten, inzette en zetde, zat in, ingezat = a) er in,
in iets zetten, in verschillende toepassingen o.a.
'nen errem - = in het lid zetten; iemes 'n oug = aanbrengen; e stiik in e kleid - ; roeten - = in
de opening plaatsen; 'ne stein - = inkassen; ook:
met diamante ingezat = versierd met ingezette d.;
b) instellen o.a. verkierd, te hoeg, te lieg - = aanheffen b.v. een gezang; 't hoes woort op viejdoezend
giilde ingezat = de eerste prijs noemen, het eerste
bod; wee heet nog neetingezat( te) = zijn inleg gestort?
't ingezatde geld weurd triikbetaold; c) beginnen:
de jekansie zet slech in; de zomer zat good in.
afl. inzat, inzette:r, inzetsel, inzetting.
inzieht, inziech, 0.: e good - hiJbbe in de polletiek ~
blik, kijk; heer is tot 't - geMmme, tot heer zich
verdaold had = besef; e verkierd - , versjel vaan = oordeel, gevoelen.
fnzien, inzien, zaog in, ingezeen: a) een blik, blikken
slaan in: de stiikke:r (eve, te:rloops) - ; b) in iets
binnen zien: doeg de gardijne touw, de luij kinne zoe
gemekelik -j fig. de touwkoms duuste:r - = vooruitzien; c) begrijpen: dat zeen iech bliksems good in;
dat zeen iech neet in = erken ik niet als juist; d) op
zekere wijze denken over: get zwoer, duuster - .
afl. inzage, inziech.
inzien, inzien of inzeen, o. = a) overleg, -weging:
bijj naoder - (of: inzeens); b) mening, gevoelen:
nao mien, zien - (of: miens inziens, inzeens).
inzitten, inzitte, zaot in, ingezete = gezeten zijn in
een voertuig: van de inzittende dames woOTten 'rlt
twie koelik; veer zaote dao lielik euver (of: met) in =
we zaten daar lelijk mee te kijken; z. ook zit ten.
fnzouten, inzaajte, zaajde in, ingezaajt(e) = met
zout inwrijven, bestrooien: vleis - j ingezaajte
hieringe.
Opm.Hetv.dw.iszwakingezaajtofsterkingezaajte.
inzulten, ongebr., z. in z 0 ute n.
-iseh, -ies en -is, achtervoegsel (gwi. uitgesprokeri
ies, maar ook weI is).
fvoor, ivoer en ivoor, o. en m.: met - ingelag; tennekeses-.
afl. ivoe:re, ivore (bn.).
izegrlm, z. ij z e g rim.

=

J
j, j, v., j's, j'ke: de j van jaorj de j van jam llP.,!-k. me
oet es zj. Zie voor bastaardwoorden ook blJ zJ.
ja, jao; in verzwakte vorm: jeh, bw. en tw.; in bijna
aile bet. van het A.N. o.a. hlJbste de werrek aoj? jao

meeT! jao oj nein, wat welste? jao en nein = aI naar
men het opvat; hehjao! ockjao, watgeitme d'raon
doenj iech zeen 't jao altied = immers; jao, meh dan
waor iech 't geld kwietj wei jao, Duch nog reize! jao,

zellejs kwaom hee:r te laat; jeh, wat :cal iech daovan.
zegke; jeh, jeh, 't is miech get met die kinder; iech loop
zoe wied met. J eh, dat is good, meh spool diech dan
get; 't JOOk waor ve:rleej op 't diichte:rke van de rieke
brouwer Ruijte:rs en zijj, jeh, jao, ze had niks tegen.
'm, mer 't waos noe einmaol h.d<iTe zin neet; z. ook
jawel en jaot*.
ss. jaobroor, -knikke:r, -woord;

161

JAAN*

Jaan*, z. Jan.
jaar, jaor, 0., -e (soms: jaors), jaorke, in dezelfde
bet. als het A.N. o.a. = tijdperk van 12 maanden;
seizoen; leeftijd: e - begint en geit verbijj; in de

jaore vieftig van de negetiende iew; in 't - ein wie
de bieste koste spreke = nooit in het verleden; eine
kierin 't - ; -in, - oet; -egeleije; egood, slechveur de proeme; 't heet -e (en jaore) gedoord = een
heel lange tijd; in vreuger, later -e = tijden; heer
is van mien -e = leeftijd; bove de -e = boven de
gezette leeftijd; me weurt angemerrek e jaorke awwer; met de -e woort heer verstendiger = allengskens, in verloop van tijd; dee is in e vol - gebore =
is verkwistend; veer sterreve in ei -, gezegd als iem.
iets zegt, dat men juist wilde zeggen; alle zeve -s
hObben 't de sliiopers good, gezegd als iemand bij zijn
ontwaken iets goeds (een goed bericht b.v.) te
beurt valt; z. ook d a g.
ss. jaorberiech, -book, -merret, -vergadering; book-,
deens-, kalender-, keerse-, nao-, angeloks-, veur-,
vreugjaor.
afI.jaorliks; jiiorig, bejaord.
jaardienst, jaordeens, m., -deenste = jaarIijkse mis
of dienst voor een overledene: 1 September is de
plechtige - veur de femilie in de Sintervaos.
jaargang, jaorga(a)nk, m., -geng = de volledige
reeks afleveringen van een tijdschrift, krant van
een jaar: 'ne - van de Kattelieke Illustrasie laoten
inbinde.
jaargetijde, 1, jaorgetied, 0., -getijje = a) lente,
zomer, herfst, winter: in dat - kin 't sjrikkelik
werrem zien in Roeme; b) jaardienst, z.a.
2, jaorgetijj, 0., -e, met dezelfde bet. als jaorgetied.
jaarlijks, jaorliks, bn., bw. = ieder jaar: - versjeen
d'n allemenak; - sterreve tien luij aon ... ; de --e
bijjdrage van vief golde = per jaar.
jaartal, jaortal, 0., -taIIe = het getal van het jaar:
'n rijj van jaortalle van boete liere; dee kin gein jaortalle onthawwe.
jaartelling, jaorteiIing, v., -e = wijze van telling der
jaren: 'tbegin van de Kristelike (of: eus) - = tijdrekening.
jaarverslag, jaorverslaag, 0., -verslage = verslag
van de gebeurtenissen, werkzaamheden in een afgelopen jaar: - van de Kommissie, de Kamer van
Kouphandel.
jaarwedde, ongebr.; z. s a I a r i s.
jabot, zjabo, m., zjaboos, zjaboke = (kanten) plooiseI: dat kleid met dee kante - stant haor werkelik zier
good; uitgespr. met de klemt. op -bo, maar soms
op zja- en dan ook gespeld zjabbo.
jabroer, jaobroor, m., -breurs = karakterloos jaen amenzegger: eine dee op alles jao zeet, is 'ne
- ; dee zit altied debijj wie 'n ezelke op rolkes
dat jao knik.
I jacht, jach, v., jachte = a) het vervolgen en buit
maken van wild: op (de) - goon, zien; van de komme; - maken op; b) jachttijd: de - is ope,
geslote; c) jachtrecht: de - pachte; d) grond, terrein om te jagen: de - is van de kerrek; eige - ;
e) bij verg. of in fig. toepassing: de - op deve; nao geld; - maken op 'n rieke dot; f) troep: 'n kinder achter 'm aon.
ss. jachak, -hOnd, -gezelsjap, -hore, -rech, -tied, -wet;
eende-, haoze-, kater-, patrijze-, liewejach.
II jacht (schip), jach, v., of 0., jachte:'n Ingels-.
jachtgeweer, jachgeweer, 0., -gewere = eig.; overdr.
fijne kam (om luizen te vangen).
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JAM

Jacob, Jaokob, m.: (bekend Iiedje) Leef de gekke -

nog, -nog, -nog? Jao, degek dee leefnog; Flup en
J aokob aonhObbe, z. Flu p*.
jacquet, zjakket, 0., zjakkette, zjakketsje: in - en
met d'n hoegen hood = pandjesjas.
jagen, jaoge, joog of jaogde, gejaog (gejaogde) (afw.
ww. v. o.t.t. diech jeugs, heer jeug, naast d. jaogs,
h. jaog) = a) vervolgen en buit maken van wild:
heer helt van - ; - goon; - op haoze; fig. - op
geld; b) dringen, dwingen om te gaan: de storrem
joog us 't hoes in; iemes op koste - ; c) drijven: 'ne
kogel door 't lief - ; iemes de sjrik op 't lief - ;
d) voort-, aandrijven: us neet zoe -, veer hObbe al
d'n tied; gejaog = onrustig, haastig; e) zich snel,
haastig voortbewegen: de wolleke joge langs d'n
hiemel; de kachel jeug zoe = hevig trekken; 't blood
joog door z'n aojers; 't joog en storremde, veer ginge
mer nao binne = hevig waaien.
ss. aon-, nao-, op-, oet-, trok-, (e)wegjaoge.
afl. jach, jeger; verjaoge.
jager, 1, jeger, m., os, jegerke = iem. die jaagt: 'nen
echte -; vessers pront wie -s vertelle weI ins mie
mirakele.
ss. jegersgebruuk, -hoed, -latien, -tes (= weitas);
hore-, vossejeger.
afl. jegerijj.
2, jager, m., os: a) een soort van infanteristen (ook
wei te paard): de LimbOrregse -s laogen in 't aajd
Pinnetentekloester; de -s te voot droge greun uniforme
met roed aofgezat; die te peerd waore lanseers met
iezere kaskes op met zwarte peerdstert; b) thans ook
van militaire vIiegers: d'n Ingelse - woort aofgesjote.
jak, jak, m., jakke, jekske = vrouwekledingstuk
(van boerinnen en meiden): 'ne kretonne - met 'nen
tiertejje rok; in euzen tied ging me met e propel
chamose rokske, e sitse jekske en e tippe motske;
z.ook I a p; verg. bas k i e n*.
ss. bedde-, boerinnejak.
jakkeren, jakkere, zw. = onbehoorIijk hard rijden:
neet zoe - met die peerd; bij uitbr. hard lopen: heer
jakkerde door de Oroete Staat, de straot aof.
ss. aof-, doorjakkere.
jakkes, jakkes, tw.: (ao)jakkes! dat is verfelend.
jaknikker, jaoknikker, m., -s = jabroer, z.a.
jalappe, zjelap en zjerlap, m.: geef miech get -; goje
- van oet de aptiek.
jaloers, zjaloes, bn., bw., zjaloeze; zjaloezer, zjaloeste: 'ne zjaloeze kerel; kiek neet zoe - ; als zn.
dikwijIs in het mv.: en of ouch zjaloeze dao-euver al
smoeze; de sjienMllige en zjaloeze die dachte ... ; ook
zjeloes en met affektverscherping sja-, sjeloes (e =a).
afl. zja-, zjeloezigheid; zja-, zjeloesheid (met verscherping: sja-, sje-).
Bijv. jaloer b.v. um de Mestreechter zengers jaloer
te make.
jaloersheid, zjaloezigheid en zjaloesheid, v.: 't is toch
niks es zjaloezigheid; ook: zje-; (met verscherping)
sja-, sje- (e = a).
jaloezie, 1, zjaloezijj, v. = jaloersheid: niks es - ;
ook: zje-; (met verscherping sja-, sje-).
2, zjaloezie, v., os, zjaloezieje = zonnebIind, persienne: de zjaloezieje aoflaote; de touw van de - is
kepot.
ss. zjaloezielat; rolzjaloezie.
jam, zjem, m. = marmelade: geef miech e beutremke
met -; - make; reik miech de - ins aon = jampotje.
S8. zjempotsje; appelekouwe-, keersezjem.

JENKPLUIM*

JAMMER

jammer, jaomer = betreurenswaardig, e1lendig: 1,
bn.: 't is toch zoe - ; 't is zun en - ; get erreg vinde = betreuren; 't waos - veur dat meidske =
spijtig, verdrietig; 2, substantivisch: 't einig joomere van de zaak is = het enige dat te betreuren is;
3, two - , - / tot dat zoe mOs Loupe.
jammeren, jiemere, zw. = in klagelijke geluiden zijn
pijn, smart uiten: de kinder jiemerde, piepde en
repen op hun meer; dao woort neet gejiemerd, 't plezeer waos te groet.
SS. jiemerklach, -kreet.
afl. gejiemers, gejiemer.
jammerklaeht, jiemerklach, v., -klachte = weeklacht:
en euveraal mer jiemerklachte euver de slechte tijje.
jammerkreet, jiemerkreet, m., -krete: en eder hoes
weerklOnk van angs- en jiemerkrete.
jammerlijk, jiemerlik, bn., bw. = betreurenswaardig, ellendig, erbarmelijk: wat e - meziek; sjriewe en beuke deeg 't keend de gaanse nacho
Jan, 1, Zjang of Zjeng, m., -e, Zjengske: Zjang,
Zjang, veur doeve bin iech bang; Zjengske doeg de
deur mer ope; De Zjange douge neet, de Joepe wel
(de Maastrichtenaren (die dikwijls Zjang heten)
deugen niet, weI de dorpsbewoners (die dikwijls
Joep heten); nfmk Zjang = de lommerd; boe blijf
Zjeng venaovend? Ook S jan g, S j eng.
2, Jaan, m.; bijna altijd als naam van de heilige,
de heiligedag, het patroonfeest: es 't Sint - is,
viert gans Mestreech saoves te veure de meij van alles
wat J aan, Zjang, Zjeng, Zjao of Jenne Mt; venaovend
d'n aovend en mOrrege d'n daag, tot me Sint-Jaan
besteke maag; met Sint--, 'ne ves of'ne maan = met
St.-Jan (in de hete zomer) verdrinkt gwl. iem. bij
het zwemmen; - en Allemaan; de (groete) - oethaange = de grote heer spelen; (de) meister - speule
= de baas willen spelen, ook: 't is zoene meister - ;
doen of me van Sint-Jaan kump = zich van de
domme houden b.v. 't beste zouw mer zien te doen of
me van Sint-Jaan kwaom; bove - zien = (oorspr.
kaartt.) de moeilijkheden overwonnen hebben;
'ne stOmp weurs met us twieje - make = opeten.
ss. Sint-JaansblOm.
3, Jenne, m.; in bepaalde zegsw. Z. jut t e*; volksetymologisch nog in pee k v e r j e nne k e, z.a.
4, Zjao, m.
fro Jean.
5, Jan, in uitdrukkingen als janklas(i)e.
janken, 1, janke, jankde, gejank = een (hoog) klagelijk geluid doen horen, steeds van dieren: d'n
hielennach lik deen Mnd te - (of:j6nke).
2, jenke, jenkde, gejenk = hullen, sterker dan
"kriete", steeds van mensen: en mer - , snotsellelaank; meh Zjengske bleef mer -.
Opm. Zowel janke als jenke hebben in aUe vormen
sIeept.
ss. jenkmoul, -pluim.
afl. jenker of jenkerd, jenketig.
jankerig, jenketig, bn., bw. = drenzerig, huilerig:
zoe paar -e kinder; dee doo met dat - kiesgeziech.
janklaassen, janklase, janklasie, m. = a) figuur
uit het poppenspel; b} potsenmaker; ook: iem. die
men niet au serieux kan nemen.
Jan Potage; janplezier, Z. pot age; ongebr., z.
s jar reb a n g*, c h a r it ban c S.
jaot*, versterkte beleefdheidsvorm van joo: joot,
m'nhiert; verg. toe r t*, jaw e 1.
januarl, jannewarie, m.: op d'n ierste - ; in - .
SS. Jannewariemaond.
japon, ongebr., alleen in ss. als nachjepon; gwl. kleid,
twaUt of een derge1ijk woord.
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jareniang, 1, jaorelaank, bw.: - ging heer eliken
daagnao de Hierevereiniging; 2, jaore1ang, bn., bw.:
'n - ervaring; -en umgaank; -(e) studies.
Voor sleept. en stoott. in -laank, -lang, z. I a n g.
jarig, jaorig, bn. = verjarende, zijn verjaardag vierende: z6ndag is heer - ; als zn., m. -v.: de jdorige
flissetere.
jarretelle, zjartel, v., zjartelle, zjartelke = sok-.
kousophouder: ein - is los; e paar zjartelle.
I jas, jas, m., jasse, jeske = a) kledingstuk met
mouwen, over de bovenldeding: 'nen dikke - aondoen; 't is te kaajd veur de zomerjas; met z'ne - aon,
'ne wandelstek en d'n hoed op; b) mansbovenldeding,
stuk van verschillende lengte en snit: e wit jeske,
e liene jeske; 'ne gekleijde - ; 'ne gekierde - = eig.;
fig. (politieke) weerhaan, waarvan men ook zegt:
wie de wind wejt, wejt ze jeske.
ss. euver-, hoes-, kapot-, pels-, rege-, winter-, zomerjas.
II jas, jas, m. = troefboer: gooj de - op; - en nel.
ss. jaskaarte.
jasallemang*, -pendoer*, 0., namen van twee kaartspelen: veer spdOlde gere - .
jasallemange*, -pendoere*, zw. = jasallemang of
jaspendoer spelen: d'n hielen aovend - .
jasmijn, jasmien, m. = bekende sierheester.
ss. winterjasmien.
jasses, jazzes, tw., verlengd: - marante « Jezus,
Maria): "Jazzes marante", keekde meerke Kiekhoos
de tosse door; ook joe z e s (of: juzzes) mar a nt e, j u m mig mar ant e (of: marente).
jatse*, jatsde,gejats = hardlopen: daan -dej6nges
door de straote met hun reipe.
jatse = Rijnl. jatzen, van jatz = vlug, gauw
(Rh. Wtb.).
sS. aof-, door-, wegjatse.
jawel, jaowel of jewel, bw. (je- = ja-) = a} heus,
inderdaad: en - , 't waos Pieke met 'n ots op z'ne
kop; b) ir. zeker: meh - (huur), 't woos mis; c} bevestiging: - m'nhier, iech zal 't doen; zeer beleefd:
joo-, jewelt; verg. j a.
"
jawoord, jaowoord, O. = trouwbelofte van het meisje, de vrouw; ook wei: toestemming der ouders:
't - kriege, vraoge; heer vroog 't - , meh in plaots
van de hand, kreeg heer de voot.
je, z. g ij, u w, j 0 u w.
jee (0), juij of joej (steeds met 0), two = a) uitroep
van schrik: 0 - / 0 - / es d'ne pa dat merrek.
menneke; meh 0 - / dat lOkde neet; b) bij een geruststelling: hObste nog tied? 0 juij/ tied genog; z. ook
j e men i e.
jegens, jeges, VZ. = tegen, ten aanzien van: - d'n
awwers koste wel get vrunteliker zien.
jeh*, Z. j a.
jekker, jekker, m., os: 'ne wolle - , 'ne lere - .
jelui, Z. g ij.
jemenie, jummig, tw.: - / dao hOb iech m'nen hoessleutel
vergete = 0 jee; - . doch me daan, 't is woer ouch, veer
trekken op de vastelaovend aon = och jal, datis waar
ook; met verlengstuk:jummig marante, Z. j ass e S.
jenever, zjenever, m.: Hollanse - ; 'n fles, e glaas
- ; - drinke; geef miech 'ne - en m'n VTOUW 'ne
port = glas j.
ss. zjenever(s)Jles, -glaas, -neusj zjeneverlook (= min.
jeneverdrinker); eerdappelezjenever.
ss.-afl. zjeneverdrinker.
afl. zjeneverechtig.
.
jenke*; jenketig*, z. jan ken; jan k e rig.
jenkplnim*, v., -e = spottende vertaling van pleureuse: 'n dikke 4aam met 'n grOete - op hMren hood.
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JERSEY

JONGEDOCHTER

jersey, zjersee, m., Os, zjerseeke = trui; ook damesdracht: 'ne blouwe-.
jet d'eau; jeudig*, z. z jed 0*; j e u g dig.
jeugd, jaog, v. = a) het jong zijn; de jonge Ieeftijd:
dat keend heet noets 'n - gekind; persijs wie ze 't
gelierd had in hii(Jr - ; b) de jonge mensen: de van tegeswoordig. .
ss. diYrreps-, straotjdog.
afl.jeudig; verjdoge, z. v e r j e u g dig e n.
jeugdig, jeudig, bn., bw. = a) jong van jaren: wat
zuut ze 'r nog - oet! b) overeenkomende met wat
bij de jeugd behoort: e - huudsje; dat huudsje steit
Mor zoe-.
afl.jeudigheid.
jeuken, jeuke, jeukde, gejeuk: dao jeuk mich get;
m'ne kop jeuk, veer kriege rege; m'n han jeukde mich
um de koej6ng bijj z'ne kraag te pakke = onweerstaanbare drang hebben om; m'ne maog jeuk mich
= ik heb honger.
ss. jeukpoejer.
afl. jeuk, jeuketig; gejeuks, gejeuk.
jewel(t)*, z. jaw e 1.
jezulet, zjezwiet, m., -e, zjezwietsje (e = a): d'n
aajdste woort - ; heer geit zich beechte bijj de -e; bijj
de -e is de mes um ach ore = in de kerk der j.
[zjezwiet; zjezwiete; zjezwietsje]
ss. zjezwietekeTTek, -kloester, -kollezje, -k6nkergasie.
afl. zjezwieties.
Jezus, Zjezes, m., Zjezeke.
ss. Zjezeskinneke.
afl. Zjezwiet.
Jezuskindje, Zjezeskinneke, o. = Jezus als kind; een
afbeelding er van.
jieht, giech, v.: heer heet de - ; - in z'ne linker eTTem
hObbe; drijj (herders nl.) stief vaan de - en d'n

awwer, die str6mpelden aehteraon.
ss. heupgiech.
jiemere*; jij; jochele*, z. jam mer e n; g ij;
joe c h e I e*.
ioerisse, zjokries, m. = uilskuiken (oorspr. naam
van een Frans-blijspelfiguur) vero.

De joedekeTTek
jodenjongen, joedej6ng, m., -jonges, -jungske: dao
kl6nk 'ne noedsjriew van 't joedejungske, dat 'n klad
op z'ne breef had laote valle.
jodeukerk, joedekerrek, v., -e = synagoge: de - in
de Begaodestraot; leve wie in 'n - .
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jodenkerkhof, joedekerrekhof, 0., -kerrekhaof: de
graafstein op e - sloon rechop.
jodeukind, joedekeend, 0., -kinder.
jodenkoek, joedekook, m., -keuk: df - waos 'ne
groete rOOne kook, 'n soori puntvlaoj.
jodenlijm, joedeliem, m. = (scherts.) speekseI: dat is
met - geplak = slecht gelijmd, het houdt niet.
iodenmeisje, joedemeidske, 0., -so
jodin, joedin, v., joedinne, joedinneke: e slum joedinneke staok hdore vinger op en vroog •.•
joechele*, joechelde, gejoecheld = a) hinniken: huur
deen awwen hotju ins - ; b) luidruchtig lachen: in
hdor kluis hoort me ze benkelik - euver hdor oetvinsel.
afl. gejoechels, gejoechel.
joedesjink*, v. = pekelvlees: veer krege allein get - .
joei*, z. j e e.
I Joep, Joep, m., -e, Juupke; z. een voorbeeld bij
Jan.
II joep, joep, tw.: en - (of: tjoep), dao sprOOg heer
euver 't hekkensje.
joezes*, z. j ass e s.
johannisbrood, johannisbroed, o. = vrucht van de
johannisbroodboom: zeuthout en - verkochte ze in
de Roezekrans.
jokken, ongebr.; o.a. vervangen door dat is e leugensje.
I joks*, m., gwl. in de zegsw. - hObbe = pleizier.
joks = duo Juchs; Schu. vermeldt joeks = vreugde, vermaak.
II joks, genus? = slecht bier (volgens Jaspar).
jomfer*, v., Os, jumferke = juffrouw; vero. of als
boers aangevoeld.
I jong, jonk, bn., bw., jonge; jonger, jonkste = a)
nog niet lang in leven, onbejaard: e - keend; 'ne
j6nge jOOg; joog kinder; jOOg luij; - van jaore; dee
neet aajd welt weurde, moot zich - laoten ophaange
= gezegde tegen iem., die uit vrees iets niet durft
te ondernemen; - bijj - en aajd bijj aajd; e peerd; j6ng eTTetsjes = nog niet lang ontkiemd; van
jOOgs aof aon; in eus j6ng jaore = toen wij nog jong
waren; dee - te peerd rijjt, kan aajd te voot loupe =
van jonge verkwisters; b) nog niet verouderd: dat
maak, helt miech - ; c) betrekkelijk kort bestaande:
't jOOge paar is neet 't zellefde wie 't - paar en ze
zien - getroud beteikent neet, tot ze e - getroud
paar zien; 'ne jOOgen dokter; de j6ngsten daag =
dag des Oordeels; nog: - beer, jOOge kies =
niet belegen; - leech = wassende maan. z. ook:
jon g II.
jOOk predikatief, adverbiaal en attributief o. enkelv. met k en sleept.; jOOg(e) in aile andere gevallen met stoott.
ss. j6ngdochter, -juffrouw; j6ngenhier; j6nkgebore,
-getroud; piepj6nk.
II jong, 1, jonk, 0., jonge = a) (enigszins min.) jongen: e verfelend - ; Pieke waos e sjinaos van e - ;
b) (van dieren) jong: 't -leep de aw euveraal nao;
de kat heet drijj jOOge gekrege; min. van een lelijk
paar: es dao jOOge van k6mme, dan kinne ze de awwe
verzoepe.
2, jong, two = jongen! man! kerel!: jOOg, jOOg, wat
biste begOOne! z. ook jon g e n I.
[jonk; jo:nge; jo:ng]
ss. ape-, duvels-, OOgeWksj6nk.
afl.jungele (ww.).
jongedochter, j6ngdochter, v., -dochter = ongehuwde jonge vrouw: e paar aw jOOgdOchter hadden 'n
koffiepertijj = ouwe vrijster.

JONGEJUFFROUW

jongejuHrouw, j6ngjuffrouw, v., -e = ongehuwde
vrouw: 'n aw - = oude vrijster.
jonge(n)heer, j6ngenhier, m., j6nghiere = jongen,
knaap uit de "fatsoenlijke" stand: is de jangenhier
toes? dat heite ze jOrighierel 't zien batrMfkes!
Een ss. als jangehierekOnkergasie (naast: janghierekOrikergasie) staat onder invloed van het A.N.
jongeherencongregatie.
jongeling, vervangen door: jange mins, maan enz.
jongelui, j6ngluij, my. = a) jonge mensen van beiderlei geslacht: 'n pertijj allein veur - j 't zien - ,
ze goon nog gere oetj boe zien de - naotouw op de
broedsTeis = het jonge paar; b) jonge mannen: imviteert toch neet allied die aw kerels, meh ouch einige
- , zag de dochter tege de awwerSj in ss. jangeluij.
ss. jOrigeluijskamer, -leve (nl. van jonggezelIen).
I jongen, j6ng, m., j6nges, jungske = a) mannelijk
kind, zoontje; knaap: ze Mbbe twie janges en ei
meidskej 'n sjool veur jOrigesj es 'nen opgesjote van tien joorj dao leep 'ne - met e weijerke op straotj
e jungske van vief jaor k6s neet aon de belj uk janges,
allemool, vemiddagin de k6mpe/ b) vrijer: Maij heel
vaal van hMre - j c) jonkman = veer zien allemaol
Mestreechter janges, dee get moot Mbbe, dee moot mer
kOmmej en al die sjoesterjanges Mbben altied goje zinj
dat zien jOriges van Latour = flinke kerels (naar het
beroemde regiment van Latour, uit Belgische en
Limburgse vrijwilligers samengesteld); z. ook:
God s j 6 n g e s*, jon g II, jon g s.
ss. jOrigesbook, -gek, -leve, -naom, -pekske, -sjaol,
-werrekj dfJrreps-,febrlks-, koe-, Zoup-, verrekesjang.
afl. jOrigesechtig.
II jongen, z. j u n gel e* .
jonger, als zn. (discipel) ongewoon.
jongetje, jungske*, z. jon g e n I.
jonggezel, j6nkgezeI, m., -gezelle = ongehuwd manspersoon, oude vrijer: heer is nog altied - j z.
j 6n k m a an.
jongmaatje, aonspenner, z. a a n spa nne r.
jongmens, jonge mins, m.: 'ne beleefde jOrige minsj
my. j6ngluij.
jongs (van - af aan), j6ngs: van jangs oof oon woos
heer aon weTTeke geweend.
jongstleden, ongebr.; gwl. verleije, gepasseerdj A.N.
jongstleden zaterdag, Ma. verleije (of: gepasseerde)
zooterdag.
j6nk(-)*, z. jon g II en jon k ( - ).
j6nke*, j6nkde, gej6nk = janken 1: iech Mb get hure
- , dao zit 'nen hOnd in; heer jOrikde wie 'ne ziehOnd.
jonker, j6nker, m., Os, junkerke: zoen Prusiese -B;
z. junkerke*.
jonkheer, j6nkhier, m .• -e = adellijke titel: - R. is
lid van de lerste Kamer gewoorde.
jonkheid, j6nkheid, v. = a) het jong zijn, de jeugd:
in z'n - deit me soms get, boe me later spiet van heet;
zoe is noe de - j b) jongens en meisjes: de - vaan 't
dfJrrep dansden um de meijboum.
j6nkmaan*, j6nkmaan, m., -maander = jonggezel,
vrijgezel: 'nen awwe - ; niks gei weer veur aw jUnkmaander, die Mbben altied kaw veuj.
ss. jOnkmaansleve.
jonkvrouw, j6nkvrouw, v., -e = adellijke titel,
freule: die - moos netuurlik eine van adel trouwe.
jood, joed, m., -e (vero. judde), juudsje = a) Israeliet: de joeden in Egipte; b) in allerlei zegsw. evenals in het A.N. en als smaadnaam: twie joede weite
wat 'ne brel kOSi dao heet diech 'ne - gespeijd (tegen
iem. die een gat in zijn kous of k1eren heeft); z. 90k:
j u u d sj e*.

JUFFROUW

ss. joedebuurt, -jungske, -kerrek(hof), -neus, enz.;
joedentrek (mv. joedetrekke)j brelle-, spekjoed.
afl. joedechtig, joedin, joeds.
joods, joeds, bn., bw.: e - kerrekhof (of: e joedekeTTekhof) = voor joden bestemd; --e menere =
kenmerkend voor de joden, als van joden; de --e
bankeer Pineofs oet Rotterdamj als zn., 0.: 't - =
taal der joden: op zich -B.
jool, ongebr.; gwl. lol, plezeer.
jota, jota, v. of m.: gein( e) - devaan aof weite = niets.
jou, (vnw.), ongebr. z. gij.
journaal, zjoernaal, o. en v., zjoernale, zjoernaalke
= a) een der hoofdboeken van de koopman: ' t en 't groetbook bijjhawwej b) tijdschrift aan de mode
gewijd: bijj de modis loog e Frans - op taofel; in 't
- blajere; nuij modelle oet de .:.-.
ss. dames-, hiere-, modezjoernaal.
journalist, zjoernalis, m., zjoernaliste. zjoernaliske
= dagbladschrijver: veur - is heer angesjik; 'nen
lngelse - .
jouw (vnw.), ongebr.; z. d ij n.
joviaal, zjovjaal en zjovjaol, bn., bw. = vrolijk, guI,
rond: 'ne zjovjale kerel; iemes - op de sjouwer
kZoppej get -s euver zich Mbbe.
jovialiteit, zjovjaliteit, v. = guIle rondheid: z'n bezfJrregde 'm vital stumme.
I ju*, two (tegen een paard): stil: - baj! verg. hot
II, h a a rIll; ook: h u.
sS. hotju.
II ju*, in de zegsw. de - inMbbe = de duivel, de
pest inhebben.
ju eufemisme voor duvel of nOndedju.
jubUaris, zjubbelaris, m., zjubbelarisse = iem. die
zijn jubile viert: de - had de drokde van d'n daag
neet kinne euverstappe en waor Onder 't fies komme
te steTTeve (-be- = -ba-).
jublleum, jubile, 1, zjubbeleiom, O. ofm., -So
2, zjubbeleij, O. en m., -s = jubeljaar, feestgetij bij
een vijf en twintigste enz. verjaring: 't - van de
Pous; 't woos in 't joor van de - j 't - van Haonbeukerswoortfiestelikgevierd; ookwel j u b b e leij.
ss. zjubbeleijoofloot, -jaor; priesterzjubbeleij.
juehtleer, gwl. RusBies leer.
Judas, Judas, m., Judasse = a) eigennaam: de rol
van - ; b) in deze bet. zonder hoofdletter, valse
vriend, verrader; treiternaam: zoe'ne judas hObste
noets gezeen! valse -look Z j u d a S.
SS. (z)judaslach.
afl. (z)judasse.
judassen, judasse, judasde, gejudas (gejudasde) =
treiteren, plagend sarren: meinste noe tot iech
miech de gansen daag door dee koejang laot -?
ook: z j u d ass e.
afl. (z)judasser; (z)judasserijj.
jul(ler), gwl. juffrouw, z.a.
juffrouw, 1, juffrouw, v., -e, juffruike (met k1emt.
op juf-) = a) ongehuwde (of: ongehuwd gebleven)
vrouw: 'n aw -, tant Lies; b) dochter des huizes:
is mevrouw toes? nein? kin iech daan ein van de --e
Bpreke? c) onderwijzeres, lerares, kinderjuffrouw
enz.: de - is kraank, veer Mbbe gein leSj 'n - van
gezelsjap; de - van de tillefoon = vrouwelijke beambte; de - van 't kentoerj d) jonge dame: dat
Elske weurd al 'n hiel - j - weurde = de maandstonden regelmatig krijgen.
ss. bufet-, gezelsjaps-, kentoer-, sjool-, tillefoon-,
winkeljuffrouw.
2, jefrouw, V. (met klemt. op -frouw en steeds als
aanspreking; je- = ja-): - , kint geer miech zegke of
m'nhier toes is? jao - , geer hOb geliek.
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JUGE

KAAL

juge, zjuusj, m., zjuzje, zjuusjke = rechter; vroeger
zeer gewoon: eur gez6ndheid m'nhier de - (1910).
jugeren, zjuzjere,zw.= beoordelen (nogvrij gewoon):
de zjuzjeers 'm gaans verkierd, heer kaan vreiselik
opvlege (1918).
Opm. Men spelt gwl. juge en jugere.
juiehen,' ongebr., vervangen door andere woorden.

ejiik

juist, zjus, bn., bw., zjuste; zjuster, miest zjuste =
a) nauwkeurig, precies: heer wouw dat ins - weite;
OOt pas - ; - / OOt is 't; dat is - tien sent; - (op
tied) kOmme = net op dat ogenblik; b) voImaakt,
geheel en al: - dezellefde; - andersum; c) rechtvaardig, rechtmatig: ze hiJbben 'm neet - behandeld;
d) in overeenstemming met de eis: de zjuste oetsprook van 't Mestreechs; 't zjuste momint; e) de
waarheid betreffende: 'n zjuste opmerreking; OOt wat
heer verMlt, isneet hielemaol-= betrouwbaar, waar.
afl. zjustigheid, zjusheid; zjustemint, 6nzjus.
juistement, zjustemint, bw. = juist, precies: - , dat
wouw iech ouch zegke.
jujube, zjezjip, m. (e = :I): veer krege alle twie iers e
st(Jkske - en later nog 'n hamfel- vaan d'n aptieker.

JOO, jok, 0., jokke: 't - met twie ummers veerse
mellek woos zwoer; Onder 't - mote (doorgoon) =
zich moeten vernederen.
juiIie; jummers*; jummlg*, z. g ij; i m mer s;
j e men i e en j ass e s.
jungele*, jungelde, gejungeld = jongen krijgen: ze
- wie de kenijns.
junkerke*, 0., -s = duizendschoon: 't - en de meijb16mme hObbenog hunnen tiepiese Mestreechter naom.
jurk, ongebr.; vervangen door kleid, kledsje, twatet enz.
jury, zjurie, v., -s = kommissie van beoordeling:
de - veur de priesvraog.
Men spelt gwl. jury.
jus, 1, zju, m. = vleesnat, saus (in deze bet. niet
zeer gewoon): doeg diech nog get - op de eerappele.
2, zjeu, m. = vleesnat; inz. prikkel, pit: dat zet
ouch get mie - bijj de zaak.
justitie, zjustiesie, v. = a) rechtsbedeling: 't Hof van
- ; b) de rechterlijke macht, het gerecht: get in han
van de - geve; nog in verschillende termen: Offeseer van - ; 't paleis (gwl. niet palies in dit geval)
van - = rechtsgebouw.
jutte*, in de zegsw. vaan -naojenne = van Pontius
naar Pilatus; noo hiel viiiJl geloups van jutte noo
jenne hObbe de luij eindelik gedoon gekrege, tot Mestreech 'n nuij stasie kreeg; vaan - nao jenne sjikke
= van het kastje naar de muur; van - noch jenne
weite = nergens vanafweten; soms ook: vanjutteme
noo jenneme.
juudsje*, 0., -s = pos, kleine baarsvis: abele, beerskes,
-s, govies en gruiskes, 000 v6ng heer nogal get vaan.
juweel, zjewiel, 0., -e, zjewielke (e = :I) = a) kleinood, edelgesteente: d'n deef heet de --e neet gev6nde;
doo vloog 'nen iesvogel wie e levetig zjewielke euver
d'n Eker of langs de Moos; b) schat, het puik: z'n
vrouw, dat is e - ; e - van 'n hoeshelderse.
ss. zjewielekiske; femiliezjewiel.
Opm. Gebruikelijk is ook biezjoe.
juweIier, zjuweleer, m., -s, zjuweleerke: in de Groete
Staat woende toen mer eine -.
ss. zjuweleerswerrek.
Opm. Gebruikelijk is ook biezjoetjee, goudsmeed.
juzzes*, z. j ass e s.

K
k, k, v., k's; k'ke: dutelik 'n k laoten hure; 'n groete K
stOnt op de does gesjelderd; aon m'n ka (eufemisme)
zag van G( Ol[epe).
kaaf*, z. k a f, k a If.
kaafmouze*, = (verliefd) praten, vrijen: en in de
duuster straote k6s eder Meij met More Zjang en vrijj proote (M.A. 1898).
kaai; kaajd*, z. k a d e; k 0 u d.
I kaak, kaak, m. of v., kake = a) beenderengestel
om de mondspleet: 't underste deil van de - Mt
Onderkaak; b) boven-, onderkaak: in edere kaak had
heernog twie tan; c) wang: ze houden 'm op z'n kake;
.
d)mv., = mond:hawd'nkake.
ss. kaakbein, -slaag; kakebein z.a.; bove-, 6nderkaak.
afl. kakemint.
II kaak (schandpaal), z. p a a I.
kaakslag, kaakslaag, m., -sleeg: Slivvenier kreeg 'ne
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- van 'ne seldoot; de vorremelinge kriege van de
bissj6p 'ne - .
kaal, kaal, bn., bw., kale; kaalder, kaalste = a) ZOD"
der baar, zonder veren: 'ne kale knikker of kop is 'ne
kletskop; 'n - geplOkde hin; zoe - wie 'n loes =
zonder enig bezit; demeidskes die met de Pruse hadde
gelo.upe, woorte de k(Jp - gesjore; b) zonder wol, glad
en glimmend: aon de mouwe is d'n euverjas get - ; c)
bladerloos: debuim, destruukzien-; d) onbemiddeld
(en toch voor voornaam of rijk willende doorgaan):
de - familie oet Holland; wie kaalder, wie rejaalder
(of niet rijmend: rejoolder); e) schraal, schriel: 'n
- 6ntvangs; f) bekaaid, teleurgesteld: 000 is heer
- venoof gek6mme; nog: 'n - ekskuis = niets
zeggend; das - = dat is zouteloos, kinderachtig.
afl. kalerik; kaligheid, kaalheid; z. ook k a a 1j a k'k e r*.

KAASMARKT

KAALHEID
kaalheid, kaligheid en kaalheid, v. = a) haarloosheid, het ontbreken, beroofd zijn van bladeren,
plantengroei: de kaalheid van dee kop; de kaalheid
van de buim, de velder in de winter; b) schrielheid,
schraalheid, het onbemiddeld zijn en uiterIijke
schijn van welvaart, stand willende ophouden: de
kaligheid van die amtenere; wat 'n kaligheid van die
luij en daan zoen allegasie make!
Opm. kaalheid inz. in bet. a, kaligheid in bet. b.
kaaljager, z. vlg. woord.
kaaljakker* of kajakker*, m., -s = kalerik*, een
armoedig, sjovel en toch aanmatigend iem., armoedzaaier; inz. als scheldw.: 't:den -s en anders
niks! -sf Mngerlijjersf
kaaljakker = kaaljager, met wijziging van het
tweede lid onder invloed van batjakker, patjakker,
tenzij
kaal + tot zuiver suffix geworden -jakker,
cf. -boer (visboer), -zaaier (armoedzaaier).
kaalkop; kaalvink, z. k let s k 0 p; k a a I j a kker*.
kaam, kaom, m. = vuilwitte stofuit gistzwamcellen
op vloeistoffen: dao is - op 't beer.
kaan, ongebr.; z. k rep k e*.
kaanjel* en kanjel*, v., -e, kenjelke = a) dakgoot
met de afvoerpijp; de afvoerpijp: de - woos verstop, de - leek; Mer leep striekentere langs de - ;
b) naam van een wetering: aon de - lik de Villa
"De Kaanjel". Z. afb. biz. 122, 346.
kaanjel < kanjel < mnI. kaniel < lat. canalis
(ak. kandel). De i in kaniel is wrs. = j.
afl. kaanjele (ww.).
kaanjele*, kaanjelde, gekaanjeld = tappelings lopen:
't blood leep kaanjelentere langS z'ne riJk = tappelings; ook k a n j e Ie.
kaanjellies*, v., -lieste = gootIijst: 'I water struimde
euverde-.
kaanjelpiep*, v., -e = de afvoerpijp van de dakgoot: de - beginl te zinge e gorgelend, monotoon
rejrein en in de regeton dao springe de blMskes
op- en euverein.
I kaar, kaar, v., kare = bun voor vis: stellekes aon
volt zich de vesser z'n - met 'n jlinke poorsie ves:
brieseme, gomes, 'ne snook en twie iele.
ss. veskaar.
II kaar*, z. k a r.
kaarde (van weefgetouw), kamp, m., z. k am!.
kaars, keers, v., -e, keerske = a) ronde staaf van
was, talk met lemmet: 'n - bTanne, aonsteke; de oetbloze; 't nejeerske kaom met e keerske d'n trap ooj;
bijj dat sjrikkelik 6nweer stooke ze de gewijjde oon; zich zoe rech wie 'n - hawwe; deT duvel 'n (of: e keerske) zette = zijn vijand een (k1eine) dienst
bewijzen om hem voor zich te winnen; um de vlege = zich lichtzinnig aan gevaar blootstelIen;
de - oon twie kante aonsteke == verkwisten, brassen; de groete - (of: lamp) is oet = de zon is onder;
b) lichtsterkte: 'n ellektriese lamp van doezend
keers(e).
ss. keersejebrik; keersleech, -vet; paos-, reute-, waskeers; z. ook keers sj 0 e n*.
ss.-af!. keersewijjing.
kaarsenlade, keerselaoj, v., -e; a) eig.; b) gwI. overdr.
= smal diep vertrek of huis: die achterkamer is 'n
- ; in zoe'n - gaon iech neet woene; meestal gebruikt men echter: piepelaoj (= pijpenlade).
kaarsensnniter, z. s moo k s j i e r*.
kaarsjesproeessie, keerskespersessie, v., os: de te Sjerrepenheuvel = processie met brandende
kaarsen.

<

kaarsreeht, keersrech, bn., bw. = ongebogen, ongekromd: in 'n keersrechte hawwing; sevetig jaor is
h'r, meh heer helt zich nog - .
kaart, kaart, v., -e, keertsje = a) speelkaart: alles op
ein - zette; doo lik 'n - 6nder taojel; b) spel kaarten; kaartspel: de -e geve, mingele, aojkampe;
iemes de - legke = de toekomst voorspelIen uit de
kaarten; e keertsje legke = een spelletje kaart doen;
iemes in de - kieke; 'n doorgestoke - = vooraf
bekonkelde zaak; de gekke kriege de - ; (met) ope speule; c) toegangsbewijs; visitekaartje: --enumme
veur d'n tejater; e keeTtsje sjikke, aojgeve; nog: 'n van Europa = een blad met een voorstelling van
E.; 'n blin - = zonder namen.
ss. kaarttaojel; kaartenhoes; kaartestek; abonnemints-,
adres-, breej-, bridge-, landkaart; jezietekeertsje.
ss.-afl. kaartlekster, -speuler.
af!. kaarte (ww.).
kaarten, kaarte, kaartde, gekaart (gekaartde) =
kaartspelen: d'n hielen aovend zaote ze te - ; good,
slech -; oetdrokkinge bijj 't - :den aojkampe,
mingele, melle (= koeperen, wassen, roemen), 'nen
trek (= een slag); z. ook k 0 n i n g, dam e; dat
is good gekaart = dat is goed gedaan.
ss. oetkaarte; kaartklub.
af!. kaarter, kaartster; gekaarts, gekaart.
kaartlegster, kaartlekster, v., -s = vrouw die uit de
kaart(en) waarzegt, voorspelt: Trijn de Begijn,
de-.
kaartmoor*, v., -more = verwoed kaartspeler,
-speelster: Mer en z'n vrouw :den echte kaartmore.
-moor = moeder; z. moe r II.
kaartspel, kaartspeul, 0., -e = het spelen met kaarten; een of ander soort van speI met kaarten;
verslaoj aon 't - .
Opm. kaartspel in de bet. v. een pak speelkaarten
heet gwI. e speul kaarte of: de speulkaarte.

'n kiesklok
I kaas, kies, m., kieze, kieske = bekend voedings-

middel (stofn. en voorwerpsn.): - make; herrense
- ; witte - oj jluitert; Hollanse - , j6nge - ; 'n
b6ntram met - ; 'n edammer kieske; 'ne veurrood van
MndeTd kieze; ze verkochte hieringe met - ; zich z'ne
- neet loote numme = zijn rechten goed weten te
verdedigen; z. ook b roo d.
ss. z. de vlg. lemmata; verder kieskoors, -sWllep
(gwI. kiesklok); kemunie-, potkies.
II kaas*, z. k a e s*.
kaasboer, kiesboer, m., -e = iem. die kaas vent, verkoopt, enigsz. min.: 'nen Hollanse-.
kaasgezieht, kiesgeziech, o. = ongezond bleek gezicht: dee dao met datjenketig-.
kaasjeskrnid, 1, z. kat t e k i e z e.
2, kieskroed, o. = maluwe, malve.
kaaskop, kieskop. m" -kop = scheldwoord voor Hollander: dee lieliken Hollanse - , wat meinl dee well
kaasmarkt, kiesmerret, m., -e; ongew. De Ma. naam
Keesmerret heeft wrs. met kaas niets te maken,
evenmin met kersen.
keesmerret < keersemerret = kaarsenmarkt (niet:
kersenmarkt).
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kaasmes, kiesmets, 0., -metser = groot mes van de
winkelier om kaas te snijden; ook: klein dessertkaasmesje; spott. sabel: e bot - ; e zellevere kiesmetske; de vreugere "wapenbroeders" wouwe zich
met hun - aon 't lief.
Kaatje, Kaatsje, 0., -s: - , de nejeers; Hollanae
Kaatjes = Hollandse vrouwen of meisjes.
kaatsbal, kaoselebal, m., -balle = vangbal voor kinderen: met kaoseleballe (of: de kooselebal) speule; de
- vloog door de roete; 'nen ellestikke - .
afI. kooseleballe.
kaatseballen, kaoseleballe, kaoselebalde, gekaoselebald = met de kaatsbal spelen: de kinder waOTe lion
't - midden in de straot.

kabeljauw, kabbeljaw,. m. (als voorwerpsn. en stofn.),
kabbeljawwe, kabbeljewke: 'n sjoen sjijf - ; 'ne vaange.
[kabbeljaw; kabbelja:wwe; kabbelje:wkeJ
ss. kabbeljawslever, -start.
kabeljauwsogen, kabbeljawsouge, my. = grate uitpuilende, waterige ogen: - opz.ette = grote ogen
opzetten.
kaberdoes*, z. k a b b e r doe s.
kablen, kabien, v., -e, kabiensje = a) kleedkamertje,
-hokje: in de --e van 't spOTtf6nsebad; b) kajuit: veer
krege op de Veendam ein - VeuT us twieje; thans
ook gezegd van de cockpit V. e. vliegtuig.
kablnet, kabinet, 0., kabinette, kabinMsje = a) soort
kamer of vertrek: klein privaat vertrek; kantoortje: op %ijj woos e klei -, boe de notaris noe en daan
'ne klant Ontving; b) gezamenlijke ministers: e nuij
- v(JTTeme; c) (plaats voor een) verzameling van
naturaW!n enz.: 't natuurkundig - , natuurhistories
- van 't kollezje.
ss. kabinet(s)formateur, -kwestie; leeskabinet.
kabinetformaat, kabinMformaat, 0.: e erayonportret
in - d.i. 16c ho., llc br.
kabotjakkere*, inz. als v. dw.: de kina miech gekabotjakkerd weure = je kunt me gestolen worden;
verg. g e b 0 u t hac h e 1 d*.
kabotjakkere < kapot jakkeren?
kablitse*, my. = jonge koolplanten: de jang plante
zien kabOtse en d'n umtrek van Bilze is 't kabOtseland.
kabotse = kabuis(kool) of < wa. cabosse.
kabouter(mannetje); kabouw; kabuls(kool), z. eve rmen n e k e*; k a b a w*; k a b 6 t s e*.

kaosele

kaatsen, kaosele, kaoselde, gekaoseld = a) met de
kaatsbal spelen: Netteke woos weer aon 't -; fig.
ze - met 'm = hij is hun speelbal, ze sollen met
hem; b) als een kaatsbal vallen, smijten inz. in
ss.: iech kaoselde dao hoos van d'n trap (of: d'n
trap aof) = viel, rolde; :lie Mbben 'm dao propelkes de deur oetgekooseld = de deur uitgesmeten,
weggejaagd.
ss. kooselebal; aof-, oetkaosele.
afI. kooseleer; kaoseling.
kaban of kebang*, m., -s (ke- = ka-) = caban,
schoudermantel met kap: 't regent, doeg d'ne - aon.
kabane*, in de zegsw. noo de - zien = weg; naar de
bliksem: m'n sent zien nao de-.
kabane, mv. van kabaan ( = kot, krot) fr. cabane?
of = Gents kabane = min. hoofd?
kabas, z. k a I e bas.
kabaw* of kabouw*, m. = levenslust, moed: heer
zeet, tot menier veur gein twie sent - in heet en dat
't 'ne bangesjieter is; geine van de pasjente had vdiJl
- mie in.
kabouw = Rijnl. kamdu = energie (Rh. Wtb.)?
of fr. cabat (Franquinet) of samenhangend met
het door Sch. vermelde kawauw = gebabbel? Ru.
kent kawauw met de bet. van prater, wijsneus,
kawauwen = drukte maken: z. Wdb.
kabberdoes, klabberdoes en kabberdoes, v., -doeze;
-doeske (of: duuske) = gemeen klein kroegje, kuf;
klein onaanzienlijk woninkje: boe die Waffle, dat is
'n ech klabberdoeske.
kabberjoel* of kabbrejoel*, v., -e = kapriool; bokkesprong; rare streek, frats: alderleij -e make
= rare bokkesprongen maken; of: uitvluchten
zoeken.

<

<
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'n awwerwetse kachel

kache!, kachel, v., -s, -e, kechelke = bekend verwarmingstoestel: de - trek, geit aon, geit oet; de aonmake, looten oetgoon; 'n iezere - potloede; lekker
achter 't kechelke met 'n piep; bijj, um, aon de zitte; z. ook u i t g a a n.
ss. kacheldeuT, -hout, -muster, -werremde; kolOn-.
potkachel.

KACHELlJZER

KAKEMENT

kaehelijzer, kacheliezer, v., -s = pook: geejmiechins
't -; e gleujetig - . .
kaehelpijp, kachelpiep, v., -e = a) ijzeren buis als
rookleider: 'n berosde - ; b) hoge "zijje": met de
-op.
kaehelsmid, kachelsmeed, m., -smeij = vervaardiger
en hersteller van kachels: dao mooste bijj 'ne veur :den.
kadaver, kadaver, o. of m., -s = a) lijk; inz. van
dieren: kreng: 't - van de verzope kooj dreej de
Maos aoj; b) plat: liehaam: heer kreeg op ze - (of:
z'ne) - = op z'n falie.
kade, ongebr.; z. b a t*, w a a 1* (A.N. wal).
kadee, kadee, m., os, kadeeke = iem., iets dat flink,
groot in z'n soort is: dat is miech 'ne - van 'n sigaar,
van e keend; 'ne rare - = kerel, vent.

kahot*, v., kahotte, kahotsje = "kardoesje", rolletje pasmunt (in de regel van 50 ct., in papier): zoe
wienig meugelik met kahotte betaole; 't kos miech ein
- ; iech verdeende toen zes kahotte in de maond; 'n
brook met 'n drinkgeld, 'n - in eder tes.
kahot <fro carotte (= eig. wortel, peen) de tabae
= spilvormige rol tabak.

'n kahot

e kadetsje
kadetje, kadetsje, 0., -s = bekend klein tarwebroodje: veerse -s met zwarbroed.
kado, kado, m., kadoos, kadoke = geschenk: 'ne
sjoene - ; iemes 'ne - koupe; get - geve, kriege;
iech geej 'm diech - = 't is een vent van niks.
ss. broedskado (= huwelijksgeschenk).
kadiits*, v., -e, kadutske = ouderwetse vrouwenmuts, -hoed; ook (Breuls) kruinpetje zonder klep;
spott. rare hoed: 'n aajd vruike met 'ne zwarte mantel
en e kadutske op.
kadOts, wisselvorm van kabots, kapots, kapoets «
lat. caput)?
kadriel(je)*, m., -s = qua d rill e, z.a.
kadul, kadol, bw.: de klok sleit - = verkeerd; z'n
tOng sleit - = hij praat verward, is dronken; iemes
- sloon = bewusteloos.
kaduuk, kaduk en kaduuk, bn., bw. = a) in gevaar
om te vallen, bouwvallig: e - tiiojelke; dat hoes is
nogal - ; b) versleten; oud en gebrekkig: nao z'n
krenkde is heer eTTeg - gewoorde.
kaes*, m. < fro casses = (papierfabr.) .uitschot;
ook uitgespr. kaas.
kai, kaaf en kaof, m. = omhulsel der graanvruchten:
me huurtin de maot van drijje de vlegels op de bOssele
sloon, tot de - devaan vluig.
kaffee*, m., Os, kaffeeke (gwl. met klemt. op kaj-;
in de verkl. met klemt. op kaj- of -jee) = koffiehuis: 'ne nuije -; d'n hielen daag in de -s ligke;
de -s bijj de Vriethojwaore stampvol.
SS. (met klemt. op -jee): kajjeesteulkes, -tiiojelkes;
nachkajjee.
ss.-afl. (met klemt. op -fee-) kajfeehawwer.
kait, kaf, v., kafte, kefke = a) omslag v. e. boek,
schrift: de - van de kajee is hielemaol los; b) los
papieren boekomkleedsel: doeg 'n nuij - um 't
book; Z. ook k 0 m fit uri e*.
afl. kafte (ww.).
koften, kafte, kafde, gekaf (gekafde) = van een kaft
bet. b voorzien: de beuk woorte in 't begin van 't
sjaoljaor gekaj.
ss. kajpepier; inkafte.

kajakker*, z. k a a 1 j a k k e r*.
kajee*, m., Os, kajeeke (gwl. met klemt. op ka-; in de
verkl. met klemt. op ka- of -jee) = sehrift inz.
schoolschrift, sehrijfboek: 'ne - veur opstelle, veur
kladwerrek.
ss. klad-, opstellekajee.
kajoedele*, kajoedelde, gekajoedeld = liefkozen:
wie die mojer toen dat keend kajoedelde!
kajoedele <fro cajoler?
kajtsjoek* of kajtsjoe*, m. = caoutsehouc: e pupke
van - .
kajult, kajuut, v., kajute, kajuutsje = a) scheepsvertrek: de kaptein van 't sjeep zaot in de - ; b) raar,
vreemd vertrek: in wat veur - woent dee tegeswoordig! oak k a j u it: 'n aw kajuit (1869); kajuite,
pr6nt verrekesstel en doevesleeg (Weustenraad).
kak, kak, m.: - kriege, hObbe; - make; vaol - hObbe
= bluf, opgeblazenheid; groete - op e klei potsje =
grote opschik, maar weinig geld; z. ook k a k s k e*,
kekske*.
ss. Z. beneden de opgenomen lemmata.
ss.-afl. kakmeker.
kakebein*, 0., -beinder = kaakbeen: ze krijg de giech
in heur kakebeinder (M.A. 1882).
kakel, kakeI, v., os: de vrouw van dee, dat is iers'n= kakelaarster.
kakelbont, z. k eke t i g*, dat gewoner is dan het
ook voorkomende kakelb6nt.
kakelen, kakele, zW. = a) het geluid van kippen:
- is niks, meh eijer tegke = praten is niets, maar
rake dingen zeggen, iets doen, daar komt het op
aan; daarom van een babbelaarster, die niets uitvoert: ze kakelt, meh tek neet; b) luid babbelen,
snappen: huur die wiever weer ins - ; ze hObbe miech
op die kojfiepertijj weer get gekakeld! verg. k ek e I e*.
ss. aojkakele.
afl. kakel; kakeleer(ster); gekakels, gekakel.
Kakellng*, vermaastrichtste naam van een Franse
kapper Caquelin te Maastricht (± 1890) van wie
de zegsw. afkomstig is: das apaart, zag Kakeling =
dat is wat anders.
kakelkont, kakelkont, v., -e = min. kakel: de luij
zegke van die dames van de kojjiekrenskes, tot 't -e
zien, meh dat is neet woer, want hinne kakele met
hunne bek.
kakement, kakemint, O. = de kaken: heer (nl. de
dokter) duijde en trok hijj en dao en opins sprUng
hiior 6ntvriech - weer op z'n plaots; haw de - =
mond (plat); z. ook g e s j i e r*.
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KAKJ6NG*

KALFSVLEES

kakj6ng*, m., -j6nges = snotneus: zoe poor kakj6nges van de tossesjaol.
kakj6nge*, mv. = nestjongen: de - van de sjouweveger (vogel) :<den al vlOk gewoorde.

kakschool, kaksjaol, v., -e = min. school voor jonge
kinderen, kleuterschool: die is nog op de -.
kakske* en kekske*, 0., -s = a) bluffer; inz. "deftig"
doend jongetje: de jOnges van de erremesjaol sjolle
die van de tossesjaol oet en repe: kakskesl kakskes!
b) iets dat niet veel om 't Iijf heeft: dat is mer e -.
kakske, verg. Zaanlands kakkie (Boekenoogen);
kekske met Umlaut in de verkl.
kakstoel, kakstool, m., -steul = kinderstoel met
gat erin: 't jOngste zaot op e kaksteulke al met
aon taofel.
kal, kal, m. = kletspraat, gewauwel, gepraat min of
meer min.: wat is dat veur 'ne - j gemeine - oetsloan.
[MI]
ss. kinderkal.
kalbas*, z. vlg. woord.
kalebas, kalbas, v., kalbasse, kalbeske = a) vero.
(op de rug gedragen) schooltas: doeg dich de botramme in d'n - j die koej6nges, ze houde zich met
hun kalbasse op hunne kopj b) hengselmandje, karbies: ze pakde oet de - , die ze Onder M(Jre sjaal
oethaolde, s6kkerbesjute oet, sjeermoule en viedelkes
vlaojj c) damestasje: met Sinterklaos kreeg z'n vrouw
e sjoen nuij kalbeske met zelvere slootj veur e kalbeske
illegant en fien, wet ederein, boe heer moot :<den.

'ne kakstool
kakken, kakke, kakde, gekak (gekakde): 't kinneke
moot - j die zouw zellefs 'nen avvekaot te - zeUe =
de mond snoeren, machteloos doen zwijgen; z. ook
pi sse n.
ss. oetkakke.
ss.-af!. kakmeker.
afI. bekakke.
kakkerlak, kakkerlak, m., kakkerlakke = kakske*
z.a.
Opm. In de bet. insekt ongewoon.

kakkestolemeije
kakkestoelemeien, kakkestolemeije: een kind op de
samengevoegde handen van twee kinderen dragen
(als op een kakstoel); z. een voorbeeld bij leiden.
kakmaker, kakmeker, m., -s = geurmaker, bluffer,
opsnijer: wat 'n -8, die femilie.
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'n kalbas a
kalerik*, m., kalerike, kalerikske = kalevink: die
kalerike, iers zich stief vrete en dan aon de maog nog
gein drinkgeld geve.
kales-males*, m. = kale, armoedige boel: dat is dao
mer'ne-.
kaH, kaaf, 0., kaver, kejfke = a) jong van een rund;
e gemes - j e - moot tegen 'nen os nOOk zegkej e neuchter - j e Kempies - j de boere kwaome nao de merret
met e kejfke op 'n kroukaarj es 't - verdronke is,
demp me de pmj wee de kooj kOp, k(Jp ouch 't - =
het er bij behorende; b) jonge lummel: 'ne lummelechtige jOng vindt me nog e (neuchter) - j c) goedbloed, sukkel, suI: steit heer debijj te loere wie e koofMozes, dan beduijt dat, tot heer neet van 't n(Jgkerste
isj nog: e - (of: kejfkes) make = braken (verg.
A.N. kalven); me moot e - in 't lief Mbbe um zoe
get te doen = men moet stom zijn om zo iets te doen
(koe als zinnebeeld van domheid).
ss. kaals-, kallefskop, -lepke, -lever, -neerkesj kaafvleisj kavermerret, -leefdej kejfke-vetj loterkaaf.
afl. kaafechtig, kaverechtig.
kaHsvlces, kaafvleis, 0.: - met proemej e stokske - j
- kin geine piekel verdrage, of: - is mer haaf vleis
= geen krachtig voedsel, of: van aankomende
jongens en meisjes gezegd; Slivvenier nump zoe
good - es rinsvleis = jong en oud.

KAM

KALIBER
kallber, kalieber, o. en m.: e geweer van lIfWoer - ; dat
zien j6nges van 't zelle/de - = soort; in de aardew.
= buitenkant model.
Bijv. kelieber (ke- = ka-).

ten: in de zegsw. - en merregele maak rieke a:wwers
en errem kinder = put de grond op den duur uit.
kalkoen, ongebr.; z. s j roe t*.
kallelsboog*, m., -boge: 'ne - is neet te versmieje, zoe
min es 'ne kaUejskop in zjeleij; e paar sjotele - en
druug weurs; z. boo g* (A.N. boeg).
kallen, kalle, zw.; wordt als "boers" aangevoeld.
kalleping*, m., -s, -e, kallepingske = notitieboekje:
sjriej 't dich in d'ne - .
kalleping < fro calepin.
kallevekaad*, Z. k a v vel k a a d*.
kalm, kallem, bn., bw. = bedaard, niet in onrust,
rustig: 'n - zie; haj diech - , blie! - ; iemes aonhure.
all. kaUemde.
kalmeren, kalmere, zw. = rustig a) doen worden,
b) worden: a) wie ver 'm get gekalmeerd hadde,
brachte ver 'm nao hoes; b) eindelik kalmeerden 'r;
ook refl. in deze bet.: kalmeer diech toch get.

kalieber van 'n eijerdOpke
a) bevestiging; b) eigelike kalieber

e kalotsje

nag 'ne kalieber

kaUeberstriep*, v., -e, aardew. = golvende lijn ontstaan door een fout, gemaakt bij bewerking van
het voorwerp met de kalieber; verg. k n 0 p.

'n kalieberstriep

kalk, kallek, m. = a) (hoofdbestanddeel van de)
metselspecie: zuvere - ; - bUJsse, bTanne; 'n hemjelke - oet de kaUekbak; b) pleisterspecie, de verharde pleisterspecie: met - bestrieke; de - velt van
de rrwer.
ss. kallekbak, -eij, -grond, -koep, -merregel, -(h)ove,
-stein, -water; merregel-, metselkallek.
ss.-afl. kallekbrennerijj.
all. kaUeke; kaUekechtig.
kalkeerpepier*, o. = papier voor doorslagen met de
schrijfmachine; ook: overtrekpapier.
kalken, kalleke, kallekde, gekallek (gekallekde) =
a) met kalk besmeren: 'ne wit gekallekde rrwer;
b) in kalkwater leggen: eijer - ; c) met kalk mes-

kalot, kalot, v., kalotte, kalotsje = rond mutsje:
met e zijje kalotsje op z'ne kletskop; verg. bon n egr e k s k e*.
Kalvarie, Kalvarie, zonder lidw. = vroeger ziekenhuis te Maastricht: heer lik op - ; iemes nao bringe; nao - ruke = naar karbol; en zoelang es op de Zabstraot steit, treure veer nag neet = (karnavals)liedje, uiting van zorgeloze feestvierders, die
van Kalvarie werden bedeeld, maar die hun bedeling omzetten in drank enz.
Bijv. Klavarie, Kelvarie, Klevarie.
ss. Kal-, Kla-, Kle-, Kelvariemennekes.
Kalvarieberg, Kalvarieberreg, m. = a) kruisberg:
Slivvenier aon 't kruus geslagen op de - ; overdr.
lijden; b) Z. K a I v a r i e.
kalvariemenneke*, 0., gwl. mv., -s = oude mannen,
die in het gesticht Kalvarie verpleegd werden en
leefden.
kalvariereuk*, in de vroegere zegsw. de propeZste seldaot heet nog 'ne - bijj ziech nl. hij rook naar teer
en kalk (en karbol) van de "kamers" der kazerne.
kalverliefde, kaverleefde, v.: - weurt ouch nog es
kinderazje besjouwd.
kalverstaart, kalleverstart, m., -stert = eig. en in de
zegsw. z'n hart sleit wie 'ne - = hij is verliefd.
kalvetsj*, z. k a vet s j*.
kam, 1, kamp, m., kern, kemke = werktuig tot reiniging, ordening van het haar; haarsieraad: 'ne
jijne, 'ne groove - , z. ook j a c h t g ewe e r; kem
vlin sjeldpad; 'ne zellevere - ; de tan van 'ne - ; de
- (bij een weefgetouw) = kaarde; aUes euver eine
- sjere = gelijk behandelen.
[klunp; ke:m; ke:mke]
SS. peerdskamp.
afl.kemme.
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KAMASJ*

2, kam, m., kamme; gwI. in ss. en overdr. bet.
zoals: uitwas op de kop van vogels en andere dieren, b.v. haoriekam, lijn die de hoogste toppen v. e.
bergketen verbindt b.v. beTTegkam, stukje hout,
waarop de snaren v. e. tokkeI- of strijkinstrument
rusten b.v. de - van defiejool enz.; z. ook k a mra d.
[ka:m; ka:mme]
kainasj*, v., kamassje = a) sIobkous; b) Iosse Ieren
beenbedekseI; c) Iaars: met de kamassje aon.
kamasj
fr. gamache (= slobkous).
kameeI, 1, kameeI, m., kamele, kameelke: de drijj
keuninge met de kamele veur 't kribbeke woore pruehtig; op 'ne - rijje.
2, kernel, z.a.
ss. ka-, kemeelshoor.
kameij*, m., kameije = harde kiezelsteen; ook stuk
hard gebakken steen: (de krom-Hollands sprekende deputee zegt): de bojem van het water lig vol
kamaje.
kameij wisselvorm van RijnI. kafei = dickerer
Kieselstein zum werfen (Rh. Wtb.)?
kamenier, kammeneer, v., kammenere = kamerjuffrouw: de graovin reep op de -; ze deende es op 't kestiel De Hoch; ook kammeneerse,
k a m men e e r s t e r met de vrouwelijke suffixen -se en oster.
kamenierster, kammeneerster, v., Os; z. k a m en i e r.

<

kamers c
1: doorsnee van em kamer.
1 leem; 2 papier; 3 buskruit; 4 houte pen; 5 papier.
11: sjars (lading). 111: het aansteken.
kamer, kamer, v., Os, kemerke = a) afzonderlijk,
afgesloten vertrek: e kemerke op zolder; de -s p6tse,
doen; de gooj - = het salon; -s verheure; wat kos
'n kamer aon de zie = hotelkamer? heer zit op z'n te weTTeke = studeerkamer; vero. dao moot vcur dee
e kemerke gewit wcurde = hij is niet goed wijs
('t kemerke nl. een witgekalkte eel op Klavarie);
b) wetgevend lichaam: naam van een of ander
college: lid van de Kamer; c) ijzeren pot met
buskruit; mortier: um haaf zeve lete ze, um 't fies
te opene, h6nderd -s aof.
ss. kamerdeur, -hier, -gelierde, -heur, -lid, -meidske,
-meziek, -sleutel, -zjim(me)nus; uehter-, heur-, hoes-,
lozjeer-, reken-, sloop-, studeer-, vMrkamer enz.
ss.-afl. kamerverhcurder; kamersjete.
afl. kammeneer; kamere (ww.).
kameraad, kammeraot, m., -e, kammeraotsje
makker, metgezeI, vriend: adie m'n -e, iech moot
uuch goon verloote; 't zien gezwore -e; en och, m'nhier Pierre, veer moten uuch goon verloote, veer goon
noo Charleroi met al CUB -e, hoera, viva! (stakersliedje).
afl. kammeraotse z.a.; kammerootsjap.
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KAMRAD

kameraadsehap, kammeraotsjap: ze dege dat met plezeer oet-.
afl. kammeraotsjappelik.
kameren, kamere, zw. = een maitresse op een gehuurde kamer onderhouden: heer heet 'r iers e paar
joor gekamerd en toen getroud.
kamersjete*, o. = het schieten met kamers: 't woos toen op 't diJTTep in volle geng.
kamerstoeI, kamerstooI, v., -steul = a) stoeI, zo ingericht dat men er zijn gevoeg op kan doen: de
awwerwetse kamerstcul zuut me neet mie vliiJl; z. ook
s tell i n g s k e; b) stoel in gebruik in de·huiskamel' b.v. tegenover kmek-, kcukestool.
kamler, kamfer, m.: - tegen de motte.
ss. kamferbol, -spmetus.
kamizooI, kammezaoI, 0., -e, kammezaolke = lang
vest met mouwen; thans dikwijis = vest: heer stOnt
veur de deur in ze -; met de sjel gekook heite ze (nl.
de aardappelen) met e kammezliiJlke aon; ook weI:
k ami z 0 I, v.: 'n nuij zijje - .
kammen, kemme, kemde, gekemp (gekemde) (afw.
ww. v. o.v.t.t. heer kemp, geer kemp; geb. w.
my. kemp), = met een kam ordenen, zuiveren:
z'n haore - ; wol - ; refl. ziech kemme = a) zich
(het haar) kammen; b) met elkaar twisten,
vechten: die Mbbe zich doo evekes gekemp; verg.
borstelen.
ss. oof-, oetkemme.
afl. kemmer; gekems, gekem.
kammeneer(-), z. k arne n i e r.
kammeraotse*, v., my. = enkelv. = vrouwelijke
kameraad: de femilie van de lang Net met hliiJr - ,
de vrouwluij, en de femilie Kaat met hdfJr kammeroote, de sm6kkeleers; es iech m'n getroude - zeen,
die Mbben ouch hdfJre wei neet, zag N eleke.
I kamp, kamp, o. en m., -e: legerplaats in het open
veld van soidaten; bij uitbr. ook van andere
verblijfplaatsen: en veer goon noo 't (ook: de)
- van Zeis, faldera! 't - van de Belsje ge;,nterneerde; te Ude woos e - vcur vliJchtelinge; e vcur padvinders.
[kAmp; kAmpe]
ss. kampleedsje, -vuur; k6nsentrasie-, vliJchtelingekamp.
II kamp (strijd), ongebr.
III kamp*, z. k a m.
kampanje, kampanje, v., -s = a) landgoed, buitenplaats: de - van de Zjezwiete aon de weeg nao
Kan; b) veldtocht; werkseizoen: alderleij - 8 in
d'n Oos uehter de r(Jk Mbbe; de - tege de geldsmieterijj van de gemeinte Mdde de sjrijver: De
Bodemloze Put.
kampe*, z. aofkampe*.
kampement, kampemint, 0., -e = Iegerplaats, kamp
I: 't - opsloon op de Sint-Pietersberreg.
kamperen, kampere, zw. = a) een (leger)kamp betrekken; zich legeren; doen Iegeren: 't rizzjemint
kampeerde op d'n Dousberreg; b) bij uitbr. in
tenten, in barakken, onder de blote hemel zich
legeren: de padvinders v6rite dao gein gelegenheid
um te-.
ss. kampeergelegenheid, -plaats, -tent, -vergiJnning.
afl. kampeerder, kampeerster, kampering; gekam. peers, gekampeer.
kamperfoeHe, kamperfoelie, m. = de sterreke reuk
van de - TOok me tot in de vdfJrkamer.
kampemoeHe, z. opm. m 0 rill e.
kamrad, kamraad, 0., kamrajer = tandrad: 'nefiets
met e groet - .

KAMVAS*

KANS

kamvas*, m. = grof weefsel (voor voering, herstelling van banden): de - is doorj nuijen lngelse -.
kamvas
eng. canefas.
kan, kan, v., kanne, kenneke = vaatwerk voor
vloeistoffen met handvatsel en tuit: 'n kopere,
porselei~, steine -j 'n - beerj e kenneke mellekj
't underste oet de - wellen Mbbej kinderlijke bezweringsformule bij het geven van een stuk speelgoed aan een vriend of vriendinnetje: ins gegeve,
blijf gegeve! aofgen6mme, is gestole! twiemaol door
de hel gevloge, twie kanne water, twie kanne blood, 't
is d'n eige speulgood! speij d'ropl z. ook ti n*.
ss. kannebeerj beer-, haol-, mellek-, waterkan.

<

De Kenaar
kanaal, k(e)naal en k(e)naar, m. en 0., k(e)nale,
k(e)nare (ke- = k;}-) = gegraven waterweginz. de
Zuid-Willemsvaart: heer woent langs 't - j dao is e
keend in de - gevallej zingentere trokke ze langs de
k(e)naar.
S8. k( e)naalbrok, -sjeep, -moer, -sluizen, -waterj zijjk(e)naalj Albaerk(e)naal.
Opm. In ss. wordt zelden k(e)naar- gehoord.
kanalje, k(e)naalje, 1, 0., -s (ke- = k;}-) = gespuis:
laot 't - niks merreke en bis stom; wach mer, iech
krijg uuch, geer lielik - I 2, o. en v., -s = gemeen
vrouwspersoon: die (of: dat) - heet weer geloge.
ss. k(e)naaljepak (= grauw, sterker dan kenaalje).
kanapee, kannepee, m., Os, kannepeeke (met klemtoon op kan-) = bekende rustbank: 'nen awwe
-, boevaan de ressaore verslete waorej zet diech
op de -.
kanarie, k(e)narie, m., Os, k(e)narieke (ke- = k;}-) =
bekende kamervogel: zoe gee! wie 'ne -j 'ne - in e
kuike; Wobbe trok zellef -:-s.
ss. k(e)naTiegeel, -kouw, -pop, -vogel, -zaod.
kanarievogel, k(e)narievogel en kernaaljevogel, 0.,
v., -veugel = kanarie.
kanaster, k(e)naster(t), m. (ke- = k;}-) = Zuidamerikaanse tabak; min. slechte tabak: wat rouks
diech doo veur knastert, de hie! kamer stink devaanl
zeker, merk stinkominko, kotsemale.
kandeel, kandiel, m. = bekende drank o.a. warme
wijn, eieren, gekruid met kaneel: e gleeske -.
kandelaar, kandeleer, m., -s = kaarsdrager: 'ne
zellevere - stOnt bijj eder koevert.
kandelaber, kandelaber, m., -s = armluchter,
kroonkandelaar: twie zwoer kopere -s gaof heer
aon de kerrek; 'ne - met veer of vief keerse, die
neet branne.

kandldaat, kandidaot, m., -e, kandidiititsje = a) gegadigde, dinger naar een ambt: zich - stelle veur de
Twiede Kamerj b) examinandus: wie vaol-e hObbe
zich opgegeve? c) akademische graad: - in de rechtej
ook: k and ida a t inz. in 8S.
ss. kandidaat-notaris; eksamekandidaat.
kandij, kandijj, m. inz. in de ss. kandijjsokker
klontjessuiker (tegenover: potsokker, z.a.).
Bijv. kandien(sokker).
I kane*, z. ken n e n en k u nne n.
II kane*, in het aftelrijm: on, don, dip, Fiene, kane
kip, Fiene, kane, botermellek, on, dOn dip; z. een
variant bij ti n.
kaneel, k(e)niel, m. (e = ;}) = toebereide binnenbast
van de kaneelboom: Ties met -j 'n piep -, 'ne stek
- of 'ne kenielstaaf.
ss. k(e)nielkleur, -poejer, -smaak, -sokker, -staal,
-water.
kaneelbol, -boontje, k(e)nielbuunsje, 0., -s = suikerbolletje, -boontje met kaneelsmaak: ze verkochte
-s en stokves, peperkook en vuurwerrek, k16mpe en
moppe.
kanefas, z. k a m v a s*.
kangoeroe, kengeroe, m., Os, kengeroeke: ze hedden
'm de -, umiot heer zoe raar leep.
kanis, kanis, m., kanisse, inz. in !>s. als smeer-, vetkanis, z.a.
kanjel(-), z. kaanjel(-)*.
kanker, kanker en kaanker, m. = woekergezwel:
- hObbej geoppereerd vaan -; de pezeboum kreeg
- ; fig. 'ne - van de maotsjappijj.
[ki'mker; kaanker]
ss. kanker-, kaankergezwel, -instituut, -opperasie
enz.; keel-, maog-, tOngkanker, -kaanker.
afl. kanker-, kaankerechtigj kankere, kaankere,
(ww.).
kankeren, kankere en kaankere, zw. = altijd ontevreden mopperen.
afl. kankereer, kaankereer, gekanker(s), gekaanker(s).
kannedas*, m., kannedasse = esp, Canadese populier: verkoup van kannedasse.
kannekllts*, v., -e = a) zeer kleine, uit leem gebakken knikker: met balle, huive en -e woort
gere gespaOld en geloeteldj b) klein persoon: zoen
onderdeur, zoen -.
kanneklits < kanne (= gebakken aarde, verg.
kannebuis) + klits (= klein bolletje).
kano, kano, m., kanoos, kanoke: met 'ne - op de
Moos.
ss. kanoklub.
kanon, kanon, v. of 0., kanonne en kanonder, kantinsje = stuk geschut: ze sjote met de zwoer kanonnej achter de piejotte kaome de kanonneers met de
kanonderj 't - van Momus.
ss. kanongebOlderj kanonskogel, -sjeut, -vuur; kanonnevleisj veld-, vestingkanon.
afl. kanonneer, kanneneer (-ne- = -n;}-).
kanonnier, kanonneer en kanneneer, m., -s (e = ;}):
de BOnnefantekazerrene hoesvesde de vesting-artelleTijj, of wie veer hijj zagte: de kanonneersj wortele
Onderein hUde de seldaot toen "kanonneers in
groet tenu."
kans, kans, v. of m., -e, kenske = mogelijkheid,
waarschijnlijkheid, goede hoop: 'n gooj, slechte hObbej e kenske waogej dao is geine, 'ne kleine - op;
iech zeen, weet, vin we! - um; de - loupej iemes 'ne
-geve.
[kans; kanse; kenske]
ss. kansrekeningj houweliks-, tre/kans.
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I KANT
I kant, kant en kaant, m., -e, kensje = a) buitenste
strook, zoom: op (of: bijj) de sjerrepe - van de
taofel; b) boord, oever: vlaak aon de - van 't water;
c) zijvlak: aon eine - had de kachelpiep 'n blOts;
d) gedeelte: aon aUe -e leep 't water d'roet; e) smalle
zijde van iets: 'n dobbelsje op z'ne -; f) zijde v. h.
liehaam: aon eine - waos heer douf; g) een van de
beide oppervlakken van papier, stoffen: e swk
pepier aon eine - besjrieve; h) riehting: de verkierde
- oet; hiere! dee - oet; nog: zich neet van z'ne beste
- laote kinne; van de - van de vrouw kump 't
jertuin; zich, iemes van - make = doden; get aon doen = wegzetten.
[kant; kante; kensje]
ss. ka(a)ntlijn, -zegel, -teikene; achter-, boete-, bove-,
euver-, zijjkant; straot-, ziekant; vaders-, mojerska(a)nt.
afl. kentele, kentig.
II kant, kant, m., -e, kensje = kunstig maaksel van
linnen, garen, zijde: BTUsselse -; met e fien kensje
aofgezat.
[kant; kante; kensje]
ss. kantwerrek, -winkel; masjienekant.
afl. kante (bn.).
kantbroed*, 0., -broejer = brood, dat terzijde in de
oven ligt en een zijkorst krijgt.
kantbroed = kantbrood, door Gezelle vermeld, z.
Wdb.
kantelen, kentele, zw. = a) wentelen, op een andere
kant zetten: veer mote die zwoer plaank ier8 -;
b) op een andere zij vallen: de fles kentelde en veel
klabaats op de grond.
afl. kenteling.
kanten, kante, bn.: 'ne kraag van kant.
kantiek, kantiek, v., -e, kantiekske = godsdienstig
lied: zink met Keersmfs eus aw kantiekskes mer.
kantiek <fr. eantique.
kantig, kentig, bn., bw. = a) met seherpe kanten:
- geslepe; -e stein; b) in ss.-afl. met zoveel kanten
(= zijden) als het eerste lid aangeeft: drijj-, veer-,
vief-, zeskentig.
afl. kentigheid.
kanton, kanton, 0., -s, kantonsje: de weeg is verdeild
in -s van vief km = weggedeelte; wee is kantonreehter in 't - Mestreeeh? de -s van Zwitserland.
Bijv. kanton.
ss. kantongereeh, -reehter.
afl. kantonneer.
kantonnier, kantonneer, m., -s, kantonneerke =
wegwerker: de - waos aon 't zinge: iech bin mer
simpele -.
Bijv. kantOnneer.
kantoor, kantoel', 0., -e, kantuurke = A.N. o.a.
a) sehrijf-, werkkamer: op 't - laog alles doorein;
heer is op ze -; twie tiepiste zaoten op 't -; b) gebouw, zetel V. een financiele onderneming: op 'tvan de Baank weurd 't dividend oetbetaold; nog: aon
't good, verkierde - = adres.
ss. kantoeral(le)menak, -bedeende, -klerrek, -krok,
-jeske, -lesseneer, -oor, -sjrijver, -werrek; bijj-, handels-, hoof-, hOllep-, pos-, tillegraafkantoer.
kanunnik, kanunnik, m., -e: de -e van Sintervaos
hadden hiel get te vertelle.
ss. kanunnikebenk, -sjaol.
kaod; kaol*; kiiiile; kiiiim*; kiiiir(-)*, z. k w a ad;
k 0 0 I ( -); k 0 len I I; k a a m; k e u r ( - ).
kiiorboum*, in de zegsw. dee - zeuk, dee voelboum
vint = de al te kieskeurige wordt het slaehtoffer
van zijn kieskeurigheid.
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II KAPEL
kiiiire*, kaorde, gekaord = strelen, liefkozen: 't ketsje
-; met flejje en - kin me alles weer in 't good legke
bijj de vrouwe; ir. afranselen: vrouw en maog 'mwouwe met de beurstel en de tang.
kiiore = A.N. keuren.
kiiiirebieske*, liefkozend woord bij het strelen V. e.
dier.
kiiiirzaam*, bn., bw. = kieskeurig: altied zoe - op
't ete.
kaosele(-)*, z. k a a t s ( - ).
I kap, kap, v., kappe, kepke = hoofddeksel; bij verg.
van ander dekkende voorwerpen: zet d'n - op; de
Broune staok de sigaar in de - van z'n pijj; Keerskinneke is gebore in 't midde van de naeh, en 't heet ze
kepke verlore; dat kump daan op mien - neer, of:
dan krijg ieeh 't op m'n - = daar krijg ik de verwijten (of: de verantwoording, de zorg) voor; devan 'ne wagel.
ss. kapstievel; bijje-, begiene-, boerinne-, lampekap.
II kap, kap, m., kappe = het kappen van bomen
enz.; een slag, houw: de jaorlikse -; met cine hakde ze 't buimke um.
kapabel*, bn., bw.: ze waos neet - um zieh Tech te
hawwe = in staat; 'ne -e mins = bekwaam; dao
is heer neet - veur = in staat voor, bekwaam toe.

Sint-Rvchuskapelke op de Pietersberreg
I kapel, kapel, v., kapelle, kapelke, met klemt. op

-pel = a) bidplaats als onderdeel van een kerk:
in ein van de kapelle van Sintervaos; b) bedehuisje
op de openbare weg: 't kapelke van St.-Rochus op
de berreg; e) kerk van een klooster inz. voor de
kloosterlingen: blomme veur de - van de Zusters
onder de Baoge; d) bedehuisje als onderdeel van
een woning: de - van 't kestiel.
Bijv. kepel (ke- = k;:)-).
ss. kapelmeister; doup-, kloester-, zijjkapel; SintLambertus-, Sint-Rochuskapel.
II kapel, kapel, v., kapelle, kapelke (met klemt. op
-pel) = vlinder: dao vluig al 'n -; kapelle vange;
z.ook k 0 k e p e 1*.
Bijv. kepel (ke- = k;:)-).
ss. kapelleverzameling; goudkapel.

KARAKOL

KAPELAAN
kapelaan, kaplaon, m., kaplaons, kapIaonsje = onderpastoor: de j6ngste woOTt - ; de kaplaons van
SleJ.Jrouwe; wat wet de - dao noe voon?
Bijv. keplaon (e = <l).
kapelanle, kaplanijj, v., -e, kaplanijjke = woning
van de onderpastoor: 'n sjoen - ; veer zaogen 'm de
-ingoon.
Bijv. keplanijj (e = <l).
kapelmeester, kapelmeister, m., -s = dirigent van
een muziekkorps: de - kwaom te laat veur de
rippetiesie.
Bijv. kepelmeister (ke- = k<l-).
kapitaal, 1, kappitaol, 0., -e, kappitaolke: intres en= hoofdsom; de klein -e brachte hiel get intres
op = som geld; e - van 'n mieljoen; iemes met
e groet - = geldbezit; 'n doed - = dat niets
oplevert.
ss. kappitaolbezit, -gebrek, -krachtig, -verluus, -weerde; aondeilekappilaol.
2, kappitaol, bn. = van grote vorm: 'n - letter;
- gezat; als zn. get in - zette = met grote, met
hoofdletters.
kapitalist, kappitalis, m., kappitaliste, kappitaliske:
de groete kappitaliste en de klein renteneers.
afl. kappitalistisch, kappitalisme.
kapitein, kaptein, m., Os, kapteinsje: a) bevelhebber
over een compagnie: - bijj de sjotterijj; de - van
Kopenick; dat is gemein, m'nhier - / b) scheepsgezagvoerder: de - van de boot van Bonhomme.
ss. kapteinsdochter, -plaots, -rang, -vrouw; rover-,
ziekaptein.
afl. kapteinsjap.
kaplaars, ongebr.; z. k a pst i eve 1* en verg.
I a a r s.
kaploed*, o. = hakbord; kapbord, cirkelvormige
loden schijf.
Ru. kaplood.

e kapmets

kapmes, kapmets, 0., -metser = hakmes: de slachter
vant :lie - neet mie; met :lie - houde heer de takken
aof; de houwboonk met e - .
kapoen, kapoen, m., -e, kapuunsje: 'ne vette slachte; in de Gouwe Kapoen; vero. 't is 'ne - =
guit.
[kapoen; kapoe:ne; kapuu:nsje]
kapok, kepok, m.: goje - waos neet mie te kriege in de
leste jaore vaan d'n oorlog (e van ke· = <l).
ss. kepokkosse, -metras.
kapot, kepot, bn. (e = <l) = a) dood: d'n hand geit, is
- (van mensen onbeschaafd); b) doodmoe: nao
zoe'n prommenaad biste saoves - ; c) geheel gebroken: dao bin iech werrekelik - voon; d) stuk, gebroken: 't sloot is - ; kepotte sjeun, 'n kepotte kousj
nog: iemes - speule = aile slagen halen; dee zich wmek weurt ander de galling begraove = spreuk van
de luiaard (de gehangene werd onder de gaig begraven).
ss. kepotbreke, -goje, -goon, -make enz.
ss.-af!. kepotmeker, z. m a ken.
kapothoedje, kapotheudsje, -huudsje, 0., os: 'n aajd
medemke met e - op en 'ne zwarte sjaal um hMr
sjouwers.

kapotjas, kapotjas, m., -jasse = lange soldatenoverjas: de infantenjj droog in de winter de lange
- met geel m6ntuur en 15 Aprel woort dee verwisseld veur de kortjas es groet tenu en 't mouwves
es klein.
I kappen, kappe, kapde, gekap (gekapde) = a) met
een snijdend werktuig slaan om te kloven, fijn te
maken enz.: in de laone woort mer gekap, d'n hielen
daag door; b) door kappen splitsen, fijnmaken enz.:
vleis - ; greunte - ; huidvleis van de boer, 't zien
gekapde pieringe; c) afhakken: d'n hand e sWk
van z'ne start - ; d) door kappen doen ontstaan:
'ne weeg door e bos - ; e look in 't ies - ; z. ook
ki pkap.
ss. kaphout, -mets; aof-, door-, wegkappe.
afl. kapper; gekap(s).
II kappen, ongebr.; gwl. kwaffere.
I kapper, ongebr.; gwl. kwaffeur.
II kapper, gwl. in my. van verkl. kepperkes = (de
vrucht van de) Oostindische kers: 't junkerke, de
slokflere, de kepperkes Mbbe nag hunnen tiepiese
Mestreechter naom gehawwe.
ss. kepperkessaijs.
kapper(tje), kappertsje, 0., -s = glas van t l. inhoud:
jOng/ bring miech nog e - beer met sakker.
kapper, m. is ook volgens Schu. glas van een
halve pint = ! l.
kapriool; kapsel, z. k a b b e r joe 1*; k w a ffu u r*.
kapsies (maken), kapsies (make) = moeilijkhedem
iers alderleij - make en dan loch doen.
kapstievel*, m., -e = kaplaars: met e poor -e am.
kapstok, kapstok, m., -stokke = pin, lat, standaard
om kleren, hoeden aan te hangen: hang d'ne hood
aon de - ; hank noe aUe deftigheid am de - = zet
opzij; bij verg. de mojer waos 'n dikke mach6chel,
meh de dochter 'ne magere - = lang en mager
persoon.
kapueijn, kappesijn, m., -e (e = <l) = a) zekere
bedelmonnik: in de Kappesijnestmot laog VTeuger e
kloester van de -e; b) duivensoort: zoe kelt d'n eine
van z'n pouwstertsjes en kappesijnsjes en d'n oondere
van eeksterkes en miewkes.
kar, kaar, v., kare, keerke = a) voertuig gwl. tweewielig: 'n - met greuntes, eerappele; in de Rechstraot
stante rijje kare en koutse; zegsw. iemes op ze keerke
komme (of: kroepe) = er van langs geven, een
standje maken b.v. ze waore de voormoon op ze
keerke gekrope en hadden e beerglaas op z'ne kop
kepotgeslage; iemes in 't keerke Mbbe = met iem.
een loopje nemen, verg. v are n; b) verkl. =
fiets: menier in e sjiek kostuum wipde op ze keerkej
nog: 'n - te groet = veel te groot; 'r heet gein - aon
z'n echterste gebonde = hij haast zich; die - kole is
gaw opgeslage (d.i. uitgeladen) = dat vermogen is
gauw verteerd.
ss. karenhings; karepeerd, -mad, -vrach; bekkers-,
broed-, hans-, hauf-, krau-, meSo, nachkaar enz.
karabijn, karrebijn, v., -e, karrebijnsje = geweer
met korte loop: de LimbiJrregse jagers te voot waore
met b'/.{kse gewaopend, neet met -e.
karal, liraf, v., kraffe en krafte, krefke = tafe1fles V.
verschiIlende vorm: 'n - water met e glaas stant op
de waostafel; heer drank de hiel - leeg.
ss. water-, wienkraf.
karakol, kar(ra)koI, v., kar(ra)kolle = eetbare wijngaardslak: heer VToog, of ze soms neet 'n dezijn
karkolle Wsde; met e paar dezijn karkoUe in z'ne
zakdook geknuip.
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KARAVAAN
karavaan, karrevaon, v., -e: a) eig. de kemele van de
- ; b) bij verg. = troep, (na)sleep: 'n - kinder;
met 'n ganse - achter ziech kaom heer de zool in.
karbonade, ker(re)menaot, v., -e, ker(re)meniWtsje =
runder -of varkensrib: 'n - , zoe hooJ gebroje; pas
had ze hiifYre kToonke maan 'n gebToje - en e paar
sjeermoule loote gebruke, oj 'r woort opins erreger.
Bijv. ker(re)menaoj.
ss. ker(re)menootekneukske; verrekesker(re)menaot,
-nooj.
karbonkel, karb6nkel, m., -s en -e: z'n ouge J6nkele
wie-e.
kardinaal, kardenaoI, m., -e: de - van Rossem.
ss. kardenaolshood, -kleur, -mlJts.
kardoen, gwI. in het my. kard6ngs = artisjokachtig
distelgewas: kardOngs en tommatte is get van lateren
inveur en boe ze vandan gekOmme :den, koon me wei
van hunnenaom ooJleije.
kardoes, z. kart6sj* en kahot*.
karessere*, thans als "boers" gevoeld woord voor
vrijen: loot Mster P. nag ins met eus juJJrouw
kOmme - ; z. nog een voorbeeld bij halJing.
kariek*, z. k a r r i k*.
karkas, karkas, v., karkasse = a) beenderengestel:
iech moos k6ntent zien met de - van de hin; b) Iichaam, ribbenkast: heer kreeg lielik op z'n - ; c) gebrekkig dierlijk of ander gestel, gwl. met "aw":
op zoe'n aw - van e peerd; dat hoes is 'n aw -.
karkol*, z. k a r a k 0 1.
karmijn, karmien, o. en m. = rode kleurstof: lipkes
wie-.
afl. karmiene (bn.).
karmozijn, karmezien, o. en m. = karmijn.
afl. karmeziene (bn.).
karnavaI, karnaval en karneval, m. = vastenavond:
Ziene Hoegl6stigheid, Prins Kamaval; met karneval
zich verkleije; gwl. met klemt. op kar-.
ss. kamavals-, kamevalspekske.
kamemelk; kamen, z. bot e r mel I e k*; bot e r
stoete*.
karoot, k(e)root, v., k(e)rote, k(e)rootsje (ke- = ka-)
= biet: roej en wiUe kerote; biete zien bijj us krote.
karosj*, ,v., karossje = een karperachtige vis: twie
karossje en eine snook had 'r gevoonge.
karosj = duo Karausche = steenkarper.
karper, kerrep, ,m. (als stofn. en als voorwerpsn.),
-e, kerrepe: 'ne stevige baas in 't water is 'ne - ; gape
van d'n Mnger wie 'ne - .
karpet, karpet, o. en v., karpette, karpetsje = los
vloerkleed: karpeUe kloppe; 't (of: de) - op de slaopkamer is erreg verslete; heer verstriJpde zich in 't - en
veel op' mevrouw hiifJTe sjoet; veur de deur laog e
karpetsje.
karree*, m., -s
carre, vierhoek: 'ne - Jormere; make = eig.: fig. het zetten van de voeten naar
buiten bij het lopeno
karrlk* ofkariek*, m., -e = ouderwetse kraagmantel:
vreuger kTaog me jes oj breukskes oet aw rlJk oj e st(Jk
kaTTik (Franquinet); meister Kloos pakde d'n haos
Onder z'ne kariek (1844).
kaTTik
fro carrick (= kraag-, koetsiersjas); ook
Rijnl. karriek.
karsoffel* en -suffel*, m., -8 = opstopper; uitbrander:
meh toen kreeg iech 000 'ne - ; iemes 'ne - geve.
kartaole* of kertaole*, in de zegsw. in - valle = in
stukken, gruizelementen.
kartoole < kartale = kwartaIen; verg. kerteer en
ned. kwartier; Schu. kent kartel = iets dat versleten is, scheur.

karton, kart6ng, m. en 0., kartungske = bordpapier,
stuk bordpapier: dee - moot stijver :den; versjik 'f
in e kertungske = kartonnen doosje; - knawwele
= aangeschoten zijn; dee ging aon 't broddele, de woort 'm meister in z'ne mOnd = hij sprak met stijve
tong b.v. als gevolg van dronkenschap; z. ook
kartouw.
ss. kart6ngfebTik, -soort; strukart6ng.
afl. kart6nge; kart6nnere (ww.).
kartonnen, kart6nge, bn.: 'n - does = van karton.
kartonneren, kart6nnere, zw. = in karton inbinden:
de sjoolbeuk laote - ; gekart6nneerd, neet geb6nde.
afl. kart6nnering.
kartosj*, v., kart6ssje
cartouche = kardoes,
patroon(huls): z'n Uste - versjete = eig. en fig.
kartouw, kartouw, v., -e, inz. in de zegsw. zoe zaat wie
'n -; misschien volksetymologisch of humoristisch
gewijzigd in: zoe zaat wiekart6ng; z. echter k art 0 n.
karwats, karwatsj, v., -e, karwatsjke = leren (l'ij)zweep uit een stuk: de - en de spoore kaome debijj
te pas; heer sloog 't errem peerd met de - tege de boek.
Opm. Vroeger werd ook veel gebruikt kravasj, v.
< fro cravache.
karwei, karweij, v., -e, karweijke: wat 'n - met die
dikke wedevrow te mote doonse = moeilijk, zwaar
werk; gebruikelijker is: korvee, z.a.
I kas, kas, v., kasse, keske = a) beschuttend omhulsel: de - van 'n gerlozje; b) gevangenis: heer zit
in de - , deen dMgeneet; de - ingoon; c) broeikas:
droeven oet de - ; z. ook k a s t.
ss. kasplant, -greunte; gerlozje-, greuntekas.
II kas, kas, v., kasse: viiOl goud in - Mbbe = bij de
geldvoorraad; good bijj - zien = veel geld, kontanten hebben: oon de - betoole = cassa, plaats
waar betalingen moeten geschieden.
ss. kasbook, -geld, -register; kastekort; pertijj-, vereinigingskas.
ka- of kesjot*, 0., ka-, kesjotte (ke- = k",-) = gevangenis(cel): vieJ jaor - ; dee heet in 't - gezete.
kaske*, 0., -s
fro casque = helm: de lanseers met
iezer e-s met swarte peerdsstert.

<

<

<

<
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'ne karrik

kaskenade, kaskenade, v., -s (of = enkelv.); gwl. in
bet my. = a) ongewone, de aandacht trekkende
bewegingen: mer al die (Franse) kaskenade vcranderde goor niks aon de zaak; alderleij kaskenades
= blufferige drukte.
kaskenade
fro gasconnade.

<

KASPER
Kasper, in de zegsw. - geit ouch met = gezegde van
iem., die mee wil gaan wandelen, naar een vermakelijkheid gaan enz.; ook naam van een bekende
figuur uit de poppenkast: mer Kasper, stout en vals,
brik diech tochins d'n hals (Delruelle).
kasserol*, z. k a s t r 0 I.
kassier, kasseer, m., -s = kashouder: de - van de
baank.
ss. kasseersbook.
kast, kas, v., kaste of kes, keske = a) losse of vaste
getirrunerde bewaarplaats; stRand meubel: lek 't in
de - ; dao kin die gToete - neet stoon; 'n aajdhollanse - ; b) met een deur(tje) afgesloten gedeelte
van of in een meubel: in de sjriefburo waoTe twie
keskes; c) beschermende bedekkiug om iets: um "
Taad waos 'n iezere - ; d) oud vervallen (groot)
gebouw, voertuig: wat 'n aw - van 'n hoes, van 'ne
wagel.
ss. kasdeuT, -sloot; kast(e)pepier; deuT-, boke-, etens-,
hang-, kleijer-, moer-, lievens-, Tajer-, Tammelkas.
ss.-afl. kastemeker.
kastanje, kerstaanjel, v., -e of Os, kerstaanjelke =
vrucht van de kastanjeboom: met --e goje; tege
jiech en rimmetiek mOs me 'n wei - in z'n broketes
dTage; VeuT iemes de -s oet 't VUUT hole.
Bijv. kastaanjel, kestaanjel; kastaanje, kestaanje
(ke- = ka-).
ss. ke(T)staanjeleboum, -puTee.
kastanjebruin, ke(r)staanjebroen, bn.: - haor.
kastanjelaan, ke(r)staanjelelaon, v., -e: op d'n hook
van de gToete viever, aon de - , stOnt d'n haole boum.
kasteel, kastiel, 0., -e, kastielke = a) burcht, sterkte:
't aajd - van de gTaove vaan Hoensbroek; b) buitenslot: dat is geine villa, dat is e - ; d'n hier van 't - .
ss. kastielhier.
kastijden, kastijje, kastijjde, gekastijjd: z'n kinder
moot me - , want me maag neet vergete: 'ne sokkere
vajer, bitter kinder.
afl. kastijjing.
kastroI, kasserol, v., kasserolle, kasserolke = ronde
stoof-, braadpan, met rechtopgaande wand: potte
en panne, kasserolle en ketele, alles Tolde doorein.
kasueel, z. k a z jew e e 1*.
kat, kat, v., katte, ketsje: a) bekend huisdier: de lek de mellek oet, de kat mawt; de meeste zegsw. als
in het A.N. o.a. 'n - in de zak koupe; leve es - en
Mnd; de - bijj 't spek utte; vals wie 'n - ; 't is e
veugelke veuT de - (of: poes) = hlj, zij is verloren;
oetzien wie 'n verzope - ; dat is met de - hlliJTe staTt
gemete = van iets (b.v. een weg) dat langer is dan
werd opgegeven; katte met lang staTte, antwoord op
de nieuwsgierige vraag wat, watte; b) snibbige,
valse vrouw, meisje: ze is 'n echte - en 'n tOng! wie
e sjeermets; 'n spTekende - ; z. ook k e t s; nog:
ketsjes pUJkke = wilgekatjes.
ss. kattebak, -gespin, -meziek, -pis, -poet, -staTt,
-tOng, -vel; kattenderrem; angora-, hoes-, kamerkat.
afl. kater j katteTig( heid).
katafaJk, kattefallek, m., -e = met een rouwkleed
bedekte opstand in de vorm v. e. doodkist op
schragen: de keerse bijj de - woOTten aongestoke;
Mnderde luij diffileerde VeuT de - , boe-op de gestoTTeve kaTdenaollaog.
kataloog, katteloog, m., katteloge = geordende
naamlijst: de - van 't muzeum kos tien sent.
I kater, kater, m., Os, keterke: 'ne gesnoje - ; 'nen
awwe - = eig.; bij verg. ouwe jonggezel: tot deen
awwe - nog oet mawwe (= vrijen) geitl
ss. kateTjach; begienekater.

KAUWEN

n kater,

kater, m., Os, keterke = katterigheid: 'neMbbe, kTiege.
katerjacht, katerjach, v. = (rumoerige) troep inz.
van kinderen: dao kaom ze miech aonzette met 'n hiel
- j en achter 'm aon 'n - van janges en meidskes,
sjriewentere.
kathedraal, kattedraol, v., -e: de - van Remund.
ss. kattedTaolkerrek.
kathoUek, katteliek (e = a) = Rooms Katholiek;
1, bn., bw.: 't - gelouf; 'n --e stad; - geduipj
2, m., -e: 'ne goje - j de --e in de gemeinteraod.
ss. Katteliekendaag.
katoen, ketoen, m., ketuinsje (ke- = ka- ) = a) produkt
van de katoenboom: 'n bal - ; de - is ouch al
opgeslage; b) katoenplant: - verbouwe; c) de stof
van de wol der zaden geweven: hiele fijne - veur
voTing; 'n aordig ketuinsje = katoentje; katoenen
stofje; ,z. ook boo m w 0 1.
[ket6en]
ss. ketoenbouw, -dTaod, -febTik, -plantj borduur-,
meubelketoen.
afl. ketoune (bn.).
katoenen, ketoune, bn. (ke- = ka- ) = van katoen: 'ne
--e sjollek; -lakes, hummes.
[ketou:ne]
katroI, katrol, v., katrolle, katrolke = a) hljsblok:
met 'n - wooTt de gToete vleugel nao bove gebTachj
b) schljf, rol, waarover de koord v. h. tegenwicht
loopt: de touw leep euver 'n - .
ss. katrolblok, -sjijf.
katsjoe*, m. = rubber: 'ne reem van - (of: 'ne katsjoe Teem); e pupke van-.
Bijv. kajtsjoek (zn.); kajtsjoeke (bn.).
katsmedam*, -mevrouw*, v., -medarrune, -mevrouwe = geen echte mevrouw: - / veel de dikke oet.
kats- heeft hler de bet. van vals, onecht zoals kattein het A.N. kattegoud.
kattedrek, kattendrek, m., in de zegsw.: dat is geine(of: kattepis) = is niet te versmaden, is niet mis, b. v.
daartien giJlleI 't is nag geine - = is een hele som.
kattekieze*, mv. = kattenkaasjes, kaasjeskruid: VeuT aof te trekke en zweretige vinger demet te bejje.
kattekwaad, kattekoed, 0.: - oethole, doenj vol steke.
katteloog*, z. kat a I 0 0 g.
kattenaat*, o. = gestreepte katoenen stof: 'ne sjollek
van - (of: 'ne kattenate sjollek).
afl. kattenate.
kattenaat < fro cotonnade; kat- onder invloed van
katoen.
kattepokkeI, kattepokkel, m., -e; gwl. in het mv. in
de zegsw. --e make = nederige buigingen, onderdanige strijkages; de gehoorzame dienaar spelen;
kattepokkel = eig. "hoge" rug van kat; van Kattepokkel = ceremoniemeester; z. p 6 k k e 1*.
kattesjaoI*, v., -e = kleuterschool, bewaarschool:
dee is nog op de - j min. ook van andere scholen,
b.v. van meisjesscholen.
kattetong, kattetong, v., -e: a) eig.; b)naam van versnaperingen als koekjes, chocolade reepjes: bijj d'n
tee woorte kattetungskes geprizzenteerd; nog: 't is mer
e kattetungske == een klein stukje (vIees).
kausjer, kousjer en kosjer, bn., bw. = volgens de
joodse ritus; bij uitbr. zuiver, pluis, te vertrouwen:
iech verirouw dat zeekske neet, dat is neet - .
kauw, ongebr.; Z. d a 0 I k e*, han n i k*.
kauwen, kuije, kuijde, gekuijd = fijnmalen met de
tanden: good - VeuT totste 't eten aoJsliks; z. h e rkauwen.
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KAVALERIE

KEEN*

kavalerie, kavvelerijj, v. = paardenvolk:in de Jeker·
straot laog de - .
88. kavvelerijjoffeseer.
kavalerist, kavveleris, m., kavveleriste = soldaat
der kavalerie: twellejMnderd kavveleriste moste in
Mestreech weurden Ondergebrach.
kavalje, kavaalje, 0., -s = oud vervallen gebouw: 't
ritselt en kwispelt de godsganseliken daag in dat
aajd-.
kaveren, kavere, zw. = borg blijven voor, in zegsw.
als: dat kaveer iech diech = dat verzeker ik je, daar
blijf ik borg voor.
kaverzell*, 0., -e = touw, waaraan kalveren worden
geleid.
kavetsj* of kalvetsj*, m. = een soort van bier
vero.: jao, zellejs op magerdaog, dan had me wel
ins lekker snepkes wie stakves met get mellek, oj erretesop.
kavetsj = kaves, kavesch, kavis, een zeker wit bier
te Lier gebrouwen (Schu.). Evenwel in Mastreechter Veerskes van Franquinet, waaruit de aanhaling
is, bet. kavetsj = stokvis, gestoofd met aardappels,
uien en melk, volgens de uitgever.
kavok*, m. = fut, kracht: dao zit geine - mie in;
heer heet geine - mie. Verg. k a b a w*.
kavveleer*, m., -s = begeleider van een dame; danspartner: met kerremis, met kerremis, daan Mbbe veer
plezeer, daan daanse veer, daan daanse veer met euze
kavveleer.
kavveler(-)*, z. k a val e r ( - ).
kavvelkaad*, v., kavvelkade(s) = sierlijk uitgedoste
ruiter- en wagenstoet: nao de - in Vise goon kieke;
in de - stelle de koleluij de negers van de Kongo vcur.
Bijv. kal(le)vekaad.
kaw* ; kawneus*; kawwigheid*, z. k 0 u d ( e );
k 0 u k leu m; k 0 u d h e i d.
kazel*, m. = geklets, gewauwel: wat 'ne - ; en d'n
hielen aovend dee - aonhure? daank uuch!
kazele*, kazelde, gekazeld = onzin praten, kletsen,
wauwelen: nao al die dTiJpkes begos heer te - ; en op
die kojjiepertijj, dao woorl miech get gekazeld; lik
tach neet te - .
kazele = Rijnl. quaseln = langweilig, gezogen
sprechen, viel und unsinnig schwatzen (Rh. Wtb.),
Schu., Ru. kazelen.
ss. aojkazele.
afl. kazel, kazeleer(ster); gekazels, gekazel.
kazem, z. k e j z j e m*.
kazemat, kazjemat, v., kazjematte = bomvrij, onderaards gewelf: de aw kazjematte WOOTten es sjuilkelders ingeriech; in de kazjematte slaope.
kazeme, kazerren, v., kazerrens = a) eig. soldatenverblijf: CUB aw sjoen kluusters waore tat kazerrens
ingeriech; b) groot, haveloos gebouw: me sprik nog
van 'n - , es me 'n arsjiekaal hoes bedoelt, vcuraal es
nog vool hoeshawwes d'rin woene.
88. kavvelerijj-, woenkazerren.
kazjelere*, zw.
fr. cajoler = liefkozen, troetelen: z'n vrouw altied - ; (-zje- = -zja-). Z. ook
k a joe del e*.
kazjeweel*, bn., bw. = bij toeval: iech kaom 'm - in
de Groete Staat tege (e = a).
kazjeweel = casueel.
kazuifel, kasuifel, O. en m., -s = deel van het
misgewaad, liturgisch opperkleed: e nuij - kedo
doen.
kazzevek*, m., kazzevekke, kazzevekske = lang
vrouwenjak: vruimeskes, verget neet cur kazzevekskes (vero.).

<
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kazzevek. Het Waals kent cazawe, cazawik (Haust),
Rijnl. Kaseweck (Rh. Wtb.); Schu. kazevek, kazavek, wrs. uit een Siavische taal afkomstig.

'ne kazzevek (naar Maust)

kebang*; kebbele*, Z. k a ban I; k i b bel e n.
kebsj*; kediil*, z. k e p s j*; k a d u I.
kebunsje*, 0., -s (ke- = ka-) = dun sterk touw; een
kluwen, een stukje: dao lik nog - in de taojellaoj;
vcur 'ne groete wejjer waos al 'ne boel - nudig; met
e -vasmake.
kebunsje en gebunsje = Rijnl. Keu. Gebiinche =
bundel.
keek*, m., keke, keekske = kreet, schreeuw: ze leet
'ne - ; veer hoorten 'ne - ; e klei keekske laote hure.
keekp6p*, v., -p6ppe: a) meisjesspeelgoed: 'n - is 'n
pOp die "papa" en "mama" rcup, es me d'rop duijt;
b) klein kind, dat Bchreeuwt; ook spott. van vrouwen (en van mannen) met een hoge stem: este met
de kop moos werreke en daan dat iewig gejenk van die
- ; Nele, de Keekpop.
Opm. De bet. "opgedirkte stijve vrouw" vermeldt Jaspar.
I keel, keel, v., kele, keelke: a) strot: iemes 't mets op
de - utte, eig. en fig.; b) keelgat: de - smere =
drinken; 'n druug - Mbbe = eig.; fig. een glaasje
lusten; 't hink miech de - oet; c) (met verkeerd)
luchtpijp: heer begos te hooste, dao waor 'm get in de
verkierde - geMmme; d) deel van de hals, waar het
geluid uit voortkomt: de baard in de - Mbbe; 'n
groete - oputte = hard beginnen te schreeuwen.
ss. keelgaat, -Ontsteking, -pijn, -tering; kindeT-, vrouwekeel; druugkeels; z. ook k eel s j e e t*.
D k('!el*, Z. k i e I II; k ere I.
keelsjeet*, m., -sjete = (plat) oprisping.
keen*, m. en v., kene, keensje en keneke = vruchtenpit n.1. van appelen, peren enz. niet van steenvruchten als pruimen enz.: in de kitsj zitte de kene;
de kene van pere, keerse, droeve.
ss. keneknab; droeve-, keersekeen.
keen, wrs. identiek met kem; mnl. kene.

KEKE*

KEEND(-)*
keend(-)*, z. kin d ( - ).
keep*, v. en m. kepe = cape, regenmantel zonder
mouwen: de gwie had 'n zwarte - um.
keer, kier, m., -e = a) wending: datnaom 'nen Onverwachde - ; z'ne - neet kinne kriege = zijn draai;
b) terugkeer: gedaone zakes numme geine - ; c)
beurt: - op - veel heer; d) reis, maal: alle gooj
zakes drijj - ; veur d'n iersoo - ; in eine - = ineens; nog: 00 - goon = bestrijden, stuiten; of:
opspelen, razen.

2, kegel, m., -s = meetkundig lichaam: 'nen aofgeknotde-.
ss. kegelas, -vlak.
kegelaar, keigeleer, m., -s = iemand die (gaarne)
kegelt: de Slingeneijers waore verheksde -8; De
fieftig KeigeleeTs = bekende vereniging in Maastricht.
kegelen, keigele, zw. = a) het kegelspel speIen:
laoOO veer e potsje (goon) - ; van - allein kaan
de mins neet leve; de Zede van de keigelvereiniging
"Plaank mis" hadde gezellig gekeigeld; ze - hijj
eliken aovend; b) vallen: iech gaof 'm e stuutsje
en dao keigelde heer op de grOnd; pas op, die vaas
geit -; nog: ze zien dao boue aon 't - = het
dondert.
ss. keigelbal, -baon, -kOnkoer, -plaank, -vereiniging;
umkeigele.
afl. keigeleer; gekeigels, gekeigel.

'ne keerbeurstel
keerbeurstel*, m. = borstel om te vegen inz. grote
borstel met lange steel: noe geit miech die oele met
de - de mJJr aofstobbe.
keerpunt, kierpunt, 0., -e: de innumming van Mestreech
door de Franse waor e -in de gesjiedenis van de stad.
keers( -)*, z. k e r s ( -), k a a r s ( - ).
keerssjoen*, bn. = kaarsschoon, met in Ma. de bet.
van mooi, maar enigszins bleek, bij kaarslicht of
kunstlicht het voordeligst uitkomend.
Kees, m., gwl. als een Hollandse eigennaam en ook
als zodanig in sonUnige zegswijzen aangevoeld:
Hupsa Kees, Hup, zei Kees; weg was - ; Hollandse
Keesjes = spott. Hollanders; lier menere, doe groof
Keesje = lomperd; nog: dat zien keesjes = uitvluchten, smoesjes; met z'n verdrejde keesjes = trucjes
(Weustenraad); dat is mich e keesje = met (min
of meer spijtige) bewondering: dat is een baasje,
een kraan; heer kreeg op ze keesje, heer is op ze
keesje gevalle = z'n "donder".
kees(-)*;keesje*; keesmerret*, z. k i e s ( - ); Ke e S;
kaasmarkt.
keeshond, ongebr.; z. s pit s.
keHen, keffe, kefde, gekef = a) scherp, hoog blaffen:
Biezjoeke kefde in z'nen droum; b) snoeven, opsnijden, grote woorden gebruiken: tegenein op stoon
00-.
af!. keffer; gekefs, gekef.
keffer, keffer, m., Os, kefferke = a) hond die keft:
ze Mbbe tegeswoordig zoe %Wart hunneke, e klei kefferke dat haaf blind is; b) holle praatjesmaker; druktemaker; iem. met een grote mond, fig.: Zjang en Giel
dat zien echte -s, dao wel iech niks met te make Mbbe.
kegel, 1, keigel, m., -e, keigelke = figuur van het
kegelspel: de -e opzetoo, umgoje; met -e speule;
zich veuZe wit 'n kat in e speul -e = vreemd, niet
op zijn plaats;poepzaatwie 'ne - = smoordronken.
ss. keigelspeul.
af!. keigele (ww.).

keigele
kegeljongen, 1, keigelj6ng, m., -j6nges: es - kreeg
Pieke hiel get sensjes bejein.
2, kul, m., kulle (Breuls).
kehot*, z. k a h 0 t*.
kei, kej, m., kejje = dikke kiezelsteen, straatsteen:
dao lik 'nen dikke - ; met 'ne - door de kiekoet goje;
jongensspel: boer zet tl'ne - op = een spel, waarbij
een kleinere steen op een grotere steen of op een
verhoging wordt geplaatst en waarbij dan van een
bepaalde afstand naar die kleinere steen wordt
geworpen om hem af te werpen. De "boer" was
de speler, die de afgeworpen steen snel moest
weer opzetten, voordat bij die geworpen had,
zijn werpsteen weer wist op te rapen. Slaagde
de boer hierin, dan was hij boer-af en de werper
werd de boer.
[k~j; k~jje]

kejfke*, z. k a 1 f.
kejfke-vet*, naaID van een kinderspel, waarbij de
een de ander op de rug draagt: es de kinder - speule, dan hink 't eint nog 't aander um d'n nak; verg.
bog k e 1 pee r d s j e*.
kejjelik*, z. k 0 u w e Iij k
kejzjem*, m., -s = arbeidstijd, loon van 14 dagen;
thans: (week)loon: vendaog krijg heer z'ne - ; dan
is 't weer vivelevink!
kejzjem (= Zn. kezem, kazem) <fro quinzaine.
keke*, keekde, gekeek (gekeekde) = schreeuwen
(met hoge stem): ze keekde wie e mager verreke;
ein van de platte kinder kraog de kekende stupe
(z. stu i pen); um 00 - (of: 't oet 00 keke) van
de lach.
SS. keekp6p; oetkeke.
af!. keker; keketig; gekeeks, gekeek.
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KEKELE (ZIECH)*
kekele (zieeh)·, keke1de z., gekekeld = krakelen,
met woorden twisten inz. met hoge stem: ze kekelde
:dech in 't Kattestrd(Jtsje d'n hielen daagj steeds ref!.
kekele iteratief van keke.
ss. kekelstum (= hoge stem).
afI. kekeleeTj gekekels, gekekelj kekelke.
kekeleer*, m., -s = twister, ruziemaker, ook van een
vrouw gezegd: en Trijn de Begijn, dee - , die kekelt
:dch alweer.
kekelke·, 0., -s = ruzietje.
kekepruimke*, 0., -s = kleine blauwe pruim; z.
kriekepruim.
keker*, m., Os, kekerke = schreeuwer; bluffer, opsnijjer; iem. met een grote mond: van die - 8 in de
vergaderinge mooste 't neet Mbbe.
keketig*, bn. = schreeuwerig, kakelbont: die stojje
:den te - um goodsjiks gedTage te WeuTde behalleve
met vastelaovend (lees: kee-ka-tig).
kekske*; kelbas*, z. k a k s k e; k ale bas.
kelder, kelder, m., Os, kelderke = ondergrondse
ruimte in een gebouw als bergplaats: kolen oet de holej de - 8 van de naobeTsjap had heer doorBnujjeld.
ss. kelderdeuT, -jles, -keuke, -loch, -look, -rat, -trap,
~vinster, -woeningj graaj-, ies-, wienkelder.
af!. kelderej kelderechtig.
kelderen, keldere, zw. = a) vergaan: 't sjeep kelderdej
b) dalen: de Clo/Ideile ginge - .
ss.6nderkeldere.
keldergat, ke1derlook, 0., -loker = lucht- en vensteropening in een kelder: door 't - is d'n inbreker
binne gekomme.
.
kelk, ke1lek, m., -e, ke1lekske = a) soort wijnglas:
k'l'istalle -ej b) R.K. brede, wijde kom, op hoge
voet, gebruikt voor de consecratie: 'ne gouwe gaoj de straot aon de neomisj de pestoer heel de - in
de huugdej c) krans van bloembekleedselen: lelies
met sjoen witte -ej nog fig.: de - van 't lijje.
ss. kellekblajer, -deksel, -vOrremj arona-, lijdens-,
wienkellek.
keUeger*, bn. = aUes kwijt, blut: - goonj -:den.
kelleger (met metathesis = kerregel, verg. Olleger,
Orregel) < duo kiirglich = ned. karig.
keUever*, z. k e r vel.
kellig*, z. killig.
kelot*, V. = (papierfabr.) scheprad met kast.
kelot < fro calotte.
kernel, kernel, m., -s (met klemt. op ke-); in hetliedje: op 'ne gouwe - , op 'ne gouwen ossekopj gewoner
is kameel, kemeel (ke- = ka-; klemt. op -mee1).
ss. kemelshaor(e).
afI. De Kemeleers = naam van een karnavalsvereniging in Wijk; Kemelstad = rijk der Kemeleers.
kemp, kemp, m. = hennep: es touveneer gekleijd met 'ne
lange witte baard van-en'nen touverstaajin z'n hand.
ss. kempzaod, z.a.
Kempen (De), Kempe (De), in de zegsw. al storrej de
hiel Kempe oet, dan errej iech nog gei koojzeil =
gezegd door iem. die geen erfenis heeft te wachten.
Kempes kaaf*, Z. Kern pis c h.
kemphaan, kemphaon, m., -e = pluvierachtige vogel; bij verg. strijdlustig persoon; vechtersbaas: dat
begripste toch: zoe'n twie -e bijjein, dat giej ruizing.
Kempiseh, Kempies, Kempes, bn., bw. (-pes = -pas)
= uit de Kempen: e Kempes kaaj = eenjarig kalf:
es destieds 'ne boer e Kempes kaaj nao de stad brach,
droog heer dat vas (= steeds) op z'ne rOkj -e steur
= Kampersteur, bekend gerecht.
kempzaod*, O. = hennepzaad: geej 'm get spott. midde1tje om iem. aan te vuren.

ISO

KENNEN
kemunlekles*; kenaal·, kenaar·; kenaalje, z. k om ij n e k a a s; k a n a a 1; k a n a 1 j e.
keneknab*, v., -knabbe = suikergoed: keneknabbe en
touverballej z. een afb. bij suikergoed.
keneknab
knab + kene (z. k e en.).
kengkee*, m., Os, kengkeeke = ouderwetse petroleum-, olielamp: steek de - aonj en meerke d'r achter
met de - en de sj(Jp oet de kolebakj 'ne Waol dee
kammers deeg in lampe en weke, zat 'n annoona in de
gezet in dejtig Huilans: Dien bij mij een kengkee
koop, wordt bij mijn zelj gerepareerd.
kengkee
fro quinquet (naam van de fabrikant)
overigens o.a. in de vorm kingkee ook in het Zn.
bekend, eveneens in het Rijnland voorkomend
(Rh. Wtb.); wa. kinket.

<
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'ne kengkee
kenlijk, kinnelik, bn., bw. = a) onderscheidbaar;
goed waarneembaar: e - Ondersjeidj b) blijkbaar:
dat deeg heer - met opzat.
afl. kinnelikheid.
kenmerk, kinmerrek, 0., -e = onderscheidings- of
herkenningsteken; kenteken: 't - drage vanj dat is
e dutelik - van de woerheid.
afl. kinmerreke (ww.).
kenmerken, kinmerreke, kinmerrekde, gekinmerrek
(gekinmerrekde) = a) van een kenteken voorzien,
tieperen: dat kinmerrek de maanj b) ref!. deen tied
kinmerrekde :dech door oorlog en belegeringe = zich
onderscheiden, opmerkelijk zijn door.
afl. kinmerreking.
kennelijk(held), Z. ken 1 ij k ( h e i d ).
kennen, kinne, kinde of kaant (mv. kaante) of k6s
(mv. k6ste); gekind of gek6s: a) herkennen: iemes
aon z'n stum, ze loupe - j ze kaante (of: kinde, of:
Mste) miech neetj b) iem., iets erkennen: dee welt
dao-in gekind:denj :dch sj(Jldig - j c) houden voor,
achten: iemes, zich tot get in staot - j d) de overtuiging hebben: van zjaloezijj kin iech miech vrijjj
e) weten, hoe iets is: kint geer eur eige stad? dat veer; f) door persoonlijke ervaring met iets bekend,
vertrouwd zijn: dee notaris kinste nog neet; veer
kaanten us 6nderein; dat mooste - ; nog: te - geve;
iemes liere - ; zich (neet) aon get laote - = zijn
slechte aard (niet) tonen met iets.
af!. kinbaar, kinner, kinnelik.
Opm. De meeste vormen van kinne komen ook
voor in de bet. van kunnen (z.a.) en omgekeerd; de
vormen kaant, kaante zijn vormen met Riickumlaut bij kinne en komen nooit voor als o.v.t. van
kunnen, dat aIleen in de O. t. t. iech kaan enz. kent;
Z. kunnen.

KENNER
kenner, kinner, m., -s = iem. die iets kent, verstand
heeft van: met 't oug vaan de - ; dat is 'ne - vaan
sj~lderijje.

kinnersblik, -oug; biebel-, kuns-, minse-, meziekkinner.
kennis, I, kinnis, v.; in de meeste bet. v. h. A.N. o.a.
a) bekendheid met: de - van good en koed; b) bekendheid, gemeenzaamheid door en in de omgang:
met iemes - make; ze metein in -1lringe; zijj, heer
kTeeg - aon = ging vrijen met; - hlJbbe aon =
half verloofd zijn met; c) het kennen of weten
van: met - van zake; - van get kriege = vernemen; d) bewustzijn: weer bijj - kamme; boete
- ligke, zUn; e) kundigheid in: de - van vreem
taole is nudig; f) kunnen, weten, wetenschap:
doors nao - .
ss. biebel-, handels-, minse-, sjaol-, warekinnis.
ss.-afl. kinnisgeving, -making, -numming.
2, kinnis, m.-v., kinnise = bekende: dat is 'ne goje,
'n gooj - vaan US; 6nder kinnisse.
ss. kajjee-, sjaolkinnis.
kenschets, kinsjets, m., -e = tekenende beschrijving:
'ne - geve van iemes, iemes ze leve.
afl. kinsjetse (ww.).
kensehetsen, kinsjetse, kinsjetsde, gekinsjets (gekinsjetsde) = een kenschets geven van: deen tr~k
kinsjets htUJm hielemaol = tiepeert hem; dat kinsjets d'n touwstaand.
aft. kinsjetsing.
kentekcn, kinteike, 0., -s of -teikene = uiterIijk herkenningsteken; kenmerk: de witte band um d'n
errem deent es - ; de kinteikene drage, hlJbbe vaan.
aft. kinteikene (ww.).
kentele*, kenteren, z. k ant e len.
keper, keper, m. in de zegsw. op de - besjouwe; op
de - bekeke.
kepemagel*, m., -negel = spijkertje van 13 cm.
kepsj*, bn. = blut: iech kin neet mie metdoen met
tappe, iech bin - .
kepsj = RijnI. kapps of kips = aller Klicker vcrlustig (Rh. Wtb.).
kereI, I, kerel, m., os, kerelsje of kcrelke = a) grote
forse man: 'ne - wie 'ne -boom; b) moedige flinke
man: dat moot 'ne - zien, dee dat klaor krijg; dat
zien pas -s/ dao kinste op aon; c) ongure vent,
klant: 'ne vreemde - met 'ne kUJppel, e soort landluiper; d) min. vent: gooj de - de deur oet; 'ne
- van niks; e) baas, makker, vent: - , luuster
noe ins nao 'ne goje raod; geliJkkige - I f) verkl.
liefkozende benaming van 'n knaap: 'n aordig
kerelke dat jOngste zoonsje; kerelsje, kerelsje, es ieeh
diech krijgl
88. kerelke-, kerelsjeleej; manso, snertkerel.
aft. kereleehtig.
2, keel, m., Os, keelke (enigszins vero.): de prizzedent van 't tribbenaol is 'ne grappige - (1843); die
-s hlJbben eurd (1843); 'ne - in z'n hummesmouwe
(1894).
1 keren, kiere, zw. = a) een omwentelende beweging
doen maken; het onderste boven draaien, het
binnenste buiten: 't eehterste vdOr - ; 't underste
booe - ; ze Jeske - = eig.; fig. telkens van partij
veranderen; 'ne gekierde jas = eig.; fig. iem. die
van partij is veranderd; b) tegenhouden, doen
teruggaan: dat houwelik, jaljiesemint is neet mie te
- ; c) toewenden: iemes de riJk - ; d) refl. zich omdraaien: zich neet kinne wende oj - ; e) refl. zich in
een bepaalde richting wenden: zich tot iem. - ;
zich aon iemes oj get neet - = geen aandacht
88.

KERKGEWADEN
schenken; f) omslaan: geine noed, 't zal wel - ;
g) terugkeren: per kierende pos.
ss. kierkringe, -punt; in-, oet-, touw-, triJk-, umkiere.
afl. bekiere, verkiere.
II keren, kere, keerde, gekeerd = de straat, vloer
vegen met een bezem, een borstel: de straot moot
nog gekeerd weurde; heet de maog de steiweeg gekeerd'l
nuij besseme - good; keer veur d'n eige deur.
ss. keerbeurstel; oet-, wegkere.
kerf, kerref, m., kerreve, kerrefke = a) keep, insnijding; plat: anus: 'ne - in de taojel make, in 't hom;
b) kerrefstok: de - is vol = fig. men moet opnieuw beginnen (met een schone lei); de - is weer
vol van kTennees en van mikke (Delruelle).
[kfuTef; ke:rreve; ke:rrefke]
afl. kerreve (ww.).
Kerfitsel (Sinto)*, m., komische heiligennaam (v. e.
niet bestaande heilige, verg. St.-Juttemis): met, op
Sint-KerJitsel = nooit.
kerfstok, kerrefstek, m. = eig. bet. vero.; nog in de
zegsw. get, wienig, viWl op z'ne - Mbbe = schuld
hebben aan, z. ook k e r f.
kerk, kerrek, v., Me, kerrekske = a) gebouw voor
Christelijke godsdienstoefening: 'n nuij - boowe;
kollekte veur de verwoeste -e in eus bisdom; nao noch kluis goon = nooit naar een godsdienstoefening
gaan, "er niets meer aan doen"; spott. dl'.e is bang
tot 'm de - oppe kop velt; 'r is in de - gebore =
laat altijd de deuren openstaan; me beech zich neet
in volle - , mer wel in de beechstool = men dient zijn
geheimen niet in 't openbaar te zeggen; b) godsdienstoefening, eredienst: de - is oet; c) kerkgenootschap: de gesjiedenis van de Kattelieke - ;
de Anglikaonse - ; d) kerkelijk gezag: volgena (de
lier vaan) de - ; e) een kerkelijke korporatie: dat
hoes heet heer aon de - vermaak.
k~- van kmek heeft in aile vormen sleept.
88. kmekbaank, -bestuur, -deena, -geboow, -gesjiedenis, -patroen, -stool, -tore, -vergadering, -viezentasie,
-wijjing enz.; joede-, prochiekerrek; St.-Servaoskerrek, enz.
afl. k~rrekelik, kerreks.
kerkboek, kerrekbook, 0., -beuk = gebedenboek:
boe is me -'I enuij - koope.
kerlieknecht, ongebr.; z. k 0 ere z e 1*.
kerkclijk, kerrekelik, bn., bw. = a) tot de (of: een)
kerk in betrekking staand; in haar dienst: 't errembestuur; b) in of bij de (of: een) kerk in gebruik: -e kleijer; c)- haar eigendom zijnde: -e
geujere; d) uitgaande van de (of: een) kerk; vanwege de kerk: de -e goodkaOring kriege; - goodgekdOrd; e) volgens de voorschriften der kerk: getrood (in tegenstelling met "burgerlik").
afl. kerrekelikheid.
kerker, kerreker, m., -s = gevangenis (in niet aIledaags gebruik): Petrus in de - gelege, woort door
'nen ingel bevrijjd. Bet gewone woord is gevaangenis,
prezOng (z. p r i son).
ss. kerrekerstraj.
aft. kerrekere (ww.).
kerkfabriek, kerrekfebrik, V. = a) vermogen ener
kerk: dat hoes huurt aon de - ; b) beheerslichaam
van het vermogen ener kerk: lid van de - .
kerkgang, kerrekga( a )nk, m. = eerste bezoek van een
jonge moeder na de geboorte van haar kind, aan
de parochiekerk: hdOre - doen.
kerkgewaden, kerrekekleijer, my. = liturgische gewaden: de keplaon m6s de pestoer hellepe de - aon
te doen.
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KERKHOF
kerkhof, kerrekhof, o. of m., -hailf = begraafplaats:
bedevaart nao 't -; nao 't (of: de) - goon; 't Protestans-.
ss. joedekeTTekhoj.
kerkmeester, kerrekmeister, m., -s = lid v. e. R.K.
kerkbestuur: de -s lepe met dejlamhoww achter d'n
hiemel.
kerkol*, z. k a r a k 0 I.
kerksleutel, kerreksleutel, m., -e of -s = a) sleutel
van de kerk: is de - bijj de koster? b) primula:
primula's waore -e en me vertelde aon de kinder, tot
St.- Pieter ins de sleutel van d'n hiemel had loote valle
en tot op die plaots die blumkes oetgekOmme waore.
kerlejong ofkerrelejong*, m., -s = carillon, klokkenspel: de - aon 't speule; de - van 't stadhoes, van
Sintervaos.
ss. knokeker(re)lejOrig.
kermen, kerreme, kerremde, gekerremp: ze kerremp,
ocherrem, van de pijn = kreunend klagen; majer,
majer, kerremde heer = kreunend zeggen.
ss.oetkeTTeme.
afl. gekerrems, gekerrem.
ker(re)menaot*, z. k arb 0 n a d e.

de aw kerTemis oppe V rietoj
de kerremis verboje
Spotprent op de verplaatsing van de kermis van het
Vrijthof naar de Markt, uit de M.A.

kermis, kerremis, v., kerremisse = a) volksfeest: de
tijd, wanneer, de plaats waar; de kramen, tenten,
spellen: met Sintervaos is 't - ; 't is neet alle doog - ;
- in de hel = zonneschijn bij regen; - z6nder
vlaoj = iets waaraan het tieperende, het wezenHjke ontbreekt; met - , met - dan hiJbbe veer plezeer, dan danse veer (bis) met euze kavveleer (kermisliedje); met dit verlengstuk: en veer hiJbbe de mode
gev6nde, trelleh! trellelleh! wat zouwe veer met de mode
doen, veer hiJbbe gei geld um met te daen, tTelleh, leh,
leh! nao de - , veur de - ; venaovendgoon veernao de
- ; de - steit op de merret; dee oppe - geit, moot
ouch de gas verwachte = dienst wil wederdienst,
gastvrijheid moet beantwoord worden; b) ir. ruzie,
twist; het tegengestelde van vrengde: menneke,
menneke, es dat nog ins gebafiTt, dan is 't - , dat
kaveer iech diech.
ss. keTTemisdaag, -geld, -kraom, -leedsje, -VTd(jg,
-wagel, -zenger; Sint-Servoos-, noojaorskerremis; z.
ook kerremisduvel*, -maan*.
afl. kerremisechtig.
kern, 1, keen, z.a.
2, overdr. kerren, m., -e: de - van de zaak; 'ne van woerheid.
ss. kerrengez6nd.
afl. kerrenechtig.
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kemoelje*, z. k 0 r n 0 e I j e.
kerremisduvel*, in de zegsw. zoe blijj wie 'ne - =
erg blij (als een duivel die naar de kermis mag?)
kerremismaan*, m., -maander: de - waos 'n p6p die
op belachelike meneer ein of andere persoen oet de
stad vcurstelde en die me aon een touw oj draod dweers
OOor de stTaot in de keTTemisdaog hing te b6mmele.
kers, keers, v., -e, keerske = bekende vrucht: Spoonse en zwa1te -e; alloh! veur viej sent e kwaart kilo
-e.

ss. keersebOrigerd, -boum, -kook, -steel, -stein, -vlaoj;
keersenhout; keersroed; noord-, verrekes·, vleiskeers.
kerstavond, keersaovend, m., -e: op - kwaom heer
toes = de avond voor Kerstmis.
kerstboom, keersboum, m., -buim: 6nder de - ; ederein moot tegeswoordig 'ne - hiJbbe, meh boe blijJ 't
kTibbeke? 'ne - is geine keerseboum.
kerstdag, keersdaag, m., -daog: d'n ierste - ; met de
keersdaog hObbe ver lozjees.
kerstfeest, keersfies, 0., -fieste: 't - viere.
Kerstldnd, Keerskeend, 0., gwl. Keerskinneke, o. =
het kindeke Jezus: Keerskinneke is gebore, in 't
midde van de nach en 't heet ze kepke verlore • .. ;
z.ook reu b*.
kerstkribbetje, keerskribbeke, 0., -s = kerststal: 't
- in Sintervoos.
Opm. Dikwijls eenvoudig kTibbeke.
kerstlied, keersleedsje, 0., os: aw -s zinge.
Kerstmis, Keersmes of Keersemes, v.: met de - ;
op-.
kerstnaeht, keersnach, v.: in de - veel snie.
kerststal, z. k e r s t k rib bet j e.
kerstvacantie, keersfekansie, v., os: de - daort dit
joor langer.
kersvers, keersveers, bn., bw.: - van de reis tTiJk =
zo juist; de boter is - = fris en vers, in frisse
toestand.
kertaole*; kerteer*; kertosj*, z. k art a 0 1 e*;
kwartier; kart6sj*.
kervel, kellever en kerrevel, m.: - veur in de sop;
- van d'n ierste snijj = jong volkje; aankomende
meisjes, jongens.
ss. kellever-, kerrevelgrcun, -sop, -zood.
kerven, kerreve, kerrefde, gekerref (gekerrefde) en
korref, gekorreve = insnijdingen, kepen maken:
in 'thout-.
ss. kerrefmets, -stek, -tabak; inkerreve.
keskedie*, z. k i s ked i e*.

'ne ketel veur water te koke

ketel, ketel, m., -e of os, ketelke =;= a) metalen vat:
zet de - op 't vuur; 'ne - um sop te koke; oud
liedje: soldere, soldere, de - is kepot, en dee 'm heet
gebToke, dee kaan gein sop mie koke, soldere, soldere
enz.; b) veldketeltje, menageketeltje: e ketelke met
rats; c) onderdeel van machines: de - van de lokkemetief; d) de hel als ketel voorgesteld: de hel woort
veurgesteld daoT 'ne - of wie "George" ze neumde

KETELMUZIEK
"de maTTemiet"; steek ze in de - / nog: d'n a:tJYWe
ketel = de klok op ,,'t oude stadhuis" (waartoe het
onwelluidend slagwerk aanleiding gaf); dan kOs
iech mer de ketel Lappe; z. ook s c h u r e n, z a k.
ss. keteldeksel, -stein; brouwers-, kojjie-, sop-, stoom-,
tee-, waterketel.
ss.-afl. ketellapper.
ketelmuziek, ketelmeziek, 0.: - make; iemes bringe = trommelen op ketels of potten, pannen,
enz. als volksjustitie; fig. drukke wanluidende
muziek.
keten, kettel, v., -e, kettelke = band, snoer van
geschakelde metalen ringen of andere geledingen:
'n goowe - ; mook de - van d'n hood los; met --e
vasgemaak; e jien goowe kettelke: z. ook k e t tin g.
ss. kettelh6nd; gerlozjekettel.
ketenen, ongebr.; vervangen o.a. door boeje.
I kets, kets, two = kort afgebroken geluid: en - / 't
geweer ging neet ooj.
n kets*, v., -e = v. e. vrouw of meisje kat: wat 'n - /
zijj waos 'n lieleke - , heer e grieniezer; met die moot edeTein ruizing kriege.
m ketsl ketsl*, two om katten weg te jagen.
I ketsen, ketse, ketsde, gekets (geketsde) = a) niet
afgaan: 't geweer ketsde; b) afgewezen worden: ze
veurstel ketsde (of: woort gekets); ook vero. k e t s j e:
dat waos neet dat 'm ze mirakel persijs geketsj haw in
zien hand (Weustenraad) = mislukt was.
'ss. oojketse (ww.).
II ketsen, ketse, ketsde, gekets = hard lopen: :mug
die ins - ; wie de govies kwaome, zoogste de koejanges - ; dao ketsden er eweg wie 'nen h6nd dee ze
'ne ketel aon z'ne start Mbbe gebOOde.
kettel*, Z. k e ten.
ketter, ketter, m., -s, ketterke: vloke wie 'ne - .
afl. ketterijj, keUeTs.
kettlng, ketting, v., -e, kettingske = keten: lek d'n
h6nd aon de - ; 'n zellevere - ; e goowe kettingske.
SS. kettinghandel, -kas, -rood; gerlozjeketting.
Opm. Behalve in ss. is kettel gewoner dan ketting.
keu, keu, m., -s, keuke = biljartstok: doeg dich get
kriet oon d'ne - .
ss. keujerek; bieljartkeu.
afi. keuje (= biljarten).
keuj* = koeien; Z. k 0 e.
keukelen, z. k u ike I e*.
keuken, keuke, v., -s, keukensje = a) plaats waar
het eten wordt bereid: ze aoten in de - ; b) wijze
van spijsbereidlng: de Franse - ; de lngelse - ;
c) de spijs zelf: heer helt van 'n vette - ; ze veure 'n
gooj - = eten goed en lekker.
ss. keukedeur, -gereej, -moog (gwl. kookmoog), -proot,
-prinses, -stool, -taojel, -werrek, -zaajt; bijjkeuke.
keukenlatijn, keukelatien, O. = barbaars latijn.
keukenpiet(er), keukepieter, m., -s en keukepiet, m.,
-e = Jan Hen: zoe'ne keukepieter Mb iech nog noets
gezeen: es z'n vroow de eerappele opzet, dan steit heer
te loere ,ojz'n vrouw gen6g zoojt debijj deit.
keul(-)*, Z. k 0 e 1(- ).
Keulen, Kolle, 0.: de Nook oet KOlle, naam van een
blijspel; z. ook A ken.
afl. KOlleneer (ook: Keuleneer); Keuls.
keuning(-)*, Z. k 0 n i n g ( - ).
keunsje*, 0., -s = korreltje: e - terrej; z. k 0 r rei
en koren.
keur, kiior, V. = keuze in de zegsw. iech wel veur de
- neet d'n trap oojvalle = beide personen, zaken
zijn mij evenveel waard, even goed; z. ook k ii 0 rb oum*.

KIEBELE
keuren, kiiore, kiiorde, gekiiOrd = beproeven, deskundig toetsen: good - ; de seldaote - ; de waor - ;
z.ook k ii 0 r e*, k ii 0 r b 0 u m*.
ss. kdOrmeister; ooj-, goodkdiJre.
afl. kt1iJrder, kdOring; kd(jrzaam; bekdiJre.
keurig(heid), ongebr.; o.a. vervangen door wquis
(heid), dillekaot.
keuring, kiioring, v., -e = a) deskundige beproeving:
de - van de lotelinge; z. ook de ss.; b) plaats waar
wordt gekeurd: op de - kreeg d'n hings Mordicus
d'n ierste pries.
ss. hingstekdUring; woorekdUringsdeens; nookdoring.
keurs, ongebr.; z. k 0 r s e t*.
.
keus, keuze, kiios, v., kiioze = a) het kiezen: 'n doen; b) de gelegenheid, de macht om te kiezen:
de - Mbbe Wsse; iemes de vrijj - loote, geve; gein
(oondeT) - Mbbe; c) voorliefde: z'n - loote vallen
op; d) wat iem. heeft gekozen: 'ne boekband es kedo
oetzeuke, is 'n eigenoordige - ; e) wat, wie men verkieslijk vindt: dat zouw mien - neet zien; f) voorraad, waaruit men kan kiezen: dao is - gen6g; 'n
groete - in hiereheuj; z. ook k e u r.
ss. beroopskdos.
keutel, keutel, m., -e, keutelke = a) stuk drek van
mens of dier: wat vOOt heer in dat sjeutelke? e klei,
klei keutelke; b) dreumes, hummel: 'ne - (of: 'nen
apekeutel) van 'n voes hoeg; min. met al die --e gaon
iech neet oet = jongeren in leeftijd.
ss. keutelwerrek; ape-, h6ris-, kattekeutel.
afl. keutelechtig, keutelig (= kleingeestig).
kever, kever, v., -s, keverke = bekend insekt: -s
vange; zeve -s veur 'ne sent; telle wie 'n - ; Z. ook
gr6ndzuker*, meuleneer*.
ss. mes-, meijkever.
afl. kevete (ww.).
keverdoes*, v., doeze = eig. doos met, voor kevers;
gwl. spott. rijtuig vol kinderen.
I kevere*, keverde, gekeverd = braken, uitspuwen:
dao st6nt heer te - , bah!
kevere = A.N. keveren (= een ronde rug maken)?
n kevere*, in de zegsw. kevert 't good, dan hevert "
good = zijn er veel kevers, dan komt er veel haver
(hevere is wei gedeeltelijk rijmdwang).
kevint*; keze*, z. k 0 n v e n t; k i e zen.
kezer*;kezing*, Z. kiezer; kiezing.
kezet*, v., kezette (ke- =ka-) <fro cassette = vuurvaste chamotte doos om aardewerk in te bakken.
Bijv. gazet (volksetymologie).
klbbaars*, m. = doorgelopen, -gereden bilnaad: dan
had iech neet de - beet; de laps diech de - ; ook
kikbaars.
kibboors < blikaars < blik (= bloot, ontveld) +
aars; keu. Kippaarsch.
kibbelen, kebbele, zw. inz. refl. = twisten over kleinigheden: zich altied - euver de pries vaan de
greuntes; dat kebbelt zich, dat sjelt en vlook.
afl. kebbelarijj; kebbeleer; gekebbels, gekebbel.
kibbeling, kiebeling, V. = kopdelen, afval van de
kabeljauw: - met unne en botersajs.
kiehele*, 1, kichelde, gekicheld = giechelen: huur die
meidskes ins - .
ss. oojkichele.
afl. kicheleerster; gekichels, gekichel.
2, koechele, z.a.
kiebele*, kiebelde, gekiebeld = uitspuwen, braken:
de walvesse kiebelden toen al neet mie, wie in d'n tied
van Jonas.
kiebeleverwant met kibbel = kaak (verg. k i e b elin g *); letted. met de kaken werken.
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KIEBELING*
kiebeUng*; kiek(-)*, z. k i b bel i n g; k ij k ( - ).
kiekeboe, 1, koekepiep, tw.: - speule; - reep Zjengske en staok ze kiipke eve oet de dekes.
2, piepekoek, tw.: links nao reeks zwink de zwingel
van m'n klok, piepekoeke, piepekoek veur 't ruutsje
van z'nhok.
kieken, z. k u ike n, kip.
kiekhoos*, m. = kinkhoest: veur de - gebruukde me
kelderslekke op sOkker; 't kinneke heet de-en de stupe.
kiekoet*, m., -e = kijkuit, winkeIraam, uitstaIkast:
van d'n eine - nao d'n andere; in de H6nderstraot
st6nt altied 'ne peperkoke maan en 'n vrouw oet, die
van 6nder aon de - tot bove kwaome.
kiekoetekemissie*, v., -s = kommissie, die voor de
versiering der winkelramen zorgt b. v. bij een karnavalsoptocht: de - heet deze kier hMr bes gedoon.
I kiel, kiel, m., -e = onderste scheepsdeel: 'ne nuije
-legke.
II kiel, keel, m., kele, keelke = (kort) loshangend
Iinnen of katoenen overkleed: es de slachter de boer
optrok um bieste te koupe, dan kdste ze 'm dadelik aon
z'ne lange blouwe - met perrelemoere knuip en z'ne
mispelere stek met e reemke; Mesjeel, Mesjeel, d'n
humme is Zanger wie d'ne - = van iem., wiens
onderkleding onder z'n bovenkleding uitkomt.
ss. boerekeel,maar: witkiel, indien dit gebruikt wordt.
kiele-wiele-wens*, z. pat a k 0 n.
kien, kien, two uitroep bij het kienspeI (z. ook
hoi e m*), als men het eerst de vijf nummers ener
rij op een kienkaart vol heeft: -, - , reep ze; hObbe.
kien < fr. quine.
kienen, kiene, zW. = het kienspel spelen: - veur weld.
afl. verkiene (ww.).
SS. kienaovend, -pertijj.
I kier, kier, m., -e, kierke = reet, nauwe opening,
spleet: de deur st6nt op 'ne - ; door de - van de deur
kieke. GebruikeIijker is reets.
[kier; kiere; kierke]
II kier(-)*; kierejee*, z. k e e r ( -); K Y r i e.
I kies, 1, gwl. tand; A.N. kiespijn: Ma. tandpijn;
,A.N. een hoIIe kies = Ma. 'nen holen tand.
2, baktand, z.a.
II kies, ongebr.; Z. del i k a a t.
IIIkies(-)*;kiesj(-)*, z. k a as (-); k iss e n.
kieskeurig, ongebr.; Z. k a 0 r z a a m*.
kiesplieht, keespliech, v.: gaank stumme, doeg d'n - .
kiesreeht, keesrech, 0., -rechte: oetbreijing van 't - .
kieswet, keeswet, v., -wette: vollegens de nuij - .
kietelaehtig, kietelechtig, bn. = gevoeIig voor kieteIen;
fig. teergevoeIig, prikkelbaar: heer is neet erreg-.
kietelen, kieteIe, zw. = a) zachtjes krabbelen, kriebelen: kietel mieeh neet 6nder m'nen errem; b) kriebeling, jeuk veroorzaken: die aofgesnoje hMrkes miech in d'n hals; Z. ook e i II.
[kietele; kietelde; gekieteId]
afl. kieteleer; kietelechtig; gekietels, gekietel.
kietelkoors*, V. = een soort van gordeIroos.
kietsj*, v., -e = voorjaarsvlieg, geIiefd visaas: 't
voorketelke met blood, veskes, pieringe, maoje, sjietake, kietsje, vlege, eerappele, kies of brow; abele
snikke met 'n - aon z'nen angel.
kietsj <wa. kitche??
kieuw, kiew, v., -e, ofkieve = ademhalingswerktuig
van vissen: de vesse aoseme door -e; z'n -e (of:
kieve) nao get lekke = naar iets Iikkebaarden; 't
water leep 'm Zangs z'n -e (of: kieve) = hij watertandde; 'nen hiering of 'ne rommedoe achter z'n -e
(of: kieve) houwe = eten (gmz.).
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KIJKEN
kieveleer*, m., -s = iem. die altijd aanmerkingen op
bet eten maakt (BreuIs); iern. die op onsmakeIijke
wijze eet (Jaspar).
kieveleer weI hetzelfde woord als keveraar, an. van
keveren (kievere) dat Tue. vermeIdt met de bet.
van traagzaam en tegen dank eten; een frequentatief van keeuwen = kauwen.
kievie*, m., Os, kievieke = kevie, kooi (voIgens
Stille).
kievit, kievit, m., kievite, kievitsje = heer lOp wie
'ne-.
ss. kievitseij, ones.
kiezel, kiezel, m., steeds collectief = grint: - struije;
dao lik - op de weeg; spott. verhoIIandst: kijzel.
ss. kiezelplaat, -stein, -weeg; Maoskiezel.
Opm. kiezel en zijn ss. vervangen in het Ma. gwl.
grint en de ss.
kiezen, keze, koos, gekoze = a) zijn keuze doen:
mote - of deile; 't minste - ; e veurbeeld - oet =
nemen; b) uitzoeken: good ze woord - ; de hObs
't mer veur 't - ; c) bij keuze aanwijzen, zijn
stem uitbrengen: e bestuur - , iemes tot lid van
de raod-.
Opm. Het participium perf. gekees bij Weustenraad: (dee iech) veur slaopkammeraot haw oetgekees;
heer had Mar oetgekees.
ss. keeskollezje, -vereiniging enz.; oetkeze.
afl. keesbaar, kezer, kezing; verkeze.
kiezer, kezer, m., os, kezerke = iem., die kiest, inz.
die wetteIijk bevoegd is, overheidspersonen te
kiezen: de -s zien good opgekdmme; -s veur de
gemeinteraod.
SS. kezerslies; eksamekezer.
kiezing, kezing, v., -e: de -e in Belzjiek; gwI. verkezing; z. v e r k i e z i n g.
kijf (buiten), ongebr.; gwI. z6nder twiefel; verg.
kijven.
kijk, kiek, m. = a) verstandeIijk, redeIijk inzicht:
'ne goje, geine - op get hObbe; b) verkl. een keer
kijken: iJrreges e kiekske numme.
[kiek; kiekske]
Opm. Het uit het Noorden ingedrongen kiek, m.,
-e, kiekske (= foto) heeft geen sleept.
kijkdag, 1, zeendaag, m., -daog = dag ter bezichtiging van te verkopen goederen: zeendaog maondag
en dinstlag 2 en 3 fibberwarie.
2, kiekdaag, m., -daog.
kijken, kieke, keek, gekeke; in de meeste bet. v. h.
A.N. o.a. a) de blikken een zekere richting geven:
heer keek en keek mer nao 't keend; heer kiek met z'n
linker oug in z'n rechter zjieleeres = hij is scheel;
b) de ogen opslaan om te zien: de hObs gekeke, 't Mlt
neet; c) oplettend toe-, uit-, rondzien: neet zoe nej
- ; ze keek en ze keek, meh ze zaog niks; d) waarnemen, gadeslaan: iech zal ins - , of m'nhier toes is;
e) verbaasd staan: dao st6nt iech van te - , dao keek
iech van op; f) bezien, in aHerIei opvattingen: hoezer
- ; veer wlle (nog wei) ins - ; laot miech ins - =
overIeggen; dao kump hiel get bijj - ; nao de kachel
- = er voor zorgen; kiek oet d'n ouge = let op,
eig., fig.; kiek veur diech = sIa de ogen neer; dee
kiek neet op e paar golde = is goedgeefs; als een
soort van two wordt de imperatief in: kiek, toen
woort iech koed; kiek! kiek/ heer heet toeh mer geliek
gegad; kiek ins hijj, dat kinste in dien umstandighede
neet doen = bedenk nu eens.
[kieke; Mek; gek~ke]
S8. kiekdaag; kiek-in-de pot; aof-, in-, oetkieke.
afl. kieker; bekieke; gekieks, gekiek.

KIJKER

KINSJE8WIEF*

kijker, kieker, m., os, kiekerke = a) iem. die naar
iets kijkt; toeschouwer: mieje:r - 6 wie kuipe:rs;
b) verrekijker: met 'ne - kos hee:r 't dudelik zien;
nog: dat lOp in de - (of: kieke:rd) = loopt in de
gaten; doet verdenken.
[kieker; kiekers; kiekerke]
ss. stare-, ve:rekieke:r.
kijkerd, kiekerd, m., kiekers; z. k ij k e r b.
kijkkast, kiekkas, v., -kaste = rarekiek; inz. huis
met veel ramen: dat /wes is 'n echte - , de bis onvrijj, oetgtwinkeld; z. ook pre n ten b 0 e k.
kijkuit, z. k i e k 0 e t*.
Idjven, kijve, kijfde, gekijf: de maan begos te kijve en
sjeet 'ne pot met sjijve (bekend Ma.liedje).
Opm. kijve komt anders gwl. niet voor. Men spreekt
van kekele, knebbele (z. k nib bel en).
kfkbaars*, z. k i b b a a r s*.
klkken, kikke, kikde, gekik = enig geluid maken,
even van iets spreken, gwl. in ontkennend verband: neet dlJrreve - van get tegen iemes.
afl. kik.
kikker, z. k i k v 0 r s.
klkkerbiI, 1, kwakvors(e)betske, 0., os: gestruipde -s
vOnt hee:r vijze kndtsj.
2, kwakvors(e)kuutsje, 0., -so
klkkervisje, z. k 0 e I e k 0 p*.
Idkvors. kwakvors, m., kwakvors of -e, kwakvorske:
welleke jdng sleipde 't hoes neet vol met kwakv(Jrs en
sallemanders, slengskes en he:rdisse'l kwakviJrs vaange
aon 't reet; es de - sjriewt veur tiende mem, moot
'r nog drijjmaol dnde:r de ee:rd; de kwakviJrs vrogen
'ne keuning; opgebloze - = ijdele blaaskaak.
Bijv. kwakvoors, kwakvos, kwakke:rd.
ss. kwakvors(e)betske, -kuutsje, -pool.
kikzjozerljje*, my. = snuisterijen, beuzelingen: ze
geld oetgeve aon alde:rleij - ; ze lik allied te zanike
euve:r alde:rleij - .
kikzjozerijje
fro quelque(s) chose(s) + suffix
-erijj (verg. vormingen als meuzerijje, kruijerijje,
sopperijje), eveneens Rijnl. Kichschosserei (Rh.
Wtb.); eng. kickshaws.
kiI, kel, bn., bw., kene; keller, keIste = huiverigkoud; kelderkoud: 't is saoves - , es me stel zit.
afl. kellig.
ldllIg, kellig, bn. = een weinig koud, koudachtig:
d'n tabbe:rnakel, einzaam, leeg, gaof kellig-hool de
klaanke wee:r van lamentasies, mieze:ree:r • ••
afl. kelligheid.
killen, kelle, keIde, gekeld = kil(ler), koud(er) worden: m'n han, m'n vinge:r - .
kllo, kilo, m., kiloos:'ne - koffie.
ss. kilogram, -mete:r.
kllogram, kilogram, m., -gramme; gwl. kilo.
kim, ongebr.; z. h 0 r i z 0 n t.
kin, kin, v., kinne, kinsje of kinneke = deel v. h.
menselijk aangezicht: tot aon de - in 't watt:/' sloan;
e meidske dnde:r de - kietele; 'n oetstekende - hedde
mebej.
kina, kina, m.: - gebruke tegen kOOTS.
ss. kinaboum, -wien.
kind, keend, 0., kinder, kinneke (z. echter sui k e rkin d j e); in bijna alle bet. v. h. A.N. o.a. a) afstammeling van menselijke ouders: e - verwachte;
e zoekend - = een zuigeling; e plat - = dat nog
niet kan lopen; doeg neet wie e - ; de kinde:r nao bed
bringe; van - aof (of: keens ao!) aon; b) jong meisje:
e leef - van doezend weke; och Zjanettekel och leef
keend! kdm ins in 't striiiJtsje met de kamme:rtiiJtsje;
c) verder in allerlei oneig. en overdr. bet.: e - van
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Mestreech = te Maastricht geboren; kinde:r-Gaods
z.a.; in zegsw. sjik kinde:r oet, de krijgs kinde:r triJk =
men moet geen kind om een boodschap sturen;
klein kinde:r, klei leid, groete kinder, groet leid; trek
kinde:r, trek hOn = kinderen zijn dikwijls ondankbaar; kinde:r moten gein awluijs sjeun aontrekke =
kinderen moeten zich niet veroorIoven, wat oudere
mensen doen; z. ook I u z e*.
[k€lend; kinder; ki:nneke]
ss. kinde:rbook, -fies, -hand, -juffrouw, -kame:r enz.;
sokke:rkinsje.
afl. kinderechtig, kinderlik; kins; kinderazje.
kindekessuiker, z. sui k e r kin d j e.
klnderaehtig, kinderechtig, bn., bw. = a) geestelijk
onvolwassen: Zjengske is nog te - veur dee groete
Pie; b) flauw, zonder ernst: bis neet zoe - ; --e
grappe; 'ne --e smaak in z'ne m6nd hiJbbe; c) onbeholpen, als van een kind; klein: -e mene:re; dat
steit zoe - ; e - st{)kske vlaoj; d) van kinderen
houdend: hee:r is neet erreg -.
afl. kinderechtigheid.
klnderagie, kinderazje, v. = kinderwerk, kinderachtigheid: dat is - , dao sjutste neet met op; die
vrijjerijj is - .
kinderbed, kinderbed, 0.; in bet. a meestal kinderbedsje, 0., -s = a) bedje v. e. kind: e nuij kinderbedsje koupe; b) kraambed: ze is in 't - gestorreve.
kinder-Gaods*, uitroep = Godskinderen, z.a.: - /
dao huurste miech ins e leid (= omslag, drukte).
kindermeid, kindermaog, v., -meeg: - bijj de Mrregemeistt:/'; e propel kindermiiiJgske deeg de deur ope;
'n 'lfWje:r is de - van Slivvenie:r.
kindermeisje, 1, kindermiiogske, 0., -so
2, kindermeidske, 0., os: veur - goon.
kinderspel, kinderspeul, 0., -e = a) spel, gespeel van
kinderen; spel waarmee kinderen zich vermaken;
alde:rleij --e wie reipe, digkele, flitsboe:r, sjuur-kOmoet; b) onbeduidend iets: dat waos nog me:r - debijj;
dat is gei-.
kinds, 1, keens, bn., bw. = a) v. e. kind: van m'n--e
jaoren aof; dee CUB -e jaore veur leid en driJk bewaorde; dee van - geleefde stroum = van kindsbeen af (Franquinet).
2, kins = als een kind, onnozel: met tachtig jaor
woort kee:r-.
afl. kinsheid.
klndsbeen, keens- en kinsbein: van - aof aon = van
de prille jeugd af; ook: van keens aof (aon), z.
kinds en kind.
kindsheid, kinsheid, v. = a) de eerste jeugd: de
Broede:r ve:rtelde van Jezus' - ; de kuns waos nog in
hit(Jr - = jeugdige, gebrekkige ontwikkeling;
b) van oude mensen: geestelijke zwakheid: dnde:r
kuratele weges - ; c) R.K. genootschap ten bate
van heidense kinderen: kollekte veur de HeUig6
Kinsheid.
kindskinderen, kinskinder, my. = kleinkinderen:
kinde:r en kinskinder.
kindskorf, kinskorref, m., -korref = luiermand: de
dames van de Charite ztJrregde veur de - ; ede:r stiJk,
dat kee:r oetdoog, woort in de vawwen en plukes gedoon, of 't in 'ne - moos gelag weurde.
klnk*; kingkee*: z. pin k; ken g k e e*.
Idnkerspeerdsje*, 0., -s = hit, pony.
kinkhoest, z. k i e k h 0 0 s*.
kinneke*, z. kin, kin d.
klnsjeswJef*, 0., -wiever = oud vrouwtje: 't - aon de
St.-Metijs zaotine krl.UJmkemeteije:r,hazelneut,aniesweffelkes, s6kkerbunekes, touve:rbaUe enzoewijje:r.
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KLAAS

KIOSK
kiosk, kiejoske, o. en kiejos, m., kiejoske: op 't kiejoske op 't Vrietoj sptl(jlde de Keuninklike = muziektent; de kiejos aon de stasie.
Opm. kiejoske wordt wegens de uitg. -ke gewoonIijk
aangevoeld als verkl. en is dan o. Een enkele maal
hoort men echter de kiejoske.

kisten, kiste, kisde, gekis (gekisde) = een lijk in de
doodkist leggen: fMt die werremde mOs heer direk
gekis weurde.
ss. inkiste.
kisteploog*, m., ploge = ploeg arbeiders, werkzaam
bij de filterpersen.
kitsj*, v., -e, kitsjke = a) klokhuis van appels en
peren: de koejOng goojde met 'n -; euver 'n - valle;
- op -en stein op stein = appeIen en peren kunnen
op elkaar worden gegriffeld, geen abrikozen of
perziken op appelen of peren; b) bij verg. adamsappel: zuug dee z'n - ins op en neer goon.
ss. appele-, perekitsj.
kitsj = ned. kits; oorspr. onzeker; RijnI. Kitsche
= Kerngehiiiise (Rh. Wtb.); Schu. kits; z. ook
k it ske*.

't vreuger kiejoske oppe Vrietoj
kip, steeds hin*, haon*; in ss. komt kip- voor b.v.
kippeboors en in afl. b.v. kippig(heid).
kipaars*; kip-kap, z. k i b b a a r s*; S t eve n.
kippe*, kipde, gekip (gekipde) = (eieren) tikken,
z. k not sen b.
kippeborst, kippeboors, v. = a) eig. num dich dat
kippebeurske nog; b) "enge" borst: de jOng krijg 'n
- door dat veureuver zitte.
kippenmand, kukeskorref, m., -korref: es ze nao de
merret ginge, mos de VTOUW de - drage.
kippenren, z. h inn e lui p*, - pol d e r*.
kippevel, hinnevleis, 0.: iech kreeg -, zoe versjrikden
iech miech.
kis*, z. k i s t.
kiskassen, 1, botramme smere: um botramme te smere
mOs me platte stein Mbbe; z. bot e r ham.
2, sjeigele, z.a.
kiskedie*, m., -s = kwast, raar personage; grappenmaker: - heet k16mpen aon, - geit danse; parodie
op 't Frans spreken: - en ossevot, parle ma de
klunsjes.
kiskedie fro qu'est -ce qu'il diU
kissen, kiesje, kiesjde, gekiesj (gekiesjde) = a) aanhitsen met kiesj! kiesj!: d'n hOnd op iemes -; heer
kiesjde ze mer aon; b) een sissend kiesj-geluid maken: 't water begos te -, wie heer dat gleujetig iezer
d'rin staok.
kist, kis, v., kiste, kiske; in het algemeen: sluitbare
vierkante bak, rechthoekige doos: a) als stuk huisraad tot berging: 'n iezere kiske; in 'n haute -looge
de vastelaovenspekskes; b) als meubelstuk, koffer:
es de moog oet hiiiJren deena ging, vroog ze mevrouw
altied hiiiiT -nao te kieke; c) doodkist: Mer lik al in
de -; verg. z e r k; d) pakkist: e jebrik van houte
kiste; de kiskes fMt sigare woore blouw gereijeld;
e) bij verg. noe zuug miech die sjeun, wat 'n kiskes =
lompe schoenen; nog: 't liekent miech wei 'n oordig
kiske, al Mb iech 't veur miech neet erreg op die
zwake moteurkes stoon = vliegtuig; aardew.:filterpers voor het ontwateren van kleipap, Z. ook
k i s t e p I 0 0 g*.
ss. kistejebrik, -hout; doeds-, geld-, kleijer-, pak-,
jiejoolkis; sigarekiske.
ss.-af!. kistemeker.
afl. kiste (ww.).
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'n kitsj
kltske*, 0., -s = een klein beetje: e - boter, zaajt;
heer oot mer e -.
kitske wei hetzelfde woord ais Gezelle vermeldt nI.
kitsken = korentje, kerntje, ook in het RijnI. komt
kitske met de bet. van kleinigheid, kleinste deel V.
iets voor (Rh. Wtb. i. V. Keid); Keu. Kitzsche;
Schu. kits = weinig.
kittel(-), z. kieteI(-).
klaar, klaor, bn., bw.; klaorder, klaorste = a) het
tegenovergestelde van doj of mat: - ouge; - uigskes tegen iemes make = lief, vriendelijk kijken;
b) helder, licht: in de --en daag; 't is, weurd al um 7 ore; c) niet verduisterd wordend; helder: e verstand, oordeil; dat steit miech - veur de geis;
d) doorschijnend: - water; icmes -e wien sjinke
gwI. fig.; e) rein, zuiver: -e zjenever; maar:
A.N. (geen) klare koffie; Ma. (geine) zuvere kojjie;
f) duidelijk: de zaak is, lik - veur ouge; g) gereed:
- stoon veur; kant en -; dadelik - met 'n antwoord; de kans - zien, verg. v a a r dig; nog:
klaore gaank = mime kazemattengang.
ss. klaorMbbe, -kOmme, -kriege enz. dikwijls niet als
ss. gevoeld en niet aan elkaar geschreven; pasklaor.
afI. kltliiTe (ww.); kloorigheid, klaorheid; kltliJTte.
klaarbUJkelijk, klaorbliekelik, bn., bw. = duidelijk
blijkende: heer is - te laat gek6mme; 'n -e vergissing.
kiaarheid, 1, klaorigheid, V. = helderheid: de - van
de loch, 't water; gwl. niet overdr.
2, klaorheid, V. = a) helderheid: de - van de loch,
't water; b) overdr. duidelijkheid: de - van z'n
oordeil; de - boe1Mt heM dat oetlag.
klaarsel, kliiorsel, 0., -s = wat dient om een vloeistofb.v. bierteklaren.
klaarte, klaorte, v. = helderheid: de - van d'n hiemel; de - van de nuijen daag zit al in de loch; de
ierste -.
Klaas, Klaos, m., K1aoze, Kliioske: 'nen houte, 'ne
stijve - = een stijve hark; Piet en - = iedereen.
ss. klute-, proemekloos; Z. ook: Sin t e r k I a a s.

KLABAATS(TIECH)*

Idabaats*, k1abaatstiech*, tw., uitroep bij een zware
slag of val: - doo laog de m;ingel; toen sprong 't
spook door de iezers - de Maos in.
klabaats, onomapee. Het woord komt ook in
Vlaams-Belgie voor.
klabaatstiech klablaats + diech; verg. w a a t s jtiech*.
Idabastere*, klabasterde, geklabasterd = met zekere
inspanning, moeite lopen, klimmen: in d'n duuster
hoorte veer ze d'n trap op - ; bij uitbr. zich rumoerig,
onhandig bewegen, afdalen: d'n trap aofklabastere.
ss. oof-, opklabastere.
klabastere verwant met gewestelijk klabetter =
ratel, klepper; RijnI. klabastem = in schwerfaIliger, plumper Gangart gehn (Rh. Wtb.). TwentsAchterhoeks: vlug, wat lawaaierig lopen.
klabberdoes*, z. k a b b e r doe S.
klacht, klach, v., klachte = a) hoorbare uiting van
smart: klachte en gejiemer hoort me euveraal; b) beklag, uiting van ontevredenheid: klachte euver z'n
gez6ndheid, tI'n touwstaand; c) formele aanklacht:
'n - tege iemes indene weges; d) reden, stof tot
klagen: gemis aon goje wel en iefer, de gewoen - .
ss. klachtebook; jiemerklach.
Idad, 1, klad, v., kladde, kledsje = a) smet vuil,
vlek, spat: 'n - ink; 't joedejungske had 'n groete op z'ne sjoene breef loote valle; b) vod, f!ard, lap in
het my. in zegsw.: iemes bijj z'n kladde pakke; de
peliesie had 'm al gaw bijj z'n kladde = lurven;
nog: doo is de - in = het heeft zijn aanzien verloren; de - in get bringe = zijn aanzien doen verliezen; Z. ook k I a t S.
2, klad, O. = papier bestemd voor of met voorlopige aantekeningen: iech Mb 't op - stoan; 't.
werrek woort iers in ('t) klad gemaak.
ss. kladkajee, -pepier, -werrek.
af!. kladde (ww.).
kladpapier, kladpepier, O. = minderwaardig soort
papier voor vluchtige aantekeningen, voorlopige
ontwerpen: e sWk - ; dat pepier is nog altied good
veur - ; z. ook k I a t s pep i e r*.
kladzjoer*, Z. k let s 00 r.
klagen, klaoge, klaogde, geklaog (geklaogde) =
a) zich beklagen over: iemes z'ne noed - ; b) zijn
beklag doen: 't is God geklaog, wie ze met 't geld umspringe; c) smartelijke gewaarwordingen luid uiten
en dan ook refl.: klaogende VTouwe en krietende
kinder; al heet heer pijn, heer klaog (zich) doo-euver
noels; stein en bein - ; d) zijn ontevredenheid te kennen geven: de barregers kloogden euver de belasting;
e) een formele aanklacht indienen: de kloogende
pertijj; als zn., 0.: gein reije van (of: tot) - MOOe.
SS. klaogsjrif, -toen, -zaank; aonklaoge; Godgeklaog.
af!. klach; klooger, kliiogerj beklaoge.
klager, klaoger of kliioger, m., -s = iemand die klaagt
(in aile bet.): de sroffer heet noed, de - heet broed;
of: de - heet geine noed, de sroffer heet gei broed.
kIam, klaam, bn. = vochtig-koud, kil: met 't klame
doedszweit oppe veurkop; -lievend; - han.
afl. klamigheid, klaamheid.
Idampet*, v., klampette, klampetsje = glazen ventilatielat (Jaspar).
klampet
fro -wa. clapet = soupape a charniere
= klep.
klandizie, klandiesie en klandiezie, V. = winkelnering; de gunst der klanten; de klanten: 'n gooj,
vdOl klandiezie Mbbe; iemes de klandiesie ganne; es
me zellef kommers heet en klandiezie vaan zoe get £!e
gaanse stroot, daan •.• ; z. ook k I ant C.
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KLAS(SE)

klank, klaank en klank, m., -e, klenkske = a) klinkend geluid, een afzonderlijk geluid: taol is - ; 'ne
volle - ; b) een muzikaal geluid: de - van de fiejool;
c) het eigen karakteristieke geluid van iets: de -van
hout; d) spraak-, taaIklank: de -van de Mestreechse
OJ de - van 't woord sjroep; e) in het mv. woorden,
taal: hool -e = "nietszeggende" woorden.
[klaank; klank; klaanke; klanke; klenkskeJ
sS. klaankbord, -lier, -wet; klaank( e)riek; bijj-, iezer-,
arregel-, sis-, taol-, touverklaank.
klant, klant, m., -e, klensje = a) vaste koper: 'nen
awwe - verlerej aon iemes 'ne goje - MOOe, vaste
-e hobbe; b) manspersoon: 'ne rouwe, rare - ;
c) klandizie: veer Mbbe eder week ziene -, zag de
sokkerbekker.
Idanzjoer*; kliiar(-), z. k let s 0 0 r; k I a a r (- ),
klaren.
Idap, gwl. vervangen door sjlaag, watsj of een ander
woord: A.N. iem een klap in het gezicht geven, Ma.
iemes 'ne sjlaag in ze geziech geve; A.N. een klap om
de oren, Ma. 'n watsj; A.N. een klap van de mplen
weghebben, Ma. 'ne sjlaag van de meule; A.N. klappen krijgen, Ma. sjleeg, zjwens kriege.
Idaplopen, klaploupe, gwl. op de smach Loupe (met
affekt: sjmach).
Idaploper, smachlap, m., -Iappe (met affekt: sjmachlap).
klappei, klappej, v., klappejje = kwaadspreekster:
die sjintOng, die - moot 't hoes oet; doe - , wat Mbste
weer darreve vertelle!
[klapp8j; klapp8jjeJ
klappen, klappe, klapde, geklap (geklapde) =
kwaadspreken: alderleij koed - vaan iemes; ze zulle
laanger van us - es van us ete = we zijn ongevoelig
voor dat kwaadspreken.
Opm. De bet. van "een knallend of kleppend geluid maken", waarin klappen in het A.N. wordt
gebruikt, vindt men ook wei, maar niet altijd in
het Ma. Ze wordt enigszins als "Hollands" aangevoeld. A.N. het klappen van de zweep = Ma. 't
kletse van de smik; A.N. in de handen klappen =
Ma. in de han kletse (of: klappe); A.N. met de vleugels klappen = Ma. met de vleugels sloan.
Verg. ook de hieronder vlg. ss. en k I e p pen.
Idapper(-); klaproos; z. k I e p per ( - ); k 0 l( I e )blo e m.
klapstoel, klapstool, m.: in de zegsw. op z'ne - zitte
= druk praten.
klapstnk, z. p I a t ted u n*.
klare, klaore, m. = klare jenever: e gleeske awwe - ;
geef miech 'ne - = een glaasje klare.
klaren, kliiore, kliiOrde, gekliiord = klaarder (doen)
worden, opklaren, helder (doen) worden: de wien
moot iers nog - ; de wien 'n tiedsje laote - j mer zeet,
z'n ouge kliiorde bijj 't spatte van hun blood; ref!.
't weer kliiort zich = klaart op.
SS. opkliiOre (ww.).
af!. kliioring, kliiorsel.
klarinet, klarinet, v., klarinette, klarinMsje: (op de)
- speule.
klas(se), klas, v., klasse, kleske = a) groep leerlingen
van een zelfde leerjaar; het lokaal, het onderwijs:
in de liegste - zitte; de haaf - zaot jenkentere op
hdOr doeme te zoeke; in de - woos niemes mie; b) afdeling: ierste - reize; ierste - wien = tot de beste
behorende; c) groep in de maatschappij: de stande
en klasse van de mootsjappijj.
ss. klassebook, -anderwijzer, -belang, klasgenoot; arbeiders-, vervolleg-, fiejoolklas.
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KLASJENERE*
klasjenere*, klll8jeneerde. geklasjeneerd = druk
redeneren, praten: ze stante dao mer te - ; orelaank kinne ze d'reuver ligke Ie - in 't vereinigingslokaal.
Rijnl. klatschen + bastaarduitgang
klasjenere
-ere; verg. ned. kletseneren.
klater, klater, m., ·s, gwl. in het my. = a) spat, vlek,
smet: d'ne jas zit vol -s; b) bekkens: de - bijj de
stafmeziek; z. ook z j i e m - z j i e m*.
klateren, klatere, zw. = a) spatten, met klaters bedekken: de klaters alles vol; b) een zich snel herhalend geluid geven: 't water, de rege klaterde op 't
zinke daak, tege de roete; d'n donder klatert.
ss. klatergoud.
af!. beklatere (= met spatten bedekken).
klats, klats, 1, tw.: en -, dao laog ze op de grand;
2, v., -e, kletske = a) klap, slag: de moos eigelik --e
op d'n bloete vot kriege; b) kleine hoeveelheid: 'n wiemere en e sjeelke kransele; de kletskes beer oetzoepe
= de restjes in de glazen; 'n - boelj6ng.
klatspepier*, o. = dun zacht papier om (min of meer
kostbare of tere) voorwerpen in te wikkelen: doeg
die oerbelle in e bitsje -; geruik vleis is zjus - UJsse
d'n botram.
klatspepier, volksetymologische contaminatie van
kladpapier en klats? Gents: klakpapier?
afl. klatspeperre (= van "klatspepier").
klauteren, ongebr.; z. k lim men, k led d e r e* 1.
klauw, klaw, m., klawwe, klewke en klejke = a) nagel
van sommige dieren; ook: de poot: de klawwe van de
lieuw, de kat; b) gmz. mensenhanden: blieJmet d'n
klawwe devaan! es heer ins get in z'n klawwe heet, dan
krijgste 't neet mie d'roet; c) vuursteen; bij uitbr.
dikke steen: dao mOste veer 'n oor laank fietse
euver klawwe van stein; de koej6ng goejde 'nen dikke
- door de vinsterroet.
S8. duvels-, katte-, lieuweklaw enz.; achter-, veurklaw; z. ook k I a w ham e 1*'
af!. klawwe (ww.).
klauwen, klawwe, klawde en klajde, geklawd en
geklajd = a) krabben, slaan met de klauw(en):
pas op, die kat klawt; de kat heet Pieke geklajd;
b) gappen: 't ketteke had e gebakke botsje van 't
pertaol geklajd; wieviiol heet dee sjCJrrek al neet geklawd; de kins miech geklawd weurde = ge8tolen
worden.
klauwesingel* of klawwesingel*, o. en m., os: humoristische volksetymologie van clavecimbel: die
rammelt mer d'n hielen daag op dat tikketakkebreed
of - (1857).
klauwhamer, klawhamel, m., -s = spijkerhamer,
hamer met een als een koeienklauw gespleten pen,
dienstig om spijkers uit te trekken.
Klavarie*, z. K a I v a r i e.
klaver, klie, m.: 'n kaar vol - ; z'ne - (of: kliezaod)
verkoupe = eig.; overdr. van boeren die in de stad
hun paasbiecht gaan spreken.
ss. klieblaad, -veers, -veld, -voor, -zaod.
klie = duo Klee.
klaverblad, klieblaad, 0.; ook weI: klaverblaad, 0.:
klaverenaos beteikent e klaverblaad, es de punt nao
bove wijs, zag de kaarllekster.
klaveren, klavere, my. en enkelv., ook klaver, V.
met my. klaveres, kleverke = bladfiguurop kaart;
de kaart zelf: speul - ; iech Mb mer e klei kleverke
= een zeer lage klaverkaart; iech hOb twie klavere(s)
= twee klaverkaarten; z. s c hop pen I.
ss. klaverenaos, -hier; klaverekeuning, -vrouw.
I klavier, ongebr.; z. pia n o.
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KLEERII klavier, klaviere, steeds my. = gmz. handen:
sjtomme kluteklaos, kaanste zoe raad nog neet ins in
d'n klaviere hawwe?
klaw(-)*, z. klauw(-).
klawielke*, 0., -s = klein haakje, haakspijker: met
twie -s vasmake.
klawielke verkl. van klawiel = A.N. klauwier.

e klawielke
kledage, kleijaasj, v. = kleding, kledij: de - van de
boerin op zich s6ndags pas bijj Mor land, dat is
kleur op kleur.
I kleddere*, kledderde, gekledderd = klimmen, klauteren: in 'ne boum, op 't taak, langs 'ne paol - ; 'n
kledderplant kleddert langs 'ne moer.
kleddere komt in ons land gewestelijk meer voor
als bijv. van klauteren; duo klettern.
II kleddere*, mv. = verdroogde oogafscheiding; oogvuil: doeg diech de - oet d'n ouge.
kledder, bijvorm met Umlaut van kladder; verg.
ledder*, ladder; Keu. Klatter.
kledderkiikkerel*, m., -k6kkerelle = volkst. voor
jo-jo en diabolo.
kledderplant*, Z. k lim p I ant.
kleden, kleije, kleijde, gekleijd = a) van de nodige
kleding voorzien: de naakse - ; van d'n erreme gekleijd; b) kledingstukken aantrekken meestal refl.:
zieeh werrem - ; heer is ziech nog aon 't - ; z.
a and 0 e n; c) iem. een geestelijk kleed, een ordekleed aandoen: met Oktober weurde ze 6nder de
Baoge gekleijd; d) (goed, slecht) staan: zwart kleijt
good.
ss. kleijkamer, -geld; aon-, oetkleije.
afl. kleijing; bekleije.
kleding, kleijing, v., -e = a) het kleden in verschillende opvattingen: de - bijj de paoters is oetgesteld;
b) kleren, kledingstukken: in milletaere -.
kleed, kleid, 0., kleijer, kledsje, kletteke = a) afzonderlijk kledingstuk inz. vrouwen- of meisjesjurk, japon: e nuij - oet Luik; e zijje klMsje; b) in
het my. stel kleren, kledingstukken: de kleijer euver
'ne stool haange; in z'n kleijer slaope; aw kleijer en
sjoen vrouwluij blieven euveraal aon haange; aon de
kleijer is alles jao gelege, de kleijer maken altied de
maan.
Opm. Het aantal betekenissen van het Ma. kleid
is geringer dan van het A.N. kleed, b.v. een (vloer.)
kleed is in het Ma. kerpet.
BB. kleijerbeurstel, -drach, -kas, -magezijn, -meker;
dans-, fies-, taofel-, winter-, sandagskleid.
s8.-af!. kleijermeker.
afl. kleije (ww.).
kleef*; kleefpleister, z. k I 0 0 f; p I a k p I a 0 st e r* (= plakpleister).
kleer-, in A.N. ss. als kleerborstel, -kast, -maker,
-magazijn enz. steeds kleijer-, z. de ss. bij kleed.

KLEF
klef (van brood), z. d e r ( r e ) f*.
klei, kleij, m. = grondsoort: LimlXirregse-.
88. kleijeer(d)appel, -gT6nd; ziekleij.
klefjaasj*, z. k led age.
I kleije*, z. k led e n.
II kleije*, my. = zemelen: de reuk van gekookde eerappelesjelle, krote, - en wat nag mie es VOOT veur de
bieste gebruuk wOOTt.
kleije komt ook voor gewestelijk b.v. in OverijseI.
Reeds bij KiI. z. W db.
klein, klein, 1, bn., bw.; kleinder, kleinste; met de
mee8te bet. v. h. A.N. o.a. a) van minder dan
gewone grootte; niet groot: 'ne kleinen olijant; e klei
(of: klein) keend; aUes karl en - sloan; - sjrieve;woene = bekrompen; e klei (of: klein) gezelsjap =
niet talrijk; b) onaanzienlijk, van geringe stand: luij(kes); 'ne -e winkeleer; c) ongeveer: 'ne -e
maond geleije; d) min: dat woos - van MOm; e) v.
mil. uniform: gewoon: bijj 't - tenu hadde ze de
slappe pelisiem(Jts op met e kweske; 2, zn., 0.: - en
groet hadde plezeer; in 't - verkoupe = en detail;
van 't - kump me tot 't gmet; z. ook k lei n e en
k lei n t j e.
Opm. klein heeft steeds stoott., kleindeT gwI. sleept.
[kl~inder] evenals kleinste [kl~inste].
ss. klei- (of: klein)duimke; kleigeld, -keend; kleindochteT, -handel, -kriege, -zooo; haOTklein.
afI. kleinere (ww.); kleinigheid, kleinheid, verkleine.
Klein Dubnke*, z. d u imp j e.
kleine, kleine, 1, m. -v., my. = eukelv. = klein iem.
inz. kleine jongen of meisje: toen zag de - tegen d'n
dikke: diech moos de - noo bed bringe; 2, o. = het
geringe, onaanzienlijke: dee 't - neet ierl, is 't
gmete (of: groet) neet weerd; of: dee 't kleine (of:
klein) versmeijt, dee krijg 't gToete neetj z. ook
k lei n t j e.
kleinheid, kleinheid, v. = het klein zijn: de - van
eus land; de - van de mins.
klelnigbeid, kleinigheid, v., kleinighede = klein
goed; beuzelingen, nietigheden; een kleine hoeveelheid: dat is gein - , dat eksame; watste 'n neums, doezend g(jlde! iech gaoj de bedeleer 'n - veUT
van 'm ooj te k6mme.
kleinood, ongebr.; vervangen o.a. door biezjoe, zjewiel.
kleintje, kleinsje of kleineke, 0., -s = a) iem. die
klein is: dee maan van ha(iT, dat is zoe kleinsje (of:
kleineke)j b) jong kind: ze heet e kleinsje (of: kleineke) gekrege; c) iets dat klein in zijn soort is: een
klein voorwerp, stuk: op de kleinsjes passe = op de
kleine kinderen letten, of: kleine uitgaven vermijden; vIWl kleinsjes make ei gmet.
kleinzerig, ongebr.; gwl. pienelik, liechgeveulig, lijjetig.
kleisper*, bn. = tenger, schraal, armetierig, zwak:
Mesjeelke woos mer e - mennekej och wat e - dink,
dat jangste keend; 't - sjrippe van 't mfisjke (Franquinet) = zwak; met ein heTmenie zouw eus fies te
- zien = te gering.
kleisper = Rijnl. kleisper = schmi1chtig, schmal,
schwi1chlich, klein und zart gebaut (Rh. Wtb.).
klem, klem, v., klemme, klemke = a) het klemmen,
de klemming, klemkracht: dat had - , wat heer zag;
b) knellende neep: in de - zitte; c) drang, druk,
nadruk: met - op get oondringe, vraoge; d) kramp
in kaakbeenj kaakklem: de - Mbbe; f) toestel tot
het vangen van dieren: mfissje vaange met 'n - ; in
deze bet. gwI. knip, val.
klemmen, klemme, klemde, geklemp (geklemde)
(afw. ww. v. o.t.t. heer, 't klemp, geer klempj

KLET*
geb. w. my. klemp) = a) onder krachtige druk
sluiten: de lippe, tan opein - ; b) knellend om-,
in-, opsluiten: de sabel in z'n hand, voes geklempj
c) refl. zicb knellend drukken tegen: 't keend
klemde zich aon MfiT; d) met een lichaamsdeel
bekneld raken: heer heet ziech (ook: z'n vingers,
z'nen doum) geklemp; e) dringend nopen: met
klemmende aTguminte bewees heer dat die oetgaove
nudig waOTe; dat klemp des te mie = heeft des te
meer gewichtj f) vast blijven zitten: de deuT, de
vinsteT klemp.
ss. klemtoen, -sjTOUj; um-, vasklemme.
afl. klemming, beklemme (ww.).
klep, klep, 1, two = kleppend geluid: - - / - - /
tien OTe sleit, tien OTe sleit - - / tien OTe sleit de klokj
2, zn., v., kleppe, klepke = a) voorwerp waarmee
men klept: de - van de kleppermaanj b) scharnierend deksel; overslaande sluiting: de - van 'ne
stoumketel; de - van 'n klepbrook; met kleppe op de
tesse; c) stijve luifelscherm: de - van de sjako, van
'n Belzje studentem(jts.
ss. klepbTook; hart-, oug-, veiligheidsklep.
klepbroek, klepbrook, v., -breuk = a) ouderwetse
man8broek met klepsluiting: deen awwe gTampeer
dToog nag 'n - ; b) overdr. ouderwets iemand: die
(aw) klepbreuk moten oet de gemeinteTood.
klepeI, klepel, m., -e, Os, klepelke: de - veel oet d'n
toTe; de klok hUTe loeje, meh neet weite boe de - hink.
kleppen, kleppe, klepde, geklep = a) een kleppend
geluid maken: de kllppermaan klepde en z6ng z'n
deunsje: tien OTe sleit de klokj b) slaan van de klepel
tegen een der zijwanden v. d. klok: 't Angeluskl(jkske klep.
afl. klepperj kleppere (ww.).

kleppers

klepper, klepper, m., Os, klepperke = iem. die kleptj
inz. het jongensspeelgoed; een der plankjes waarmee men klept: met eike -8; z. ook rat e I.
klepperen, kleppere, zw. = een kleppend geluid
maken: klepperende oejevaaTs; de janges maTsjeerde
klepperenteTe nao de Vrietoj = met hun kleppers
slaande.
klepperman, kleppermaan, m.: iech bin dee goje - ,
zoe begint 't kleppermaansleed van pastoer Delruelle;
de - woos gekleijd in 'ne lange jas, had 'ne sabel en
droog 'n lantene en gaoj met z'n klep de OTe aon.
klerk, klerrek, m., -e, klerrekske = met schrijfwerk
belaste ambtenaarj schrijver op een kantoor: aoch
wat e gelfik, veer zitte weer op us kr(jk, veer stedelike
kleTTeke, veer zweite vaan 't werreke; ze troude met e
klerrekske van 'n baank.
ss. kleTTekewerrek.
klet*, v., klette = klissekruid, inz. de stekelige knop:
de janges goojde met klette; die luij haangen aonein
(of: inein) wie klette.
klet = A.N. klit.
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I KLETS

KLIMAAT

I k1ets, k1ets, 1, tw.: - , - op d'n bloete!; 2, zn., v.,
-e, k1etske = a) korte, klinkende slag: luustere
kinnekel oj aanders e paar -e op ••• de wets well
b) ziekte inz. verkoudheid: iech stOnt 'n oor in
d'n trek en noe hOb iech de - beet (of: te pakke);
3, m., = kletspraat, redeloze praat: watste cIao
venels, is - ; d6mme - ; 4, m. -v., -e = iem. inz.
vrouw die kwebbelt of kwaad spreekt: gluij die
fEW k6nkernol neet, 't is 'n echte - .
n k1ets, afkorting van kletsnaat (= A.N. kletsnat):
veer woorte - .
k1etsen, kletse, kletsde, geklets (gekletsde) = a) bet
geluid klets doen horen: met de smik - ; 't regent tat
't klets; in de han - = klappen; b) met klinkend,
kletsend geluid werpen inz. een weke massa, water:
't is bater tege de galling geklets; get tege de gr6nd = smijten; c) ong. wauwelen; klikken, kwaadspreken: kerel, de klets; laot ze noe mer euver us -I
d) niet ong. babbelen, de mond roeren: d'n hielen
aovend hObbe ver gezellig zitle - ; dee zouw zellejs 'n
begijn oet 't kloester - = is zeer goed ter tale.
ss. kletsMnt, -kous, -mejoor, -naat, -praot, -taojel; aoj-,
dooreinkletse; kletslolle (versterking van kletse c).
aft. kim; kletser, kletserijj; geklets; be-, verkletse.
k1etser, kletser, m., Os, kletserke = iem. die kletspraat verkoopt, kletskous, die kwaadspreekt, klikker: zoe'nen fEWwe - / laot de -s kletse!
k1etske*, z. k let s I en k I at s.
k1etskesveger*, m., -s = pinleveger*; z. k I a t s b.
k1etskop, kletskop, m., -k<>p = kaal hoofd; iem. met
een kaalhoofd: dee jange kerel heet miech al 'ne van belang; puun d'ne grampeer op z'ne - ; wee is
dee - , dee cIao zit?

smik met kladzjoer .
k1etsoor, kladzjoer, v., kladzjuurke = klinksnoer,
kletsendeindje touw v. e. zweepkoord: 'n nuij am de smik doen. Z. ook s m i k k e s n 0 e r*.
kladzjoer. De afleiding is niet geheel·zeker. Reeds
Kil. kletsoore,· flagellum. In ons land en Vlaams
Belgic leven vormen als klanzjoer, klasjoor, klatsjoor, kletsoor e.a. Een klankschilderend element
is onmiskenbaar in bet eerste gedeelte van het
woord.
k1eumen, ongebr.; z. ve r k lie mer e*.
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k1eur, kleur. v., -e, kleurke = a) oogindruk: helder
-e; 'n Mnker - ; de -e van de regebaog; b) gelaatskleur: heer heet 'n - wie 'n bellejleur, zie heet allied
zoe'n geel-; c) bios: 'n - , e kleurke kTiege; d) kaartkleur: - bekinne; 'n kaart van dezellejde - .
ss. kleureblind(heid), -prach, -speul; kleurendrok;
kleurTiek, -sjakeTing, -verandeTing; bordo-, goud-,
water-, wienkleur.
afl. kleure (ww.); kleuTig; kleurling; kleurloes; verkleure.
k1eurdoos, kleuredoes, v., -doeze = verfdoos: 'n -,
'ne wejjer, van alles kTeeg 't menneke veur z'ne sinterklaos.
k1euredouf*, bn.; spott. van iem. die iets niet goed
begrijpt: 'r is -, 'r snap 'r niks vaan.
k1euren, kleure = a) (een) kleur doen verkrijgen:
paoseijer - ; b) doen blozen: sjeemde kleurt Mor
wange; c) (een) kleur aannemen: de appele kleuren
ali d) blozen: kleur noe mer neet, este dat huurs;
e) refl. een kleur of zekere kleuren aannemen: de
bosse - zich Toed en goud.
ss. kleurmiddel, -potloed, -staj; bijjkleure.
afl. kleursel; verkleure.
k1euter, niet zeer gewoon; gwI. apedie, apekeutel, apekTootsj.
k1even; kleverig; klle*, z. p I a k ken; p I a k k eri g; k I a v e r.
kliek, klik, v., klikke, klikske = a) klubje, gezelschap meestal niet ong. ze zaoten in hunne kafjee
bijjein, 't klikske jangluij, wit: hunne kammeraot
WOmke binnekwaom; de hiel - die met 'm gesmakkeld heel, kump op de broeloj.
kllekje, ongebr.; z. <> r t e*, ram men ant e*.
kllemerig, kliemerig en kliewerig, bn. = nattigkoud, kleverig: 'ne -e nievel laog euver 't Villaparek.
afl. verkliemere (ww.).
klier, kleer, v., klere, kleerke = a) bekend orgaan:
'n - wegnumme; b) in 't mv. aandoening der (hals-)
klieren: Mer heet klere.
ss. apekleer; halskleer.
ss.-afl. kleer6ntsteking.
klleveers*, bn. = letterl. klaververs; zeer vers, fris:
-e boter.
klleven, ongebr.; vero. kleve, kleefde, gekleef (gekleefde) volgens mondelinge mededeling; gwl.
spliete, doorsnijje. Er is nog een vero. woord
kleef in de bet. van spleet, kloof in het vlees;.
z. k I 0 of.
kliezaod verkoupe*, z. k I a v e r.
I kllk, klik, 1, tw.: - , klak; 2, m., klikke; klikske =
a) het geluid klik; voorslag 7t min. voor ieder heel
of half uur: spooj dich, 't is - veur twie; 't sleit zjus
- ; met verlenging: - veur de bTik, dee in de moer
stik, of: veur de pinne (jongensuitdr.); met z'nen
hood op - veur ellej = schuin op het hoofd; 3, v.,
klikke = met een "klik" werkende veer: door 't
werreke van 'n - veel 't "valluik" Onder de veroordeilde oet.
II klik, klik, m., klikke = uitstekende bovenrand
van de regel tussen een draairaam en het bovenraam.
klik komt in het A.N. vaak voor als naam van
werktuigen, constructieonderdelen, z. Wdb.
mklik*, Z. kliek.
klikspaan, ongebr.; vervangen door kletser, klets.
kllm, klum, m. = klimpartij; 't is 'nen .hiele - , dee
RasbeTTeg op.
kllmaat, kliemaot, 0.: " - neet kinne verdrage.

II KLOK

KLIMIJZER
kUmijzer, klumiezer, 0., -s = a) ijzer onder de schoenen om bomen te beklimmen: met ---8 6nder de veuj
klummelde ze op de boom; b) ijzeren beugel b.v. in
schoorstenen, die tot klimmen langs een loodrechte
wand in staat stelt: e paar ---8 zien losgeraak, 't is
gevierlik noe noo booe te klumme.

klumiezers b

kUmmen, 1, klumme, klumde en kl6m, geklump en
gekl6mme (afw. ww. v.t.t. heer klump, geer klump;
geb. w. m.v. klump) = a) met handen en voeten
zich vastklemmende, zich omhoog werken: in 'ne
boum-;verg. masklumme*; b)omhooggaan
langs en tegen een helling: noo bove -langs e smaal
pedsje;datis'n oor klummes; trappe-; c) v. e. weg:
stijgen: de weeg klump erreg; d) opstijgen: 't gebed
klump ten hiemel; e) hoger worden, toenemen: op
de riJk van z'n vrun nao bove - ; in wierde - ; wee
hoeger klump es heer zouw, velt deper es heer wouw;
f) stijgen en vervolgens dalen: euver 'ne moer, 'n hek
- ; verg. k led d e r e* I.
SR. klumpertijj, -plant, -TOes; oof-, opklumme(le);
z. ook mas k 1 u m m e* (mastklimmen).
afi. klum; beklumme; klummer.
2, klummele, klummelde, geklummeld = langzaam
en met moeite "klumme": met vtiJjl meujte klummelde heer langs de pool op; op 'ne boum, 't taak - .
kUmop, ongebr.; z. win t erg roe n.
kUmplant, kledderplant, v., -e: wintergreun is 'n - .
kling, kling, v., -e; gwl. 't blaank van de sabel.

'n klinkd
klink, klink, v., -e, klinkske = a) vallend sluitijzer:
de tleur is (of: steit) op de - ; b) ring of kruk aan de
buitenkant v. e. deur, waarmee men het sluitijzer
kan oplichten: drej de - um; liever 'nen deef aon de
- es 'n luustervink = een dief is niet zo gevaarlijk
als een luistervink.
[klink; klinke; klinkske]
ss. klinkiezer.
I klInken, klinke, kl6nk, gekl6nke = a) een goed
helder geluid geven; hoorbaar zijn: dat klink es 'n
klok; klinkende naome = indrukwekkend; de belle
kl6nke; klinkende munt; b) fig. in verschi1Iende bet.
o.a. luiden: dat woord jao, iech hfJb diech leef, klink
zoe zeut; watste noe zeks, klink al hiel aanders; c) met

zijn glas aanstoten: met iemes - ; laote veer op de
gojen aofloup ins -; z. ook bot sen.
[klinke; kl6nk; gekl6nke]
afl. klinker.
II klinken, klinke, kl6nk, gekl6nke = vastmaken: in
boeje -; Slivvenier aon 't Kruus gekl6nke; fig. de zaak
is gekl6nke (of: bekl6nke) = heeft beslag gekregen.
[klinke; kl6nk; gekl6nke]
afl. beklinke (ww.).
klInkklaar, klinkklaor, bn. = onvermengd, zuiver:
- goud; klinkklaoren 6nzin.
I klip, klip, v., klippe, klipke = (vogel)knip; val:
in 't naojaor trekke de veugelvenger d'r op oet met hun
slaagnet of springnetsje, met klippe en liemroje; en
zoe geit 't in de leefde vaal jongdachter, es ze 't klipke
welle slete . • . ft! daan vlach 'r.
ss. mOssjeklip.
II klip, klip, v., klippe, klipke = rots in zee: fig. tege
de klippen op = geweldig veel, met kracht b.v. en
mer pimpele tege de klippen op (dikwijls ong.).
klipses*; kUpsere*; kOs, z. eel ips; e c lip 8 er e n; kl et*.
kOsterie*, v., -8 = achterwerk: op z'n - kriege.
klisterie, komische afleiding van klisteer, klistere,
een darmspoeling (geven).
kUt, z. k I e t*.
I kUts, klits, tw.: - , klats, klets op die bloete!
II kUts, klits, v., -e, klitske = kleine knikker; kleine
persoon, klein voorwerp: twie --e, tien groete huive
en 'nen iezere bal; klitskes van eerappele.
klits, wrs. hetzelfde woord als klits I.
kloeh*, kIaeh(-)*, Z. k I u c h t ( - ).
klodder, kl6dder, v., -s: met ---8 verref op z'ne jas =
klompje,massa.
afl. klOddere (ww.).
klodderen, kl6ddere, zw. = morsen, knoeien: met
verref-·
afl. klOddereer; geklddders, geklddder.
Ikloek, klook, bn., bw.; kloker, klookste = a) groot,
flink: 'n kloke upperwartse boerin van boete de
Breuselepoort; b) flink, wakker: haw dich - ; e besluut = door flinkheid ingegeven; c) deftig-degelijk: boer en boerin in - habiet goon noo de Hoegmes.
afl. klokigheid; klookheid.
II kloek, kl6k, v., kl6kke = (broedse) hen; kip met
kuikens: awwer hinne doen zich gere op um - te
weurde.
kloester*; kloet*, z. k 1 0 0 Bt e r, k lui Bt e r;
k loot.
I klok, kl6k, 1, tw.: = geluid: a) bij stotend vloeien
van vocht, hoorbaar drinken: - - - en 't glaas
beer waos oet; b) van een kloek II: met - - - repe
de hinne hun kukes; 2, zn., m., kl6kke, klukske =
(klokkende) sIok: 'ne - water; met klein klukskes
drinke; 3, zn. v., kl6kke = klokhen.
ss. kldkhin.
afl. klOkke (ww.).
II klok, klok, v., klokke, klokske: a) torenbel: de
groete - van Sintervoos; klokke gete; oon de groete haange; dat klink wie 'n - ; b) uurwerk: op de vaan 't stadhoes; d'n - lOp veur; c) tijd, uur: 't
klakske vaan gehoerzaamheid; d) klokvormig voorwerp: zet de - op de kies; e) klokvormige bloempjes, de plant: bloow klOkskes; nog: de Klok (of: 't
KlOkske) van Sintervaos (thans: de Groete Klok) =
parochieel weekbIad, b. v. 't steit in de -.
ss. klok(ke)geloej (of: -geloj); klokkespeul; klokkentore;
klokslaag, -zeil; toreklok; Angelusklakske; kiesklok.
sB.-afl. klokkegeter, -loejer, -meker.
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KLOKHEN

klokhen, kl6khin, v., -hinne:'n -(of kl6k) met kukes.
klokhuis, z. kit s j*.
klokken, kl6kke, kl6kde, gekl6k = het geluid kl6k
maken: a) van een kloek: huur die hinins - ; b) van
vloeistoffen b.v. bij hoorbaar drinken: kl6kkend
leep 't water oet de fles, 't beer in z'n keel.
ss. k16khin.
af). gek16ks, gek16k, k16k.
kloksnaar, klokkesnaor, v., -e = samenbundeling
van snaren aan een strijkinstrument.
klommel*, m., -e, klummelke = pruI, lor: zoe'ne koup iech neet; dat is geine - = dat is iets goeds,
moois; wat 'n -e!
kl6mmel
kl6mpel (= kl6mp + verkl. -ell?
Rijnl. Klummel (Rh. Wtb.).
ss. p6tskl6mmel.
af). k16mmele (ww.).
klommele*, zw. = prutsen, knoeien: dat is -, wat
dee deit.
afl. kl6mmeleer; verk16mmele; gekl6mmels, gek16mmel.
klommeleer*, m., -s ofkl6mmelere = prutser, knoeier: de hObs miech dao get 6nderein gekeuteld, - totste
bis!
klomp, kl6mp, m., -e, klumpke = a) kluit, grote
klont: -e goud; 'ne - (gwI. kl6nt) drek; b) bekend
schoeisel: piele houte -e; op z'n -e; met de --e
dedoor = op ruwe, plompe wijze; noe brik m'ne = nu sta ik paf, begrijp er niets meer van; nog:
Eisdener klumpkes = appelsoort.
[klomp; klompe; klumpke]
ss. k16mpenegelke, -sjaol, -majoor (= jongetje op
klompen lopend).
klompemekere*, o. = eig. het maken van klompen;
in de zegsw.: d'n h6nderste maan kin 't -neet = ir.
dat kan niet iedereen inz. als mensen veel verteren
en iemand vraagt, hoe ze aan het geld komen.
klompenmaker, kl6mpemeker, m., -s = eig.; ook in
de zegsw. verstendig wie 'ne - = ir. dom; z. ook
k 16m p erne k e r e* .
kI6mprib*; klompvoet, z. rib; h 0 r reI v 0 e t.
klont, kl6nt, m., -e, klunsje = massa, brok v. e.
stof: --e stijjsel, drek, blood, boter; e klunsje boter.
z. k Ion t j e.
[klont; klonte; klunsje]
klonter, klunter en kl6nter, m., -s en -e = gestold
klompje V. e. weke of vloeibare massa: al gaw dook
'ne zwarte snavel oet de klunter pap; kl6nters modder.
af). kluntere, k16ntere; klunterig en kl6nterig.
klonteren, kluntere en kl6ntere: die pap? dat kluntert,
en pak d'n haven tied neet op zoe'ne rouwe brikkemoer.
klontje, klunsje, 0., -s = kleille klont suiker: twie-8
(s6kker) in de kojfie; zoe klaor wie e - ; nog veur gein
doezend p6nd klunsjes! = in geen geval; z. ook
k i s ked i e*.
[klunsje; kliinsjes]
ss. klunsjess6kker, -tang; s6kkerklunsje.
kloof, kloof, v., klove; vero. is kleef, v., kleve in de
bet. van wondkloof, huidbarst.
klooster, kloester, 0., kluusters en kloesters, kluusterke = verblijf van kloosterlingen, het gebouw,
de kloosterlingen: 't - van de Broune; in, nao 't goon = kloosterling worden: de aw Kruushierekerrek met 't vreuger - ligke noe in 't hertsje van de
stad; 't Kloester = St.-Servaasklooster, straatnaam: heer woent op 't - .
[kloe:ster; kloe:sters; kluu:sters; kluu:sterke] verg.
k lui s t e r.

<
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I KLOTS*
ss. kloestergaank, -kerrek, -moer, -poort; manne-,
vrouwe-, Zjezwietekloester enz.
af). kloesterling.
kloot, kloet, m., -e, kluutsje = eig. bet. (teel)bal;
verachtelijke benaming in tal van platte uitdrukkingen: loup nao de -e; um de --e neet enz.
ss. kloetzak.
klop, klop, m., kloppe, klopke = doffe slag: 'ne - op
de deur; klop (of: k16p) kriege = slaag.
klophenllst, klophings, m., -hingste = a) gecastreerde hengst; hengst met een teelbal; b) vechtersbaas:
'ne gevierlike kerel, 'ne echte - .
klopjacht, klopjach, v., -jachte: - hawwe; de leverde wienig op.
kloppartij, kloppertijj, v., -e (met klemt. op klop-) =
vechtpartij: bijj die - hadde ze 'm twie tan oetgeslage.
Opm. Zeer gewoon is ook klopperijj, v., -e.
klOppel,* z. k n u p pel.
kloppen, kloppe, klopde, geklop (geklopde) = a) slagen, een slag geven tegen, op iets: iemes op z'n
sjouwer - ; zich op z'n hart - = als teken van
berouw, van opluchting of dankbaarheid b.v.
dee maag zich op z'n hart - , noe heer zoe'n vrouw
heet gekrege; kerpette - ; b) met voelbare slagen
bewegen: m'n hart dat, m'ne pols dee klop; c) overeenkomen: dat klop neet met z'n wtUJrd; de rekening
klop; d) door slaan tot schuim maken: eiwit - veur
'n 6mmelet; e) verbrijzelen door slaan: kole - ;
f) zich bezig houden met: de wach - ; deens - ;
g) wederkerig: met elkaar vechten: in de Stokstraot hObbe ze zich weer ins geklop; iers vol devosie
achter de persessie en dich dan inins zich mote - ,
is toch erreg.
ss. klophings; aoj-, oetkloppe.
afl. klopper; klopping; bekloppe (ww.); klopperijj.
klos, klos, m., klosse, kloske = blokje van hout;
houtrolletje, spoel, soms van metaal: 'ne - , e
k16ske gare; zeer gebr. is en was bij garen klouwe
(z. k I u wen); z. k lot s en k I 6 t s* I.

e kWske gare
klot, klot, m., mv., klot, klotte, klotsje = klont,
kluit: ze leet 'nen dikke - kole in hiiore zak verdwijne;
op 't stoTt kWtsjes sjare oet d'n aojval van de groete
febrikke = stukjes kool; k16tsjes kloppe = kolen
kloppen; 'ne - drek, boter; k16tsjes = klOtsjeskole.
ss. boterklot; klOtsjeskole.
klots, kl6ts, 1, tw.: - -hoortme 'twater; 2, m., -e =
a) het geluid kl6ts: me hoort 'ne - ; b) bilj. het een
of meermalen klotsen van de ballen: op de speule; de roeje bal kreeg de - ; in deze bet. ook: k16s.
I klots*, m., -e = het houten lichaam V. e. draaitol:
kraog heer d'n dop kepot "gehak", dan waos de staole
peel veur haOm en d'n andere zaot met de kepotte te hawwe; z. h a k k e v lei s*.
k16ts = A.N. klots (= stuk hout).

KNAKTUUT*

II KLOTS*

n

kI6ts*, v., -e, klutske = ronde muts zonder klep:
dao zaote miech die hiere rechters %Oe deftig met
'ne %Warren domino aon, 'n - op, en e klei euverhummeke oethange.
k16ts, wrs. hetzelfde woord als k16ts I.
klouwe*, z. k I u wen.
kIub, klub, m., os, klubke: lid van 'ne - = besloten
vereniging: eus klubke WaoT weer bijjein = troepje
vrienden.
klubfies; sjaol-, tennisklub.
kIueht, 1, klOch, v., klOchte, kloohske = kort
komisch toneelstuk; bij uitbr. grap: 'n - oet
d'n awwen tied "Drijj naakse en eine z6nder
humme".
88. klOchspeul.
2, kl6ch en klOch, v., kl6chte, klOchte = vlucht
vogels: 'n - petrijze.
kIuehtig, klOchtig, bn., bw. = fris, luchtig: 'n --e
kamer; doeg de vinster ope, dat is kUJchtiger; boete is
't viUJl kliJchtiger, wie binne.
afl. klOchtigheid (= frisheid, luchtigheid).
kIuehtspel, klOchspeul, 0., os: - in drijj akte noo 't
Duits door C. Breuls (1910).
I kIuil, kluif, v. = stuk been met vlees en vet; gwl.
fig. iets waaraan men veel tijd en moeite besteden
moet: dat eksame is 'n hiel - .
II kIulf, kluif, steeds in het my. kluive = gmz.
handen: este in z'n kluive vela, kuma.
kluls, I, kluis, v., kluize, kluiske = cel, eenzame
woning: de - van d'n erremiet op de Sjaasberreg;
iech zit hijj in m'n - , iech hiJb viiill op me gewetel
afl. kluizeneer.
2, klous, v., klouze: de gaansen daag mer in die - .
kluis en klous hebben in aile vormen stoott.
kluister, kloester, 0., Os, kluusterke = hangslot: de
deur woos geslote met 'n ketting met e - .
[kll\ester; kl6esters; klftusterke] verg. k I 0 0 s t e r.
88.

kIuteklaos*, m. = stoffel, onbeholpen domme sui:
sjt6mme - , kaanste %Oe raad nog neet in d'n klaviere
hawwel
kluteklaos
klute (= kluit) + Klaos; verg.
pro erne k I a 0 s*.
kIuut*, z. k lui t.
kluwen, klouwe, 0., my. = enkelv., kluike = opgewonden bal van garen, touw, enz.: veur e klei
wejjerke woort e kluike gare oet de .9topkarrej van d'n
meer geklo:wd.
knaap, knaap, m., knape, niet zeer gebruikelijk, ofschoon bij Weustenraad: edere knaap 6nderzeuke =
mannelijk persoon.
knab*, m., knabbe, knebke = a) babbelaar: heer
heet liever 'ne sokkere - in ze buukske es 'ne gaasknab; b) 10 centiemenstuk, vroeger met een gaatje:
iech gaof 'm mer e Belsj knebke; zet dich op de (Belsj)
knebke = je achterwerk; c) homp, brok: de knabben
aofstoete = het grove werk doen; ook: iem. de ruwe
manieren afleren, beschaven b.v. es ze (dienstmeisjes) %Oe pas oet de klute kamme, kinne ze niks en,
este hun de knabbe devaan hObs gestoete, dan welle ze
dalik mie hObbe.
knab; z. W db.
ss. gaasknab.
knabbelativus* of knablativus*, m. = het eten: en
wie waos dao de -?
knabbelativUB, knablativus, komische 88. van knabbelen en ablativus.
knagen, knaoge, knaogde, geknaog (geknaogde) =
kleine stukjes van iets afbijten: en miene stam zal
- aon de liek; fig. och Trijn, de wets 't neet, wie de
leefde miech kaan - .
ss. knaogdier; aofknaoge.
afl. knaoger; knaogi'llg.
knak, knak, 1, tw.: - deeg d'n tak; 2, m., knakke =
a) droog geluid bij het breken: veer hoorten 'ne - en
'n boors k'Waom in 't glaas; b) breuk, scheur: de steel
van de roes heet 'ne - gekrege; fig. z'n gez6ndheid
heet 'ne - gekrege.
afl. knakke (ww.).
knakken, knakke, knakde, geknak (geknakde) =
a) het geluid knak laten horen: de vingers laote-;
b) met een knak breken: de geknakde steel van de
roes; fig. z'n gez6ndheid waos geknak.
ss. knakweurs; z. ook k n a k t u u t*.
afl. knakker.

<

e kloester
kIuit, kluut, m., klute, kluutsje = a) klont, stuk:
'ne - deig; met klute (drek) goje; es ze (nl. onervaren
dienstmeisjes van buiten) %Oe pas oet de klute
kamme, kinne ze niks; b) botterik, lomperik: zoe'ne
boere - heet gein menere.
[klftut; klute; kluutsje]
ss. kluteklaos.
kluiven, z. k 1 u i f II.
kluiver, kluiver, m., Os, kluiverke = ong. kerel, vent;
inz. in verkl. straatjongen: e paar kluiverkes sfOOte
te vesse aon de Maos.
Opm. kluiver, kluiverke verdringen tans enigszins
batraof, batra(Jfke.
. .
kluizenaar, kluizeneer, m., os: de - op de S3 aasberreg is ouch al verdwene.
ss. kluizeneerswoening.
kIumme(le)*; klumpkes*; klunter*, z. k lim men;
k 10m p; k Ion t e r.
kluppel(en), klOppel(e); z. k n u p pel ( en).

'n duuske knakkers

knakker, knakker, m., -s = klein rond papiertje met
knalpoeder gevuld: euveraal laoge -s; de Broeder
trejde op 'ne - .
knaktuut*, .v., -tute = oud wijf, gwl. met aw: z'n
tant , die o:w - , zouw kamme koffiedrinke.
knaktuut < knak- (starn van knakke) + tuut (=
zakje van papier) verg. voor het gebruik van tuut
= vrouw o.a. 'nflinke tes, 'nfijn does.
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KNAL
Imal, knal, m., knalle = hevig, kort afgebroken
geluid: met 'ne - sprong de stop van de flea; veeT
hoorte 'ne - .
[knaJ.; kna:lle]
afl. knalle (ww.).
I Imap, knap, m. = eten: iech moos zorrege veuT de en veUT de fles.
H Imap, knap, bn., bw., knapper, knapste: 't isnog 'n
knappe VTOUW VeuT hdfiT jaoTe = mooi, welgevormd;
dee j6ng is - , dee brink 't wied = vlug, flink, bekwaam; - gedoon menneke!
afl. knappigheid, knapheid.
Opm. knap wordt min of meer als Hollandi8me
aangevoeld.
III knap, knap, 1, tw.; 2, m., knappe = benaming
van een kort, dof geluid.
afl. knappe (ww.).
knapkers, knapkeers, v., -e: de -e vin iech ZeuteT wie
de weise.
Opm. Meestal verstaat men onder knapkeeTs hetzelfde als vleiskeeTs of spaonse.
Imapkoek, knapkook, m., -keuk: - ete; veeT kochten
eder'ne - .
Imappen (van vuur), ongebr.; z. k r i k k e I e*. In
de bet. van breken gwl. springe, beeTste, bTeke.
knarsen, kneerse, z. k n e r sen.
knaster* en knastert*, z. k a n a s t e r.
knatsj*, 1, tw.: - dao SPT6ng 't kepot; - boem wat 'n
sleeg; 2, versterkend voorvoegsel: knatsjgek; 3, m.
= vuile, vieze modderboel: es de snie smelt, dan
WeuTt 't 'ne - op stTaot; z. ook k net 8 jet i g*.
Opm. Het Twent5-Achterhoeks kent knats = totaal, het duo Knatsch = naam van het geluid, als
iet8 verbrijzeld wordt.
Imatsjgek*, bn., bw. = volslagen gek: de luij zien met
vastelaovend - ; als zn. de hoof gekke en de knatsjgekke van Kemelstad; z. ook r a a do, k r 0 k g e k*
enopm. knatsj*.
knauw, 1, knaw, m., knawwe = be8chadiging, nadeel: 'ne lielike - kTiege; eig. en fig.
2, knoej, z. kn 0 e i.
Imauwelen, knawwele, zw. = a) kauwen, knabbelen:
dao moot geeT bijj de welle goon - Koopse klie; weit
iech dat! zag VTOUW KelieveT, knawwelenteTe; b) zeurderig bezig zijn inz. wauwelen: hUUT deen awwe
weer ins wawwele en - .
afl. knawweleeT.
knauwen, knawwe, knawde, geknawd en geknajd =
schade toebrengen; afmatten: die wandeling in de
broodzon had us geknawd.
Opm. In de bet. van "knagend met de tanden
bewerken" steed5 knawwele.
knebbel(-)*, z. k nib bel ( - ).
knecht, knech, m., Os, knechske = mannelijke bediende: de bekkeT loeTde z'n -s nao, die 't bToed oetbTachte; Munie veTmeijde zich bijj 'nen dokteT es - .
S8. bekkeTs-, bTouweTsknech enz.
kneden, knejje, knejde, geknejd = a) persende, knijpende dooreenwerken: d'n deig good - ; b) doen
ontstaan: pupkes van stokverref - .
S5. knejmesjien; dOOTknejd.
afl. knejjeT.
Imeedbak, -trog, ongebr.; z. moe I j e*, t r 0 g.
kneep, kneep, m., knepe; gwl. in uit het A.N. overgenomen zeg8W.: 't sjeep 't sjeep, dao zit 'm zjus de
- ; heeT kint de knepe van 't vak; het gewone woord
is kniep, z. k n ij p.
knel (in de); knellen, ongebr.; in de knel zitten, Ma.
in de pits (of: petrin) zitte; pitse.
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KNIELEN
knele*, z. k n i e len.
knersen, 1, kneerse, kneersde, gekneers (gekneersde)
= een 8churend, kra58end geluid doen horen: d'n
dTek kneeTsde mich tosse de tan.
2, knoorsje, knoorsjde, geknoorsj (geknoorsjde):
me hoort 't - van de tan op 't gebeet; d'n dTek dee
knoorsjde in z'n tan.
knetsj*, bn. = (van brood) ongaar, klef; z. ook de
vlg. woorden.
knetsje*, knetsjde, geknetsj (geknetsjde) = (onrijp)
fruit opknabbelen: die kindeT - mich get van die
gTeun appele.
knetsje = duo knatsje, z. k nat s j*, een onomatopee.
knetsjetig*, bn. = modderig, pappig vuil: ---e sliek.
knetsjetig afl. van knatsj*.
kneu, kneu, m. (aIleen als vreemd schooItaalwoord
bekend): woort gevTaog: "wat is dat voor een vogel 1"
dan zag d'n eine 'n sijs, d'n andere 'n m6sj, d'n deTde
'ne plJtteT en 't m6s eigelik 'ne "kneu" zien.
kneukeI, kneukel, m., -s of -e = knokkel: Greet gaof
niks d'rum um hMm met MOT mageT ---e ins flink
op z'n ribbekas te tTommele.
kneuteren, knotere, zw. = zacht knetteren, 8uizen:
't knoteTt in d'n tillefoon.
kneuzen, kniioze, kniiosde, gekniios (gekniiOsde) =
door drukken kwetsen: z'n vingeT - .
afl. VeTkndOze b. v. heeT gaof mich d6f op d6f op mien
veTknMsde knoke).
knevel, knievel, m., Os, -e, knievelke = snor: m'ne
maan is in d'n hiemel, dao bin iech zekeT voon, heeT
heet 'ne gouwe - , met zelleveTe hMTkes d'Taon.
ss. knievelhaoT; z. ook k n i eve I t a s*.

'n knieveltas
knibbelarij, knebbelarijj, v., -e = twist over kleinigheden: miech is weTentelik eus hiel - oet de kop
gevloge.
knibbelen, knebbele, zw., gwI. refl. = twisten over
kleinigheden: dao zitte ze zich weeT te - ; VeTstaot
uuch! geeT moot uuch ouch altied - .
afl. knebbelarijj.
knie, knee, m., kneeje = gewricht en knieschijf: op
z'n kneeje valle, ligke; heeT heet z'ne - geblesseerd;
op z'n kneeje had heer e paaT rouve.
ss. kneesjijf; linkeT-, TechteTknee.
afl. kneeje (ww.).
knielen, 1, kneeje, kneejde, gekneejd (dikwijI8 refl.)
= de knieen buigen; op de knieen vallen, Jiggen:
ze kneejde zich, wie ze de pestoeT met OnsieT zaoge;
toen kneejde heer VeuT miech; veuT 't AlleTMlligste
(zich) -.
58. kneejbenkske, -kOsse, neerkneeje.
afl. kneejing.
2, knele, kneel de, gekneeld: dao - ouch 'n bende
snijders (Weustenraad).
ss. neerknele.

KNIEP*
kniep*, z. k n ij f en k n ij p.
kniesoor, ongebr.; gwl. knijzerd, knijzer.
knieval, kneejval, m., -valle: veur iemes 'ne - doen
= eig. en overdr. zich vernederen.
knieveitas*, v., -tasse = snorrekop d.i. kop met
boven een richel, waarop de knevellag, terwijl men
dronk (vero.).
kniezen, knijze, knijsde, geknijs = ontevreden mokken: euver elike kleinigheid zit ze te - .
afl. knijzer; knijzetig.
kniezer, knijzer enknijzerd,m.,knijzers = ontevreden
mokker, kniesoor: deen awwe - , datgrieniezermoos
allang de deur zien oetgezat.
kniezerig, knijzetig, bn., bw. = als een kniesoor:
'nen awwe -e kerel; loer nut zoe - ; boerum zoe kraank gezOch en gekrete?
knijl, kniep, m., -e, kniepke = knipmes (Breuls):
iech hOb m'ne - neet bijj micch.
[kniep; kniepe; kniepke]
knijp, kniep, m., -e, kniepke = kneep: e kniepke in
M(Jren errem.
[kniep; kniepe; kniepke]
knijpen, kniepe, kneep, geknepe (afw. ww. v. o.t.t.
diech knips, heer knip, geer knep, geb. w. my.
knep) = (gevoelig) vel en vlees (met de vingers)
samendrukken: iemes in d'n errem - ; heer heet M(Jr
geknepe; de kat in 't duuster - ; verg. pit s e*.
[kniepe; knt\ep; geknt\pe; kni:ps; kni:p; kne:p]
afl. kniep, knieper.
knljz(-)*, z. k n i e z ( -), k n i e s ( - ).
knikkebenen, ongebr.; vervangen o.a. door dazele,
op z'n bein razele.
I knikken, knikke, knikde, geknik (geknikde) =
a) gedeeltelijk breken: de steel van de dalia is geknik;
b) doorbuigen: met knikkende kneeje.
ss. umknikke.
afl. knik.
II knikken, knikke, knikde, geknik = het hoofd een
of meerdere malen op en neer bewegen; toestemmen, groeten met een knik: zijj knikde (van) jao,
heer (van) nein; vruntelik tege mich -; nog: uigskes
- = knipogen.
ss. jao-, neinknikke.
aft. knik; knikker (= iem. die knikt).
knikker, 1, huif* II, z.a.
2', knikker, m., -s = hoofd: met z'ne kale - ; booen
op z'ne - ; heer kreeg op z'ne - = er van langs,
op zijn kop.
z. ook afl. bij knikken II.
knikkeren, 1, met huive speule (of een andere omschrijving).
2, knikkere, zw. = er uit zetten, opzij schuiven:
ze hObben 'm oet de gemeineeraod geknikkerd.
knip, knip, m., knippe = lichte slag met duim en
wijsvinger: geine - veur de neus weerd zien.
In de bet. van val gwl. klip I; z.a.
knipmes, 1, pennemets, z.a.
2, kniep, z. k n ij f.
knipogen, (met de) uigskes knikke b.v. heer knikde
mich 'n uigske; tegen alle sjoen meidskes uigskes - ;
z. k n i k ken 1.
knippen, knippe, knipde, geknip (geknipde) = a)
met een schaar af- of doorsnijden, de vereiste vorm
geven: z'n negel - (gwl. mijje); zich laote - (gwl.
de haore laote mijje); b) (in een knip) vangen: 't
veugelke is geknip; de peliesie heet d'n deef geknip.
Opm. Het gewone woord voor bet. a is mijje.
ss. knipkursus.
aft. knipsel.

KNOORSJE*

knitsjele*, my. = snippers, stukken: de kajee versjd(Jrden 'r in doezend - .
knitsjele my. van een zelfde woord als Rijnl.
Knitzel = klompje van (paarden-, koeien)drek?
Naast knitsjele hoort men ook kritsjele, een onomatopee samenhangend met krizelen, frequentatief
van krissen = knetteren.
kniib*, knob, v., knobbe, knubke = dikte, holvormige uitwas: alderleij koobbe zien op 't haut; verg.
knop.
afl. kn6bbel.
knobbel, knobbel, m., -e, knubbelke = bolvormige
uitwas; bobbel: iech kreeg op m'n rechterhand 'nen
helle - ; met alderleij -e op de heures.
ss. kn6bbelrimmetiek; jiechkn6bbel.
afl. knObbelig(heid).
knobelen, knobbele, zw. = gokken met dobbelstenen, spelen met lucifers om een rondje, z.
z w e gel e*: ze zaote dao weer met hun vijve te - .
kniibsjinkele*, z. k n 0 p s j ink e I e*.
knoei, knoej, m., -e = a) morsige rommel, vieze
boel, slordig werk: wat 'ne - ; zoe werrek is - , dat
moot obbenuits gedoon weurde; b) slag of stoot met
lichte verwonding, beschadiging, knauw: deks leep
heer wel ins knoeje op met z'n wiesneuzigheid en me
zaog 'm zelde zander 'n ots op z'ne kop of 'n sjraom in
ze geziech; z. ook k not s j.
knoeien, knoeje, knoejde, geknoejd = a) morsen,
slordig werken: met water, ink - ; b) bedrieglijk te
werk gaan: bijj die aofdeiling hObbe ze weer geknoejd.
ss. knoejboel, -pot, -werrek; aofknoeje.
afl. knoejer, knoejerijj; geknoejs, geknoej; verknoeje.
knoest, knous, m., knouze, knuiske: 'ne awwe boum
met dikke knouze.
knoevele*, 1, knoevelde, geknoeveld = knuffelen:
Piepers had 'n ganse bezunder meneer um de kinder
doorein te-.
knoevele = A.N. knuffelen.
2, my. = knuisten: de werrekvrouw met e paar stevige - aon; in z'n - kriege.
knoflook, knoflook, m.: 't ruuk hijj nao - .
knokekerrelejiing*, m. = magere scharminkel: Pieke
sj6ld Greet oet veur boerenhings, - , reipemaggezijn.
knokekerrelejOng < knoke + kerrelejong (= carillon).
knokkel; knol*, z. k n e u k e I; k nul.
knol, 1, reub; z. r a a p.
2, krak; z. k r a k 1.
knook, knook, m., kneuk en knoke, kneukske =
been. bot: op mien verkndosde knoke; pas op, of iech.
hauw dich op d'n kneuk = vingers; z. ook n 0 0 t.
ss. knookdruug, knokedruug, z. ook k n 0 k eke rrei e jon g*; sjinkeknook.
knoop, knoup, m., knuip, knuipke = a) (benen of
metalen) schijfje of halfbolvormig voorwerp tot
sluiting of tot sieraad: 'ne nuije - aonzette; geine mie aon de brook; gouwe knuip = eig.; fig. officiersonderscheidingsteken; z. ook pi v 0; b) toegehaalde
strik: maak 'ne - in de touw; 'ne -in z'ne zakdookj
fig. verwikkeling, moeilijkheid: dao zit 'm de - .
ss. knoupjaan, -punt, -sjier (= knopenschaar);.
knoupsgaat; knuipsjeun; brooks-, hummesknoup.
aft. knuipe (ww.).
knoorsj* of knoors*, m. = a) kraakbeen: dat hets diech..
vleis, 't is niks wie - ; b) = hoofd, kop, strottenhoofd: heer kraog de kitsj pang tege z'ne - .
knoorsj, knoors = gew. ned. knors, knoers; Rijnl.
knoorsj; Schu. knors, knorse.
knoorsje*, z. k n e r sen.
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KNOP
knop, knop. m., knoppe, knupke = a) bolvormig
lichaam als handvatsel, sieraad enz.: 'ne wandelstek
met 'ne zellevere - ; op 't knupke duije en dan geit de
bel; b) beginsel van blad of bloem: op de roeze zien al
e paar knupkes; c) (aardew.) foutontstaan b.v. bij
koppen door het verkeerd instellen van de kalieber;
verg. s t a a r* en k a lie b e r s t r i e p*.
ss. knOpselderijj; deur-, perreplu-, roezeknOp.
knopen, knuipe, knuipde, geknuip (geknuipde) =
a) een knoop of knopen leggen in: 'ne geknuipden
das; b) door middel v. e. knoop, knopen verbinden:
get in 'ne zakdook -; c) voegen bij: iech zal nog e
paar daog aon de week -.
ss. knuipwerrek; aonein-, same-, touw-, vasknuipe.
knoppe (ze)*, knopde ze, geknop = veel geld verdienen: dee heet ze geknOp met ze sm6kkele.
kn6ppe = RijnI. knuppe (Rh. Wtb.), z. k n 0 pp e r*; Keu. knopp han = geld hebben.
knopper*, m., Os, knupperke = ietwat geniepige opstopper met de knokkels der hand: es heer -s kreeg,
dan vrook heer ziech door te zegke: sjmerelapl; z. ook:
k n u p per k e* .
kn6pper afl. v. e. woord als knoppe = RijnI.
knuppe = stoten (Rh. Wtb.).
Bijv. knopperd.
knopsjinkele*, gwI. in de onbep. wijs = bij het lopen
de enkels tegen elkaar stoten.
knorbeen, knors, z. k n 0 0 r s j*.
knorren, fig., ongebr.; vervangen o.a. door preutele,
bromme.
knospel*, m. = afval van vlees; duo Knospe.
knot, knot, m., knotte = kluwen: 'ne - gare; twie
kn6Ue wol.
knotere*, Z. k n e ute r e n.
I knots, knots, v., -e: a) bekend wapen: met'n - gewaopend; b) klein dik meisje, vrouw: 'nfrisse-.
II knots*, m., -e = stoot, waardoor iets gekneusd
wordt: 't glaas heet 'ne - gekrege; daan 'ne - en
kepot waos 't.
knotse*, knotsde, geknots (geknotsde) = a) aanstoten bij het drinken: met iemes - ; wie heer met
hoor kn6tsde; laote veer ins - op de gelOkkigen oetslaag; b) eieren tikken: met Paose stonte ze op de
merret bij 't kraomke te - .
kn6tse = ned. knutsen; z. Wdb.: v. knutsen.
afl. knots.
knotsj*, m. = knoei, vuiIigheid: kwakvorsbetskes
vOnt heer 'ne vijze - ; Z. nog een voorbeeld bij
knuddeleer.
knOtsj = RijnI. Knutsch = nasser Schlamm.
Morast auf den Strassen, Kot (Rh. Wtb.), of RijnI.
Knotsch = Patsch, breiige Masse (Rh. Wtb.).
knoup*, z. k n 0 0 p.
knoupjaan*, m., sprekend over een onbekende, obscure familie: wee is dee maan? - ; wee is die vrouw?
knuddel-in-de-mouw; wee is dat keend? sn6tsvink.
knous*, z. k n 0 est.
knouver(d)*, m., knouvers = schraper, potter: heet
deen awwe - vaOl naogelaote?
knouver(d) = Keu. Kniiver = sparsamer Mensch.
knouzig*, bn., bw. = prettig, leuk, 101Iig: dat is - ;
heer vOnt 't zoe erreg knouzig; e - ingeriech kemerke
= gezellig.
knouzig, kontaminatie van louzig* en knus.
Bijv. knouspie (gwI. aileen predikatief).
knuddele*, knuddelde, geknuddeld = knoeien: wat
hObste dao weer geknuddeld!
knuddele, verwant met A.N. knudde.
afl. knuddeleer; verknuddele; geknuddels, geknuddel.
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KOEJEL*

knuddeleer*, m., os, knuddelere = knoeier, prutser:
aofzetter, prutser, - , is dat gaajs? wat kn6tsjl 't is
lerelapl
knuUelen, knuist; knuip*; knuipe*, z. k n 0 e v e1 e* 1,2; k n 0 0 p; k n 0 pen.
knuipgatezijj*, V. = zijde om er knoopsgaten mee te
maken.
knul, knol, m., knolle = lummel; min. vent, kerel:
't is zoe'ne rare - ; wat 'ne -I
knol heeft sleept., knolle stoott.
ss. boereknol.
knuppel, kloppel, m., -e, os, kloppe1ke = korte dikke
stok: met 'nen dikke - in z'n hand kaom heer op
miech aof; klOppelke, klOppelke oet de zakl ze hObben
'm met -s aofgepoemeld.
afl. klOppele (ww.).
knupperke*, 1, verkl. van knopper, z.a.; 2, 0., -s =
stevig, klein, rond kind, meisje, vrouwtje: e stevig
- van e keend is 'n hel neutsje, veuraal es 't gein
worrem heet.
knus, ongebr.; vervangen o.a. door k n 0 u z i g*,
dat wrs. met knus is verwant.
knutselen; knutsen, z. fi s t ern 0 11 e*, fi t s ele*; knotse*.
kobbel*, m., -e, Os, kubbelke = groepje, kluwen: me
zaog mer eine - mie van klawwende griepvinger,
slaonde vuus en stampende bein; die vesse zitte miestal in kubbelkes bijjein.
k6bbel, hetzelfde woord als Rijnl. Kubbel = Haufen (Rh. Wtb.).
koddig, koddig, bn., bw. = kluchtig, grappig; boertig, snaaks; aardig: dat was toch zoe -; 'ne -e
mins; wie - dokter Zoe es Sequah waos op de bal.
afl. koddigheid.
kodilje* of kodielje*, in de zegsw. - zien = geheel
verloren, codille.
koe, kooj, v., keuj, keujke: pleit veur 'n -, de bis ze
kwiet = de proceskosten zijn hoger dan de waarde
van de koe; 'n - sjijnt wienig benol te hObbe van
vreem taole, want es 'ne Mestreechteneer sleeh ze
Latien sprik, dan zeet me, tot heer dat kint wie 'n Spaons; 'r heet de - met de heures = een goed aangepakte zaak, waar tegenover: 'r heet de - met de
start gepak; es me de keuj niet kaant, me zouw neet
wete, woe die kaver van dan k6mme, gezegd van
trotse of mooi geklede kinderen van eenvoudige
ouders; keuj lekke 't leefs hun eige kaver = ouders
beminnen hun eigen kinderen; z. ook k a I f.
ss. koojflats, -jOng, -ketel, -maog, -zeik, -zeil (=
touw; Z. K e m pen); mouskooj.
koebeest, koojbies, v., -bieste = koe.
koechele*, zw. = heimelijk lachen; heimelijk lachend zeggen: Greet koechelde nog, es ze d'raon dach,
wie ze de meister van de werrekkamer de woerheid
had gezag; verratsl koechelde Stiene, die 't geval nog
allollig vOnt; ze leep koechelentere weg.
koechele verwant met ned. kuchen.
koed(-)*, z. k w a a d ( - ).
koedrek, koojdrek, m.: me waos vreuger sterrek in 't
pappe met en 't legke van kompresse van -.
koedrijver, -jongen, koojjong, m., -jonges = jongen
die op de koeien let: saoves kwaome de bieste met de
- d'rachter de poorte ingewandeld.
koeioneren, koej6nere, koejoneerde, gekoej6neerd =
plagen, treiteren, het leven zuur maken: de ganse
naobersjap lietste maondelaank - door dee vermallesjeerden Mnd; miech laote - door die koej6nges?
koej*, z. k 00 i.
koejel*, m., -s = kegeljongen (Jaspar); verg. k u 1* II.

KOEJ(IGHEID)*
koej(igheid)*; koejong*; koejtong*, z. k w a a d
( h e i d); k w a jon g e n; k w a a d ton g.
koejonge*, zeker kaartspel, gwI. in onbep. wijs: vals
speule bijj - ; ook: koej6nge speule.
koej6nge; volgens Ru. is coion een (letterI. lafaard)
zeker kaartspeI.
koek, kook, m., keuk, keukske: e stokske - ; 'ne
gToete - ; lekkeT keukskes; 't is - en eij (same) =
roerend eens, goede vrienden zijn; me moot 'ne neet VeuT 'n eij bedeTTeve = door kleine uitgaven te
verzuimen, het hoofddoel missen.
[koo:k; keu:k; keu:kske] verg. k 0 0 k.
ss. kokepan; appel-, keunings-, knap-, panne-, spekkook; wOTTemkeukske.
koekeloere, k6kkeloere, zw.: dao zaot iech meT oTelaank te - ; en zOnder lang te - VTOog iech eine van
die boere.
koekepan, kokepan, v., -panne = plat gesteelde pan
tot het bakken van pannekoeken, biefstukken,
aardappelen: en klablaatsl doo veel de - met de
gebakke eereppelkes op de g1'6nd; 'n edeT hink z'n op zie fatsoen = ieder heeft zijn eigen manier van
doen.
koekepiep, z. k i eke b 0 e.
koekoek, 1, koekoek en koekook, m., -e: hool dieeh de
- ; dat is - eine zaank.
2, k6kk6k, m., k6kk6kke: loup noo de - , doe
awwe grienjoed, awwe vluzeukeT.
ss. koekoekseij, -zaank.
koeJ, keul, bn., bw.; keulder, keulste: 't weuTd - =
fris; 'ne --e kelder = niet warm; veer woorte 6ntfaange = niet vriendelijk, onhartelijk.
afl. keulte; keuligheid; keule (ww.).
koeJekop*. m., koelekOp, koelekOpke = kikkerjong
als visje; donderpad: koelekop vaange.
koelekop = RijnI. Kaiilingskopp (Rh. Wtb.), Schu.
kuilkop (koelkop) = eerste gedaante van een kikvors < kop + kuil, omdat ze verblijven in kuilen
(poelen, grachten enz.).
koelen, keule, keulde, gekeuld in de zegsw. z'ne mood
- = bevredigen. In de bet. van koel(er) worden
gwI. oofkeule b.v. 's aoves keult 't erreg aof, in ss.
wei keule en ook in de zegsw. dat zal wel - z6ndeT
bloze = dat zaI verslappen van zeIf.
ss. keulbak, -middel, -vaat; aofkeule.
koelles*, v., koelieze (met klemt. op -lies, -lieze) =
coulisse = beweegbaar toneelscherm: achter, tosse
de koelieze.
Bijv. kelies (e = a).
koeJik*, z. k w a I ij k.
koemest, koojmes, m.: - VeuT de weije is good.
koen, ongebr.; vervangen O.a. door woorden als
flink, koerazjeus.
I koep*, z. k u i p.
II koep*, v. = coupe
snit: 'n gooj - heet dee
jas.
[koe:p] verg. k u i p.
III koep*, v., -e = schaal: 'n zellevere-.
[koe:p; koe:pe] verg. k u i p.
koepee*, m., -s, koepeeke = a) afd. v. e. spoorwegrijtuig: 'ne - ierste klas; stief van de gif krope ze
de - in; b) (half) rijtuig: in e sjiek koepeeke ginge
ze feziete make.
ss. koepeedeuT.
koeplet, 1, koeplet, 0., koeplette, koepletsje =
evenmatig dcel van een lied, gedicht: veer zOnge
same ei -.
2, k6mplet, 0., k6mplette, k6mpletsje: heer zat 't
ierste - in van "De llollandse M atroos" •

KOETSJ*
koepon* of koepong*, m., Os, koepunneke of koepungske = a) rentebewijs: de koep6ns van de
aondeile van de Papierfebrik; b) restant,· overgebleven lap stof: dee - is gToet genag VeuT e
Tokske.
koep6n(g) < fro coupon (= lap, rentebewijs).
I koer*, v., -e, kuurke = grote binnenplaats: de
zuster woor op de - ; van haaf elle! tot elle!
mochte veer op de - naoluiperke speule; nog: iech
maakde MOT de - = het hof maken (fr. faire
la cour a).
koeT < fro cour.
II koer*, bn.; z. k 0 0 r.
koerazjeus*, bn., bw., koerazjeuzer, koerazjeuste <
fro courageux = moedig.
.
koerezel*, m., -s = suisse, kerkeknecht: de - van
SlevTouwe droog vTeuger 'ne lange Toeje Tok tot z'n
inkele met 6nderlangs zwaTte pompongs.
koerezel = spott. variatie van koorkoster, koorknecht; Schu. vermeldt de bet. domme zanger.
koers, V. koerze en koerse = wedstrijd inz. met
paarden (= peerdekoers): de koeTze in Oostende;
peerdekoers oppe V rietof, in de Kampe.
koesj(-)*, z. k 0 est.
koest, koesj, koesjtich en k6sj, k6sjtich: - I - I Teep
heer tegen d'n h6nd; zich koesj (of: kasj) hawwe =
zich stil, rustig houden b.v. eus kmemesluij maste
zich kOsj hawwe.
koesjtich, kOsjtich <koesj, k6sj + dich (= je), vermaastrichtst en vertaald < fr. couche-toi.
koestaart, koojstart, m., -stert: in e wupke had
zich edeT veuneen van 'ne - en ze sloge demet in
de runde.
koestal, koojstal, m., -stel: ze slepen in de - , dao
waos 't swinters werrem.
koeterwaals, z. k ram e r s 1 a t ij n.
koetie*, m., Os, koetieke = kwajongen: zoe'ne kleine
- , dee goojde mieeh d'n ummer van de moog um,
tTok nog aon de bel en Wen devendooT.
koetie, verkl. van koet Z.N. bang of laf persoon?
Voor koetie werd ons ook de bet. opgegeven van
breekijzer. Is dit koetie < fro coutre, A.N. kouter
= ploegmes, hakbijl?

'ne katsjeer en 'n kouts

koets, kouts, v., -e, kuitske = (het gewone woord
voor) rijtuig: de --e joge dOOT de stTaote of 't priesrijje woor; iemes in de - Mbbe = a) iemands gunst
hebben gewonnen; b) met iem. "vare".
ss. koutselanterie, -lantere, -peerd; hiere-, liek-, TOUWkouts.
ss.-afl. koutseverheuTdeT.
afl. kOtsjeer.
koetsj*, volgens Jaspar: spog, uitgeworpen sHjm.
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KOETSIER

KOK

koetsier, k6tsjeer, m., Os, k6tsjeerke: de - zaot op de
bok; eder - zOrregde zoevMI meugelik urechskes toes
te bringe.
Bijv. koetsjeer.
ss. k6tsjeersjas, -mantel; heurk6tsjeer.

ss. koffieboen, -gesjier, -kan, -klatsj, -krans, -lepelke,
-plantaasj, -sermes, -tas, -taofel; botramme-, dameskofjie.
ss.-af}. koffiebrenner, -planter.
koffiegerel, koffiegesjier, 0., -e: ze zaot met 't - veur
zich 'n lang zwarte kous op te sloan; ze ranzjeert 't veur veer persone.

'n koffiemeule

'ne k6isjeer

koevert, koevert, 0., -e, koevertsje = briefomslag:
onder - . De fro uitspr. was vroeger de gewone
uitspr. Dit is het nog in de bet. van bestek (spelling
gwl. koevaer): e :dllevere - ; 'nen dinee van twellef
--B.

ss. veskoevaer.
koevoet, ongebr.; vervangen o.a. door handboum
(z. han d boo m) dat niet altijd geheel de bet.
weergeeft.
kofler, koffer, 0., Os, kofferke: -s pakke; met e klei
blouw kofferke in z'n hand.

koffiehuls, steeds k a f f e e*, z.a.
koffieklatsj*, m. = geklets op een koffiepartij (van
dames): gaw zien de dames noe k6mpleet en kin de beginne.
koffieklatsj = duo Kaffeeklatsj.
koifielult*, v., -e = meisje, dat, vrouw, die gaarne
koffie drinkt: 'n echte - ; z. I u u t* I.
kofflewater, koffiewater, o. = eig. water om koffie
te zetten; inz. in de zegsw. ein van de vijf is - hole
= hij, zij is niet he1emaal snik.
kogel, kogel, m., -s of keugeI, keugelke: de -sflOlde
mich um de oere = projektiel; de as lop op -s,
keugelkes = bolletjes.
ss. kogeljleske, -rege, -voTTem; kenons-, geweerkogel.
koj*, m.; volgens Jaspar = flap, mispunt.
kojdee*. z. k 0 u d e e*.

awwerwetse koffiekanne

koifie, koffie, m. = a) de (zaden der) koffieplant:
'ne zak - ; - plante; b) de gebrande, gemalen
bonen: maol de - ; doeg get werrem water bijj de - ;
- opsjodde = zetten; c) drank uit koffie bereid:
e lekker teske - ; bring de - in = kan, kopje met
koffie; d) ontbijt (met koffie): dadelik nao de ging heer nao kentoer; wie laat drink geer smOTTeges
- = ontbijten jullie? e) namiddagkoffie met boterhammen, vIa, taartjes enz.; koffiepartij: wie laat
drink geer vemiddag -? tant gaof 'ne groete - ; nog:
op de - kOmme = eig.; fig. er van Iangs krijgen.
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'ne kok

kok, 1, kok, m., os: de - oet 't hotel met z'n witte mots.
afl. kokeers (misschien van kook).
2, kook, m.: wee is dat? wat deit'r?'tis'ne-ithans
gwl. van een vrouw; z. k 0 0 k 2.

II KOLEN

KOKARDE
kokarde, kokard, v., -e(s) = hoed-, mutsstrikje: eder
droog 'n oranje - .
kokeers*, v., -e = kookvrouw, kokkin: 'n gooj gevraog.
koken, koke, kookde, gekook (gekookde) = a) door
verhitting in een bepaalde toestand komen, brengen: kokenden olie;'t water - ; b) bereiden: Annemarie heet sop gekook van 'nen awwe sjinkeknook;
eerappele - ; e loch, 'n hel gekook eijke; van iem.
die in de angst zit: de hejs eijer in z'n brook gekook;
c) spijzen bereiden: 'n kookmaog die prima k6s - ;
't - is gedoon = er is niets meer; iech hOb neet op
hiiom gekook = gerekend met het eten; hObbe veer
venaovend gekook ete = warm eten? overdr. dae
woos te erreg, iech beg6s te - (of: 't beg6s miech te -)
= raakte in ziedende toorn.
ss. kookbook, -/runs, -moog, -sjool; kokendheit; aof-,
euver-,oetkoke.
afl. (snel)koker; gekooks, gekook.
kokepan*; kokepel*, z. k 0 eke pan; k 6 k k epel.
koker, koker, m., Os, keukerke = rolrond busje,
doos: 'ne - veur de penne in te doen; dat kump (neet)
oot ziene - = is (niet) van hem afkomstig.
88. pennekoker.
kokke*, my. = kooks: veer kochte veerdoezend kilo-;
veer stoke met - .
ss. kokkefebrik, koksfebrik.
kokkelen, k6kkele, zw. = a) het geluid "k6k"
laten horen: d'n huon k6kkelde; b) onderdrukt
lachen; ook: schaterlachen: Tej Pubbe k6kkelde
van de lol.
ss. kOkkeZenhaon.
kokkelenhaon*, m., -e = (inz. kindertaal) haan; ook:
torenhaan of haan van peperkoek enz.: en zoe sprik
eder tege de kleinsjes van de - , de k6kkepel, d'n i-ao,
't kuusjke.
kt'ikkelevie*, m., -s = kuifleeuwerik.
k6kkelevie = wa. cokelivi, mis8chien onomatopee.
kt'ikkepel*, m., k6kkepelle = vlinder, meestal in
kindert.; z. een voorbeeld bij k6kkelenhuon*.

kokkesjrouf*, v., k6kkesjrouve = spott. oude vrouw:
'tnisjeke woende bijj twie aw k6kkesjrouve.
kokkin; kokkt'ik*; kok( s )mes, z. k 0 k e e r s* ,
k 0 0 k*; k 0 e k 0 e k; k 0 0 k met s*.
kokos, kokes, m. (e = a) = vezelmateriaal van de
kokosnoten: 'n mat van - of'n kokesmat.
kokosboom, enz. kokesboum, m., -buim; idem kokesneut, -olie, -zeip.
koks, my. = kooks: 'ne veurraod - (of: kokke).
kiil(-)*, Z. kul(-) len kul II.
kolbak, kolbak, m., kolbakke = hoge muts van
militairen: ze neumden hoor in ploots van Bolkap
"de Kolbak", ouch umdat ze geweend waor 'n apaart
hoeg strikke mots te drage.
Kolebat*, O. = plaats tussen Maas en walmuur,
waar vroeger de kolenkooplui hun magazijnen
hadden: deen awwe Mestreechteneer wis nog, tot heer
es jang kole gOng hoZen op 'f - .
kolebat; z. voor -bat bat ( r a 0 f )*.
koleer*, V. = toorn, woede, drift: ewoordin -gezag,
moot me neet zoe se:rjeus numme; in hiior - zat ze de
koffiepot zoe hel op taofd, tot de bojem droot gOng;
heer had in z'n - verkloord, dat de ganse stad woorl
oetgemaord; 't danse deeg de - zakke.
colere; algemeen in Z.N.
koleer
afl. kolerig(heid).

<

kolefitte

kolefit*, koUefit*, v., kole-, kollefitte, kole-, kollefitsje = van aardewerk gebakken driehoekige
steun gwl. in de vorm van een driepuntige ster,
dienende o.a. voor geglazuurde waar in de oven of
om, geschoven tussen stapeItjes borden, te voorkomen, dat de borden in de oven aan elkaar plakken: de kinder zeukde zich achter de Sjerremik kollefitsjes.
kole-, kollefit < fr. colifichet (= beuzeling, vod);
Z. ook t ria n gel.

k6kkerelle
'nen drijjangel (z. t ria n gel)

kokkerel*, m., k6kkerelle, k6kkerelke (met klemt.
op -reI) = drijftol: deh, Mbste 'ne - , sjeer dich van
d'n here aof en maak us nae neet langer laam.
[k6kker~l; k6kkere:lle; k6kkere:lke]
kOkkerel
o. fro coquerille (= schelp) of coquereulle (= schelp, slak) wegens gelijkheid van vorm
met een slakkenhuis'l het woord kOkkerel is ook in
andere Ned. dialekten bekend. Misschien is er verwantschap met karakol, Ma. karkol < caracole =
slakkenhuis.
afl. kOkkerelle (= met de drijftol spelen).

<

kolemarsjang*, m., -e, -s = kolenhandelaar: de heet gei klOtsje kole mie in ze maggezijn.
-marsjang
fro marchant.
I kolen, kole, my. = steenkolen: 'nen ummer - ; dao
zien gein - mie in de kelder; Z. ook k 0 0 I II.
sS. kolebon, -bak, -sjeep, -sjap, -tuit (= kolenkit),
-wage; koiendamp, -hok, -trein, -ummer; gaas-, vetkole.
n kolen, kaole, kaolde, gekaold = gloeien, branden:
't k(j(jlde nag in de kachel; die kole - good.

<
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KOMFOOR

KOLENMIJN
kolenmijn, 1, kolemijn, v., -e: de ---e in de Kempe.
2, koul, v., -e: LimbiJrreg heet eiges 'n haaf dezijn
koule; z. k u i 1.
3, kaolpOt, m., -pOtte, z. k 0 0 I put.
kolerig*. bn., bw. = driftig, snelin woede ontstoken:
die Waole dat is e - viJllekskej e roed - gezieeh versjeen aon 't look = rood van drift; es de sjroete roed
:r:ien, weurde ze al - ; ook: k 0 I e r i e k b.v.
wraak! wraak! reup heer - .
afl. kolerigheid.
koUbrie, kollebrie, m., -s, kollebrieke (met klemt. op
kol-): in z'n voliere had heer e paar kollebriekes en
eine pappegej.
koljee*, m., koljees, koljeeke (met klemt. op kol-) =
halssnoer, halsketen: 'ne - van perels met e gouwe
sleutsje; met lang belle en 'ne bloodkralle - um.
koljee < fr. collier.
ss. koljeekeUing(ske).
kilkook*, z. k u I k 0 e k.
killazje*, v. = bedrog, fopperij = iech waarsjouw
uuch in gojigheid: gein - ; och die polletiek, allemaol - ; en deks is al dat groet verstand, niks anliers
es-.
kiJllazje
stam van kiJlle (= kullen) + uitg. -azje
(ned. bastaarduitg. -age, verg. spillage).
kille*, z. kullen; Keulen.
kollebioem, kolbl6m, v., -bl6mme = klaproos: fel,
z6nnig geel, doorspikkeld van kolblOmme, koreblOmme, bolderike en kamille met hellier roej, blouw
en witte tikkele, volleg zich d'n einen akker op d'n
andere.
kollefit*, z. kolefit*.
kollefonter*, m. = vioolhars: smeer get - op de
stTiekstek.
kollef6nter < lat. colophonium of fro colophane.
kollege, koIlezje, 0., -s = a) regerings- of bestuurslichaam: 't - van B. en W.; b) gemeentelijk gymnasium en H.B. school: op 't - zitte (de naam is aan
't verdwijnen).
killemenneke*, 0., -s = appelsoort: rabawwe en-8
waore vreuger zier bekinde soorte.
kollera*, V. = cholera (e = a en klemt. op kol-):
wie de - regeerde, trokke ze met de noedkis door de
straote.
kolom, kelom, v., kelomme (e = a) = a) pilaar, zuil:
twie groete kelomme drage 't daak; b) gedeelte van
een in de lengte verdeelde bladzijde: in de ierste op de ierste paasj.
koloneJ, 1, kollenel, m., -s = hoofdofficier: en in de
"Groete" zit 'de .,.- van 't "Twiede" achter z'ni
Rotterdammer.
2, kernel, m., -8: de - dee ·reep, soldaote, doot eur
pliech.
Opm. kernel is gemeenzamer.
SS. kollenel,- kernelsrang, -uniforrem, -vrouW.
kolos, kelos, m., kelosse (e = a) = reuzebeeld,
-gestalte, -gevaarte: zoe 'ne - van e wief.
kolossaal, kollesaal, bn., bw. (e = a): 'n - fuif; dat
is - ; e - beeld; veer Mbben us - geammezeerd.
kom, k6mp, m. en v., kump of k6mpe, kumpke =
a) ronde bak, schaal: 'ne - erretesop; 'n - met
huidvleis stUnt op taofel; b) komvormige diepte,
in het my. inz. vroeger oefenterrein van het
garnizoen: de kanonneers woorte aofgeekserseerd
in de Klein Kampe, de infanterijj in de Groete
Kampe.
komal, k6maof, m. = a) afkomst: van 'nen hoege -:;
b) einde, slot in de zegsw. iJrreges 'ne -aon(of: van)
get make.
.

komedie, kemedie, v., -s, kemedieke = a) schouwburg: de aw - waos 'n hoeselik lokaal met e glaze
perUiiJlke deveur es antree; b) toneelstuk; vertoning
er van: Hollanse - 8 woorte neet vtUJl vertuind; speule; c) veinzerij: dat is allemaol- (of: kemediespeul), ze meint 'r niks vaan. (lees: kameedie).
ss. kemediegebouw, -speul' -sWk; leefMbberijjkemedie.
ss.-afl. kemediespeuler.

<
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Naar een aquarel van A. Schaepkens

De Kemedie, de aw Zjezwietekerrek
komeet, kemeet; v., kemete, kemeetsje (ke- = ka-):
de start van de - ; miJrrege is 'n - te :r:ien; de baon
van de-.
komen, k6mme, kaom of kwaom, gek6mme (afw.
WW. V. o.t.t. diech kUIDS, heer kump, geer k6mp;
geb. W. my. k6mp) = a) zich begeven naar de
pJaats van de spreker of toegesprokene: ieeh zal
dadelik -; ze kump per trein; de kuma ins eve kieke
en daan geiste weer weg; b) naderen: d'n daag zal ins
- tot; c) gebeuren: wie kwaom dat? d) geraken:
ieeh kaom te valle; dat beeld kump dao in d'n hook te
stoan; nog: um 't leve - ; aon get wete te - = te
geraken; wie -'-- ze aon de sente = krijgen ze? dat
kump op tien giJlde = zal kosten; wie kumate debijj?
ieeh zeen (of: huur) dieeh - = het is zeer onwaarschijnIijk, dat je slaagt; prUnt wie ieeh uuch k6m te
zegke = precies zo, als ik juist gezegd heb; dat
kump oet 't Latien = is afkomstig van.
ss. aon-, door-, euver-, in-, oet-, veurkOmme enz.
ss.-af!. telaatkammer.
afl. kOms, bekamme.
komend, k6mmend, bn. = volgend: - jaor, --e
week.
komfettie*, Z. k 6 n f e t t i e*.
komfiturle*, v., -s = kaft om een boek (vero.).
komfieksie*, v., -s, k6mfleksieke = gestel: de kraanke
waore, sjijns, neet zoe teer van - wie allewijl.
kamfleksie
fro complexion.
komfoor, k6mfoer of kemfoer, 0., -e, k6m-, kemfuurke: zet 't op 't - ; ze mOste koke .op e
kemfuurke.
ss. gaas-, petrols-, spirreteskamfoer, -kernfoer.

<

KOMIEK
komiek, kemik, (ke- = ka-) 1, bn.,_ bw., kemikke;
kemikker; kemikste = koddig, grappig: 'ne kemikke kerel; doeg neet zoe - ; 'ne kemikken opera,
Trijn de Begijn (= opera comique);
2, m., kemikke = de persoon die de grappige rol
heeft; grapjas: dat waos pas 'ne goje - ; de lachstich
slap met dee - .
ss. druugkemik.
komijnekaas, kemuniekies, m. (e = a): get - veu1' bijj
de bot1'am; Netteke, hool veu1' vief sent get - en veu1'
'n diJbbelsje huidvleis.
kom-lns-vior (-ezzebleef)*, m. = vrouwenboezem;
z. ook v 0 0 r k 0 men.
komkommer, k6mk6mmer, v., -e, Os, k6mkummerke
= a) bekende kalebasachtige vrucht: slaoj met-s
of k6mkDmmereslaoj; b) in de- verkl. augurkjes:
augu1'kjes blieven in 't MestTeechs k6mkummerkes.
ss. k6mk6mmereslaoj, -tied.
komma, k6mma, v. en m., kommaas, kommake: zet
'ne (of: 'n) - achter dat woo1'd.
kommandant, k6mmendant, m., -e, k6mmendensje
= bevelhebber; bij uitbr. heerszuchtige man of
vrouw: de - van de vesting M. mOs zich euve1'geve;
de "Kolbak", wie ze de wedevTouw hedde, waos 'ne - .
kommeer*, v., kommeerke = vrouwelijk van k6mpeer.
k6mmeer ,/ fr. commere.
kommel*, m., -e = a) sneep: in de Moos OOnge ze wen
hiel get -e; b) klei, aardkluit: de gome platsde de
vesser 'ne - in 't water van aof d'n diek.
kommel; Schu. verklaart (en schrijft komaal, uitgesproken kommel) onjuist uit kom = fro bassin +
aal; kommel is gewestelijk ned.; z. W db.
kommensaal, k6mmensaol en k6mmersaol, m., -e =
kostganger: venaovend verwachte veer euze nuije - .
kommer, kummer en k6mmer, m. = verdriet, onrust, kwelling: v(UJl - Mbbe, in elend en - .
afl. kummere; kummernis.
kommeren, kummere (z.), kummerde (z.), gekummerd: ziech niJ1'1'eges um - ; gwi. bekummere (z.);
Z. b e k 0 m mer e n.
kommernis, kummernis, v., kummernisse = kommer, verdriet: hiiiJ'r harl van kummemisse dobbel
%Woer.
kommers*, m., k6mmerske (met klemt. op -mers) =
handel inz. kleinhandel, nering: - doen; hltiire lijjde geine sjaoj; ze hadde - van de ganse st1'oot;
e k6mmerske op de meT1'et; Z. ook k 6 m mer s i e*.
ss. k6mmer8V1'ouw (= handelsvrouw).
kommersant*, m., -e = kleinhandelaar, winke1ier:
de -e klooge stein en bein euver de belastinge.
kommersie*, v., -s = k6mmers, (klein)handel, nering: 'n gooj - ; e klei k6mmersieke drijJ iech met 'ne
vleishuijer, 'n ierlik menneke.
kommies, kemies, m., kemieze (ke- = ka-) = a) tolbeambte, grenswachter: twie kemieze helen 'm aon;
b) = commies: 'ne - van de pos.
ss. kemies-, kemiezeb1'oed.
kommissie, kemissie, v., Os, kemissieke (ke- = ka-)
= a) 'n g1'oete, 'n klein - doen = eig. boodschap;
fig. eufemistisch: gevoeg doen; b) groep van personen van overheidswege enz. belast met een taak;
groep van personen, die zich voor een zeker doel
hebben verenigd: de gemeinterood beneumde 'n - ;
dao heet zich oet de biJ1'1'egerijj 'n - geviJ1'1'emp
veu1' . ..; - van de duite = het penningmeester,\chap.
ss. kemissievergadering; kiekoete-, sjoolkemissie.
kommisjonaer, m., -s = boodschappenloper, witkiel.

KOMPANJON*
kommode, k6mmood, v., k6mmode, k6mmeudsje =
ladekast: in de beuvenste laoj van de - ; dat is de - ,
die kTaak door de weT1'emde.

'nk6mmood

kommunie, kemunie, v., -s (ke- = ka-) = a) ontvangen van het Sacrament des Altaars: te - goon;
b) de eerste keer, dat men de - ontvangt: wienie
doen dit jaOT de kinder hun -? es de kinder hun doge; deen h6nd heet z'n - al gedoon = is a1 oud;
c) deel der mis: nao de - ging heer oet; d) de H.
Hostie: de - antvange oet de han van d'n hierzoon.
ss. kemuniefies, -jang, -keend, -meidske; Pooskemunie.

kemuniekindeT

kommuniekind, kemuniekeend, 0., -kinder (keka-) = ieder kind, dat voor het eerst te kommunie gaat: de kemuniekindeT wOorlen oofgehoold in
Wiek bijj de Zusters neve de ke1'1'ek; e - Mbbe =
V. e. gezin, waar een kind het eerst te kommunie
gaat.
komp*; kompanje; z. k 0 m; fl its b 0 e r.
kompanjon*, m., -s = gezel; dee1hebber; medelid
ener firma: m'ne - kTug gen6g devaan; de twie -s
gingen oetein.
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KOMP.ARTEMINT*
k6mpartemint*, o. en m., -e, k6mparteminsje =
spoorwegcoupe: 't woort benajd in 't - .
kompasjeus*, k6mpasjeuze, bn., bw. = mede1ijdend,
vol deernis: twie - medamme hadde Pieke al Wssen
hun twieje nao hoes gebrach; heer besloot hiel - d'n
6ngeWkkige nao z'n hoes te bringe; 'ne kOmpasjeuzen
awwenhier.
kompassie, k6mpassie, v. = medelijden, deernis:
met iemes - hObbe; vol - keek ze 'm aon.
Kompe (De)*, z. k 0 m.
kompeer, k6mpeer, m., -s, k6mpeerke = gezel, makker; oude man: Bonneke pakde z'ne lange - weer
vas en laveerde met 'm de Ballekestraot in.
kompeer < fro compere.
kompenijj*, v., k6mpenijje, k6mpenijjke = a) afdeling soldaten: twie -e artellerijj; b) gezelschap,
klubje: met vastelaovend formeerde zich groete kompenijje, die zingentere door de straote trokke; in smaak 't nog ins zoe good.
kompetentie, k6mpetensie, v. = bevoegdheid; recht
van oordelen, spreken: dat huurt neet tot z'n - ;
zegsw. heer heet z'n - = is verzadigd, heeft genoeg.
kompleet, k6mpleet, bn., bw., komplete = a) volledig, bij elkaar: 't gezelsjap is noe - ; 'n kOmplete
verzameling van de jaorgeng van Veldeke; iech hOb 't
- vergete = geheel en al; heer is 'n kOmplete wiesneus = geheel en al; b) als 't ware: 't is - zomer.
komplet*, z. k 0 e pie t.
k6mplezansie*, v., inz. bekend uit het liedje: 'ne goje
maan, 'ne brave maan, 'ne maan van - = vriendelijke, gewillige, inschikkelijke man.
k6mplezant*, bn., bw. = inschikkelijk, vriendelijk,
dienstwillig: wat is 't juffrouw? vroog eine hiel - .
kompliment, k6mplemint en k6mpelemint, 0., -e;
k6mp(e)Ieminsje (-pIe- = -pla-) = a) beleefdheidsvorm, plichtpleging: och dee maak altied zoe'n -e;
zander vaal -e b6nzjoerde heer 'm de deur oet;
b) groet: doeg de -e aon d'n awwen hier; ennogvaol
-e van d'ne maan; c) inz. in verkl. vleierij: heer
maakde hoor e kOmpleminsje euver hMr veurdrach.
afl. komplemintere (ww.).
komplot, k6mplot, 0., k6mplotte, k6mplotsje =
a) ong. samenzwering, -spanning: 't - tege de
keuning is mislOk; b) klubje, troepje, gezelschap:
noe is eus kOmplotsje weer bijjein; groete Mmplotte
verkleijders dansden en spr6nge door de Gl'Oete Staat.
kompositie, k6mpeziesie, v., -s (-pe- = -pa-) =
a) toonzetting: de - van dat sWk doug neet; b) proefwerk: de - begint, doort, is aofgeloupe; - in Latien.
k6mpot*, o. en m. = ooftmoes inz. appelmoes: haos
met - ; doeg dich de - op 't sjeutelke.
ss. kompotlepel, -sjeutelke; appel-, perek6mpot.
komsa, in de verbinding van kOmsa = van belang,
groot, dikwijls vergezeld van een toepasselijk gebaar: 'n neus van kOmsa.
komsa <fro comme cela, ca.
komst, k6ms, v. = nadering: de keTTemis is op - =
nadert; de - van de keuningin; dee nievel, k6ndig de
- van de winter aon.
komverzasie*, v., -s = a) gesprek: de daog beginne al
te krumpe, opende Stiene de - ; b) gave om gezellige
gesprekken te voeren: dat is iemes zander (einige) - .
konditie, k6ndiesie, v., -s = a) voorwaarde: de -s
waore • •• ; op - totste kums; b) betrekking: ze waos
vreuger in - = in betrekking inz. van winkeljuffrouw.
k6nfettie* en kbmlettie, m. en v., -s = gekleurd
papierschijfje: dao ruzeldenog 'n inkel- oet 't Ondergood of oet de lege portemenee.
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KONINKRIJK

konfijt, k6mfiet, o. en m.
met suiker inge1egd
(gekookt) ooft.
[k6mfiet]
afl. kOmfiete (ww.).
konfuis*, bn., bw. = confuus, in de war: iech bin
gans - menier!
k6ngkoer*, m., -s = concours, wedstrijd, -ren: heer
kreeg d'n ierste pries op de - ; dikwijls (inz. schoolt.)
wedstrijd, proefwerk, kompozitie; lees k6ng-koer.
kongregatie, k6nkergasie en k6ngergasie, v., -s =
godsdienstige broederschap (van leken): de persessie met hiiar broedersjappe en -S; d'n direkteur
van de -; venaovend is - = vergadering van de
ledenderk.
ss. dames-, hiere-, janges-, meidskesk6nker, -kangergasie.
konijn, k( e )nien, m., k( e )nijns, k( e )nijnsje (ke- = ka-):
'nen tame - ; k(e)nijns vaange; heer is zoe giftig wie
'ne welle - (gezegd van de onschadelijke woede
van een zachtzinnig man); dee kin met de k(e)nijns
door de traanjele vrete = die is zeer mager; ook weI:
k ani e n, my. kanijns, indien men met affekt
of spottend spreekt.
[k(e )nien, k( e )nij :ns, k( e )nij :nsje]
ss. k(e)nijnspiep, -vel.
koning, keuning, m., -e, keuningske: de - van
Spaanje = vorst; de - van de sjatters = voornaamste, eerste, beste in zijn soort; schaakspel:
de - sjaak zette; kaartspel: de - oetspeule =
de heer.
ss. keuningsgezind, -keend, -kroen, -tieger; Drijjkeuninge; sjotterskeuning; winterkeuninkske.
afl. keuninge (ww.); keuningin, keuniklik.
koningen, keuninge, keuningde, gekeunink = met
Driekoningen de koningskoek eten: in d'n oorlog
Mste ver neet -, veer hadde gei broed en gein boen.
koningin, keuningin, v., keuninginne, keuninginneke: de aw - ; -s verjaordaag; de - van de bali de
roes is de - van de blOmme; ook schaaksp. en
kaartspelterm; verg. k 0 n i n g.
ss. keuningin-moeder; keuninginnendaag (mv. keuninginnedaog).

'ne keuningskook (naar Haust)
koningskoek, keuningskook, m., -keuk = fijn gebakken brood of koek, waarin een boon. Degene
die in zijn stuk de boon vindt, wordt koning(in):
e sUJkske van de - zouw iech wei Wste; midden op
taofel stant 'ne groete - .
koninklijk, keuninklik, bn., bw. = a) een koning(in)
zijnde: de -e bezeuker, bezeukster; b) (als) van een
koning(in): in -e hawwing; 't - Hoes; c) van een
koning(in) uitgaande: e - besluut; d) prachtig:
iemes - 6ntfange; 'n -e 6ntvangs; nog: De Keuninklike = bekende harmonie.
koninkrljk, keuninkriek, 0., -e: Nederland is e - .

KONZJEE*

KONJAK*

kiinjak*, m., k6njekske: 'nfles - ; num dich e kOnjekske met s6kker; veer bestelden us ede:r eine - =
glaasje k.
ss. k6njaksfles; kOnjakgrok.
kiinjee*, -s = wig.
k6njee < fro cognee, dat echter houthakkersbijl
bet.
konkelaar, k6nkeleer, m., -s en k6nkelere = bedrieger, knoeier: ve:rtrouw ze neet: 't zien allemaol - S .
afI. k6nkeleerste:r.
kiinkelebol*, m., -bolle = buiteling over het hoofd:
nao e paar -bollt beg6ste ze ziech ein veur ein um 't
kacheliezer te drejje.
Bijv. k6nkelebOnk, kOnkeleboum, koukeleboum.

Gollepe (een 18de eeuwse niet zeer kiese drukker te
Ma.); nog (vero.) e kunsje = queu de Paris: de
dames droge toen reipe:rok en late:r kunsjes.
ss.-afl. kOOtelekker.
ss. In ss. als kuimk6nt, kakelkOOt enz. is -kOnt tot
een pejoratief achtervoegsel geworden.
kontakt, k6ntak, m. = aanraking, verbinding, voeling: - hObbe, kriege, met; in - stoon met.
kontant, k6ntant, bn., bw. = in gereed geld: --e
betaoling; - geld; als zn. my. k6ntante = klinkende
munt, geld.
kontent, k6ntent, bn., bw. = tevreden; vergenoegd:
- euver d'n iefer van z'ne zoon; zeder noe -? vroog
iech, wie iech 'm eksplikasie had gegeve en betaold
had.
afl. kOOtentemint; k6ntente:re ( = tevreden stellen).
kontentement, k6ntentemint en k6ntantemint, 0.:
de k6mpenijj beg6s hoor volle kOOtantemint te ute in
'nen apaarten hellen n6mmer; Kaatsje vol kOntentemint.
kiinterbas*, v., k6nterbasse = contrabas, grote basviool: in z'n alterasie strukelde hee:r euver z'n - .
kiinterbassis*, m., k6nterbassiste: heer loerdeiersnao
hiior en toen nao de - .
kiinterfielee*, m., -s
fr. contrefilet = lende.
kiinteriort*, 0., -s = hielstuk: dao is e nuij - nudig
aon de rechse sjoon; fro contrefort.
Bijv. kOntervoor.
kiintermarsj*, v., k6ntermarsje < fr. contremarche
= hoogteplank der traptrede: dao stoot zich eine
tege de kOOtermarsje.

<

'ne k6nkelebol
kiinkeleflonze*, my. = bedrieglijke praatjes; verg.
k 0 n k elf 0 e zen.
konkelen, k6nkele, zw. = a) draaien, wenden; omvallen: pas op, de lamp geit - ; en dao k6nkelde
hee:r en laog zoe laank wie 'r gewasse waor op de
grOnd; van d'n trap - ; b) knoeien, bedriegen,
kuipen: bijj die beneuming is mich get gekOnkeld
gewoorde!
ss. k6nkelebol, -bOnk, -boum; aofkOnkele.
afI. kOnkeleer; bek6nkele; gekOnkels, gekOnkel.
konkelfoezen, k6nkel(e)foeze = konkelen b.
afI. k6nkelfoezelarijj, gek6nkelfoes.
kiinkergasie*, z. k 0 n g reg a tie.
kiinkernol*, v., k6nkernolle, k6nkernolke = kornoelje; met "aw" spott. oude vrouw: e jOOk meidske
neumde me 'n belzjemien en e lielik bejaord vruike 'n
aw - ; dat zet iech die aw -, die sjint6ng, betaold,
zag heer in z'n eige.
k6nke:rnol, gewestelijke vorm van kornoelje, z.
Wdb.
kiinne*, z. k u nne n.
kiinneksie*, v., -8 = verbinding; relatie: in - stoon
met alde:rleij hoeg luij; heer heet dao viiiJl - S .
kiinseptekriemer*, m., -s = plannenmaker: gluif dee
- toch neet, van dat plaan kump niks te:rech.
kiinsjensie* of kiinsiensie*, V. = conscientie, geweten: deen diiiJgeneet heet gein - .
afI. kOOsjensjeus, k6nsienseus.
konstateren, k6nstatere, zw.
konsternatie, k6nsternasie, V. = ontsteltenis: vol-;
ze besjouwde al die - met plezee:r en lachde in hiior
vuuske.
kiinsumasie*, v., -s = de vertering: m'nhier gee:r
moot nog twie -s betaole.
Opm. k6nsumasie is gebruikelijker dan kOnsumsie
(= konsumptie).
kont, k6nt, v., -e, kunsje: met kop en - de deur oetgoje; op z'n - kriege; kop wie - , 6nde:r wie bove,
achte:r wie viior = 69.
Opm. kOOt is ruwer, platter dan vot; afgekort k. en
uitgespr. ka in de zegsw. aon m'n - , zag van

'n kOntermarsj
kiintermien*, v. < fr. contramine in de zegsw. in de
- zien = oppositie voeren, dwars zijn.
kontrarie, k6ntrarie, bw. = in tegenstelling: en iech
- , zag gei woord; vz.: - z'n meining.
kontrariiiren, k6ntrarjere, zw. = tegenwerken: iemes
- ; iech voolt miech erreg gekOntrarieerd = in mijn
verwachtingen bedrogen.
kontrol, k6ntrol, V. = tegenrekening;toezicht; plaats
van het toezicht: dao moot - zien; langs, door de goon.
afl. k6ntrolere; k6ntroleur.
Bijv. kOOterol, kOnterlere, kOOte:rleur.
konvent, 1, k6nvint, 0., -e = gezamenlijke kloosterlingen; het klooster: 't hiel - waos bijjein.
2, kevint, 0., -e (ke- = k;}-); gwl. in de verkl.
kevinsje = hofje: de naobe:rsjap woort zoe rostig en
stel wie e kevinsje van aw wijfkes.
konversatie, z. k 6 m v e r z at i e*.
kiinzert*, 0., -e = muziekuitvoering: - in 't parek;
op 't Vrietof e - geve; ook k 6 n z a e r, 0., -s.
Bijv. k6nsert, k6nsaer.
kiinzervatwaar*, m., -s <fr. conservatoire = hogere
muziekschool: heer heet z'n opleijing gehad op de in Luik.
kiinzjee*, m. < fr. conge, afscheid; ontslag: nao 'ne
maond kreeg 'r z'ne - .
Opm. Gwl. met klemt. op kOO-.
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KOOI

KOORD

e kevinsje

= a) vogelkooi: ze slete
de vink op in e kuike, boe-in heer zich koelik reure
kaan; b) ook hondenhok inz. in de ss. h6nskouw;
c) slaapplaats: iech laog um 9 ore al in de -; nog:
es 't kuike veerdig is, geit 't veugelke kepot = als het
huis geheel ingericht is, sterft de bewoner.
ss. h6ns-, vogelkouw.
Opm. Delruelle kent ook de vorm koej: de liks mer
in d'n koej en klaps met d'n k6mmere.
kooj(-)*, z. k 0 e ( - ).
kooi, kouw, v., -e, kuike

'n vogelkouw
koojroeze*, mv.: 'nen houp - = koeiedrek, flatse*.
kook, kook, I, v. = a) het koken: het water is aon de
- ; 2, m. -v., koke = kok; kookvrouw: die medam

is 'n gooj - ; 't zien neet allemaol koke die e laank
mets drage; sjik mich 'nen Duitse - en 'n Franse
keuke; de - snooj de kook in stukker.
[kook; koke J verg. k 0 e k.
kookmasjien*, z. k w i e zen j a e r*.
kookmets*, 0., -metser = koksmes; zegsw. iemes
naoloupe wie e - = voortdurend.
kooks; kookster,
z. k 0 k k e*; k 0 k e e r s*,
k 0 0 k*.
kookvrouw, 1, kookvrouw, v., -e; 2, kokeers*; 3,
kook* 2.
I kool, kuul, m., kule = boerenkool: veer hOMe vemiddag - met weurskes; "boerenkool" neume veer
- ; de mooswiever perbeerde met e laank-gerek:
m6der kuuuuuuul? kropslaoj of andievieieieieie? hun
waor aon de maan te bringe; dao veel 'ne - oet de
korref; es 't sniet veur Sint Katrijn, bedorref de - ;
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de klein kinderkes kroepen oet de -; es geer 'm zoe
zeet loupe, geer zout 'm neet oet de - jaoge = hij is
onnozel, dom; of: hij ziet uit als een vogelverschrikker, die in een koolveld geen scha doet; ze
greuje wie - = weelderig; z. ook b r e u j I.
ss. kuulderaap; bl6mkuul; in veel gevallen gebruikt
men moos (= moes) b.v. roed-, witmoos = rode,
witte kool; zoermoos = zuurkool.
II kool, kaol, m., kole, kiiOike = a) doorgebrand
stuk, hout, turf, steenkool: gleujetige kiWlkes velen
door de ruuster wie ze in de kachel raochelde; 'nen
dikke - veel in d'n asbak; b) in het my. steenkool;
z. k 0 len I.
ss. kaolzwart; kolesjop, -tang.
afl. kiiole; z. k 0 len II.
kool-, kolenput, kaolpot, m., -potte = mijn.
afl. kaolpotter.
koolputter, kaolpotter, m., -s = mijnwerker: noe
doezende LimbOrregers -s zien gewoorde.
koolraap, kuulderaab en kuleraab, v., kuulderabe,
kulerabe: kulerabe brink ze op taofel, of 't stokker
zien oet de koojketel.
kooizaad, koolzaod, m.: - verbouwe; d'n olie van -;
verg. r e u b ( e ) z a 0 d (= raapzaad).
koolzuur, koolzuur, 0.: koolzuur is in 't Mestreechs
-, meh zuurkool is zoermoos.
koop, koup, m., kuip, kuipke = a) het kopen: weten
wat in de wereld te - is; te - loupe met; te - gevraog; b) aankoop: de - 6ngedoon make; op de touw = daarenboven; z. ook k 0 0 P j e.
[koup; kuip; kuipke]
ss. koupvaart; heur-, rouwkoup.
koopje, kuipke, 0., -s = al wat niet duur is: dao
hObste e - (of: e snepke) aon gehad = ergens goedkoop aan zijn geraakt; veur, op e - = goedkoop;
wee heet miech dat - geleverd = iets onaangenaams,
teleurstelling, grapje?
koopman, koupmaan, m., -luij = handelsman: 'neoet Luik; vreem koupluij; gedrings van dames en
maogskes, vrouwe en kinder, boere, boerinne, koupluij
en zakkedregers; z. ook k 6 m mer san t*.
ss. koupmaansbaors, -geis, -zoon; graon-, vie-, wienkoupmaan.
koopster, I, kuiperse, v., my. = enkelv.: later woort
alles naogewaog en daan bleek wei, of de - k6ntent
k6s zien, of dat ze rouwkoup had.
2, kuipster, v., os, kuipsterke.
koopvrouw, koupvrouw, v., -e: de -e hele de wach
bijj hun huip en zaote dan in e soort sjelderhoes met
hun veuj of han bove d'n hoejerpot.
koor, 1, koer, o. en v., -e, kuurke = a) plaats van het
hoogaltaar: de kerrekmeisters zaoten op 't - ;
b) zangkoor in de R.K. kerken tegenover het hoogaltaar: op 't - is plaots veur d'n olleger; d'n ollegernis kwaom van 't - aof; c) aantal zangers of zangeressen: 't - van Sintervaos z6ng vals; in deze bet.
dikwijls koor of choeur, als men een niet kerkelijk
koor bedoelt; de chromatische choeur oet de ierste ak
"qu'il reste seul", z6ng 't koor.
ss. koerezel, -hier, -j6nges, "zaank; zengerskoer, -koor.
ss.-afl. koerzenger.
2, koor, 0., kore; z. koer c).
koord, kaord, v., kaorde of kaord, kaiirdsje = gevlochten, gedtaaid snoer; touw: 'n dun -; de - is
kepot; koup get nuij -; d'n duvel is los, bin 'm aon
e kaordsje; 'n zijje -; zich door de - maken = er
van doorgaan.
ss. kaorddanse; kaordewerTek; goud-, sjelderijjekaord.
ss.-afl. kaordendenser(se).

KOORDDANSER

koorddanser, kaordendenser, m., kaordedensers:
deen a:wwe - had nog plezeer, es heer oppe keTTemis
waor; en dao waore kaordedensers, lochter es op
keTTemesdaog.
koorkap, koerkap, v., -kappe = mantelvormig priesterkleed: nuij koerkappe; heer gaof 'n prachtige aonde kmek.
koorkoster, z. k 0 ere z e 1*.
koors*, z. k 0 0 r t s; k 0 r s t.
koorts, koors, v., koortse = ziekelijk verhoogde Iichaamstemperatuur: - hObbe; hoeg - ; de geel - ;
verwensing: krieg de (ka:w) - (of: de koors op
riJlkes).
ss. koorsaonval, -temperatuur, -ter(re)memeter; eet-,
vreet-, sjaolkoors.
afI. koorsechtig, koor( t)sig.
1 kop, kop, m., kop, kopke = het algemene en gewone woord voor hoofd: de - van e peerd; de boerinne hadde de kiJTTef met de r6nne "wiJsj" d'r6nder
en 'ne sjollek d'reuver geb6nde op hunne - nao de
meTTet gebrach; dat heet - noch start = er is geen
touw aan vast te knope~; met de - tege de moer
loupe = eig.; fig. = iets onmogelijks met geweld
willen doen; van - tot tien zich umkleije = van het
hoofd tot de voeten; op z'ne - ging 'r nao hoes =
dronken; dikke - , meh hool = dom iem.; me zuut:lle
wel veur de - , meh neet in de krop = men ziet v.
mensen alleen het uiterlijke, niet het binnenste;
wat dee in dat kiJpke heet, heet heer niJTTeges anders =
hij is koppig; de - aofsloon; op de - aof = precies;
'ne goje - veur taole = aanleg; d'n ajdste is 'ne
knappe - , de j6ngste is 'ne sjt6mkop; 'n piep met 'ne
porseleine - ; de - van 'n spang of 'ne spaangekop
= bovenste (rond) gedeelte; met groete kiJp stOOt 't
in de gezet = opschrift in een krant; loup nao de
Vief KiJp, verwensing; z. per sen, k 0 nt,
hoofd.
ss. kopleech, -pijn, (z. h 0 0 f d P ij n), -stoet, -stum,
-tillefoon; ape-, dondero, ingele-, kinder-, klets-,
peerds-, spinne-, sloop-, stiefkop.
ss.-af!. kopbrekerijj.
af!. kiipsig, kiJppig; kiJppe (ww.).
11 kop, kop, m., kop = glaasje om bloed uit het
Iichaam te trekken: k(Jp zette; ook gezegd van
bloedzuigers.
kopbrekes*, in de zegsw. v(iiJl- hObbe = kopzorgen.
kopen, koupe, koch, gekoch (gekochde) (afw. wwv.
o.v.t.t. diech kops, heer kop, geer kop; geb. w. my.
kop(t) = voor geld of wat daarmee gelijk staat, in
zijn bezit krijgen: 'n hoes, 'nen hoof - j - en verkoupe; e keend - ; dat heet heer deur gekoch = eig.
en fig.; bij dominospel of kaartspel = stenen,
kaarten, van de stapel afnemen; laote veer us nog
eine - = een glas bier, een borrel gaan drinken
(in een cafe).
[kOupe; ko:ch; geko:ch] De afw. ww. v. hebben
stoott.
ss. kouphandel, -krach, -krenkde, -maan, -pries, -stad,
-som, -vrouw, -waorj aof-, in-, op-.
afl. kuiper, kuipster, koupj be-, verkoupej gekoups,
gekoup.
I koper, kuiper, m., Os, kuiperke = man die koopt:
mie kiekers wie -s.
ss. botero, graon-, houtkuiper enz.
afl. kuiperse.
II koper, koper, O. = a) bekend metaal: roed, geel-j
dat stecjke is vaan - j b) voorwerpen van metaal:
't - p6tse = koperen potten enz.; c) blaasinstrumenten: 't - waos te zwaak.

KOREN

ss. koperdraod, -driJk, -mijn, -p6ts, -roed, -soldeer,
-weTTek.
SS. oaf!. kopersleger.
af!. kopere, z. k 0 per e n.
koperen, kopere, 1, bn. = van koper: goud oet de(of: koper) does = onecht; 'n - (of: koper) ketting,
gerlozje; - (of: koper) zielmesse = geen solemnele
missen; bij uitbr. waar naar geld; de - (of: koper)
broelof = 121 jaar; 2, m., my. = enkelv. (jongenst.)
politieagent: pas op, dao steit 'ne - .
kopergroen, greunspaan, m.: op 't koper zit euveraal
- op, 't moot ins flink gep6ts weurdej de - is zwoer
vergifj z. g r e u n spa a n*.
koperslager, kopersleger, m., os: de -s huurde bijj 't
gilde van de kriemers in Mestreech.
kopje-onder, kopke-6nder, bw.: -goonj heerwaosgewees.
kopkosse, 0., -s = hoofdkussen.
koplaag, koplaog, v., -e = korte zijde van de "brikken" in een metsellaag.
koppel, koppel, v., -e, koppelke = a) leren band: in
de - h6ng de sabel; b) een paar, bij elkaar horend
tweetal: 'n aordige - ; dan k6mme de kiJppelkes
saoves laat bijj miech um mnsinjemintj 'n - eijer
's miJTTeges; c) stel: -e petrijze, gejs.
af!. koppele (ww.).
k6ppe*, Z. koppen.
koppen, koppe, kopde, gekOp (gekopde) = de kop
afslaan: vreuger woort 'ne sjellem gehaange of 'ne
mMrdeneer gekiJp, geradbraak of geviedeld.
koppig, 1, kopsig, bn., bw. = eigenzinnig, stijfhoofdig: 'ne -e kerel; toch had de Pruus - volgeha:wwe;
Bonneke waos -, es heer get gedr6nke had.
af!. kiJpsigheid.
2, koppig, bn., bw. = a) eigenzinnig, stijfhoofdig:
dee -e vent wouw neet luustere; b) naar het hoofd
stijgend: dee wien is-.
afl. kiJppigheid.
kopsig*, z. k 0 P pig 2.
I koraal, 1, koraal, m., korale = eenstemmig (kerk-)
gezang: ze z6nge 'ne nuije - .
ss. koraalmeziek.
2, kraol, m., -e, kriiOike = jonge koorzanger: de
krdiJlkes met hun fien zellevere stumme; umtrint de
Paose trokke de kiJsiers oct met einige messedeenders
en kraole (die zich OOderein, de groetste sjendaole
hedde) en dan woort 't wiewater aon de deur gebrach;
krdiJlke, keTTeksjendl'iiJlke!
Opm. komal <Lat. choralis (n.!. cantus); kraol
fr., wa. coral (= enfant de choeur).
II koranl, kral, v., kralle, kriilke = (gekleurd) glazen,
houten bolletje b.v. v. e. rozenkrans: en door hdiJr
vingers ein veur ein goon bevende de kralle, terwijl
gebed en ziJch doorein hiJijr van de lippe vallej 'ne
roezekrans van zuver gouwe kralle; ouge wie kralle =
fonkelende, schitterende ogen; z. ook k r a len
en k r a 1* I en n.
sS. bloodkralle (= bl oedkoralen).
kordaat, kerdaot, bn., bw. (e = a) = ferm, wakker:
'ne --e kerelj 'n --e vrOUWj de vrouw zag hiel-: dao
krijgsteniks vaanj - pakde heer de kat in hl'iiJr nekvel.
koren, kore, 0., keurensje = a) graan; meestal =
rogge: me zuut nog hijj en dao 't - deerse; 't - geit
manshuugde neven uuch opj 't beste - heet nag 00kroed = in de beste families vindt men deugnieten;
b) koren-, roggeveld: e weegske door 't - j dat is
miech e keurensjej c) als verkl. ook; konel, z.o..
ss. korebMrs, -bl6m, -maot, -sjeur, -veld, -zolder;
winter-, zomerkoTe.
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KORENBLAUW
korenblauw, koreblouw, bn. = blauw zoals de korenbloem: e - kle:id; - ouge.
koreblouw
korebI6mmeblouw evenals duo kornblau kornblumenblau.
korenbloem, korebl6m, v., -bl6mme = blauwe
bloem der korenvelden, verg. k 0 I b I 0 e m, alwaar ook een voorbeeld V. h. gebruik.
korewouf*, m., -wuif = eig. korenwolf; spott. graanhandelaar.
korl, korref, m., korref, korrefke = mand, draag-,
hengselmand: met 'ne - Onder, aon d'n errem; 'ne appele; e karreJke e:ijer; nao z'ne - goon, in z'ne kroepe = naar bed gaan, naar bed kruipen; op de
- stoete = een balletje opwerpen van; een toespeling maken op, met de versterkende toevoeging: tot d'n hingel davert.
In het enkelv. heeft kor- sleept.; in my. en verkl.
stoott.
sS. karreJbal (gwl. korfbal); korrevewinkel (= mandenwinkel); llijje-, bOkkeme-, broed-, pepier-, sloet-,
waskorref·
korhaan, -hoen, gwl. met de Fr. naam aangeduid
coq de bruyere, poule d. b.
korist, koris, m., koriste, koriske = koorzanger inz.
in de opera: de koriste waore zoe get twintig luij, van
eder pertijj vii!.
kornoelje, kornoelje en kernoelje*, v., -so = vrucht
en zaad van cornus mas, ook de boom; Z. k 6 nkernol* en morille.
korpendn, korpendu, m., korpenduus, korpenduke
= kortsteel: korpenduus, rabawwe, kOilemennekes,
witte vaonse zien bekinde soorte appele; de - dee
tosse stru zich maonde liet bewaore.
korporaal, kepraol, m., -e, kepraOlke (ke- = k;)-):
-weurde.
ss. keproolsstriepe; Jlitskepraol.
korrel, 1, korrel, m, -e of Os, keurelsje: e keurelsje
zaajt, zand; het woord komt gwl. in de verkl.
voor.
2, kore, v.: meh in 't gebouw dao veel ge:i vlOkske snie,
ge:in hagelkore (Franquinet). Waarschijnlijk is dit
woord een afzonderlijke bet. van koren (n.l. korrel),
z.a.
8, keurensje, 0., Os; z. k 0 r e n.
korset, korset, 0., korsette, korsetsje = keurslijf: 'n
zwoer werrekmansvrouw die gemekelik e paar MkkemekarreJ es - kos gebruke; de baleine van e - .
ss. korsettewinkel; gez6ndheidskorset.
Bijv. kerset (ker- = k;)r-).
korst, koors, v., koorste, keurske = a) harde droge
oppervlakte van iets weeks: 'n - ies laog op 't
water; kies zander - ; b) een 8tuk korst: e keurske
broed.
8S. broed-, ies-, kieskoors.
kort, kort, bn., bw. = a) niet lang, klein: 'ne --ere
weeg; e - stapjeske; iemes - hawwe = weinig vrijheid van handelen laten, weinig geld geven; alles
- en klein sloon; - van veerze zien = lichtgeraakt;
b) kort durende: - geleije; nao 'ne kortere oj langeren tied; - van duur zien; -e mette make; c) beknopt: 'ne -e breej; e - verslaag; - en bOndig;
maak 't - ; d) aamborstig, kortademig: heer is
erreg - , es heer de trappen op moot; nog in allerlei (ook A.N.) zeg8W.: orreges aon te - kOmme; te
- sjete; ziech, iemes te - doen = benadelen; z. ook
korts*.
ss. kortao!, -aosemig, -aongeb6nde, -sluting, -weeg.
afl. korte (ww.); kortigheid, korthe:id; kortelings,
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kortademig, kortaosemig, bn. = niet diep kunnende
ademhalen: iech llin tegeswoordig zoe - , zoe kort;
z. k 0 rt d.
afl. kortaosemigheid.
kortelet*, z. k 0 tel e t.
korten, korte, kortde, gekort (gekortde): a) korter
maken: iemes de vleugels - ; de rok get - (gwl. innumme); b) aangenaam en snel doen vervliegen:
dat puzzele kort d'n aovend; c) inhouden op: op 't
Wen, de rekening - ; d) korter worden: de daog beginne te-.
S8. ooJ-, inkorte.
afl. korting, be-, verkorte.
kortheid, kortigheid en kortheid, V. = a) kleinheid
van afmeting, korte duur; beknoptheid: de - van
de rok, van d'n aovend, 't verslaag; b) kortademigheid, in deze bet. inz. kortigheid: z'n kortighe:idnump
in de leaten tied erreg touw.
kortom, gwl. in 't kort, um kort te goon, enfin.
korts*, bw. = kort geleden: iech spraok 'm nog veur
- ; - geleije.
kortsteel, ongebr.; gwl. korpendu.
kortswijl, ongebr.; vervangen door aordigheid, grap;
A.N. uit kortswijl, Ma. veur de grap.
kortwieken, Z. lee w i eke n, dat niet geheel hetzelfde is; gwl. de vleugels snijje, tappe.
korvee, korvee, v., -8 = karwei, zware moeilijke vervelende taak: dat is miech ouch 'n - met die dikke
machOchel te mote danse.
korzelig, Z. k r e u t s j*; ook vervangen door andere woorden als lestig.
kosj*, v., k6s8je
fro couche; laag: 'n - sjoem, ies
laog op 't water.
kosjent,* 0., -e = quotient.
kosjer, kousjerofkosjerofkousjes, bn. = a)volgens
joods ritueel, voor gebruik geschikt: verrekesvleis
is neet kousjer; of 't kousjes is oj neet, zeet Mozes,
meh m'n Sara zal dat vleiske wei oon de maan bringe;
b) met ontkenning: plui8, in de haak: dat zeekske
dat is neet kosjer.
kosjtieh*, z. k 0 est.
kost, kos, m., koste en koste, k6ske: a) spijs,
voedsel: gezanne - ; dat is awwe (of: opgewerremde) - = eig.; fig. niets nieuws; spebak met
kerremis, zag Bonneke, dat is iers e koske =
lekker kostje; b) dagelijks levensonderhoud: met
- en inwoening; wat deeg dee sjoene m'nhier
veur de -? c) in het my. uitgaven, vertering:
op koste van 't riek; op koste van Ongeliek; nog:
ten koste van z'n gez6ndhe:id; veul geld aon get ten
koste lelIke.
ss. kosbaas, -geld, -hoes, -sjaol; boere-, seldaotekos;
burokoste.
afl. kosbaar, kostelik, kosteloes.
kostbaar, k08baar, bn., bw.; kosbaarder, kosbaarste
= duur: die reis is miech get - .
afl. kosbaarhe:id.
kostbaarheld, kosbaarheid, v., kosbaarhede
a) het kosten van veel geld: de - van de nuij inriechting; b) duur, kostbaar voorwerp: perrels en
aander kosbaarhede.
kiisteek*, v., k6steke, k6steekske = kussensloop,
-tijk: in 'n - stopde ze get Ondergood; in e:in twie
drijj drejde heer zick in 'n - en e beddelake en
toen de stroot op; volksetymol. hoort men dikwijls kosdeke.
kosteek < k6ssenteek < kosse (= kussen) + teek
(= A.N. tijk, mnl. teke en tike
lat. theca = omhulsel). Keu. Kossezeeg.
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KOSTELI.JK
kostelljk, kostelik, bn., bw. = heerlijk, voortreffelijk; van veel waarde: erretesop met verrekespu e etel - wee?'; zich - ammezere.
afl. kostelikheid.
kosteloos, kosteloes, bn., bw. = niets kostende: onderwies; - versjikke.
kosten, koste, kosde, gekos (gekosde) = a) voor
zekere prijs verkocht worden: OOt kos 'n tiensje;
kos wat kos = tegen elke prijs; b) te staan komen
op: dat kos diech d'n gez6ndheid; OOt - meujte, tied..
ss. kospries.
koster, koster, m., os, kOsterke = kerkbewaarder:
de - van Wiek, Zjosej Mdden 'r, brach de doedsprinsjes rood; es 't mode is, blaos de - met z'n
echterste de keersen oet; de geistelike koster = de
kapelaan van de administratie.
afl. kostersjap.
kostganger, kosgenger, m., os: -s hawwe; 'nen deure
- = iem. die veel eet.
kostmneren, kostwnere, zw., gewl. refl. = zich kleden volgens de mode van een bepaald tijdvak, inz.
zich verkleden met karnaval: zich sjoen - es middeliewse pazjes; de gekostumeerde bala van Kuns
en Vermaak = bals met gekostumeerden.
kostuum, kostuum, 0., Os, kostuumke = a) klederdracht voor toneel (karnavals)bal enz.: de jebriksluij Mste met karnaval veerdige kostuumkes in de
winkel koupe; b) stel kleren (voor een heer): wie
sjiek, zeker e - van dee nuije kleijermeker oet de
Staat; spott. in - vaan aonzegker, hoegen hood,
witten das en rouwhejse.
88. Adamskostuum.
kot, kot, 0., kotte en kotter, kotsje = a) krot: e van 'n hoes; b) gevangenis: in 't - zitte; c) inz. in
ss. hok, dierenverblijfplaats: vort Fidel! nao de - ;
e veTTekeskot, 'n Mnskot.
kotelet, kortelet, v., korteiette, kortelHsje = ribbestukje: eder kreeg ein - met gebakke eereppelkes.
ss. sjaope-, veTTekeskortelet.
kotsen, kotse, kotsde, gekots (gekotsde) = (plat)
braken: um van te - ; dao zouw me op - = 't is
walgelijk.
ss. oetkotse.
afl. bekotse.
kotsmeuj*, bn.: get - zien = tot walgings toe genoeg van iets hebben.
kotspoejer*, v., 0., -s = poeier om te braken; overdr.
v.e. persoon gezegd: dee vent, OOt - , moot oet 't
bestuur, heer is euveraal oetgekots.
koud, kaajd, bn., kawwe; kawwer, kawste en kajste
= a) met geringe warmtegraad: 'ne kawwe winter,
e - veurjaor, 'n kaw kamer; 't is vendaog - ; iech
bubbel en kaw sjoeveraoje (= koude rillingen) die
loupe miech euver m'n prijj; Ma. iech hOb - =
A.N. ik heb het koud; iech woord - devaan, wie
heer miech dat ongewk vertelde = rilde; 'ne perjester
van de kawwe grand; iemes - Ontvange = koel;
b) onbetekenend: heer is dao van 'n kaw keTTemis
gekOmme = teleurgesteld. met de kous op de kop.
predikatief, attributief O. enkelv. en adverbiaal
kaajd met sleept.; in aile andere gevallen kaw(-)
met stoott. evenals kajdste.
ss. kaajdwe(e)g; ieskaajd; Z. verder de vlg. lemmata.
afl. kaw (= koude); kawwigheid; kejjelik.
koudbeitel, kaajdbeitel, m. -so
koude, kaw, v., kawwe, kejke = a) het koud zijn:
jojl wat 'n - ; aon de groete mas zit Katsjimboe in
z'n errem te kloppe van de - ; b) verkoudheid = 'n

KRAAIEN
- kriege; euverdrage kawwe = hardnekkige verkoudheid.
[ka:w; ka:wwe; kej:ke]
koudee* en kojdee*, m., -s = rare kerel, kwast;
scherts. antw. op de vraag Wee?: Koudeel soms
met de bijvoeging: in de pan gebakke, um dich op
de gaat te plakke.
koudee, kojdee, samenhangend met koj z.a.
koudheid, kawwigheid, v. = a) het koud zijn = de
- van die kamer; b) onverschilligheid: de - , boemet veer woorte OOtvange, veurspelde niks goods.
koudvuur, kaajdvuur, O. = gangreen, dodelijk bederf in een wonde: heer heet 't - gekrege; d'n dokter
waos bang veur - .
kouf*; koukelebomn*, z. k u i f; k 6 n k e I eb 0 I *.
kouklewn, kawneus of kajneus, v., -neuze: 'n echte
- , altied achter de kachel hoejere.
koul*, Z. k u i l.
kous, kous, v., kouse, kuiske = a) het kledingstuk:
deur ~; doeg dich e paar druug ~ aon; ~ strikke; op z'n -e loupe; dao geit 'r met z'n zijje ~ =
druipt beschaamd af; dat heet niks um de - = betekent niets; 'n gooj gevolde - = spaarpot; 000
zit nog get in de aw - = is nog iets opgespaard;
b) brander voor gasgloeilicht: e nuij kuiske op de
gaaslamp doen.
[kous; kouse; kuiske]
SS. kousejebrik, -winkel; jOOges-, meidskes-, piskous.
ss. -afl. kousestrikster.
kouseband, kouse(le)bindel, m., -e, os: ze had 'ne verlore en toen veel hoor kous aoj.
kouse(le)bindel*, Z. k 0 use ban d.
kousjer, kousjes; kouw*, z. k 0 s j e r; k 0 0 i.
kout, kouten, ongebr.; vervangen o.a. door praot,
praote, brendle.
kouwelijk, kejjelik, bn., bw. = klewns, gevoelig
voor kou: - met de han in de broketes loupe; doot
de vinster touw, iech bin get - oetgevalle; November
is dao met ze - grijne (Franquinet) = koud, met
geringe warmtegraad.
afl. kejjelikheid.
koze*, z. k 0 z ij n I I.
I kozijn, z. r a a m k 0 z ij n, I ate j*, vi n s t e rbaank*.
II kozljn, koze, m. (vero.) = neef n.l. cousin en
neveu: es mommer woort 'ne - van hoom beneump.
Opm. Thans komt koze inz. voor als aanspreking,
maar veroudert steeds meer.
kozjemozje*, = achterklap (.Jaspar).
kozjemozje hetzelfde woord als kaajmouze?
kraag, kraag, m., kreeg, kreegske = a) in zegsw. =
keel: e stOk in z'ne - wie 'nen awwe Zwitser; b) bekleedsel van de hals: 'ne vloere - op de jas zette;
z'ne - opsloon; c) boordje: Flup koch zander
de nommer te weite 'n dezijn kreeg; doeg dich 'ne
zuvere - aon; nog: de - van 'n piep, 'n buis, enz.
= cirkelvormige bedekking.
kraai, krej, m., krejje, krejke = raafachtige vogel:
me sprik gewoenelik van 'ne raoj es me 'ne - bedoelt;
allein 'ne - had 'ne kwaak gegeve; keend noch hObbe; Z. ook k r e j I.
ss. krejjenes.
kraaien, krejje, krejde, gekrejd = het geluid van de
haan laten horen; ook: vreugdegeluid van kinderen: 'n hin die krejt, is weerd, tot me ze d'n hala umdrejt; es de haone - , geit 't weer drejje; de kleine
krejde van plezeer.
afl. krejjer; gekrejs, gekrej.
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kraakbeen, z. k n 0 0 r s j*.
kraakzJndelijk, krakende propel: 't is bijj die errem
luij kTakende propel (of: proper).
kraal, z. koraal I en II.

e jruitkrdiimke
kraam, kraom, m., -e en kraom, kraomke = a) winkel-, kermistent: aon St.-Metijskerrek zaot 'n aajd
vruike met e krtJiJmke metjruit, babbeleers en sakkersrekkej Wsse de -e op de merret h6ng 'nen iemeujetige
reuk van oliekeuk, petatjrit, sjolkes, sjelves, petrol
en zeipluterj OOt kump 'm (neet) in z'ne - te pas =.
dat past, schikt hem (niet); z. ook u i t win k e1 e n; b) bevalling: in de - kamme (gewoner was:
in 't kinderbed).
ss. kraombed, -hier, -jeziet, -vrouw; jruitkrMmkej
petatjrit(s)-, wajjelekraom.
I kraan, kraon, m., -e en kraon, kraonsje = a) tap
met sleutel: de - van de waterleijing; de - opedrejje, touwdrejjej b) hijstuig: ellektriese -e;
c) reigerachtige vogel: kroene kraone, witte zwaone,
wee welt met nao lngeland vare?
ss. gaas-, waterkraon.

krabbekop*, m., -kop = a) hoofd met hoofdzeer:
dat keend heet 'ne - j b) iem. met een "krabbekop":
iech mOs in sjaol neve dee vijze - goon zitte.
krabbelen, krabbele, zw. = a) voortdurend zacht
krabben: dao krabbelt 'n moes achter 't tepietj
b) slecht schrijven, in deze bet. gwI. kribbele.
SS. ooj-, neerkTabbele.
afl. krabbeleerj gekrabbels, gekrabbel.
krabben, ongebr.; Z. k ret s e*.
krabbia*, m. krabbia's = min. neger, kleurling.
kTabbia een in Ma. gebruikelijk woord uit de eerste
helft der 20ste eeuw, oorspr. een woord, waarmee
negers hun waar aanbevalen (zou moeten betekenen: zeer goed, lekker).
kracht, krach, v., krachte = met halleve, volle - =
sterkte; de - van e peerd = lichaamssterkte; de
- van de middesijn = werking; met - trok heer
aon de bel = geweld.
ss. krachpatser, -voorj krach(s)inspanning, -OOtwikkelingj aontrekkings-, dink-, natuur-, liewe-,
peerds-, welskTach.
afl. krachtig en kTechtig; kTachteloes, krachtens, bekrachtige.
krachtig, krachtig en vero. krechtig, bn., bw.: jOOk
en - = sterk; e - gebedj - voor = deugdelijk;
iemes - de hand sjoddele = flink, met kracht.
I krak, krak, 1, tw.: - dao braok d'n takj 2. m.,
krakke = het kraken, een krakend geluid; verzwakking, vermindering: OOt gaoj 'ne - j z'n gez6ndheid heet 'ne - (gwI. knak) gekTege.
n krak*, v., kragke en krakke, krekske = oude afgeleefde knol: op zoe'n aw - kos heer neet veuroetj
spott. krakke-, kTagkemerret = paardenmarkt; de
beste peerd vindt me op stal, luipers en kragke euveral.
krak, wrs. verwant met kraken = een krak krijgen, versleten zijn; Rijnl. Kracke (volgens Rh.
Wtb.
fro carraque?). Schu. krak = slecht, versleten ding.
krakelen, ongebr.; Z. k eke I e*.
kraken, krake, kraakde, gekraak (gekraakde) =
a) gekraak laten horen: d'n trap kraak; krakende
wages loupen 't langs(te)j krakende sjeun (of: kraaksjeun) beteikene, tot de sjeun nog neet betaold zienj
't vruis, tot 't kTaakj es 't water velt, kraak 't ies =
urinans flatum emittere; b) met gekraak doen
breken: de neut - met 'ne neutekTakerj nog: krakende propel = kraakzindelijk.
ss. kraaksjeun.
afl. (neute)kTakerj krakelingj gekraaks, gekraak.
I kral*, v., kraIle = klauw: de kralle van de kat.
kTal = duo KraIle.
nkral*, Z. koraal II.
kralen, kralle, kralde, gekrald = in kraaltjes opstijgen; parelen: de gouwe wien kralt in de glazerj
e lekker gleeske beer wat zoe kTaltj zeet 't beer ins
sjuime, - /
kram, kramp, m., krem, kremke = metalen haak:
met e paar kTem vasmakej 't kremke is losj kremkes
en uigskes = haakjes en oogjes.
[kramp; kre:m; kre:mke); verg. k ram p I.
afl. kremme (= krammen).
kramer, kriemer, m., -s, kriemerke = venter, koopman: 'ne - oet de Waolepeijiej Onder de -s behuurden ouch de heujmekers en de teengeters, hunne
patroen waos Sinterklaosj iech hOb diech leef wie de
- de gawdeej = bemin noch acht u; Z. ook:
kriemer* I.
SS. kriemerwaolsj kukes-, kukekriemer; z. ook
k 6 n s e pte k r i e m e r*.

<

e vaat met 'ne kraon
n kraan, kraan, m., -e = bol, kei: 'ne - van 'ne
vent.
fro crAne.
kraan
aft. kranig.
kraanvogel, kroene kraon, m., -e; Z. k r a a n I C.
kraatsje*, kraatsjde, gekraatsj (gekraatsjde) = fluimen ophalen: deen awwe zit 000 mer te -.
kraatsje = klanknabootsing, evenals Rijnl. kratschen, dat van verschillende geluiden wordt gezegd. (Rh. Wtb.).
I krab, krab, v., krabbe, krebke = schaaldier:
krabbe vaangej de krabbe kroepen oet, veer kriege
rege, spott. gezegd bij 't zien van een klein misrnaakt persoon; 't is 'n - = klein mismaakt iem.
verg. kr6ddel*.
n krab, ongebr., z. k ret s *.
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KRAW*

KRAMERSLATIJN

kramerslatljn, kriemerwaols, o. = geheimtaal, bargoens, onverstaanbare taal: - spreke.
kramlek* of kramik*, m., kramieke, kramikke,
kramiekske, kramikske = fijn tarwebrood met
rozijnen en krenten, koekbrood: 'n botram van -.
kramiek, Kil. kraemmieke = panis triticei minoris
genus, in tabernaculis venale; -miek = ned. mik.
afl. kramieke, kramikke (= van krami(e)k).
kraminjong* of kramlenjong*, m., -e < fr.-wa.
cramignon = slingerdans: en nao aofloup van 't
k6nsaer - oppe Vrietof; bijj 'ne - vorme densers en
denserse 'n lang ketting, die in allerlei slingers door
de straot of op e plein zich beweeg al dansentere.
cramignon, verwant met cremaillere wegens de
zigzagvormen der ketting.
krammen, kremme, kremde, gekremp (gekremde)
(afw. ww. v. o.t.t. heer kremp; geer kremp; geb.
w. my. kremp) = met "krem" vastmaken: veurziechtig met dat sjeutelke! 't is gekremp.

krank, kraank, bn., bw. = ziek: - weurde, zien;
zwoer -; heer is pas - gewees; wat heet 'ne -e
mins dao aon? z. z i e k (e).
[kraank] in aUe vormen met sleept.
ss. doedkraank.
afl. krenkde, krenkelik(heid), kraank(ig)heid.
kranke, kraanke, m., -v.; my. = enkelv. = zieke:
noe wouwe al die aander - ouch e lavvemint hObbe;
'nen dokter moot altied gereid stoon um de -e te
hellepe.
[kraanke]
sS. kraankebezeuk, -zaol.
krankheid, kraankheid, v., kraankhede = ziekte,
minder gewoon en iets deftiger dan krenkde; ook
wei kraankigheid.
krankte, krenkde, v., -s = ziekte: dao zien doezend
-s en mer ein gez6ndheid; de blozerskrenkde, dat
is 'n lielike -; alderleij -s; de - oet de proementied = diarree; z. z i e k t e.
[kr~nkde; kr~nkdes]

blozers-, proemekrenkde.
krans, krans, m., krens en kranse, krenske = a) ring
van bloemen ook van bladeren = 'ne - van boterb16mme; de bruudsjes waoren in 't wit met witte
sjeunsjes, witte krenskes en 'n "voile"; b) vriendenof vriendinnenkring, waarvan de leden geregeld bij
elkaar komen; de bijeenkomst: vennaovend is -;
de dames hadde same e krenske; op 't krenske «'oorte
de luij benkelik doorgetrokke.
[krans; kranse; kr~ns; kr~nske]
ss.kransaovend; blajer-,b16mme-, kaarl
;,i;'rans.
krant, ongebr., z. g e z e t* (gazet).
kriioje (ziech) aon*, kraojde z., gekraoj,j
;Ich bemoeien met inz. zich vergrijpen aan: ze l()C'rJ~ rond
um zich orreges aon te kinne -; dao lik alderleij
foltergereij, boemet de Mestreechteneers woorte getrajaak, es ze zich aon hunnen evennaoste gekroojd
hadde; wat 'n diiogenete, um zich aon e paar katte
te -.
kraoje = A.N. krauwen, Rijnl. krauen = o.a.
krabbend wrijven, aanraken, quiilen, peinigen, enz.
(Rh. Wtb.).
ss.-afl. kinderkriiojer.
kraol*, kriiolke*, Z. k 0 r a a I 1.
krap*, bn., bw. = bros: de bruudsjes zien te weik,
iech hOb ze liever -; buffelskermenaote, binne zomig,
boete -; z. ook k rep k e*.
krapuul*, O. = uitschot, gemeen gespuis, janhagel:
Uk dich neet aon met zoe -.
I kras, (schrap) z. k ret s*.
II kras, kras, bn., nw., krasse; krasser, kraste =
heer is nog - veur z'n jaore = flink; krasse maotregele = streng; dat is - = zeer sterk.
afl. krassigheid, krasheid.
krassen, z. k ret s e*.
krauwen, krawwe, zw. = zacht krabben: kopke
- lof: kopke kraw}; Z. ook k r ii 0 j e (z i c h)*.
kravat, krevat, v., krevatte, krevetsje (kre- =
kra-) = herendas: 'n blouw -; 'n sjoen -,
e paar sjoklate letters en 'n groete peperkoke
vrouw had heeT op ze bed gevonde; heer bOnt z'n
- rech.
ss. krevattespang, -winkel.
Bijv. kervat.
kraw*, m., krawwe = dikke sintel: de koej6ng goojde
'm met 'ne -.
kraw, wisselvorm van k r e j* I of klow, z.
k I a u w? of Wa.crawe = crosse a jouer b.v.
dr~ut come ine crawe = courbe.
SS.

1 opper

2 krammerin
3 angel

krammerin*, m. = paardeharen snoer (aan een vishengel): de vesser heet z'n lijn opgewindeld in z'n tes,
met de roejen opper d'raon en 'ne peerdshaore -;
Zjang vlookde en zat met kow vinger e nuij stok aon; (spr. uit op z'n Frans). Ook: k r e h-.
krammerin
fro crin marin.
krammets(-)*, krammes(-)*, z. k ram s v 0 gel.
I kramp, kramp, m., -e en kremp" krempke
a} het sterk en pijnlijk samentrekken van =
spieren: -e kriege; -en in de boek; b) streken
z. kremp*.
[kramp; krampe; kr~mp; kr~mpke]; verg. k ram.
ss. boek-, maogkrampe.
afl. krampechtig; z. ook k rem pel i k*.
II kramp*, z. k ram.
kramsvogel, krammes-, krammetsvogel, m., -veugel
= winterlijster: - veugel op besjute in de winter.
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KREUK

KRAWAKE*
krawake*, krawaakde, gekrawaak = laat opblijven,
nachtbraken: dat laat - deent vetilI' niks, es me daan
op tied weer op moot, is me glJ1r neet fiksj dee heet
noets wie aandere geloupe en gelirawaak.
krawake = Rijnl. krawacken = in der Nacht
wachen oder nur wenig schlafen (Rh. Wtb.).
Het woord komt met deze bet. ook in andere
ned. dialekten voor. Een wisselvorm is kranewaken. Dit kranewaken = onrustig de slaap
niet kunnen vatten, vermeldt G. H. Wanink
als Twents-Achterhoeks; verwant aan Gents:
krawieken?
kredo*, m., kredoos = credo = geloofsbelijdenis;
(gezongen) deel der mis: nao de - ging heer de
kerrek oet.
kree, z. k r i e*.
kreeft, kreef, v., kreefte, kreefke: zoe roed wie 'n - j
de sjiere van 'n - .
ss. kreefteslaoj, -sop.
kreem*, v., kreme = zeug.
krees*, m., kreeste = Kristen in zegsw. wie korter
bijj Roerne, wie slechter - ; perfiesia met de nuije = gelukwens aan de ouders na het doopsel v. h.
kind.
kreet, z. keek*, kriet*, schreeuw.
kreets*, in de zegsw. van - aon = van voren aan,
van meet af.
kreets = kreits in de bet. van grens(streep), meet.
kreite*, kreitde, gekreit = plagen, treiteren: e keend,
'nen Mnd - ; wat kumste miech weer -? (Delruelle).
Schu. vermeldt kreten en andere klankvariaties.
Het woord schijnt aileen ten Zuiden v. d. Moerdijk voor te komen; z. W db.
I krej*, m., krejje = sintel: de koej6ng goejden 'm met
'nen dikke - ; van die kole k6mme vaal krejje.
krej wordt geidentificeerd met mnl. craye = middenrif. De kleur van de kraai (= Ma. krej) n.l.
zwart is zeker, indien identificatie juist is, van
invloed geweest op de levensvatbaarheid van krej
(= sintel)
craye. Geheel onmogelijk lijkt een
metaforische betekenisovergang van krej = raaf
tot krej = sintel overigens niet; Keu. Krei.
ss. krejjeoorrep, z. de lijst van straatnamen.
II krej*, z. k r a a i.
krek, krek, bn. = juist: - tien 00'1'; - zoe; - klink
get boeretig.
kreke(buimke)*, z. k r i e k.
krekel, kriekel, v., -e of -s, kriekelke = bekend insekt: dao zit 'n - ; de -e beechte = een middagslaapje doen, n.l. het hoofd zijwaarts tege de
warme "sjouw" leggen om een dutje te doen.
ss. kriekelezaank.
krem(-)*; kremertje, z. k ram (-); k r i em e r* I.
I kremp*, krempelik*, bn., bw. = karig, bekrompen:
ze mOste krempelik leve; iech haw neet van e kremp
leve; 't ete is get - .
[krllmp; krllmpelik]
kremp, krempelik
krimpe.
II kremp*, mv. = streken, z. een voorbeeld bij wolf.
[krllmp]
krilmtoert*, v., -e = roomtaart: besUl 'n - en 'nen
opzat.
Opm. Accent op tweede lid. krem- = fro creme.
kreng, kring, v., -e, kringske = duivelskind, niet
altijd ong.: en witste wat die - heet gedoon?
kring wordt zowel van m. als V. personen, prijj
aileen van V. personen of van dieren gezegd
z. p rij.
krenkde*, Z. k ran k t e.
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krenkelik*, bn., bw. = ziekelijk: wee trout noe met
zoe'ne -e maan! zijj is get - ; met 'n -e kleur nao
hti,or bevalling.
[krllnkelik] in aile vormen met sleept.
afl. krenkelikheid.
krenken, ongebr.; meestalfroissere, veur de kop stoete.
krennee*, v.(?), -s
wa. crene = gateau ou petit
pain par Ie milieu: de koffie stUng wer pret (= gereed) met -s oet d'n ove (Delruelle); z. ook k e r f.
krent, krent, v., -e, krensje = a) kleine rozijn zonder pit: in dat krentebruudsje vinste noe en daan ein
- ; b) vroeger in de verkl.: halve mark, ter waarde
van 50 Pfennig: drijj giJlle en e krensje en dao wouw
heer met traktere.
[krllnt; krllnte; krllnsje]
ss. Z. de vlg. lemmata.
af!. krenterig(heid).
krentenbaard, krentebaard, m. = verdroogde huiduitslag om kin of mond: 'ne vijze j6ng met 'n snOtsneus en 'ne - .
krentenbrood, krentebroed, 0., -broejer: 'n sneij - j
gwl. krentemik of in verkl. krentebruudsje.
krentenbroodje, krentebruudsje, 0., -s = klein rond
broodje met veel krenten: de sjeermoule v6nte geinen aoftrek mie, de luij aote liever -so
krentenmik, krentemik, v., -mikke = fijn tarwebrood met krenten en rozijnen: - en vlaoj, zoevaOl
memerwouw.
krlip*, m. = krip, dunne, doorschijnende gekroesde
(zwarte) stof: met 1!1Warte - aofgezat; 'n vwaal van
- of 'n kreppe vwaal.
af!. kreppe (= van krip).
krepke*, 0., -8 = kaantje; in vet of boter gebakken
kubusje brood: en de krepkes zien veur pa; erretesop
met krepkes.
krappen
krepke, verkl. van een woord als krap
= afsnijden; Kil. krappe o.a. = pars carnis abscissa.
krilpmots*, v., -motse = muts van of met krip voor
vrouwen: iech zal diech d'n - smere.
krlisj*, v. = bewaarplaats voor zuigelingen: wie de
- woort opgeriech.
kresj = fr. crllche (= krib).
krets,* v., -e, kretske = a) kras, krab: maak 'n dedoor; de h6bs 'n lieleke - in de geziech; met euveral
-e op; b) schurft: de - hObbej verwensing: krieg
de - (en korte erremkes)/ Z. ook gun n e n.
kretse*, kretse, kretsde, gekrets (gekretsde) = a)
krabben; krassen: heet diech de kat gekrets? ref!.
Wikske kretsde zich op z'ne kop, achter z'n oerj
hObste jeuk, dan mooste dich - , biste mooswief of
keizerin; met e sjerrep mets kretsden ''I' euver de
moer; b) met moeite ergens naar toe gaan in ss.:
jehl dat moot dan mer, zag heer en kretsde weer
't kloester op; c) (aardew.) met mesje of stalen
plaatje oneffenheden wegkrabben.
ss. aof-, doO'l'-, oet-, opkretse.
af!. kretser; bekretse.
kretser*, m., -s = a) iem. die "kretst"; kleingeestige
bezuiniger, duitendief: verwach dao mer gein vergeujing veur dien meujte; heer en zijj zien alle twie
-s; b) sekretaris: de - van de Tempeleers; nog:
'ne koeje - = lastig heer, kwaje baas.
kretsnagel*, m., -negel = (behangers)spijkertje: iech
ging miech e paar kretsnegel koupe op de MMnt; gwl.
in de verkl. kretsnegelke.
kreuk, kreukeI, kreuken, weI bekend, maar bij voorkeur krunkel*, (ver)krunkele*; Z. k ron k e 1,
kronkelen.
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KREUTELIG*

kreutellg*, = z. k r e u t s j *.
kreutsj*, bn., bw. = lichtgeraakt, korzelig: bis neet
zoe - vendaog; naast kreutsj ook: kreutsjetig, kreutssjeltig; kreutelig, kreuterig (Breuls): de Krokhamelse
waors iers van de vermeujdheid get kreutsjeUig gewees, meh kwaom noe weer op hiWren dreef.
kreutsj enz. verwant met het gewestelijke kreute
(dat o.a. in Overijsel betekent "een klein, lichtgeraakt, ongemakkelijk ding van een meisje") =
duo Kriite. Volgens Schu. die o.a. kreutelijk, kreutelachtig en kreutelen, kreutsjelig vermeldt echter
samenhangend met kreiten; Keu. Kriiiitsch =
krankelnde, zimperliche Person.
krib, krib, v., kribbe, kribke, kribbeke = a) ijzeren,
houten legerstede, Iedikant: de seldaot op zien -;
b) voederbak voor paarden, ezeIs: dao is gei voor
mie in de - ; met de vot tege de - = weerspannig;
't Kribbeke = het Kerstkribbetje; de - maag 't
peerd neet naoloupe, gezegd van meisjes ten opzichte van jongelui.
ss. kribwerrek; keerskribbeke.
kribbebijter, kribbebieter, m., -s = a) paard dat in
de krib bijt en de adem ophoudt: de kerel had 'm
verneuk, 't peerd waos 'ne -; b) twistziek persoon,
nijdas: 'ne lestige petroen, 'ne -, e grieniezer.
kribbelaar, kribbeleer, m., -s, kribbelere = iem. die
kribbelt, inz. sekretaris: de - van Mommes; naomes 't kOmmitee Kribbeleer II.
kribbelen, kribbele, zw. = haastig, slordig en klein
schrijven: get op papier -; z. ook k r i e bel e n.
afl. kribbeleer; gekribbels, gekribbel; bekribbele.
krie*, bn., bw. = nauwelijks voldoende: heer rappeleerde zich -, wee z'n femilie waor; 't broed is
zoe -.
krie, Schu. kree = krap, ook in allerlei Zn.
dialekten, z. Wdb.
kriebelen, kriebele, zw. = a) zacht krabben; kittelen,
jeuken: dao kriebelt miech get .in m'nen hals; iemes
met e struspier -; b) slecht schrijven, kribbelen:
me kint 't neet leze, zoe kriebelste op 't pepier; verg.
k rib bel e n, k r i e u weI e n.
afl. kriebel, kriebeleer, kriebelig; gekriebels, gekriebel.
kriek, 1, kriek, v., -e = kersensoort.
2, vero. kreek, v. kreke, nog in ss. als krekebuimke
b.v. fruitstruuk boe-Onder de krekebuimkes.
Andere ss. hebben krieke- zoals kriekebeer, -lambiek b.v. bijj de witte van Deurse drOnke ze e glaas
kriekebeer (= bier, waar krieken op afgetrokken
zijn).
Opm. In plaats van kriek, hoort men ook weI
zwarte keers.
I krieken, krikke: met 't - van d'n daag staoken alle
de vlaggen oet (1844).
Opm. Men hoort thans meer 't aonbrekevand'ndaag.
II krieken (van krekels), ongebr.; vervangen door
piepe, sjirpe, sjrippe.
krielhaan, -kip, z. k r u i p h a ant j e.
I kriemer*, m. = kremertje, spit: heer heet de - in
derok.
kriemer, wegens het spit liep men voorover gebogen ais een kramer met zijn mars op de rug.
II kriemer(-)*, z. k ram e r (-).
I kriet*, z. k r ij t I e n I I.
II kriet*, ffi. = huilbui: ze veel in 'ne - = barstte
los in. [kriet]
kriete*; krieter*, z. k r ij ten; k r ij t e r.
krieuwel, kriewel of krievel, m. = jeukte, prikkeling: de - in de keel hObbe.
afl. kriewelig, krievelig.

KRIKKRAK

krieuwelen, kriewele of krievele, zw. = a) dooreenkrioelen: dat krievelde op de Vriethof allemaol
doorein; b) kriebelen, jeuken: dao kriewelt miech
get in m'nen hals; iemes - met e struspierke.
ss. kriewel-, krievelhoos ( = korte prikkelende hoest).
afl. kriewel; krieweling: kriev-.
krieuwelig, kriewelig of krievelig, bn., bw. = prikkelbaar: dat weurt me - vaan.
kriewel-, krievelkroed*, z. gat.
I krijg, krieg, m. = het krijgen: dee is van de - meh
neet van de geef.
[krieg]
II krijg, kreeg en krieg, inz. in ss. m. = oorlog: en
wet geer wat veer speule goon? de kreeg van sevetig.
[kree:g; krieg]
ss. kriegsbedrief, -opemsie, -plan, -mod.
krijgen, kriege, kreeg, gekrege (afw. ww. v. o. t. t.
iech krijg, diech krijgs, heer krijg, geer krijg; geb.
w. my. krijg) = in het alg. met of zonder moeite
verwerven; ontvangen: 'ne breef -; ('t) kaajd -;
ruizing - met; heer heet get gekrege = een ongeluk,
een beroerte, enz.; (on)geliek -; e perses aon z'n
brook - = verliezen; heer heet e jaor gekrege = een
jaar gevangenisstraf; genog devaan -; jonge -; ze
kriege zich = zuBen trouwen.
[kriege; kree:g; gekre:ge] de gediftongeerde vormen met stoott.
ss. aof-, aon-, bijj-, door-, in-, ope-, oetkriege, enz.
afl. verkriege.
krijger, kreger en krieger, m., -s = strijder, soIdaat,
krijgsman: de kregers aal, die bleve doed in hunne
vaal; de mieste van de weuste kriegers, die vlDchde
door d'n angs gesmik (Franquinet).
krijgertje spelen, ongebr.; steeds naoluiperke speule.
krijsen, kriesje, kriesjde, gekriesj; als "boers" aangevoeld in de bet. van huilen.
I krijt, kriet, m. en o. = bekende, kalkachtige stof:
roed, zwart -; doeg get - aon d'ne keu; met dobbel(e)
- sjrieve; bijj iemes in 't (of: de) - stoon = in de
schuld.
[kriet]
ss. krietstriep, -wit.
II krijt, kriet o. = kampplaats: veur iemes in 't - trejje.
[kriet]
krijten, kriete, kreet, gekrete (afw. ww. v. o. t. t.
diech krits, heer krit, geer kret; geb. w. my.
kret) = het gewone woord voor schreien; refl.
zich door schreien in een zekere toestand brengen: kriet mer neet menneke! hel gekrete, gaw
vergete, z. v erg e ten; en ze bit en ze krit
en ze deit en ze sleit en ze met sorns wie 'n geit;
krietentere de straot oploupe; en 't (kinneke) kreet
ziech bOnt en blouw.
[kriete; kreet; gekrHe] de afw. ww. v. hebben
stoott.
afl. kriet; krieter; gekriets, gekriet.
krijter, krieter, m., -s = a) schreeuwer, huilebalk:
dat keend is 'ne -, d'n hielen daag jenk 't; b) vroeger: gehuurde huilebalk bij een begrafenis: de -s
hadde 'ne wijje zwarte mantel um en 'ne groete slaojbak van 'nen hood op; 't gebiiorde ins tot 'ne - dee
verzeuk waos, door ze jungske leet zegke: Peer kos
neet kriete, umtot meer doed waos.
krikke*, z. k r i eke n.
krikkele*, zw. = knappen, knapperend branden: 't
vuur krikkelde.
krikkrak, krikkrak, tw.: - sjoemlala/ -, steek 'm
in de zak, dan kin heer neet mie zien.
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II KROET*

KRIMPEN
krimpen, krumpe, kr6mp en krumpde; gekr6mpe
en gekrump (gekrumde) = kleiner, dunner, smal·
ler worden: de veuTTaod krump; dat Ondergood is in
de was stllTTek gekT6mpe; ze krump van de kaw; de
was deit de wol - .
krumpe heeft steeds in aIle vormen sleept.
ss. samekrumpe.
an. (zich) bekrumpe; z. ook k rem p (e I i k).*
I kring, krink, m., kring en kringe, kringske =
a) cirkelvormige gesloten lijn, rondte: 'ne - um
de maon bete1kent 'Tege; in 'ne - 'Tonddrieve; met
kring Onder de ouge; zoe maakde ze krink, goejde
hun bein in de loch en kankanneerde neve de V'TOUWluij op; b) cirkel: g'Toete kring kwaome in 't water
wie deen dikke stllin d'rin veel; c) groep bijeenbehorende personen, vrienden: in eus -e deit me
zoe get neet; nog: kringske speule = knikkerspel,
z. fl e t s e* en fl e t shu i f*.
[kdnk; kri:ng, kri:nge; kri:ngske]

Krlsteskoup*, m. = een verraderlijke, bedrieglijke
koop.
kritsjele*, zw. = sissend braden: iech huU'T al - op
't VUU'T de verrekeskerbenaoje.
kritsjele, onomatopee; z. ook k nit s j e I e*.
kroehelen, kruchele of krOchele, zw. = een korte
hoest laten horen, kuchen: 't - van d'n awwen deke;
die kaw is heer nog neet kwiet, heer kruchelt nog altied
wie 'nen awwe maan.

'n kr6ch b

kringske speule
II krIng*, z. k r eng.

krip; kris*, z. k r e p*; k r i s ten.
krispiensje*, in zegsw. de krijgs op de op je
baadje (Breuls); me zouw met die hits wei z'n hid
- verzoepe = bezit (M.A. 1861).
krispiensje, verg. Rijnl. krispines = o.a. Werkzeugkasten des Schusters (Rh. Wtb.); Gents: Sint
Crispinus = heel de boe!.
krissie*, m. = drop, gestold zoethoutaftreksel: d'n
aptieker gaof us eder 'n hamfel - ; - um sjuimke
til t'Tekke.
krissie = duo Lakritze < lat. liquiritia.
ss. krissiewatllT; krissierijjsta'Ttill = dropveter.
krissiereem*, m., -reme = lang stuk drop: veu'T vief
sent k'Teegste 'ne dikke - in dat knabbewinkelke;
Z. een alb. bij suikergoed.
kristal, kristal en kristaal, m. = a) fijn geslepen glas;
(als collectief) voorwerpen van kristal: 'ne beker van
- ; manjejiek - stOnt op taofel; b) met mv. kristalle
ook = natuurkundige term; verder naam van bepaalde gesteenten.
Bijv. ke'Tstal, kerstaal, kerstaol.
ss. kristalhelder, -viJrrem; sOkker-, zaajtkristalle.
afl. kristalle (bn.)
krlstallen, kristalle, bn. = van kristal vervaardigd:
'ne - luuchter, 'n - vaas.
kristeUer*, m., -e, kristelierke = a) katechismusboekje: 'ne nuije - ; oetzien wie 'ne versjao'Tde = verfomfaaid, slecht, gehavend; dat kin iech wie
m'ne - = door en door; b) katechismusonderwijs:
nao de - goon; de keplaon gaof - .
kristillier = A.N. kristenleer.
kristen, kris, m., kriste: 'ne goje, brave - ; Z. ook
k r e e s*.
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kroeht, kr6ch, v., kr6chte = a) onderaardse ruimte,
hoI: in de kr6chtll van de St.-PietllTsberreg; b) crypt:
in de - van Slevrouwe.
krliddel* en kroddel, m.- v., -e, kruddelke en kroddelke = kleine, dikke, min of meer misvormde
persoon: Graadsje, zoe hedde de kleine - ; dao stOnt
't kruddelke op d'n here; wat kOmme dao vmr -e
aon!
kr6ddel < verkl. van krod = pad (du. Krote);
Rijnl. kroddel = o.a. kleiner, dicker Mensch (Rh.
Wtb.).
kroed*, z. k r u i d.
kroedwes*, m. = een soort kamiIle: bijj de - Onderkinne de boere de geel knupkes es rijnva'Te en 't gries
es buimkeskroed; op 15 Augustus weurd de - gewijjd en bijj Onweer verb'Tant me het um de blikseminslaag til veu'TkOmme; ze heet hdiJre - gekTege =
ze heeft gebaard (Franquinet).
kroeg, kroeg, m. en v., -e, kruugske; gwI. herreberreg,
kaffee.
kroek*, z. k r u i k.
kroekesjerref*, m., -sjerreve = scherf van een gebroken kruik; min, klein persoontje; z. een voorbeeld bij k r 6 n s e I.
kroekestop*, m., -stoppe = kurk, stop V. e. kruik;
min. klein persoontJe: z'n V'TOUW is 'ne - .
kroen(-)*;kroenekraone*; kroep(-)*, z. k roo n (-),
kronen; kraan I; kruip(-).
kroep*, Z. k r 6 p I I I.
kroepoet*, m. (met klemt. op kroe-) = varkensbloed
met azijn en kruiden: - en ballekebrijj weu'Tden in
'ne kOmp bewao'Td, meh ze 'Taken oet de mode.
k'Toepoet = Rijnl. Kerbut = Pannas aus Wurstbriihe, Fleischstiicken und Buchweizenmehl (Rh.
Wtb.) of = krupoet = Balkenbrei (Rh. Wtb.).
kroes, (= beker), ongebr.
kroeskarper, z. g r 0 s s j e*.
I kroet*, z. k r u i t.
II kroet*, v., -e. kruutsje = broodkorst, -hap: Pieke
Msde de - neet; verg. k r u i d en k r u i t.
[kroe:t; kroe:te; kruu:tsje]
kroet
fro cr6ute.

<

KROPSLA

KROEZEL*
kroezel*, v., -e, kruzelke = dichte en fijne krul, kroes:
hoor in kroezele, in kruzelkes; z. ook k r 6 n s e I.
ss. kroezelekiJpke; kroezelhaor.
afl. kroezele (ww.).
kroezelen, kroezele, zw. = fijn, dicht krullen; kroezen: 't hoor begint te - ; met 'n heit tengske de hoore
aon de kant get - ; gekroezeld haor = kroeshaar.
krM*, m., kruf of kr6fte, krufke = a) bult (het
lichaamsgebrek): heer heet 'ne - ; krofte hObbe wie
de kemele; b) persoon met een bult: vroow Nelisse
waos e krufke; lieliken awwe -; ook weI: k roe f
b.v. wee wet, of ze indertied neet loupe met 'ne kroef.
krokgek*, bn., bw. = stapelgek: dat meidske maak
mich - ; verg. k nat s j g e k*.
krokodll, kr6kkedel, v., kr6kkedelle, kr6kkedelke:
boe in de breije Potsjefstroom 't krokkedelke zwump.
ss. krokkedellenei; krokkedelletraone, -vel.
krol(-)*, z. kruI(-).
krols, ongebr.; steeds luips.
krom, kr6mp, bn., bw., kr6mme; kr6mmer, kr6mste
= gebogen, tegenstelling van recht; dikwijis =
lam, met een gebrek bij 't lopen: 'ne kramme nagel;
'n krom lijn; e kramp iezerke; krom vinger, lijne,
huitsjes; loop neet zoe kramp = in gebogen houding; zoe kramp wie 'nen taka, wie 'n ziekel; krOmme
salamander = scheldw. tegen iem. die krom is;
van krOmp hout kamme geen rechte stake; 'n krOm
vrouw, kram pu; z. ook k rom m e.
kromp met sleept. predikatief, attributief o. enkelv. en adverbiaal; in alle andere gevallen krOm( -)
met stoott.
ss. krOmbek; krompligke.
afl. kramme, krommigheid; krumde.
krombek, kr6mbek m., (gwl. in 't mv.) kr6mbekke
= aardappelsoort: de aw soorte eerappele zien verdwenen, es 't vreuger gein krOmbekke woore, dan
dougde ze neet.
krlimbruudsje*, 0., -s = fijn tarwebrood in halvemaanvorm, thans weI halvemdJjnsje genoemd.
Opm. Vroeger ook kr6mpbroed, 0" kr6mpbroejer:
mellek moot iech toch hObbe veur mien krampbroejer
te bakke (1842).
kromliggen, kr6mpligke, gwl. in de onbep. wijs =
zich tijdelijk moeten bekrimpen, gebrek lijden: op
't ind van de moond moos heer altied - .
kromme, kr6mme, m., my. = enkelv. = iem. die krom
is, gebrekkig loopt, kreupel is: zuug dee - dao ins
de Papestroot opgespele! d'n eine Mdde ze de - ,
d'n aandere de lange.
kr6m, v., kr6mme: Mbste z'n vroow al gezeen? dat
is 'n-.
kr6mp, 0.: 't jangste is e - .
krom, krOmme steeds met stoott.; kramp met sleept.
krlimpbroed, z. k r 6 m b r u u d s j e.
krlimpeer*, m., kr6mpere = vero. naam van aardappel.
krompeer = Grundbirne.
kromte, krumde, v., -s = kromming: me zuut wie'
dee van keens geleefde stroum in z'n krumcles en
z'n drejjers puunt en lek de vrOchb're zoum.
kronen, kroene, zw. = a) een kroon opzetten, tot
de vorstelijke waardigheid verheffen: de keizers
woorte in Aoke gekroend; Karel de Groete woort in
Boerne tot keizer gekroend; b) de ereprijs toekennen:
tot euverwinner - ; nog (als v. deelw. of afl. van
kroon): boe iech woen, dao veul ieeh miech gekroend,
vergeleke met m'n vreuger woening = in alle opzichten goed, heerlijk.
afl. kroening.

=

kroning, kroening, v., -e
het kronen: de - van
de keuningin, de pous, de keizer.
ss. kroeningsdaag, -fies; keizers-, pauskroening.
kronkel, krunkeI, m., -e of Os, krunkelke = vouw,
plooi, kreuk: e kleid vol --e; zet dich neet in deen
inge zedeleer, de krijgs in d'ne rok alderleij --e.
Opm. in de bet. van sterke draai of bocht b.v. de
kronkels van een slang is krunkel niet gewoon, men
gebruikt dan gwl. krOnkel.
afl. krunkele (ww.).
kronkelen, 1, krunkele, zw. = kreuken maken, krijgen: veurziechtig, de krunkels m'ne sjollekl foj, wie
zuustiech oet, dat lint is gaans gekrunkeld.
afl. verkrunkele.
2, kr6nkele, zw., gwl. refl. = zich draaien, wenden in sterke bochten: heer krOnkelde zich wie
'n slang.
afl. krOnkeling.
krlinsel*, v., -e, krunselke = kruisbes: spott. klein
persoon: 'n klats wiemere en e sjeelke -e; 'n - plante
bijj de moer; dee kroekesjerrefl die - I deen dwerregl
die krodelel, sjriewden heer, wit van koleer.
krOnsel, een der wisselvormen van kroesel(bes),
duo KriUisel(beere), Kil. kroeseI(bezie); kroesel
(hetzelfde woord als ned. kroezel = ineengekruld)
wegens de fijne haartjes op de bes.
kroon, kroen, v., -e, kruunsje = a) krans, ook als
zinnebeeld van eer, roem: 'n - van deures; b) voortreffelijkheid, luister: de - is 'm van de kop gestoete;
de - spanne; c) (teken van) vorstelijke waardigheid: de - van de keuning, de keuningskroen; de van de keizer, de keizerskroen; de - van lngeland
verkriege; de geujer van de - ; dao is gein - , of doo
steit e kruiske op = de machtigste h. zijn leed;
z. ook k r u i n.
[kroe:n; kroe:ne; kruu:nsje]
ss. kroendomein, -geujer, -lies, -prins(es); grave-,
hertogs-, keizerskroen, enz.; blOmmekroen.
afl. kroene; z. ook g e k roe n d (bij kronen).
kroos, ongebr.; gwl. watergreun, waterpiante.
kroosjes, ongebr.; steeds mirabelle.
kroost (kinderen), kroos, 0., indien het gebruikt
wordt.
kroot*, Z. k a roo t.
krootsj*, Z. apekrootsj*.
I krop, krop, m., krop en kroppe, kropke = a) de
samengepakte bladeren van sIa: eine krop slaoj is
gen6g; b) zakvormige verwijding van de sIokdarm
inz. van vogels: de kropdoeve doen hunne - 86ms
zwOlle.
ss. kropdouf, -slaoj.
II krop, krop, o. = ongebuild tarwemeel; brood van
"krop": bToed van - of kropbToed; toen waore veer
blijj es veer - koste kriege.
ss. kropbroed••
krlip* of kroep*, m.
fro croup = bekende keelziekte: de - regeert.
kropduif, kropdouf, v., doeve = bepaalde duivensoort: weer 'nen aandere helt van kropdoeve of tortelduifkes; spott. V. 'n trotse dame: zuuch diech die
zich weer ins peerse, 't is 'n - I
krOppel*, m., -s of -e, krl>ppeike = iem. die kreupel
is, lam is, op krukken moet lopen: deen errerne kos neet gaw oet de veuj en toen heet 'm de bOs aongerijje.
kropper. kropper, m., -s = kropduif: hoegvlegers en
kroppers.
kropsla, kropslaoj, m.: - en andievie; num get met e paar eijer.

<
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KRUIS

KROSJERE*

krosjere*, krosjeerde, gekrosjeerd = haken, crocheren: 'n gekrosjee:rde spreij; met dat - bedOrrefste
diech d'n ouge; tant zaot te - .
ss. kTosjeernao(l)je, -werrek.
af!. krosjeerder; gekrosjee:rs, gekrosjeer.
krot, krot, v. krotte, krotsje: in e - woene.
ss. krotwoening.
krotesokker*, m. = bietensuiker.
kroukaar*, z. k r u i wag e n.
krouwe*, zw. (Weustenraad): veer krouwde nao bove
= klauterden.
kruehele*, z. k roc h e len.
kruld, kroed, 0., kruije, kruudsje = a) klein gewas
(met houtachtige stengel): verdruugde kruije; 'ne
wes kruije is geine kToedwes; veur maogpijn kraog
me e zekske kruije, dat me ziech met nuij leech op z'ne
maog mos legke; dao is gei - veur gewasse; b) specerij: peperkook met vdiJl kruije d'rin.
[krlled; krui:je; kruudsje]; verg. k roe t* II.
ss. kroednegel (of: kruijnegel); kruijentee; kToedwes;
kruijewien; boene-, buimkeskroed; touverkruije;
kruudsje-reur-miech-neet; krievelkToed.
afl. kruijenee:r; kruijerijje; kruijig; kruije; fmkroed.
krulden, kruije, kruijde, gekruijd = met specerij vermengen: 't ete waos sterrek gekruijd.
kruldenier, kruijeneer, m., -s = kleinhandelaar in
koffie, thee, krenten, enz.: bijj de - op d'n hook.
ss. kruijeneersbeukske, -waore, -winkel.
krulderij, kruijerijj, v., -e = specerij: dao mote get
--e bijj zien, anders is 't te flaw.
kruldill, kruijig, bn., bw. = specerijachtig: 'ne -e
peperkook; 't ruuk hijj zoe - .
kruldje-roer-mij-niet, kruudsje-reur-miech-neet, 0.,
kruudsjes-reur-miech-neet, eig. en oneig.
Bijv. kreudsje-, krudsje- r. om. -no
kruldnallel, kroed- of kruijnagel, m., -negel: de kruijnegel geven 'ne pikante smaak d'raon; z. nog een voorbeeld bij m u s k a a t; z. ook g r 0 f f e I s nag e 1.
kruier, ongebr.; vervangen o.a. door pekskesdreger;
verg. wit k i e 1.
kruij(-)*, z. kruid(-).
kruijtsel*, o. = een soort van schurft: es me de kevers
lang in z'n hand heel, dan waos me bang veur 't of kruizer te kriege. Men vindt ook de spellingen
kruitzel, kruissel, kruizer.
kruijtsel, afl. van een gewestelijk kruizen = bevuilen?
kruik, kroek, v., kruuk of kroeke, kruukske = aarden, glazen, koperen vaatwerk: 'n - beer, mellek,
water, zjenever; met 'n werrem - in bed; de - geit
zoe lang te water tot ze brik.
[krllek; kruuk; krlleke; kruukske]
ss. kroekestop, -sjerref; beer-, mellek-, water-, zjeneverkroek.
krulm, ongebr., aIleen sporadisch gehoord voor het
zachte witte binnenste van een brood(je) en dan v.
krulmel, grummel, m., -e, grummelke: d'n haon kaom
de grummelkes oet m'n hand pikke; veeg dich de -e
van d'n brook; dat is geine - weerd = niets; tegen
een klein iemand: de bis toch mer 'ne -.
grummel = mnl. gromel, diminutief evenals kruimel, verwant met lat. grumus = aardhoop.
ss. besjute-, broedgrummel.
aft. grummele (ww.); grummeltig en grummelig.
krulmelen, grummele, grummelde, gegrummeld =
tot kruimels worden: 't broed grummelt.
krulmelill, grummeltig, bn.: 't broed is vendaog zoe - .
kruin, kroen, v., -e, kruunsje = in 't alg. bovenste
deel v. h. hoofd a) geschoren bovenste deel v. h.
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hoofd bij R.K. geestelijken: de kToen sjere; ook van
bomen: de - van d'n eik; sjeer 'm de - = aansporing tot drinken, als iem. niet wil; b) hoofd: toen
kreeg heer 'tin z'n kroen um te trouwe; verg. kroen
= A.N. kroon.
[kroe:n; kroe:ne; kruu:nsje]
ss. kToenlies.
ss.-afl. kroensjering.
krulpen, kroepe, kroop, gekrope (afw. ww. v. diech
krups, heer krup, geer kr6p; geb. w. my. kr6p) =
a) op handen en voeten of knieen met de buik op
de grond zich voortbewegen: euver de gr6nd op 't
taak - ; dao krup 'ne piering, 'n spin; in ze bed
kToepe = naar bed gaan; b) vlak langs de grond
zich voortbewegen: dat fmkToed krup door den hielen
hoof; c) langzaam voorbijgaan: de nach kroop verbijj; d) zeer onderdanig zijn: kToepend beleef; de
Mbs es milicien gen6g gekrope, de bis kaptein van
mie garderizzjemint; z. ook s c h u I p.
[krllepe; krllop; gekrllpe] de afw. ww.v. hebben
stoott.
ss. kruper- of kroephttiJnsje, -hinneke; kToepnes; in-,
oetkroepe.
af!. kToeper; gekToeps, gekroep.
kruiper, kroeper, m., -s, kruperke = iem. die kruipt
inz.lage onderdanige vleier: iech vertrouw 'm neet?
't is 'nen echte - .
af!. kroeperig(heid).
krulphaantje, -hennetje, kruper- of kroephiionsje,
-hinneke, 0., -s = krielhaantje, -kippetje: soorte
heet me genog venaof d'n awwerwetsen lampersen
haon tot 't kruperhinneke touw; de koejang vroog
hii,Qr, of ze neet 'n koppel eijer van e kruperhinneke
Onder hliQr errem wouw oetbreuje.
krulp -in, kroepnes, 0., -nester = zeer klein huis of
vertrek: neums diech dat 'n hierenhoes? 't is e - ,
boe iech neet wei woene; wat is Mestreech tege eus
sjoen stad Kraowinkel? e -, niks aanders.

't Zwart Kruus in Wiek
kruls, kruus, 0., kruzer, kruiske = a) bekend strafwerktuig in de oudheid; aibeelding, voorstelling
van een kruis; ook: kruisbeeld: iemes aon 't stOnt op 't graafj
sloan; 'n invoudig houte b) zinnebeeldig-godsdienstig kruisvormig teken;

KRUISBES

KRUIZER*

kruisteken; het Kristendom: e - slorm; zich e
- make; iemes e kruiske geve = een kruisteken
maken over; Kruus en Halleve Marm; c) ordeteken:
't iezere - ; en op z'n boors arm e sjoen lint dreug
heer 't - van trouw, meh in z'ne brokebojem vindt
geer 'n twiede vaan z'n vrouw; d) muntteken: (gwl. kop) of maont; e) leed, ramp, wederwaardigheid: dao is vaol - en leid in de wereld; f) stuit,
lendenstreek: pijn in 't - ; g) muziekteken: - noch
mol kinne'n; nog: de zeve kruiskes achter de rok
hObbe = 7 maal X jaren zijn; 't Zwart Kruus in
Wiek = een in Wijk (de St.-Martinuskerk) vereerd kruisbeeld, waaraan een wonderlijke legende
is verbonden.
[kruus; kruzer; krui:ske[
ss. kruusbaog, -b16m, ·net, -offer, -punt, -spin, -tach,
-verband, -verbrmd enz.; groet -, hoes-, ridderkruus.
afI. kruse, krusige; kruselings.
krulsbes, ongebr.; z. k r 6 n s e I.
krulsdagen, kruusdaog, mv.: de drijj daog veur Hiemelvaart Mt me de - , daan trekke de boere beijentere door 't veld in de vreuge mOrrege; meh in de stud
merrek me neet vaal vaan de -.
krulselings, kruselings, bw. = kruisvormig: met de
bein - euverein in 'ne gemekelike stool.
Opm. Gewoner is euverkruus.

'n kroukaar

d'n awwe kroettore of polvertore
krulsen, kruse, kruusde, gekruus (gekruusde) = a)
kruiselings plaatsen; met gekruusde errem; b) refl.
elkaar voorbijgaan: eus breve hOMe zich gekruus;
c) ref!. elkaar snijden: die twie weeg - zich bij
Rothem; d) heen en weer yare: veur de kos blieve - .
afl. krusing.
krulsgang, kruusga(a)nk, m., -geng: in de - van Sintervaos.
Krulsheer, Kruushier, m., -e = lid v. e. bekende
geestelijke orde: de aw kerrek van de Kruushiere
(of: de Kruushierekerrek) met 't vreuger kloester lik
in 't hertsje van de stud.
krulsigen, krusige, krusigde, gekrusig (gekruisigde):
Slivvenier woort veur us gekrusig.
krulsjassen, kruusjasse, kruusjasde, gekruusjas: ze
zaote d'n hielen aovend te - , te pendoere of te t6ppe.
kruissel*, z. k r u ij t s e 1*.
krulsteken, kruusteike, 0., os: e - make; ze maakde
ziech e - ; bijj 't luze van 't ier8te geld smOrreges,
maakde de winkeleers vreuger e - .

krulsweg, kruusweeg, m., my. = enkelv. = a) plaats
waar twee wegen elkaar kruisen: ze bleve wachte bijj
de - ; b) statie: de nuije - in Sintervao8; de - beije;
Lof en - ; z. s tat i e.
krult, kroet, o. (gwl. pollefer): met l08 - sjete.
ss. kroettore; M8kroet.
[kr6et]
krultsel*, z. k r u ij t s e 1*.
krulttoren, 1, kroettore, m., -s = torenvormig kruitmagazijn: de kroettore van Wiek woort aofgebroke,
ein van de sjoenste monuminte van de aw vesting.
2, polvertore, m., -so
kruiwagen, kroukaar, v., -kare = voertuig met een
wiel en twee handbomen: me zaog de boere nao de
merret kOmme met e kejfke op 'n - ; de stelte van 'n
- = de handbomen v. e. k. In de fig. bet. van
"een voorspraak" gwl. k r u ij wag e 1 b.v. iemes,
dee 'm tat kruijwagel kaan dene, kint heerneet (Polis);
groete en hoeg kruijwagels zien nudig.
krulzemunt, ongebr., gwI. mentakruudsje.
krulzer*, z. k r u ij t s e 1*.

nog 'n kroukaar

215

KRUK

KUIP

= a) dwarsstuk aan
het boveneinde van een voorwerp (handvat): devan de steel braok aojj ook bij een deur: de - van
de lieuT had heer al in de handj b) stok met dwarshout: op kriJkke loupej e) zitplaats voor een vogel:
de vogel zaot op z'n - in de kouwj jongensspeelgoed:
de greunvink op 'n - waos 'n algemein ammuzemintj
d) draaiende kantoorstoel: aoch wat e gelOk, veer
zitte weer op eus - , zOnge de kleTTeke op 't statlhoesj
e) sukkel: in 't Latien is heer 'n - j Venus, de biB
'n - (naam van een toneelstuk).
ss. kT(jkas, -baoTj deuTkriJk. z. ook: k r 0 k g e k.
kruI, krol, v., kroIle, krOlke = a) sterke herhaalde
boeht; voorwerp met een krul: de weendeTike dTagen e kr(jlke in hunne staTtj wievdOl kroUe zien in 'ne
Techte verrekesstart? b) sierIijk rondgebogen lokje,
haar: zich krolle makenj Onder 't huudsje kwaom e
klei krolke oet.
ss. kTollebol, -kop, -mie.
afI. krollig.
krulhaar, krollend of gekrold haor, 0.: sjoen krollend
haor.
krulJjzer, krolletang, v., -e: met 'n heite - z'n haore
Bnerreke.
krulleboI, kroIleboI, m., -bolle (met klemt. op -bol)
= in deeg gebakken appel: met Sint-Gieles krege de
kinder 'ne - j in de bet. van krullekop steeds krollekop (met klemt. op krol-).
krullekop, krollekop, m., -kop = een hoofd met kruIhaar; iem. met een krullekop: 'ne zwarte - j (oud
Jiedje) en smOlders met z'ne - , dao geit heer met de
lochbal op.
I krullen, krolle, zw. = a) in de krulleggen, doen
krullen: met de krolletang z'n haOT - j b) in de krul
komen, zijn: dao - d'n haore vanj krollend (of: gekrold) haar = krulhaar.
ss. krolletang, z. k r u I ij z e r.
kruk, krok, v., krokke, krokske

'ne kTU8sejiks

II krullen (hout), ongebr.; z. s pie n*. De gelmporteerde kwelspreuk de kat die krOO de krolle van
d'n trap moest luiden: de kat die kreta 't spien van
d'n trap.
krulHO, krollig, bn.: - haoT.
krussef1ks* en kruzzefJks*, m., -e: kruisbeeld: 'ne
groete - h6ng aon de moer, deks keek haaT nao dat
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ineingesjlOkde liechaam van Slivvenier en beijde :rich
'nen Onzevader.
kruweel*, z. w r e e d.
kubbeIke*, z. k 6 b b e 1*.
I kucb, kuch, m., -e, kuehske = droge hoest: iech
hom 'ne - en dreijde mich um.
II kuch, kueh, o. (ook m.), kuehte = militair kommiesbrood: veer aote in de vreuger zwumsjaol met de
seldaote - j in de keTTek waos de bekkerijj en woorte
de kuchte gejabriseerd.
kuchele*, zw. = veel, voortdurend hoesten: nao die
kaw bliff 'r mer - .
kuchen, kuehe, kuehde, gekueh = kort en droog
hoesten: deen awwe maan zaot mer te - .
afi. kuch Ij kuchele.
kudde, kod, 0., kOdde, kOdsje = menigte vee; in het
alg. meuigte: e - sjMpj met gaan8e k(jdde kaome
ze kiekej in eder - is gemeinlik ei zwaTt sjaop,
z. koren.
Iruif, kouf, v., kouve, kuifke = a) opstaande haarbos: Net heet, dreug 'n koujj b) vederbos op het
hoofd: 't menneke van dee vogel heet e kuijke op
z'ne kop.
kulDeeuwerIk, z. k 0 k k e I e v i e*.
knijer* en kuljeI*, m. = beuzelpraat: moot iech dee
- noe weer d'n hielen aovend aonhuTe?
kuIkele*, zw. = over het hoofd buitelen: WDmke kuikelde door de kis wie 'nen dukeleer.
kuikele < kuitelen.
kuIken, kuke, 0., Os, kukensje of kuukske = a) jong
hoen; ook: kip: 'n jOng hin is e - , zoelang es ze piepj
dao kOmme voul kukes vaan = dat heeft slechte
gevolgen; b) domme vrouw, dom meisje: 'n maog
die vergit de kukes oet te hole, is ouch e - en
nag wei 'n uilskuke oj e - zOnder kopj e sjtom - j
e gek, diJl - .
ss. kukerasj kuke8kOTTejj uilskuke.
ss.-afl. kukekriemerj kuke8bTeujerijj.
kniI, koul, v., -e, kuilke = a) gat in den grond:
'n depe - gTaovej wee 'n - gTaoj VeuT 'nen andere,
veil zellej d'rinj bij verg. met kuilkes in de wange
= kleine holtes; b) kolenmijn: heer moot vennach
nao de -; nog: kuilke sjete (of: stoete) = knikkerspel o.a. aldus gespeeld. Een speier geeft den
andere een aantal knikkers, deze Iaatste voegt
er een gelijk aantal bij. De eerste werpt met
een schok al de knikkers in een kuiItje. Blijft
een even getal in het kuiltje Jiggen, dan krijgt
hij al die knikkers, en krijgt de andere de
knikkers buiten het kuiltje of omgekeerd.
kulmc*, kuimde, gekuimp (afw. ww. v. o.t.t. heer
kuimp; geer kuimp; geb. w. my. kuimp) =
kreunend zuchten, kermen; over onpasselijkheid
klagen: - wie 'n aajd peerdj deen awwe is altied aon 't - , 'n echte kuimkOnt! wat goon veer
noe beleve, kuimde Trijnsje = "kuimend" zeggen.
kuime, gew. ned. verwant met kuim = zanik;
Gents kuimen.
ss. kuimkOnt.
afl. kuimerj gekuims, gekuim.
knip, koep, v., -e en kuup, kuupke = houten of
metalen vat: 'n - beerj weite wat VeuT vim me
in de - heet; Adam en Eva zaoten in e kuupke,
Adam lujde ze beinsje op en Eva leet e puupke;
bij verg. preekstoeI: de keplaon in de - heet
good pTeke.
[kOep; kftup, kOepe; kuupke] verg. k 0 e p* II, III.
ss. bad-, beer-, waskoep.
afl. kuper.

KUIPER

kuiper, kuper, m., -s, kuperke = vaten- of tonnenmaker: 'ne vijze kier, dat 'ne - met z'n knecks ek
reipe um de droeve sloog.
ss. kupersgereidsjap.
af!. kuperijj.

kupersgereidsjappe
1 drlever; 2 moekl; 3 snippermets; 4 trekhaok;
5 leshaok; 6 tksser; 7 vaatkiJrreker

kuis, behalve in min of meer kerkelijke taai, steeds
omschreven.
I kuit, kuut, v., kute, kuutsje = vlezig achterdeel
van het onderbeen: valse kute; hObste glaze kute'l
zegsw. tegen iem. b.v. 'n jongen die in de kerk
niet knielt; iemes in z'n kute kniepe; kute good veur
mossele met te rape, n.!. dunne kuiten of mager
kute; zich ek kute oet 't lief loupe, zich. ek kute
oetsjriewe, oetbloze = tot bezwijkens toe z. opm.
k u i t II; nog mer ins de kute gesmeerd en d'rop
oetgegaange = zich goed voorbereiden.
ss. kuteflikker, -paTade (vero. als dames de rokken
optilden b.v. op een modderige weg).
II kuit, kuut, v. = viszaad: hiering :Wnder - ; hiering
of - van get wellen Mbbe.
ss. melleker-, riegerkuut; kuutspier.
Opm. In zich ek kute oet 't lief loupe, oetsjriewe,
oetbloze is kute oorspr. weI kuut = kracht, zaad.
kuitenfiikker, kuteflikker, m., -s: 'ne - sloan.
Kuk, in de zegsw. 't land van - b.v. iech goon veur
't land van - mie pekske make noe = sterven.
Opm. Jaspar vermeldt een bijw. kuk met de bet.
op het punt zijn te vallen, onder te gaan.
kuke*; kukesklirrei, z. k u ike n; kip pen man d.
kuke(s)~emer*, m., -s: 'ne koupmaaninhinneneump
me 'ne-.
I kui, kOl, m. = nonsens; onbeduidend gepraat, gedaas: wat 'ne flawe - ; sjeij oet met dee - .
kOl heeft sleept
S8. kOlkook.
ail. kOlle (ww.).

KURK

II kui* of klil*, m. = kegeljongen (Breuls); verg.
k 0 e j e 1*. Beide woorden zijn on8 onbekend.
kuieraap*, z. k 0 0 1 r a a p.
kulkoek, kOlkook, m. = nonsens, dwaze praat: 00'
is allemaol - , watste dao vertels.
kuilen, kOlle, kOlde, gekOld = foppen, bedriegen:
ziech laote - ; nein, nein, ek kOls mich neet! noe zien
veer gekOld = er slecht aan toe, gefopt.
[kO:lle; kO:lde; gekO:ld]
ss. kOlb1'oor (= bedrieger).
af!. kOllazje, kOllerijj: 't is allemaol mer - , eke
polletiek.
kunnen, k6nne, gek6s, z. voor andere vormen beneden = a) in staat, bij machte zijn; heer k68
neet mie zien; veer k6ste neet mie 8preke; dat
koste veer us permittere; b) hulpww. van wijze:
dat zouw - zien; ze - wei te laat zien = zouden
kunnen.
Indicatief praesens: iech kaan, diech kaans, heer
kaan, veer k6nne (of: kane), geer k6nt (of: kaant),
zijj k6nne (of: kane) dit neet doen.
Imperfectum: iech, diech, heer k6s (of: iech, heer
k6n; diech k6ns); veer, zijj k6ste, geer k6s.
De vormen van kinne (= A.N. kennen) worden
dikwijIs voor kunnen gebruikt, b.v. dao kin iech,
kinne veer neet tege = kan ik, kunnen wij; OOt zouw
kinne = kunnen; z. ken n e n.
ss. aof-, oet-, touw-, (e)wegk6nne (of: -kinne).
af!. kuns.
kunst, kuns, v., kunste, kunske = a) verkregen vaardigheid: de - van koke liere; 't is mie - van te
bewaore es van te vergaore = zuinigheid is groter
kunst dan verdienen; b) het vermogen schoonheid
op te wekken; kunstwerk: ek - van ek sjeltk1'8; 'n
ekspoziesie van aw - ; c) handigheid, vaardigheid:
Mbbe is Mbbe, meh kriegen is ek - ; dat is gein - ,
watste dao deis; d) dressuur: d'n hOnd kunskes liere;
e) kunstgreep, vingervlugheid: kunskes met ek
kaart; kunste make; f) frats: wat zien OOt veur gekke
kunste?
ss. kunsakatkmie, -bein, -boter, -gebeet, -gesjiecknis,
-hanekl, -leech, -mes, -rijje, -sWk, -vleeg, -werrek
enz.; bouw-, sjeltk1'-, teikenkuns enz.
ss.-afl. kunstemeker.
af!. kunsreneer, kunstig.
kunstenaar, kunsteneer, m., -s en kunstenere: 't zien
kunstemekers, gein kunsteneers.
Opm. Het gebruikelijke woord is a1'ties.
kunstig, kunstig, bn., bw. = a) met kunst vervaardigd: e - neske; b) handig: OOt is - gedoon.
af!. kunstigheid.
kunstvaardlgheid, kunsveerdigheid, -vierdigheid, v.
= bekwaamheid, vaardigheid in de techniek van
een of meer kunsten: euver z'n eige - stOfle, dat
ekeg heer noets; de perfesser begos miejer - van z'n
lierlinge te vordere.
kuper*, z. k u i per.
kurjoziteit*, v., -e = merkwaardigheid; merkwaar
dig iets: veur ek - Mbbe veer ein van ek twie
rekeninge aofgesjreve; 'n verzameling van alderleijj
-e.
kurk, kOrrek, 1, stofn., ~.: d'n Opper wa08 van - ;
echte, naogemaakek - ; 2, voorwerpsn., m., -e,
kOrrekske: doeg ek - op ek fles; in deze bet. gwI.
st 0 p, z. a.
ss. kOrrekedruug; kOrrekegeld.
ss.-af!. kiJrrekentrekker.
af!. kOrreke (= a) van kurk; b) een kurk op een
f!es doen).
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KURKEGELD

KWAKEN

kurkegeld, korrekegeld, o. = geldeIijke tegemoetkoming aan de kastelein, indien men zijn eigen
wijn bij een diner meebrengt: - betaole; 't - is
vieftig sent per fles; in deze bet. gwl. s top p egel d*.
kurketrekker, korrekentrekker, m., korreketrekkers:

kwaadspreken; - steuke
tweedracht zaaien,
z. ook k wad e.
ss. koedspreke; kattekoed.
ss.-afl. koedspreker; -spreekster.
Opm. Vero en thans "boers" is kaod, bn. en zn.:

hool miech ins 'ne - , dezOOder kTijg iech de fles neet
ope. Ook: stoppentrekker*.

(1837 O. A. A.).
kwaadaardig, koedaordig, bn., bw. = boos van
aard; gevaarIijk: 'ne -en h6nd; 'n -e krenkde.
afI. koedaordigheid.
kwaaddoener, ongebr.; steeds omschreven.
kwaadheid, koejigheid, v. = boosheid, gramschap:

kursus, kurzus, m., kursusse.
kus, kushandje, z. p u u n*, p u u n hen n e k e*.
I kussen, z. pun e*.
II kussen, kosse, 0., Os, kosseke en kossensje = met
dons, kapok, enz. opgevulde zak om op te zitten,
het hoofd te laten rusten enz.: lek nog e - op 't bU;

de kinder goojde zich met de kosses nao; met e in z'ne rok.
ss. kosteek; kop-, spaange-, wind-, zitkosse.
kussensloop, z. k 0 s tee k*.
I kust, kos, v., koste: 'n gevierlike - .
ss. kosbatterijj, -leech, -wachterO; Noordziekos.
11 kust, in de zegsw. te kos en te kdor = voor 't kiezen,
zoveel men maar wi!.
lrute(-)*, z. k u i ten (-).
kuut*, z. k u i t I en II.
kuul*, z. k 0 0 I I.
I kuur, kuur, v., kure = geneeswijze: 'n - vollege.
ss. vermageTingskuur.
II kuur, kuur, v., kure = griI, nuk: dat meidske heet

kure; veer zolle 'm die kure wei aofliere.
ss. apekuur.
kuusj*, v., -e, kuusjke, gwl. in de verkl.

=

varken:

veer hadden 't euver sjdop en noe zien de kuusjkes
aon de beurt; spotn. voor de "fiIosofen" in Rolduc.
kwaad, koed, 1, bn., bw., koeje; koejer, koejste,
koedste = a) boos, toornig: gaw - weurde, heer
is - op miech; kiek neet zoe - ; b) verkeerd, slecht:

e - wief en 'n kas zOnder geld is erreg; 't gief mer eiwief op de wereld, meh mennigein meint, heer hej ze;
koej ouge kTiege = slecht ziende worden; slechte
ogen krijgen; koej loch; te koejer trouw zien; iech mein
't neet zoe - met diech; de koejen Mnd zien = de
zondebok; 'ne koejen hood = gevaarIijk; zich koed
blood make = zijn gezondheid benadelen uit ongeduld of gramschap; koej vrun weurde = vijanden;
't te - kTiege = in moeiIijke omstandigheden geraken; e - gewete hOMe = slecht; zoe good en zoe
- wie 't geit; 'ne koeje geis = een boze geest, een
duivel; dee is bekind wie - geld = lett. als vals
geld, overal berucht.
Opm. koed adverbiaal, predikatief en attributief
o. enkelv.; in aIle andere gevallen koej(e); z. trappen van verg. boven.
ss. koejong, koejrong.
afI. koejigheid, koelik; koedaordig; z. ook k wad e.
2, koed, o. = a) het niet goede, het verkeerde,
slechte: Ct) good en Ct) - kinne OOdersjeije; b) verkeerde, slechte handeIing, zaak, nadeel, letsel enz.:

·iemes gei - winse; e noedzakelik - ; dat zal diech
neet vdOl - (of: koeds) doen; dat kin gei - = nadeel
opleveren; - spreke van, euver iemes = lasteren,
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z'n vrouw duvels kaod gaof hdom veur antwoord.

is d'n - verbijj? doen slikden heer z'n - in en zag
lachentere . . .
kwaadspreken, 1, koedspreke, 0.: dat - en door de
tan Tiete op die koffiepartijje begos Mor te verjele;
2, koedspraok, v.: al wat ze van hdom vertelde, was
- en anders niks.
kwaadsprekend, koedsprekend, bn.: -e dames van
't nejkrenske.
afl. koedsprekendheid.
kwaadtong, koejtong, v., -e (met k1emt. op -tong)
= kwaadspreker, kwaadspreekster: de -e in

Mestreech zegke tot . ..
kwaak*, 1, tw.: - / - / k16nk van de viever 'tin d'n
duustere; 2, zn. 0., kwake = naam van het geluid;
z. een voorbeeid bij k r a a i.
kwaaI, kwaol, v., -e, kwaoike = (siepende) ziekte;
overdr. bederf, ramp: m'n aw - ; dee heet'n lielike
- in d'n Dos gekrege; iemes de - aondoen = iem.
ziek van aCkeer, verdriet, waiging maken; de - aon
iemes hObbe = de hekeI; overdr. de -e van euzen tied.
ss. maog-, zenewkwaol.
kwalt, kwab, v., kwabbe; gwl. kwabbel, m., -e = weke
k10mp vet of vlees: ganse kwabbele vet hinge d'raon.
ss. vetkwabbel.
kwabaaI; kwabbel*; kwabs, z. k w a k b 0 I; k w a b;
k w a p s.
kwade (de), koeje (de), m. = de duiveI: es ederein 't
zijnt kTijg, dan kTijg de - niks = bij een rechtvaardige verdeling (b.v. verdeelde erfenis) komt
de duivel (de verpersoonIijkte onrechtvaardigheid,
of: de twiststoker) te kort; dat is 'ne koeje (of:
koejeTik) = kwaaddaardig iemand.
kwadraat, kwadraat, 0., kwadrate = vierkant: in 't
-; 'nen ezel in 't - = in folio; in kwadrate verdeile.
kwajongen, koejong, m., -es = ondeugende jongen,
min. snotneus, aap: de -es ammezere zich met stein

te goje; lielike - / pak diech eweg! doeg toeh neet wie
e koejungske; z. ook k 0 e jon g e*.
afI. koejOOgesechtig.
kwajongenstreek, koejongestreek, m. of v., -streke:

voel water oet de pole en de got met e spTitske spruite
op de witte gepinde motse van de aw vruikes, dat
waos 'nen eehte -.
kwak, kwak, 1, tw.: - / - / - / en de kwakvorse begoste hun kOOsaer; 2, m., kwakke = naam van het
geluid: met 'ne - smeet heer 't book op de grOOd.
kwakbol*, m., -bolle = kwabaal: d'n iel moot sjoen
blaank van OOdere zien, welt heer neet nao de moeras
smake, wie 'ne - deks deit
kwaken, kwake, kwaakde, gekwaak = a) het geluid
Iaten horen van eenden, kikvorsen en ook weI van
andere dieren: huur die eende inser -; b) luid praten, schreeuwerig snappen, IBid schreeuwen: en die

dames kwaakde mer OOderein, tot iemes huren en
zien verging; bijj eder spdolke van de kinder woort mie
gekwaak en gekeek es de luij leef waor.
afI. kwaker; gekwaaks, gekwaak.

KWAKKELEN

KWETSUUR

kwakkelen, kwagkele, kwagkelde, gekwagkeld =
8ukkelen: d'n hiele winter hOb iech gelwagkeld; ook
weI: k w e g k e I e.
88.

lwagkeljaOTe.

afl. kwagkeleer, lwegkeleer.
kwakkelwinter, kwagkelwinter, m., -8 = 8lappe
winter met afwisselend weer: dat waos geine
,

me kos weer ins van "winter" spreke nao al die
kwagkeljaore.

kwakken, kwakke, kwakde, gekwak (gekwakde) =
a) met een plof werpen: z'n beuk lwakden heer tege
de grand en toen devendoor; b) met een plof vallen:

heer lwakde tege de moer en braok z'ne reehtererrem.
kwakkerd*, kwakvors(-)*, z. kikvors(-), kikk e r (-).
kwakzalver, kwakzallever, m., -S: op de merret bijj

't Stadhoes stont 'ne - z'n zellefkes en drenkskes te
verkoupe; 'ne polletieke - = bedrieger.
afl. lwakzalleverijj.
kwalijk, koelik, bn., bw.

=

a) niet goed; euvel:

nump miech neet - menier, iech wis 't neet; dat
num iech diech zier -; b) nauwelijks: - kinne daokomme; - genog; e) onpasselijk, het bewustzijn
verliezend: in de kerrek is ze - gewOOTde, gevalle; eet
get mie, dan velste neet bijj aander luij - op d'n trap.

kwaliteit, kwaliteit, v.,-e = hoedanigheid,eigensehap:
dee jange mins heet -e = goede eigensehappen.
kwanselen, z. toe s j e* (= A.N. tuisen).
kwansuis, kwanswijs, kwansijs,l, bw. (metklemt. op
lwan-) = in sehijn, voor de leus: - of heer zich
erreg moos spoje, leep heer nao de stasie; 2, m.: dat

is allemaol mer 'ne -, ze meint 'r niks vaan.
[kwansijs]
kwaps, kwepsj, bn., bw., = a) ziekelijk week: dat
geziech zuut zoe - oet; b) week, zonder smaak, tot
rotting dreigend over te gaan: 'tfruit weurt mOrrig

en daan -

of rot.

kwart, 1, kwaart, 0., -e: e - vlaoj = een vierde deel.
ss. twiekwaartsmaot.
2, ke(r)teer, 0.: 't is -nao drijj = kwart over drie;
(ke- = ka-) z. k war tie r e n k war t j e.
kwartaal, kwartaol, 0., -e = het vierde deel v. e.
jaar; driemaandelijkse termijn, driemaandelijks
bedrag: met 't - betaole, neet maondeliks; 't ierste
- van dit jaor heet heer nog neet betaold; verg.
k art a 0 I e*.
kwartel, kwartel, v., -s., kwertelke = bekende trekvogel: zoe douf wie 'n -; zoe vet wie 'n -.
kwartet, kwartet, 0., kwartette = vierstemmig muziek- of zangstuk; de 4 spelers of zangers: 't -

vaan de Staar.
ss. lwartetmuziek; piano-, strieklwartet.
kwartier, kerteer, 0., kertere en -s, kerteerke
a) vierendeel van een uur; in deze bet. ook dikwijls
k e tee r; - nao tien = over tien; e - um te speule;
e good ke(r)teerke loupes; b) bovenwoning, deel van
een woning; e sjoen - in de Groete Staat; e) sehijngestalte van de maan: dee wachde of heer ouch 't

vijfde - van de maon kOs zien.
ss. zomer-, winterkertere; bovekerteer.
kwartje, 1, wollemke, 0., -s; vero. z. willempje;
2, kwartsje, 0., -s: de aw zellevere -s zuut meneetmie.
I kwast, kwas, m., kwaste, kweske = a) borstelbundel aan stok; dik penseel: eve met de - d'reuver
goon; b) bundel haren, draden als franje: de sabel

met de-.
sabel-, sjelders-, verref-, witlwas.
ss.-afl. lwasterijj.
88.

II kwast (knoest in hout), z. a

0

s 1*.

III kwast, kwas, m., kwaste = malle vent, zot, kwibus: zoe'ne - hOb iech nog noets gezeen.
afl. kwasterig(heid).
IV kwast, kwas, m. (als stofn. en voorwerpsn.)
bekende drank; veer drinke -; miech 'ne - en de
aandere beer.
kwastelorum, kwastelorum, m., -s = kwast III.
kwasterijj*, v., -e = allerleij kwasten (bet. I):
euveraal knuip en -.
kwatsen, z. k w a t s j e*.
kwatsj*, 1, tw.: en - ! dao vloog 't iesweffelke in 't
geziech van de Waol; - ! dao laog heer in de knetsjetige sliek; 2, zn., m., -e = naam van het geluid:
met 'ne - veel (of: goojde ze) de podding op de grand.
kwatsje*, kwatsjde, gekwatsj (gekwatsjde) = a) met
een "kwatsj" werpen, neersmakken: huidvleis van
de boer, 't zien gekapde pieringe, kwatsj (of:flets) 't
tege de moer; 't tempies ontwortelt buim, verbriezelt
rotse, kwatsj op mOr en taak demet (Franquinet);
b) met een "kwatsj" vallen, neersmakken: heer
kwatsjde tege de grand.
kwattertemper*, m., in de zegsw. es de luij kerremis
hOMe, heet 't vie -, dan bekommeren zieh de
boeren niet veel om het voeren; z. qua t e rtemper(dag).
kwazie*, 1, bw. = alsof, voor de sehijn: heer deeg-,
of 'r miech neet zaog; 2, m., -s = uitvlueht, gezoehte verontsehuldiging: dat hiel verhaol waos 'ne
- um neet hove te komme; verg. k wan sui s.
kwee, kweij, v., -e = bekende plant, vrueht er
van: -e plante; zjem van --e; zoe geel wie 'n (of: kweijpeer).
ss. lweijappel; kweijezjem.
kweek, kweekgras, kweek, v., = onkruid in tuin en
bouwland, kweekgras: boete hOnsgraas, de graof en beverkesgraas zien nog versjeije soorte graas.
kweeksehool, kweeksjaol, v., -e: de - op d'n Tongerseweeg.
kweepeer, kweijpeer, v., -pere: zoe geel wie 'n -;
es ein zoe geel is wie 'n -, dan heet ze gei kleurke
wie e bellefleurke.
kweert*, v., -e, kweertsje = eeltplek; in het my.
eelt: onder miene rechtervoot hOb iech 'n -; van dat
roeije krijgste --e aon d'n han.
kweert, wrs. hetzelfde woord als Kil. quersehel =
knobbel en als het door Seh. vermelde kwerdel.
Geheel zeker is de afl. niet.
kwegkel(-)*, z. k w a k k e I (-) en vlg. lemma.
kwegkeleer*, m., -s = iem. die ziekelijkis, voortdurend ziek is, sukkelt met zijn gezondheid.
kweke*, kweekde, gekweek = met hoge stem kwaken, sehreeuwen: Hellige bidvrons! watis 't, lweekde
meerke.
kwekeling, 1, kwik, m., z. k w i k* I I I.
2, kwekeling, m., e.
kweken, in de bet. van "in het leven roepen en
tot ontwikkeling brengen" omsehreven o.a. met
t r e k k e.
kweker*, m., -s = keep, bosvink: heer zouw lang mote
raoje, ie 'r wis wat 'ne - waor.
lweker, afl. van kweken = naam v. h. geluid van
eenden, ganzen, kikvorsen.
kwepsj*, z. k w a p s.
kwets, kwetsj, v., -e = langwerpige blauwe pruim:
'n - is e soort apaart, 't zien gein lweijpere en gein
kweijappele.
kwetsen, ongebr.; gwl. blessere of fig. jroissere, veur
de kop stoete.
kwetsuur, gwl. blessuur, z. b I e s sur e.
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KWEZEL

LAADSTOK

kwezel, kwezel, v" -eof Os, kwezelke:'n aw -; -, totdat
kump 'nen ezel (nl. iem. die ze ten huwlijk vraagt);
verbeelt uuch, zoe'n - , ze is gestorreve en geine sent
heet ze aon de femilie naogelaote; de daog in de midde, zag d'n duvel, en doe stOnt 'r Wsse twie -e.
Opm. Voor een man gebruikt men veelal lewezeleer.
afl. lewezele (ww.); lewezelarijj of lewezelderijj.
kwibus, kwiebes, m., kwiebese, kwiebeske = zot,
dwaas: awwe - , wat verbeelste diech well

'ne lewiezenjaer
kwiezenjaer*, m., Os, kwiezenjaerke = keukenfornuis: de - woort gepotloed; de muster van de - ; de
- neumde veer ouch 't kookmasjien; spott. dee
milletaer heet 'ne kop wie 'ne-.
Bijv. kwissenjaer.
kwijl(en), gwl. zeiver(e); z. z eve r (e n).
kwijnen, kwijne, zw. = verminderen in kracht,
langzaam achteruitgaan (als Hollandisme aangevoeld): na d'n doed van hMre maan bleef ze -.
kwijt, kwiet, bn. = verIoren, weg: m'n sent bin iech - ;
get welle - zien; dee z'n waor welt - zien, moot ze
sjoen oetwinkele; iech bin 't - = herinner mij niet.
ss. lewietrake, -sjelle.

I kwik, kwik of kwiek, bn., bw. = levendig, vlug,
beweeglijk: 'ne vogel is e - , vief bieske.
ss. lewikstart.
II kwik, kwik, m. = kwikzilver: d'n termometer waos
met alkohol, neet met - ; de hObs - in de lief = bent
zeer beweeglijk (als kwikzilver).
ss. lewikberremeter, -termometer, -zellever, -zallef.
III kwik*, m., kwikke, kwikske = a) spott. kwekeling van de kweekschool voor onderwijzers: de
kwikke, veural die van Friesland kaome, k6ste altied
good sjaarse; b) spotn. voor een Broeder: - / - /
reep de koej6ng achter de rok van de Broeder.
kwikke*, my. = yang, z. afb. bIz. 448.
kwikstaart, kwikstart, m., -stert = bekende vogel;
overdr. beweeglijk persoon: kinstiech 'ne - Ondersjeije van 'nen iesvogel? dat keend is 'ne - .
kwinkslag, ongebr.; gwl. grap, mop.
kwint, kwint, v., -s = vioolsnaar, inz. in de uitdr.
doe sprOng 'm de - = werd hij kwaad.
kwispedoor, z. roc h e I pot s j e*.
kwispelaehtig, kwispelechtig, bn., bw. = a) voortdurend kwispelend (bet. b): e - keend; bis toch neet
zoe - ; b) wispelturig: de bOrregerijj is noets lewispelechtiger gewees es noe.
kwispeleer, kwispeleer, m., -s of kwispelere, kwispeleerke: dee kleine - k6s zich neet stel hawwe.
kwispelen, kwispele, zw. = a) heen en weer bewegen, kwispeistaarten: d'n hOnd lewispelde met z'ne
start; b) zich met weinig geruis heen en weer bewegen, of zich bewegen: jOng, zit neet zoe te - /
stellekes kaom heer achter miech um gelewispeld.
S8. kwispelkOnt (= kwispelaar).
afl. kwispeleer(ster); kwispelechtig.
kwispelstaarten, steeds: met z'ne start kwispele.
kwistig! ongebr. vervangen o.a. door (zier) rejaol.
kwitantie, kwietansie, v., Os, kwietansieke = kwijtbrief: hObste 'n - devaan? iech had de - verlore.
ss. kwietansiezegel.
kwiteren, kwietere, zw. = voor voldaan tekenen: de
rekening -.
Kyrie elelson, Kyrie eleison, m., dikwijls Kyrie, m.:
de zengers mooste 'ne nuije Kyrie (eleison) instudere;
d'n hiele - (of ook weI gespeld: kierejee-eleison) =
de hele litanie d.i. de hele boeI, het langgerekte
(vervelende) verhaaI, de hele sleep, enz.

L
= in plaots van 'n I zag 't menneke
altied 'n r; de hoofletter L.
I la, la, v., la's = muzieknoot: 't is 'n -, gein si.
II la, laoj, v., laoje, liiOjke = a) in- en uitschuifbare bak bij een tafel, kast enz.: kiek ins in de
beuvenste - van de kemood; overdr. maag, buik:
heer heet z'n - vol = is verzadigd, is vol wijn,
bier; orreges z'n laoj vaan vol hObbe = ergens
meer dan genoeg van hebben; b) geld, finantien,
kas: toen gaof dee zate baoj de Uste knepkes oet
de laoj; de nestor van de Raod zag aon de wethawwer van finansies, tot heer ins in ze IMjke
zouw loere, of d'r neet get te uinde waos; in de
- geslaope hOMe = verdacht veel geld op zak
hebben; volgens Franquinet bet. in de winkellaoj

I, I, v., 1's, 1'ke
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geslaope hOMe = kromme gebogen centen uitgeven (die hij krom gelegen heeft). Z. s t 0 f I.
ss. geld-, tafellaoj.

geweer met laojstek oet 1864
laadstok, Iaojstek, m., -stekke = stok of stang, waarmee de lading werd aangestampt: 't gebaorde soms
tot de - in de luip bleef zitten.

I LAAG
I laag, laog, v., laoge, laogske = a) rij van naast
elkaar liggende dingen; 'n rij kanonnen: 'n dikke kiezelstein; de volle - geven, fig. overstelpen met
woorden, verwijten, enz.; heer lach venclaog, mer
heer krijg z'n - ; b) stof, zich over, onder iets uitstrekkende: 'n dun - semint; 'n - zand, dTek.
ss. korrek-, stm-, veTTeflaog.
II laag, lieg, 1, bn., bw. = a) van geringe afmeting
naar boven: iech wouw dat deuTke dooT, dat hiel deuTke; - vlege; 'n - gestoke kamer; - bijj de gr6nd
(eig. en fig.); b) op zekere afstand naar beneden:
- water = het laagste punt van de eb; de wolleke
haange lieg = eig.; fig. als iemand een dik achterwerk heeft; c) fig. de golde steit - n.1. in waarde;
'ne -en toen = diepe; 'ne -e pries = geringe;
- takseTe; 't lieger 6nderwies; e - kaTakter = slecht
gemeen; 2, als zn. ooeg en - = aanzienlijken en geringen.
afl. liegde, liegheid.
laagheid, liegheid, v., gwl. fig.: de - van dat veTTood
= slechtheid, gemeinheid; dat waos 'n - = gemene daad.
laagte, liegde, v., -s = a) de hoedanigheid van laag
zijn: de - van de gr6nd; b) een laag punt, terrein:
in de - laog 't diJrrepke; huugdes en -s vollegden
opein = bergen en dalen; nao de - goon = naar
beneden gaan.
Opm. liegde heeft. gwl Diet de bet. van (morele)
laagheid.
laale (in lichter), in de zegsw. in liechte(T) laoje
(stoon, bTanne).
laam*, z. I a m len I I.
laammeker*, z. I a m m a k e r.
laan, laon, v., -e, liionsje = weg door bomen ingesloten: mennig kOppelke tTek de -langs 't hertekamp
in; 't kump gestiedignaoder dOOT de-.
ss. denne-, kastaanjele-, Wilhelminalaon, enz.
Iaars; laarzenknecht, z. s tie v e 1*; s tie vel e nhie r*.
laat, laat, bn. bw., late, later, laatste of leste (voor
het gebmik van laatste en Uste z. de voorbeelden
bij laatst) = a) niet vroeg: heer is weer - , meh zijj
is 't laatste; beter - wie noets; - in (of: op) d'n
aovend, of: in, op de laten aovend; VTeug of - ; = te
eniger tijd; saoves - ; op z'n laats(te) um vief OTe;
b) bij het aangeven van het uur, de tijd: wie - is
't? wetste wie - 't is = hoe het gesteld is? c) niet
op de gestelde tijd; de his te - ; e - VeuTjaoT; late
appele; z. ook I ate.
ss. laatgebore.
laatdunkend, steeds omschreven of vervangen door
trots, verwaand, aonmaotigend, arrogant.
laatst(e), 1, laatste, overtreffende trap van laat in
de bet. van niet vroeg: heer is de laatste van die tien,
die te laat kaome; de - binnek6mmers; 't laatste zien.
2, leste, bn. = a) in tijdaordc achterste, een reeks
sluitende (in de vlg. voorbeelden nooit laatste):
m'ne zeste bTeef; de Itsten daag van de week; dat waor
VeuT d'n ierste en de leste kier; de veeT Uste van de
rijj; iech zal de Uste zien um zoe get te zegke = er
niet spoedig toe overgaan; b) met betrekking tot
het voltooien van een arbeid: de leste hand aon get
legke; altied 't Uste wooTd wellen Mbbe; c) de enig
overgebleven: toen gaof hl'UYm dee zate baoj, de Uste
knepkes oet de laoj; kieke of 'T z'ne Uste sent versndp
heet; iemes de Uste ier bewieze = begraven; 't leste
OOTdeil: als zn. = de Uste zullen de ierste zien; heer
is de liste van z'n klas en kwaom es de laatste (of:
kwaom 't leste) binne.

LACUNE
3, les, bw. = onlangs: iech hOb 'm - nog gezeen.
nog: wee 't les(te) lach, lag 't bes(te); op 't les(te)
verlangde heer weer nao hoes = op 't eind; te lange
les{te) = ten einde, ten Blotte; op 't Us{te) heet
heeT z'n touwstumming gegeven = eindelijk; kinderapel: lestekel = uitroep, bij het afscheidnemen,

terwi.il men iemand een tik geeft; de getikte
tracht de tikker dan op zijn beurt een "Usteke"
te geven (-eke- = -aka).
laatstlcden, ongebr.; laatstleden week, Ma. de veurige
week.
lababbel, rababbel, v., -s = oorveeg, kJap: heer leep
in de Toemelarijj 'n - van z'n eige VTOUW op.
labbedJe*, m., -8 = lummel: veer lachde en gekde andeTein wie de echte -S; ook scheldwoord: lielike ---8,
laot miech VTijjl gaank aon de weTTek, -I
labbedie <Iabbe (= sukkel, sul,loeder) + veracht.
uitg. -die (verg. sjdftie); labbes en labbedie verwant
met ned. labben = slap heen en weer gaan; z. ook
I a p 8 j wan s.
labberdaan, labberdaon, m. = gezouten kabeljauw:
vaal anders es hierin~e, bOkkeme, stokves, kiebelinge en - waos vTeuger neet te kriege; stinke me
e vaat - .
labbcrente* of labberinte*, in de zegsw. in (of: oet)
de - = in (of: uit) de verJegenheid: de maan zouw
hliOT weI oet de - hellepe; iech woos zoe in de - , iech
k6s gei wOOTd mie zegke.
labberente < labyrint (= doolhof; ingewikkelde,
verwarde zaak).
labbes*, m., -e = lummel, slappeling; z. I a b b edi e *.
labendig*, z. I eve n dig.
labeuren, labeure, zw. = a) het boerenbedrijf uitoefenen: heer heet ze leve laank gelabeuTd; b) het
land bewerken: de gTaove boer dooT zan verbTand,
z'n len labeuTt met fOTse hand.
afl. labeuring.
labeuring, labeuring, v., -e = het uitoefenen van
het boerenbedrijf; boerenbedrijf, boerderij, pachthoeve: 'ne gooj - .
labyrint; lacet, z. I a b b ere n t e*, I a b b e r i nte*; lassee*.
lach, lach, m., lechske: in 'ne - sjete; de twie kraanke
protsden opins oet van de - ; keke van de - ; met e
lechske op d'n lippe.
ss. glim-, gTiens-, sjater-, spotlach.
laehdull, lachdouf, v., -doeve = eig. soort duif: de
- waos 'n zijje; overdr. meisje, vrouw, dat, die
goedlachs is: dat meidske is altied 'n - gewees =
lachebek.
lachebek, z. I a c h d u i f.
lachen, lache en lachte, lachde, gelach en gelache =
bekende uiting van vrolijkheid, scherts, enz.: dat
is veur zich doed te lache; 't is mer VeuT de lachte =
voor de grap; ciao lach iech um = daar geef ik niets
om; of: daar spot ik mee; in ze vuuske - = heimelijk pleizier hebben; zich 'nen aap, zich stupe enz.
lache; diech Mbs good lache, iech zit demet te kieke;
z. ook: g e i t.
lacher, lacher, m., os: de -s op z'ne kant (of: z'n hand)
Mbbe, kriege = aanhang, bijval door een aardigheid
hebben, krijgen.
Iaehmarkt, lachmerret, m. = scherts, jokkernij:
waos 't - of meines = scherts of ernst? is dat noe
-? nein, 't is seTjeus gemeind.
lachmerret*, z. I a c h mar k t.
lacune, lakuun, v., lakune{a) = gaping: in ze ver0001, in d'n leks 'Waore versjellende lakune(s).
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LADDER
ladder, li~dder, m. en v., os, ledderke: de sprote van 'n
- ; van de - valle; zet de - tege de moer; fig. de
maotsjappelike - = de standen; ze kreeg 'n groete
- in Mar kous; noo dee trekke ze de - op = die is
de knapste, geleerdste enz. (eig. na die wil men
niem. meer in de hoogte laten klimmen).
ss. ledderwagel.
lade, z. I a I I.
laden, laoje, laojde, gelaoje en gelaojd = a) een
vracht of last plaatsen: - en losse; e sjeep met
merregel gelooje; zich get op d'n hals - ; die alle
zOTTeg op zich laojde; iech had dee vent eliken oovend
gelaoje = als lastpost in mijn gezeischap; 'r is gelooje wie Mosseljoon = zwaar (Mosseljoon = mosselman); b) voorzien van kruit, projektiel enz.: pas
op, 't geweer is gelaoje; illektries gelaoje.
ss. laojbak, -stek; aof-, euver-, in-,oet-, oplaoje.
afl. laojing; belaoje.
lading, laojing, v., -e = het laden inz. dat waarmede
iets wordt geladen: 't sjeep met 'n - kole; de - van
't geweer.
ss. geweer-, sjeepsloojing.
laf, laf, bn., bw. laffe; laffer, lafste = a) fIauw:
- ete; b) zwoel, drukkend, warm: - weer veur
't sezoen; c) vreesachtig: 'ne laffe vent.
ss.-af!. lafhartig(heid).
afI. lafaard, lafferd, lafferik; laffigheid, lafheid.
lafaard, I, laffaard, m., os, laffaardsje = vreesachtig
iemand: kom op - , deeste bis!
2, lafferd, m., laffer(d)s: dao zien 'rs die us Duts
versmeije, die laffers = fIauweriken.
3, lafferik, m., -e: de -e, boe zien ze noe?
Opm. lafferik is o.i. weI de gebruikeIijkste vorm
bij de oude generatie.
lafenis, laofenis, v. = verkwikking inz. door drank:
't water borrelde zoe klaOT, zoe fris oet de grUnd, dat
einen taog hun - WaOT.
lafferd, lafferik*, z. I a f a a r d.
Iagerhand, liegerhand, v.: aon de - zitten.
lagerwal, liegerwal, v.: aon - rake, kOmme, zien.
I 18k, lak, m., lakke = bekende harssoort; met lak
bereide verfstoffen, vernissen, enz.: Japanse - ;
'n piep - ; geef mich de - ins, ieeh moot de breef
lakke.
ss. laksjeun, -veTTef; -weTTek; breve-, vuur-, zegellak.
afI. lakke; verlakke.
II Iak, lak, in de zegw.: dao hOb iech - aon = er niet
om geven; allemaol- = fopperij, bedriegerij; dee
- heet, dee - zeuk = soort zoekt soort (ong.); of:
wie zelf gebreken heeft, berispt de gebreken van
anderen; verg. ook arm II.
lukei, lakej, m., lakejje: met 'ne - op de bok; twie
lakejje st6nten in de poort.
I laken, lake, 0., lakes = a) bepaalde stof, van
wollen garens, inz. van katoen, linDen: ze krooge e
stiJk - ; van 't zellefde - e pak (of: 'n brook); de
lakes oetdeile = orde op iets stellen, het meeste te
zeggen hebben; in 'tfijnste - is 't mieste bedrog =
korruptie bij hooggeplaatste personen; b) lap linnen, katoen: zuver lakes op 't bed; heer WOOTt zoe wit
wie e -; 'r zit (of: stik) in slechte lakes = het ziet
er slecht voor hem uit b.v. in zaken, wat gezondheid betreft.
ss. lakefebTik, -fabrikant, -winkel; lakenhandel;
bedde-, goud-, toofellake.
II laken (berispen), steeds omschreven of vervangen
door andere woorden als aofkaiJTe, blamere.
lukens, lake, bn.: e lake jeske of ejeske van lake.
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LAMMELING
lukenwever, lakewever, m., os: 't gilde van de --s in
Mestreech zouw twintigdoezend lede geteld hObbe.
ss. lakeweversgilde.
lakken, lakke, lakde, gelak (gelakde): 'ne fiets opnuij
- = vernissen met vernislak; 'ne breef - = met
zegellak.
ss. touwlakke (= dichtIakken).
lakmoes, lakmoos, o. = roodachtige blauwe verfstof.
Iakris, z. k r iss i e*.
lakschocnen, laksjeun, gwl. gelakkeerde sjeun, mv.:
bijj dee rok hure gelakkeerde sjeun.
I lam, laam en lam, 0., lamer (gwl. lemkes), lemke =
jong schaap: lamer die de stupe kraoge, woorte veur
good vleis verkoch; zoe zach wie e lemke; de kinderkes
van de sjaiJp heite lemkes; gwi. het Lam Goods.
[laam; lam; lamer; le:mke]
ss.la( a)msbout, -vleis; lemmerkespap; offer-,pooslam.
II lam, I, laam, bn., bw., lame; lamer, laamste =
verlamd: 'n - hand; heer is aon de linkerkant - ;
A.N. een lamme schroef, Ma. 'n diJl sjrouf; iemes
laam make = vervelen, murw trachten te maken.
Opm. laam in aile vormen sleept.
ss. vleugellaam.
2, lam, bn., bw., lamme; lammer, lamste = beroerd, akelig, vervelend: 'ne lamme vent; 'n
gesjiedenis; die - sam welt mer neet oetk6mme.
Opm. lam in alle vormen stoott.
ss.-afI. lam(me)lendig, lammenadig; z. ook I a mrna ker.
af!. lammigheid, lammeling; lammerik; z. I a mhe i d.
Lambert, I, Lambeer (met klemt. op eerste oftweede
lid) m.
2, Lemme, m. = bisschop Lemme neumde ze in
't Letien Agnus; laot 't mer wie 't Lemme gezag
(of met komische variatie: gelag) heet = laten we
er maar over zwijgen.
Iambik, lambiek, m. en o. = bekend Beig. bier: e
gleeske - ; veer dr6nke in Luik altied - ; twie - en
ei pils.
ss. geuzelambiek.
lambrekel*, m. = lambrekijn, fro lambrequin =
afdekkende versiering b.v. boven aan staatsiegordijnen.
Iambrie*, m. = lambrizering: de - moot goons vernuijd w6Urde, (klemt. op -brie).
lambrie < fro lambris.
lamheid, I, lamigheid, v. = het verlamd zijn: dein z'ne rechtereTTem is vtJiJl verminderd.
2, lammigheid, v. = het beroerde, akelige, vervelende: de - (of: 't lamme) van de zaak is, tot heer
inins kraank is gewoorde.
lamlendig, lam(me)lendig; bn., bw. = krachteloos, lui, beroerd: zich - gedrage; heh, dat is - ,
dee rege.
af!.lam(me)lendigheid.
lam(me)lendig, eig.lam in de lendenen.
Iammuker, laammeker, m., Os, laammekerke = zeurkous, zaniker; spotn. voor de Sittardenaren (Zitterse laammekers) om een karaktertrek van hen te
typeren, die het midden houdt tussen zaniken,
"vreigele", vervelend plagen of aIle drie is. Rijnl.
Lahmmacher, Lahmmeker = einer der von vorneherein jedes Tun kritisiert, der einen zum besten
haIt (Rh. Wtb.).
lamme, lame, m., my. = enkelv.; laam, v., lame:
Slivvenier genoos 'ne lame en 'ne blinne.
lammeling, lammeling, m., -e; vroeger was lammerik,
gebruikelijker.

LANDSMAN

LAMMENADIG
lammenadig, lam(me)nadig, bn., bw. = akelig beroerd: - weeT; :dch - veule = onlekker, onwel.
afl. lame me)nadigheid.
lam(me)nadig is misschien contaminatie van lam
en ongenadig.
lammerlk*, m.,lammerike = vervelende vent, beroerling,lammeling.
lammetjespap, lemmerkespap, v. = bloempap, dunne meelspijs: heeT sukkelt met z'ne moog, heeT kin
haos niks mie veTdrage es mellek en -.
lamoen,lemoen, ongebr.; z. dis s e 1 boo m.
lamp, lamp, v., -e, lempke: steek de - aon; doeg (of:
bloos) de - oet; drej de - get liegeT, ze zwalk; dat
waor olie in z'n - = koren op zijn molen; tege de
- Loupe = erin vliegen, een ongeluk krijgen; me
had aldeTleij soorte van -e in 't muzeum stoan, ouch
kengkees; euveTal stooke ze de lempkes aon; dee deit 't
z6ndeT lempke, spott. als iem. zich bevuild heeft bij
het doen van zijn gevoeg.
[lilmp; lilmpe; lempke]
lampeglaas, -kap, -leech, -zwartsel; gaas-, olie-,
petrolslamp.
lampenist, lampenis, m., lampeniste = man die voor
de lampen moet zorgen: es de veurstelling in d'n
tejateT mOs beginne kwaom de - Kuyte joorelaank
van achteT de gardijn oetgekrope.
lampersen haon*, m., lamperse haone = haan op
hoge poten (vandaar: lampeTse pu = lange magere
benen): 'ne lampeTsen haon is veur mieskes en kneus
'ne veTVieTlike reus; soone heet me gen6g vanoof d'n
awwerwetse lampeTsen hoon tot 't krupeThinneke
touw.
lampeTs = Lombardijs.

berregechtig - ; b) niet door steden ingenomen;
"buiten": op 't - woene; 't platte - ; c) in tegenstelling met de zee of een ander water: oon kamme; CUVeT - reize; zegsw. 't - hobbe, kriege =
uit zijn humeur zijn, raken; d) streek, gewest:
't LimbOrregse - ; e - , boe gei - achteT is = uithoek; in de Meij, es de veugel :dnge en oet andeT len
us nuij leedsjes bringe; c) aardoppervlakte, bestemd
voor akkerbouw, veetee1t: - koupe; e stokske pachte; - 6nteigene; f) rijk, staat: deenste aon 't beweze; ze - verrooje; 't Hellige Land; z. ook k u k.
[lilnd; ll'l.and; le:n; le:nsje]
ss. land-, laandaard, -be:dt(teT), -bouw(eT), -genoot,
-hieT, -hoes, -kaart, -verrood, -weeg; ape-, binne-,
boete-, bouw-, luilekkeT-, vadeT-, weiland, -laand.
ss.-afl. landluipeT, -verroojeT.
afl. Lande (ww.); landelik.
landengte, landingde, v., -s: de - van Panama; in
deze ss. steeds -ingde; verg. eng t e.
landerijen, lenderijje, mv.: groete - op 't Belsj hObbe
= land voor akkerbouw, veeteelt enz. bestemd.
landgoed, landgood, 0., -geujer = uitgestrektheid
grond buiten de stad met woning, als buitenverblijf: :deh e - koupe; e - bijj de Gaol.
Opm. Gewoner is boetegood.
landioper, landluiper, m., -s = vagebond: 'nen awwe
- met 'n gelapde brook en kepotte sjeun wouw us
rijjstanele en zwegeleduuskes veTkoupe; landluipster,
v., -s of landluiperse, v., my. = enkelv.
landman, landman, m., landluij = boer, landbouwer (enigszins met de bijbet. van eenvoud, niet
van lompheid): de - ploog d'n hielen daag.
landonie, landonie, m. = zoute vis: - , kabbeljaw en
boog en vlaoj, dat woos hunne gooj.
landouw, landouw, v., -e = landstreek (sorns met
de bijbet. van vreemd, verlaten): dat is miech dao
ouch 'n - , wied van 'n stasie, z6ndeT bOsveTbinding.
landsehap, landsjap, 0., landsjappe, landsjepke =
a) een uitgestrektheid land, die men met een blik
overziet: 'n ech Limborregs - ; wat e prachtig - ;
b) zulk een landschap afgebeeld: e paar landsjappe van Graafland brachte hiel get op.
ss. aovand-, herreJs-, snie-, winterlandsjap.
ss.-afl. landsjapsjeldeT.

lampetkan en -kamp
lampet, lampet, v., lampette, lampetsje = a) kan
waaruit men waswater schenkt, gwl. lampetkan:
heeT had zoe'nen doors, heeT dr6nk de haaf lampet(kan) leeg; b) waskom, gwl.lampetkOmp.
ss. lampetkan, -kamp.
af!. lampette (ww.).
lampetten, lampette, lampetde, gelampet
sterk
drinken: dee Mlt van-.
af!. lampetteT; gelampets, gelampet.
Iampion, lampi6n, m., -s = tot feestverlichting
dienend lantaarntje met doorschijnend papier:
veTlichting met -S; z. ook I ant a a r n.
Opm. lanteTensje was vroeger het algemeen gebruikelijke woord.
lamprei (vis), z. win de 1* en neg e n u i g e r*.
land, land en laand, len, lensje = a) niet door water
bedekt gedeelte van de aardoppervlakte: vlaak,

lanteTensjes
landsman, lansmaan, m. (gwl. in het enkelv.)
a) iem. die tuis hoort in zeker land: heeT sprik zoe
raar tMIke, wat is dat veur 'ne -1 b) landgenoot:
gelokkig troffe ze doo ouch 'ne - , dee hun ouch wouw
hellepe.
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LANG
lang, laank, lang, bn., bw., langer,langste = a) bijzonder uitgestrekt: de weeg is laank; 'ne lange jas;
lang breuk; 'n lang touw; 'ne lange mins; oon die
laank korrepus kaan 't uniforrem ziech sjorn vertuine; heer is zoe sjtOm (of: luij, brutaol enz.) es '1'
laank (of: g1'oet) is; lang vinger hObbe = diefachtig
zijn; 'n zaak op de lang boon sjuive; De Lange Gaank
= dee1 van de Omgang van de St.-Servaas; langen
haver = slaag; dee 't laank heet, liet 't laank haange
= die 't breed heeft, laat 't breed hangen; dao laog
heer zoe laank wie heer gewasse wa01' = in zijn volle
lengte uitgestrekt; b) langdurig: e laank aofsjeid;
in Juni beginne de lang daog = de dagen omstreeks
de langste dag, 21 Juni; 't (neet) laank t1'ekke =
(niet) lang blijven; laank van stiel zien = niet kort
in zijn spreken of 8chrijven; laank en breid vertelde ze
= uitvoerig, omstandig; dee is dao de langsten tied
gewees = binnen korte tijd gaat hij weg; de langen
daag bijj de joede = de grote Verzoendag 1 october
van 6 uur 's avonds, tot 2 october bij de joden:
vandaar de scherts: vr. Boerum woene gein Joede
oon de Noo1'dpool? antw. Umdat ze bang zien veu1'
de langen daag; op 't lange Mste = eerst na geruimen tijd; 't is lang geleije; lang stoon p1'aote; wie
langer wie lieve1'; 't OOo1't zoe lang = geruime tijd;
bijj lange nao neet = op verre na niet; iech kom
neet veu1' lang = 81echts voor korte tijd; z. ook
I a n g e, I a n g e s, mid del m a a t.
laank predikatief, attributief o. enkelv. en gwI.
als bw. met sleept., in alle andere gevallen en
80ms als bw. lang met stoott.
ss. daoge-, elle-, ieuwe-, jao1'e-, o1'elaank, -lang.
8s.-af!. lango, laankhliiJrig, -werrepig.
af!. lange; lenge (ww.); lengde, lengsel; 6nlangs;
ve1'lange; langs.
langdradIg, lang-, laankdriiOjetig, -driiojig, bn., bw.
= langwijlig, vervelend: - vertelle.
lange, lange, m., my. = enkelv.: dee - heet dee kleine
gehollepe; de - mjjt met e modiske; 'n lang = een
lange vrouw, lang meisje (mv. lange).
(Iangen, lange, langde, gelank (vero. of "boers") =
aanreiken: lang miech de beu1'stel ins; kaartspel:
geve en - = kaarten geven en betalen.
IIlangen, z. len gen.
langer-wie-lieverke*, z. wi e -1 a n g e r - w i elie v e r k e s*.
langes*, in de zegsw. nog (in) langes neet b.v. 't velt
miech nag langes neet in = nog lang niet; iech Mb
diech in langes neet gezeen = sedert lang.
langoor, laankoer, m., -e = eze1: de - waos kiJpsig
en wouw neet veu1'oet.
langs, langs, I, bw.: de Maos, boe - de hoeze1'
laoge; iemes devaan - geve; ande1' - ; iech sal wei
eve - loupe = voorbij; 2, vz.: - de zie laoge de
hoezer; - de st1'aot loupe = over straat; - de weeg
stante buim = op zij van; - de vinster is heer
devendoo1' = via; - ande1', bove; - deze kant
= aan.
langstlevende, langslevende, m.- v., my. = enkelv.:
de gebreu1'S vermaakde hun fertuin aon de - .
Ianguit, laankoet of langoet, bw.: heer veel - op de
gr6nd = lang uitgestrekt, in volle lengte; - in z'ne
stool ligke.
langwerpig, laank- of lankwerrepetig en -werrepig
= in de lengte uitgestrekt: e - geziech; 'n -e does;
-1'6nd.
afl. laank-, lankwerrepetigheid, -werrepigheid.
langzaam, laank8emoflangsem, bn., bw. = 'ne-en
doed; - veu1'oetgoonj - , meh ukerj heer is get 224

LAPHAOS*

= traag, niet snel; de snie kump - nao 6nde1'
get1'cuzeld.
ss. laank-, langsemerhand.
af!. laank-, langsemheid.
lanjaar*, m., -s = een langzame, luie kerel, talmer.
lank-,Iaankllef*, z. moe d e r.
lankmoedig, ongebr.; voor een omschrijving spott.
z. z 0 et.
lans, lans, -e, lenske: met -e gewaopendj 'n - breke
veu1' = het opnemen voor.
ss. lanspunt, -steek.
lanster, lanseer, m., os: 'n aofdeiling -s met iezere
kaskes.
ss. zweitlanseer.
lantaarn, lantere en lanterie, v., Os, lanterensje,
lanterieke (-te- = -tee-) = a) A.N.lantaarn: de-s
aonstekej ande1' de - ; 'n g1'oete - zande1' leech =
groot iem. die dom is; of: iem. die in het licht staat;
b) lampion: met kerremis lepe de kinde1' met
lanterensjes (z. afb. bIz. 223).
Bijv. lentere, lenterie (-te- = -tee-).
S8. lantere-, lanteriemaan (z. I ant e r i e m e nn e k e*), -paoli gaaslantere, -lanterie.

e lanteriemenneke

lantaamopsteker, z. I ant e r e-, I ant e r i emen n e k e*.
lantaor*; laove*, laoving*, z. a 1 t a a r; I a v e n.
lantere-, Ianteriemenneke*, 0., -8: es d'n aovend veel,
zaog me anderins de -s oet 't statlsmaggezijn kOmme.
I1ap, lap, m., lappe, lepke = a) stuk leer, linnen enz.
vod, brok: 'ne - op 'ne mouw, 'n b1'ook, 'ne sjoon
zette; bekend liedje: mojer Tnene heet 'ne jak, hijj e
lepke, dao e lepke, allemaollepkes (allemaollepkes,
allemaol lepkes) aoneingeplak; 'ne le1'e lap, z. I er en I a p; 'ne - vleis van kOmsa; b) schoenzool:
ze dansde zich de lappe van de sjeun; alloh op de lappe
= vooruit, laten we met de wandeIing, de tocht
beginnen; c) slappe vent, knul: 'ne - van 'ne vent;
nog: met e goldeke op de lappe kOmme = op de
proppen komen met, ter tafel brengen; iemes veu1'
't lepke hawwe = voor de gek; z. ook I a pie e r.
S8. lappemerret (= voddenmarkt); ink-, stab-,
smeer-, veto, zaatlap.
II Lap, z. Lap I and e r.
laphaos*, m. = vanglap, rundvlees voor de 80ep:
- waos met te kriege; z. afbeelding bij beest.

LATINIST

LAPLANDER
Laplander, Laplender, m., -s = a) bewoner van
Lapland: de keuning van de -s z6ng: In Lapland
op 'n eiland lJin iech de pottentaot; b) beroerde, vervelende, gemene vent: fieloe, fielezoof, kaaljakker,
laplender! Bjol 't moowief.
laplcer*, = a) zeemleren lap; b) zoolleer, waarmee
schoenen worden gelapt: deen Hollanse kies is zoe
druugwie-.
lappekorref*, m., -korref = eig. lappenmand, gwI.
in de zegsw.: in de - %Un = ongesteld, ziek.
lappen, lappe, lapde, gelap (gelapde) = a) door
opzetten of inzetten van lappen herstellen: 'n
gelapde brook; dees sjeun - en 't antler paar haaflappe; met - (schoenlappen n.I.) is niks te verdene;
vroeger liedje van de schoenmakers: veer lappe,
veer pappe, veer houwen op dee pin, en al die sjoesterjOnges Mbben allied goje zin; z. ook z a k; b) leveren, gunstig en ong.: dat heet heer 'm toch mer jien
gelap! jao, heer lapde 't 'm; wee heet miech dat gelap
= gefIikt?
ss. lapwerrek; haaj-, samelappe.
afl. lapper (inz. in ss.-afl. als ketel-, sjeunlapper);
gelaps, gelap.
Iappendeken, lappedeken, v., -s = deken uit verschillende lappen samengesteld; gwl. fig.
lappenmand, z. I a p p e k 0 r r e f*.
lapsjwans*, m., -e = flauwe vervelende vent, niksnut: met zoe'ne - is niks te beginne; ook I a ps j wan s e r, m., -So
lapsjwans = Rijnl. Lappschwanz; lap- verwant
met labbedie, labbes, z.a., of de overdr. bet. van
lap I C.
lassee*, m., Os, lasseeke (met k1emt. op eerste lid) =
lint, band: een stuk lint, band: sterreke - ; de - is
kepot; zet get nuije - d'raon.
fro lacet.
lassee
lassen, lasse, lasde, gelas (gelasde) = a) invoegen
als een tussenzetsel: daotossenin lasde de sjrijver 'n
besjrijving van 't landsjap; b) (door een las) verbinden: iezere buize - ; lik d'n auto SomB oet'rein,
dan las iech 'm weer gaw lJijjein.
ss. inlasse.
afl. lasser, lassing.
lasso, lasso, m., lassoos = werpriem: 't vie woort stOk
veur stok met 'ne - gevoonge.
last, las, m., laste, leske = a) (zware) vracht: die
twie zakke eerappele, dat is 'nen hiele - ; in e
buimke oppe Vriethof hink 'ne jormidabele - van
serpentiens = grote hoeveelheid; b) drukkende
zorg, verplichting; onaangenaamheid, verdriet,
moeilijkheid: iemes tot (groete) - %Un; de laste mote
drage; ten laste van = voor rekening, op kosten
van; c) opdracht: - kriege, geve um; op - van
wee? d) beschuldiging, schuld: iemes get te laste
zegke; e) bepaalde maat, in verkl. ook lessje: 'n - ,
e lessje eerappele.
ss. laspos, -vrij; sjeepslas.
ss.-afl. lasdrager, -gever.
afl. lestig; belaste.
laster, laster, m. = leugenachtig kwaad: koedspraok,
erregernog, - , dat is 't, wat ze van 'm vertelle.
afl.lastere (lastereer, lastering).
lastig, lestig, bn., bw. = a) last bezorgend, hinder
veroorzakend: 't keend weurd - , noe 't tennekes
krijg; iemes - valle = hinder veroorzaken; of: met
een verzoek aan boord komen: 't iemes - make; b)
moeilijk: 'n -e som; - veuroet k6mme met dee wind.
[Mstig]
afl. lestigheid.

<

lat, lat, v., latte, letsje = dun plat lang stuk hout:
de latte van de zjaloezie; e paar letsjes tege de moer
negele; laank en stiej wie 'n - .
88. lat(te)werrek; zjaloezielat.
Iate*, in de zegsw. dat weurd 'ne - = dat zal tot
heellaat duren, partij, feest tot laat in de avond~
een latertje.

'n latej
latej*, v., latejje, latejke, = raamkozijn: es 'n aajd
medemke 'ne blOmpot op de (vinster)latej had stoon...;
euver de - hadde ze 'm op de steiweeg gekrege.
ss. vinsterlatej.
latej = Rijnl. Latei = schmale Fensterbank iiber
der einer halben Stein breiten Mauer (Rh. Wtb.);
Sch. vermeldt als Limb.lattei. Wrs. < fr.linteau.
wa. lite, Iinte, Z. Wdb.
.
laten, laote, leet, gelaote (afw. ww.v. o.t.t. diech
liets. heer liet) = a) niet verhinderen, veroorloven:
laot miech goon, sjrieve; troone - = storten; 'ne
keek, 'ne boer, 'ne wind - ; b) niet van een plaats
of uit een toestand brengen: laot dat oet de lief =
waag het niet; iemes - veur wat heer (weerd) is =
zich niet druk maken over; get op ze beluip - ;
c) prijsgeven, loslaten: ze leve - ; d) ophouden
met: welste dat wel ins - koejOng! 't rouke - ;
e) achterwege laten: doeg watste neet - kins; dat
zulste wei - = dat verbied ik je ten strengste;
f) achterlaten: iech leet me koffer oon de stasie; 'n
veer mote - ; g) in bezit geven: medam iech laot uuch
't viedel veur twie gOlde; nog: boe liet dee dat allemaol?
van iem., die veel drinkt, eet. Als modaal hulpww.:
laot miech goon = verhinder niet dat ik ga; laot iech
goon = zich zelf aansporend om te gaan (het.
onderscheid wordt niet altijd gemaakt tussen deze
twee konstrukties); Z. ook gel ate n.
ss. aojerlaote; achter-, aof-, lJinne-, boete-, euver-, in-,
nao-, weglaote.
afl. verlaote; gelaote.
latertje, z. I a t e*.
lathamel*, m., Os; in de zegsw. sjeel wie 'ne - = erg
scheel.
lathamel = duo Leithammel (A.N. belhamel).
Latijn, Latien, 0.: -liere, spreke; in 't - 'n aonspraok
hawwe; este dat kos en e wtilirdsje - , daan waoste e
gelierd moon, tegen iem. wiens onkunde men wil
bespotten; dat is veur miech - = versta ik niet.
ss. jegers-, kerrek-, keuke-, patsjes-, vfsserslatien.
[latien]
afl. Latijns.
Latijns, Latijns, bn., bw.: -e sjrijvers; 'ne -e gram-·
matika; de vreuger -e sjaol in de Ververhook; -eletters; e - kruus.
[latij:ns]
latinist, latienis, m., latieniste = kenner van het
Latijn: 'ne goje - ; wat zegke de latieniste devaan?'
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LAURIER

LEEMBOER

laurier, 1, lawweleer, m., os, lawwelere,lawweleerke:

welle wiegerd, konkernolle, orrelejanders en lawwelere;
2, loreer, m., -s en lorere, loreerke: de -s weurde
's winters in de kelder gezat.
ss. lawweleer-, loreerblaad, -boum.
Jaurierblad, lawweleer- of loreerblaad,

0.,

-blajer:

bijj d'n haozepeper hure lawweleerblajer.

lauw, law, bn., bw., lawwe; lawwer, lawste = a) half
warm: in - water bejje; me zeetneet, 'tis -,mehlaf
weer vendaogj b) zonder warmte of vuur, flauw:

-

in z'n reliezje; - kattelieke.
88. lawwerrem.
afl. lawwigheid, lawheid.
lauwer,

1, louwer, gwl. my. -e; in de zegsw.

op z'n -e roste.
ss. louwerkrans.
2, Lauwer (De), v., (afkorting van De Lauwer-

krans)

=

de naam van een zanggezelsehap: De

Lauwerkrans heet Trijn opgeveurd.
lava, lava, m.: de - stroumde van de berreg.
lavabo, lavvebo, m., lavveboos, lavveboke (met
klemt. op eerste lid) = wastafel, -bak: 'nen awwer-

wetse -

met 'n kepotte lampetkan.

lavernent, lavvemint, 0., -e, lavveminsje: en toen zat

iech dee e -.
ss. lavveminspruit.
lavernentspuit, lavvemintspruit, v., -e: iech stop de de

knech e wollemke in z'n voes en zag: Geef miech de
-ins!

laveu, laove, laofde, gelaof (gelaofde) = verkwikken
(met drank): heer waos baas van de kantien en heer

mos de andere -j heer laog boete kinnis oppe grOnd,
woe einige luij 'm laofde met water.
afl.laoving.
lavendel, lavendel, m. = de plant, bloem, de olie:

in de lievenskas rook 't nao -.
ss. lavendelkis, -olie.
lavendelkist, lavendelkis, v., in de zegsw.: dat is get
oet de - = wat ouds, ouderwets.
laveren, lavere, zw. = a) eig.; b) zigzaggend lopen
inz. v. e. besehonkene: Bonneke laveerde met z'ne

zate vrund de Ballekestraot in.

laving, laoving, v.: in de wien z'n touverkrach zit
vergif of zeute -; z. ook I a fen i s.
lawaai, lawej of lewej, o. of m. (le- = I;}-): maak

neet zoe'ne -; wat e - ! door 't - van op straot
kos iech 'm neet verstoon.
ss. straotla-, lewej.
ss.-afl. la- of lewejmeker.
afl. lawejje, lewejje (ww.).
laweid*, o. (vero.): wat zouw de oerzaak zien gewees
van al dat -? 't is neet plezerig van oet de winkel
dat - aon te hure.
lawine, Iawien, v., -e(s): eig. de -e die in Zwitserland
van de berreg kommej bij verg. 'n - van melleger
kaom nao Onder = grote zware menigte mergeI;
'n - van breve en tillegramme.
ss. snie-, steinlawien.
lawweleer( -)*; lebendig*, z. I a uri e r ( -); I ev end i g.
ledernaten, ongebr.; z. lid.
leder, leer, o. (steeds: leer, niet: leder) = op bepaalde
wijze bereide dierenhuid: a) stofn. good, slech, zach

-; 'ne reem van -j weurs, zoe tej es - j reme snijje
van andermans -; - um -; heer heet miech bijj me
- = heeft mij te pakken; iech geef'm op ze - =
klappen; b) voorwerpsn. leer, 0., lere, leerke: de
lere van de sjaarse zien kepot = riemen; get met e
leerke vasmakej van - trekke = eig. het wapen uit
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de leren sehede trekken; bij uitbr. zieh gereedmaken om te veehten.
ss. leerhandel, -soort, -werrek; bove-, goud-, kuns-,

kallefs-, onder-, sjaope-, slange-, rins-, sjeuns-,
verrekesleer enz.
afl. leerechtig; lere (bn.).
lederen, lere, bn. = a) van leer: 'n - brook; al die
piejotsjes (nl. kavalleristen) hObbe - votsjes; b) ais
van leer, droog, taai: leren tijs = iets dat taai is,
taai-taai, taai vlees, ook aan elkaar gesehreven:
lerentijs; met de leren trein = te voet.
ss. lerelap; halleflere.
ledewater, z. lee w ate r.
ledig, leeg, bn., bw., lege; leger, leegste (steeds leeg)
= het tegenovergestelde van vol: 'n - fles; 'ne lege
maog, portemenee; 't waos - in de kerrek = niet of
weinig bezet; 't hoes steit - = is onbewoond;
- benk = niet bezet; met - han komme = zonder
gesehenken, zonder iets bereikt te hebben.
ss. leegloupe, -drinke, -ete, -hole, -make, -maole,
-p16kke, -sjodde enz.
s8.-af!. leegluiper.
af!. leegde; leegheid.
ledigen, omsehreven met leegmake of een soortgelijke omsehrijving.
ledigganger, lediggang, Iedigheid, ongebr.
Iedikant,liddekant, 0., -e of liddekanter, liddekensje
= verplaatsbare slaapstede: 'n iezere -.
I Ieed(-)*, z. lie d ( - ).
II Ieed, leid, 1, o. = a) verdriet smart: 't is mer

allemaol kruus en - in de wereld; leef en - same
drage, same deile; ederein heet ze -j wie groeter de
kinder, wie miejer -j 't deit mich - (of: leij) = het
bedroeft, verdriet mij, of: het spijt mij; dao is gei
groeter - es wat me zich zellef aondeit; e groet - in e
klei kuilke = het graf van een klein kind; klein
kinder, klei -, groete kinder, groet -j b) zorg, omslag, drukte: wat heet dee altied e -, es me 'm get
vraog; maak neet zoe -; vaal - op z'ne start hobbe;
z. ook lei d m eke r*; 2, bn. steeds predikatief:
dat deit (of: is) miech - en uuch nog miejer -,

meh hOOr 't mieste -.
ss. leidgeveul, -vermaak; awwers , kinderleid.
leedwezen, ongebr.; vervangen door dreufheid, kompassie, spiet, leid.
Ieef*; Ieefde*, z. lie f; lie f de.
leeg, z. led i g.
Ieegheid, leegheid, v. = de toestand van ledig (niet
vol) te zijn: de - van de kerrek, de kamer, defles.
Ieegte, leegde, v. = de toestand van ledig (niet
gevuld) zijn: ze veulde 'n groete - in hOOr hart, wie

ze 't jongste keend had verlore.

leek, leek, m., leke = niet geestelijke: drijj geistelike
en twie leke; z. ook Ie k I.
ss. lekebroor, -zuster.
leern, leim, m. = grondsoort: - steke veur 't bouwe

van hoezer; 'ne moer van -j 'nen houp -j'n kaar-j
aanhef van een bekend liedje: meister, hObder geine
- vendoon? Jannes z'n vrouw reep aon de deure:
Moot geer -? en heer sjopde de - in de korrefkes;
gaot door met eure - = loop heen, hou op met dat
gepraat; daartig golle veur 'n hin, dat is werechtig
geine - = dat is geen kleinigheid.
ss. leimgrOnd, -hOnd, -kaar, -kleur, -koul.

Ieernboer, leimboer, m., -e = verkoper van kleine hoeveelheden leem langs de huizen: 'ne - waos iemes

dee leim verkoch um fomme te make, um d'n heerd te
stoke en 't vuur in te rekene; Jannes, de -, had e sMl
trekhun aon z'n kaarj de - met z'n leef geel bieskes.

LEEMTE
leemte, ongebr.; omschreven of vervangen o.a. door
lakuun, wat d'roon 6nbrik.
I leen, lien, 0., -e = onroerend goed ten gebruike
afgestaan (aan de leenman): Mestreech met al z'n
oonhurighede, diiTTepe en ---e, sjOrik de keizer oon de
groof van Lenve in 1204; iemes get te (of: teT) - geve
= ten gebruike, voor tijdelijk gebruik; op St.-Lien
goon = lenen.
ss. lienhier, -man, -stelsel; achteT-, riekslien.
afl. beliene (ww.).
II leen*, z. leu n i n g.
leenbank, lienbaank, v., -e = bank van lening,
lommerd; gwl. thans in de ss. boerelienbaank =
bank die zich ten doel ste1t, krediet te verlenen
ten behoeve van de landbouw.
Leentje-buur, z. Sin t - Lie n*.
leep, ongebr.; gwi. loes, gewiks.
I leer, lier, v. = a) wat door een leermeester wordt
geleerd; hetgeen geleerd wordt ten opzichte van
een zaak of complex van zaken: de - van Kristus;
de - van Sokrates; de - van Darwin; de - van 't
Kristendom; de ware - ; b) de handeling van het
onderricht: bijj 'ne sjennmeker in ,de - doen; in de
- bijj 'ne smeed.
ss. aofstammings-, godsdeens-, kriste-, levens-, werremtelier.
II leer, z. led e r.
III leer, z. I add e r. In enkele ss. komt leer in deze
bet. voor b.v. trapleer; wrs. vreemde invloed.
leergeld, liergeld, 0- = geld dat men geeft voor
onderricht; gwl fig. - (mote) geve, betaole = door
schade wijs worden.
leerjaar, lierjaor, 0., -e = a) jaar, gedurende welk
men onderricht ontvangt: 't ierste - ; b) in het
my. = een zeker tijdsverloop, dat met het leren
gemoeid gaat: de ---e achter de rOk Mbbe; mien
beste ---e waore, wie iech bijj hiiiJm op d'n atteljee woor.
leerjongen, lierj6ng, m., -j6nges = jongen die gedurende zekere tijd in de leer is inz. om zich in een
ambacht te bekwamen: de - gOrig met 'nen ummer
de nuije ges hole bijj de brouwer.
ss. lierjOrigestied.
leerke*, z. led e r.
leerllng, lierling, m., e = a) schooljongen: de ---e
van de hoegste klas; b) iem. die zich onder leiding
bekwaamt in een yak of beroep: de ---e van Rubens;
c) navolger, die zich inspireert op de voorbeelden
van iem.: de -e van Vondel; d) volgeling, jongere:
de ---e van Slivvenier.
ss. sjennmekerslierling.
leerlooien, -Iooierij, z. I 0 0 i e n, I 0 0 i e r ij.
leermeester, liermeister, m., -s = iem. die anderen
leert: z'ne - woos de bekinde sjelder van 't keuniklik
hoes.
leerrede, ongebr.; gwi. preek.
leerzaam, Iierzaom, bn., bw. = a) geschikt om een
lering uit te trekken: dat werrek es sikkertaris waos
zier -; b) graag en goed kunnende leren: e - keend
ss. lierzaomheid.
Jeesboek, leesbook, 0., -beuk = a) boek waaruit iem.
leert lezen: ierste - veur de liegste klas met drijj
SOOTte van letters; kToogste in deen tied e nuij leesbeukske, 'daan kochste diech venr 'ne sent e stiJk tapiet
en dan woo,-t 't doo proper met gekaf; b) boek, geschikt om gelezen te worden: elleke ZaoteTdag
haolden heer zich e - in de volksbiblioteek; 'n aardrijkskundig - .
leesles, 'leesles, v., -lesse = les, waarin lezen wordt
onderwezen: Orider de - ; iers 'n OOT - en daan zinge.

LEGER
leest, leis, v., leiste, leiske = schoenmakerswerktuig, houten voetmodel: de sjeun op de - zette;
fig. m'n veerskes zien wel neet gezat op goje - , ze
hinke en (zien) meugelik errem van geis; sjeunmeker
blief bijj d'n - .
Opm. In de bet. van gestalte, figuur (een slanke
leest) komt leis niet voor.
ss. leistenhaok.

'n leis

leestafel, leestaofel, v., -s = tafel (in societeit, koffiehuis enz.) waarop tijdschriften, kranten ter lezing liggen: ze zooten aon de - ; 'n - ,good venrzeen
van de nuijste tiedsjrifte.
leesthaak, leistenhaok, m., -h!iok, -e = haak waarmee men de leest uit de opgemaakte schoen trekt;
z. een afb. bij schoenmaker.
leeszaal, leeszaol, m., e = zaal waar men gelegenheid vindt, om kranten, boeken, tijdschriften te
lezen; de - van de Kattelieke en d'n openbare - ;
't bestuur van de - .
leeuw, Iiew, m., -e, Iiewke = a) eig. 'ne - en 'nen
tieger sjete; de - , de kenning van de bieste; Mestreech, d'n kinder vochte wie de ---e = zeer dapper;
b) afbeelding, nabootsing van een leeuw: de ---e
van 't meuleke van van Ingele hadde gein bein; symbolisch en in de wapenk.: de Nederlandse, de
Vlaomse Liew; in de Gouwe Liew = hotel, herberg
met een gouden leeuw als uithangbord.
ss. liewekop, -mood, -moul, -start, -vel; liewenhok,
-temmer, liewen( aon )deil.
afi. liewin.
leeuwebek, liewebek, m., gwl. liewemoul, v., -e =
a) eig.; b) als naam van de bloem gwi. in het my.
van de verkl.: liewemuilkes: de liewemuilkes bleuje
dit joor lang en sjoen.
leeuwemull, ,z. lee u wen b e k.
leeuwenkull, liewekoul, v., -e: Daniel in de -: =
a) eig.; b) zware, vreselijke gevangenis.
leeuwerlk, liewerrek, m., -e, liewerrekske: 'ne - in e
kuike; zinge wie 'ne - ; 'ne mins is geine - =
een mens is geen aardappel.
leeuwln, liewin, v., liewinne, liewinneke: 'n - met
hMr jOrige.
leewater, leijwater, o. = gewrichtsvocht: 't - Mbbej
e middel tege 't - .
leewieken, leewieke, leewiekde, geleewiek (geleewiekde) = de beide vleugelgeledingen wegnemen:
s6mB wOOTte de veugel grolind, getOp, gesnoje of
geleewiek.
leienis*, v., lefenisse = liefdedienst; ook: aalmoes:
gierebiJk en pittef6ksers zullen d'n erreme maan neet
euverlaoje met lefenisse.
leger, leger, 0., Os, legerke = a) kamp, legerplaats:,
ze - opsloon; b) krijgsmacht, heir: 't - van Alva;
de FranB(! -S; c) troep, menigte: e - batr(jOfkesleep achteT BeflJ aon; nog: blouwe stein moot op ze ligke = op dezelfde zijde als in de groeve.
Opm. leger in de bet. van ligplaats v. e. haas enz.
is niet gewoon.
ss. legeraofdeiling, -beriech, -kamp enz.; heils-~
Mllep-, kenr-, veld-, vestingleger.
afl. Legere (ww.).
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LEGERBED*

LEIM*

legerbM*, 0., -bMde; dikwijls in verkl. legerbMsje
= a) klein ledikant: neve 't groet bed waos e legerbMsje; b) vroeger: brancard (op wielen): 't legerbedsje van Klavarie is langs gekomme; ze Mbben 'm
op 't legerbedsje nao Klavarie gebrach.

II -lei, -Ieij, achtervoegsel: alderleij, innigerleij enz.
(stoott.).
leid(-)*, z. lee d ( - ).
leldekker, leijendekker, m., leijedekkers = iem. die
een dak met leien bedekt: de - zit al op 't taak,
veel vaan 't taak.

e legerbedsje
leggen, legke, lag, gelag (gelagde) (afw. ww.v. o.v.t.
my. veer, ze lagte) = a) op de langste zijde in
Iiggende houding plootsen, in verschillende opvattingen, fig. en overdr.: e keend in bed legke; lek
't op de taofel; de hand op 't hart - ; de kop in de
sjoet legke; eijer - = voortbrengen; klaor - , op
zijj - ; e keertsje - = spelletje kaart; iemes de
kaart - = uit de kaarten, op een bepaalde manier
gelegd, de toekomst voorspellen; naodrlJk - op;
'n briJk - = bouwen; z. verder voor uitdrukkingen
en zegsw. de noom- of bijwoorden en b u k ken;
b) refl. gaan liggen: zich in bed - ; wee wet tot 'r
velt, dee lek zich; heer heet zich weer gelag = (van
een zieke) hij is weer in bed, kon zich niet langer
op de been houden; 't heet zich noe weer gelag (of:
't is weer gelag) Wssen hun = ze zijn weer verzoend.
ss. leI'Penning, lekkaart; aon-, hijj-, gereid-, in-,
neer-, ope-, vas-, weglegke.
ss. afI. kaartlekster; metselegker.
afI. legker, belegke; z. ook 6 n gel a g* (ongelegd).
legger, legker, m., os: a) (in het my. gwl.) een vogel
met betrekking tot het leggen van eieren: eus hinne
zien gooj -8; b) voorwerp (in liggende toestand)
b.v. een vloerbalk: de - van 'n meule; 'ne - of
tree.! of badding; nog: de kadastrale - = boek of
register als maatstaf of richtsnoer.
legume(s)*, my. = groenten < fr. legumes: eliken
OOag krege veer veerse - (Ie = 1<1).

'n leij I
I lei, leij, v., leije, leijke (als stom. gwl. in ss.); als
voorwerpsn.: e daak met leije gedek = gekapt en
bewerkt plat stuk leisteen; schrijfmateriaal (bij
schoolonderwijs): op de - sjrieve; leije weg/ k6mmendeerde de meister.
leij heeft in aIle vormen stoott.
ss.leijkleur, -stein; reken-, sjriefleij.
ss.-af!. leijendekker.
af!. leije (bn.).
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'ne leijendekker

leiden, leije, leijde, geleijd = a) doen goon, voeren,
voort doen gaan: aon de hand - ; kakkestolemeije,
veer zulle 't kinneke - ; b) de weg wijzen: iech zal
diech op de St.-Pietersberreg - ; de weeg leijde us
rechoetnao 't diJrrep = voerde ons; c) doorbrengen:
'n erremzaolig bestoon - ; e IoUig, plezerig levensje
-; d) bestuurd worden: zich laote - door de gedachte.
[I~je; leij:de; geleij:d] de vormen diech leijs, heer
leijt, geer leijt, geb. w. my. leijt hebben stoott.
ss. leijdraod; aof-, hinne-, door-, in-, op-, um-, oet-,
wegleije.
af!. leijing, geleije, verleije.
leiding, leijing, v., -e, leijingske = a) de handeling
van het leiden: Onder - van de biJrregemeister be
ziechtigde veer 't stadhoes; fig. Onder de - van
Slivvenier; b) voorwerp waarlangs, woordoor iets
geleid wordt: de - is neet in orde; z. de ss.
ss. leijingsdraod, -net; gaas-, waterleijing.
leldmeker*, m., -s = druktemaker, opschepper.
leldraad, leijdraod, m. = richtsnoer, handleiding:
dao kin me mer neet zoe boes-baas aon beginne, me
moot 'ne - Mbbe.
leldsel, ongebr.; gwI. toum, lijn.
leidsman, leidsmaan, m., -Iuij = iem. die de weg
wijst; gids: veer hadde 000 'ne goje - , dee euveral de
weeg wis; leidsvrouw, v., -e.
leij*, z. Ii d I en lei I, - lei II en lee d II.
lelen, leije, bn. = van lei(steen): e - OOak; 't geit
van e - deekske = gaat vlot.
[lei:je]
leijhertlg*, bn., bw. = weekhartig, medelijdend: 000
kOs m'n vrouw neet tege, tege die miezerie, ze is te - ,
en ze gaof mer.
af!. leijhertigheid.
leijhertlgheld*, v. = weekhartigheid: 'n uting van-.
lelm(*); lels*; leistenhaok*, Z. leem; Iijs en
lee s t; lee 8 t h a a k.

I LEK
I lek, leek, 1, bn., leke = niet dicht: e leke ketelke;
'ne leke koffiepot; 2, zn. v. en 0., leke, leekske
= scheur, reet, gat: 'n - stoppe, touwsoldere;
3, zn., v. = het lekken, drup: 6nder de - stoon.
II lek*, z. Ii k.
I lekken, leke, leekde, geleek = een lek hebben;
vocht verliezen, vocht doorlaten: dat ketelke leek;
't leek op zolder, dao is 'n pan van 't daak gewejd.
II lekken, z. I i k ken.
lekker, 1, lekker, bn., bw.; lekkerder, lekkerste =
a) op lekker eten gesteld, kieskeurig in zegsw. als:
lttij, - en hoeveerdig; b) goed, aangenaam smakende: 'n - toert; de Mestreechteneers hawwe van peursiekes; e - eten; eet ze - = eet smakelijk; 'n sigaar; c) bij uitbr. van andere zintuigen als de
smaak: dat ruttk -; - in de zon zitte = aangenaam, prettig; 't is boete - nao dee rege; - weer;
zoe - keend, dikzekske; iech daon dat - neet; d) belust, verlekkerd: iemes - make; e) gezond: iech
vettl miech neet gaans - ; nog: - is 'ne vinger laank
= duurt kort.
2, lekkere, m., lekker, v .. my. lekkere = onaangenaam, slecht iem.: diech bis ouch 'ne lekkere
Cn lekker) um miech zoe in de steek te laote, op de
st6mp te zette.
ss. lekkertand (gebruikelijker is sn6pkies).
afl. lekkerkes, lekkernijj; lekkers.
lekkerbeetje, ongebr.; omschreven met lekker hepke,
peursieke enz.
lekkerbek, m., -bekke = smulpaap: dee - moot
altied de fijnste peursiekes hObbe; z. ook s n 6 p k i e s*.
afl.lekkerbekkerijj.
lekkers, lekkers, o. = lekkere dingen inz. suikergoed,
bonbons: de kinder broch heer altied get - met;
verg. bonsje*.
lekkertjes, lekkerkes, bw.: ze waore - aon 't rouke;
en toen ginge veer - vreug slaope; ir. en daan k6ste
veer - toes blieve.
lek-m'n-tes*,
verg.
Ie k - m 'n - tun g s k e*,
Ie k - me- v e s j e*,
Ie k - v i n g e r -I e kdo u m*; z. Ii k ken of de zn. d u i m, ton g,
ve st.
leI, lei, v., lelle, lelke = a) onderste deel v. d. oorschelp: iech trok de koej6ng evekes aon ze lelke, en
toen beg6s heer te sjriewe wie e mager verreke; b) tong:
haw d'n - = hou je mond; c) onderkam: de - van
d'n haon waos vuurroed.
Opm. In de zegsw.: 't lelke gesnoje hObbe (verg.
v a a m) = van de tongriem zijn gesneden, bet.
lelke misschien huich; ook: die heet miech 'n - =
is zeer welbespraakt (met ong. bijbet.).
ss.oerlel.
lelie, lelie, v., os, lelieke: e paar -s st6nte op d'n
altaor; de reuk van veers geplOkde -s is sterrek.
ss. lelieblaad, -blaank; waterlelie.
leijetje-van-dalen, ongebr.; steeds het fro woord
muguet, v., uitgespr. mugkee en mugkeh en in
het my. mugkees en mugkehs.
lelljk, lielik bn., bw. = a) akelig, naar, beroerd:
-e vent! dat zuut - oet, 'r - aon touw zien; b) lastig, hinderlijk: 'n -e piep rouke; 'ne -en hoos;
'ne -en trek in ze karakter; c) ongunstig: - weer;
d) SChandelijk: en dat waos - , die valsigheid;
minder sterk: de hObs miech - in de steek gelaote;
e) slecht in zijn soort: -e siefers veur Latien; ze
Frans klink - ; f) onaangenaam voor het gezicht:
e -, kr6mp kerelke; - wie 'nen aap, de nach; kiek
neet zoe - ; -e zetters; ook van andere zintuigen:

LENGEN
dat stink, klink hijj - ; g) erg: heer heet 't - te pakke
= is erg verhouden enz.; scherts. erg verliefd.
ss. fojlielik.
afl. lielikerd, lielikigheid, lielikheid.
lelijkerd, lielikerd, m., lieliker( d)s = a) akelig, beroerd wezen; gemene valse vent: noe heet dee Pieke geslage; b) iem. lelijk van uiterlijk: foj! wat
'ne - lOp dao.
lelijkheid, lielikigheid en lielikheid; v.: de - van
die daod = zedelijk slechtheid, verkeerdheid; de van ze j6ngste meidske, staok aof bijj de sjoenigheid
van de aander kinder; de - van dat gebouw velt
ederein op.
lem*! lem!*, lokroep op schapen en lammeren.
lemeerse kruije*, my. = laxerende kruiden: d'n
dokter sjreef lemeerse kruije veur en 't waore krachtige rimmedies; es me tegeswoordig get mie gebruuk
maakde van lemeerse kruije, kraoge de dokters neet
zoe viiol aon de blinnenderrem te viedele.
lemeelse < Lemierse nl. van Lemiers, een dorpje
bij Vaals, van waar het reeept van de samenstelling dezer kruiden afkomstig was. De Latijnse
naam bij de drogisten is species laxantis.
Bijv. lameerse k.; (volkshumor) lanseerskruije.
Lemme*, Z. Lam b e r t.
lemmeren, lemmere, zw. = a) (bilj. en knikkerspel)
langzaam, berekenend spelen en alles eruit halen:
dee heet de partijj gewonne met ze -; b) (van muziek) saai, slepend lijzen: twie harmonikaas beg6ste
tegenein te-.
[H!mmere; Hlmmerde; gelemmerd]
lemmere, frequentatief van lemmen « lam +
verbaaluitg.) = zeuren, zaniken.
afl.lemmereer; gelemmers, gelemmer.
lemmerkespap*, Z. I a m met j e spa p.
lemmet (lampepit), ongebr.; gwl. week, z. wi e k.
lempe (zleh)*, lempde Z., gelemp (gelemde) = (zieh)
rekken: 't kleid heet zich get gelemp aon de rok.
[Iempe, lempde; gelemp; gelemde]
lempe = Rijnl. Himpen, limpen = sich dehnen,
sieh in die Lange ziehen (Rh. Wtb.).
lendelam, lindelaam, bn.: dat peerd is - ; bij verg.
dee stool is - = wrak, gammel.
lendenen, linde en lindene, mv.: pijn in z'n linde
hObbe.
ss. lindedook, -kosse, -laam, -pijn, -streek.
ss.-afl. lam(me)lendig, -nadig.
lenen, liene, zw. = a) iets voor zekere tijd aan iem.
ten gebruike geven: dee is good veur 'm de kat te - ,
die kump van zelleJ toes, van iem., die het geleende
nooit teruggeeft; dee ze sjeermets, ze peerd oj z'n
beuk (oet)lient, krijg ze neet oj gesjendeleerd trok; lien
miech eve d'n pen; de hand - tot; 't oer - aon =
aandaeht wijden; b) iets voor zekere tijd van iem.
ten gebruike krijgen: bijj iemes geld - ; met geliende
hoeg heuj; iech geej' t dich neet veur de (of: te) hawwes,
veur good, 't is allein veur de (of: te) lienes; nog refl.:
zich tot get -, meest ong.; veer zaote dao zoe geliend
= alsof wij daar niet thuis hoorden.
[lie:ne; lie:nde; gelie:nd] verg. lin n e n.
ss. lienbaank, -good, -hier; oetliene.
afl. liener, liening; be-, 6nt-, verliene.
lengen, lenge, lengde, gelenk (gelengde) = a) langer
maken: lievend - = (uit)rekken; jongensspel:
iemes - = plagend "uitrekken"; de sop - (gwl.
aonlenge) met get water = verdunnen; b) langer
worden: de daog die - , zien de daog die strenge.
ss. aonlenge.
afl. lengsel; verlenge.
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lengsel, Iengsel, 0., -s = a) verlengstuk: e - oon 'ne
rok zette; b) lang iem.: wat e - is dee jang, 't liek
wel 'n boenegeert.
lengte, lengde, v., -s, lengdeke = a) afmeting: me
verw6nderde zich euver die - ; dao kump miech die
- (of spott.: dat lengdeke) binne, de wets wel, Zjang
Huiveneers = lang persoon; van dezellefde - wie
de brookspiep; in z'n volle -laog heer op de gr6nd F
zo lang als hij was; 't moot oet de - of oet de breidde;
b) tijdsruimte: in - van tied = op de lange duur;
de - van m'ne breef (in verg. met de tijd die het
schrijven van een gewone brief kost); de - van 'n
kemediestok.
ss. lengdebepaoling, -maot; erremlengde; Wester-,
Oosterlengde.
Inz. in ss. hoort men dikwijls ook - len g t e.
lengtemaat, lengdemaot, v., -e = maat voor lengten:
de naome veur de --e zien de vollegende.
lenig, lenigheid, lenigen, gwI. omschreven of door
andere woorden vervangen, lenig b.v. door soepel,
slap, lenigheid door soepelheid, slapheid, lenigen
door verzachte.
lening, liening, v., -e, lieningske = a) het te leen
geven: de Baank van - ; b) het te leen ontvangen
inz. opneming van geld; het opgenomen geld:
gedwonge - ; 'n - slete; insjrieve op 'n - ; 'n - van
twie mieljoen.
ss. lieningwet; geld-, goud-, rieksliening.
I lens, lens, v., -e = rond stuk glas als optisch
instrument; ook: deel v. h. oog: de - van de
mikroskoop, van 't oug.
II lens (leeg), ongebr.; A.N. de fles - maken, Ma.
defles leeg (of: seldaot) make.
lente, 1, z. v 0 0 r j a a r, v roe g j a a r (veurjaor*, vreugjaor*).
2, lente, m., -s: 'ne sjoene - ; - weurd wie langer
wie miejer gebruuk veur veurjoor of vreugjaor.
ss. lentenaovend, -daag; lenteblOm, -maond; -weer.
lenterie*, z. I ant a a r n.
lepel, lepel, m., -s en -e, lepelke: in d'n hiemel ete ze
riestepap met zellevere lepelkes; elike oor 'ne - =
hoeveelheid die een lepel kan bevatten.
ss. lepelsteel; lepelebekske, -duuske, -veeske; dessert-,
eij'er-, s6kker-, teelepel(ke); k6mpot-, soplepel.
afl. lepele (ww.).
leppen, z. het vlg. lemma.
lepsje*, lepsjde, gelepsj (gelepsjde) = leppen, met
kleine teugjes (hoorbaar) drinken, slobberen: lik
neet"zoe te - ; bij uitbr. kleverig zoenen.
Bijv. lepse.
ss. oetlepsje.
afl. lepsjer; gelepsj.
lepsje, lepse, KiI. lepse o.a. = summis labris degustare vinum aut alium liquorem; Schu. Iepsen
of Iupsen = water met de hand of met de hoos
werpen; Rijnl. Iepsje.
leraar, lieraar, m., -8 of lierare, lieraarke = hij
die (middeIbaar of voorbereidend hoger) onderwijs geeft: de - in Latien; de lierare van 't
Gim.
ss. lieraarsvergadering; gesjiedenis-, teikenlieraar.
afl. lierares; lieraarsjap.
I leren, liere, zw. = a) in het alg. onderwijzen,
onderrichten: iemes Ingels - ; de kinder - leu; dat
veurbeeld van hiiiim liert us, wie te handele; dat %al
diech - = dat zul je weI niet meer doen; dit book
lierde miech begriepetot ..• = deed; :II. ook a a p;
b) kundigheden verwerven: piano - ; 'n ambach
- ; spoor get, dan hObste get, lier get, dan kinste get;
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heer heet z'n les neet gelierd; van boete - ; iemes kinne; zich - sjikke = gewennen aan inschikkelijkheid.
ss. liergeld; -jaor, -jang, -meister, -vak, -sjaol; aon-,
aofliere.
afI. lier, lieraar, lierling; lierzaom; verliere; gelierd.
I1leren, z. led ere n.
lereniap, lerelap, m., -Iappe = lap van zeemleer:
in d'n oorlog waos geine - mie te kriege veur de TOBIe
te wasse.
Ierentijs*, z. led ere n.
lering, ongebr.; z. lee r II. Prot. Ned. naar de
lering gaan; R.K. Ma. nao de kristelier goon.
lies, Ies, v., lesse, leske = onderwijs, onderricht in
versch. opvatting: - geve, - kriege, - hObbe; z'n
- liere; twintig ore - per week; daank uuch veur 't
leske (scherts, na afloop v. e. spell; evan boete
gelierd leske = eig.; oneig.: iets dat men iem. bevolen heeft te zeggen; de lesse (van de gesjiedenis)
van de Franse rivvelusie.
ss. leslokaal, -oar; kOmverzasie-, middag-, privaat-,
proof-, dans-, gesjiedenis-, teiken-, zwumles enz.
II les*, v.,lesse = rand, boord: iech veegde miech de
traone aof met de lesse van m'ne mantel; e stOk van
de - is van de motte opgevrete.
lea < vero. fr. en wa. lisse, lice; Gents letse.
IIIles*, Z. I a a t s t 3; lis.
leshaok*, m., -haok en -haoke = kuipersgereedschap,
z. een afb. bij kuiper.
lessen, lesse, Iesde, geles (gelesde) = (van dorst)
doen ophouden: en eindelik kwaome veer aon "boe 't
fleske les d'n doors".
afl. lessing.
lessenaar, lesseneer, m., -s of lessenere, lesseneerke:
bekend voorwerp van verschiIlende vorm: heer
zaot achter z'ne - ; op de - loog 'ne houp peperre
doorein.
ss. lesseneerskeske; kentoer-, meziek-, sjrief-, teikenlesseneer enz.
lessje*; lest( e), lesteke*, z. I a s t; I a a t s t.
letsel, letsel, 0., -8 = kwetsuur, verwonding: gei
- had heer gekrege, allewel 'm d'n auto had aongerijje.
letten, lette, letde, gelet = a) verhinderen, beletten:
wat let diech weg te goon, es 't te lang doort? b) dralen:
zOnder - op tied kamme; c) aandacht schenken aan:
let op wat gebiiort, - op m'n waordl let op d'n w(i(Jrd
= wees voorzichtig met wat je zegt; nOrreges op en dan euverrijje weurde; nej - op foute.
sS. oplette.
afl. be-, verlette; angelet.
letter, letter, v., -s (soms -e), letterke = a) figuur of
teken V. e. taalklank: de -s en de siefers liere de
kinder in de ierste klas; 'n vette - ; Sis 'n kr6m - =
as is verbrande turf; met gouwe -S; met zwarte -s
get sjrieve; dat is 'n lampe - = dat is gemakkelijk
te begrijpen, te doen; b) de Ietterlijke inhoud
(tegenover de geest): get nao de - opvatte; zich aon
de - hawwe; 'n doej - = voorschrift, dat niet
opgevolgd wordt; c) voorwerp in de vorm van
een letter: 'n sj6klate - ; nog: doctor in de llttere.
ss. letterdeef, -drok, -hook, -kas, -knech, -kunde,
-sjrif, -sloot; banket-, boter-, driJk-, hoof-, lip-, sjricf-.
s6ndagsletter.
ss.-afl.lettergeter(ij'j'), -zetter.
aft. letterlik; geletterd.
lettergreep, lettergreep, v., -grepe = silbe: elike good en dudelik oetspreke.
88. begin-, eindUttergreep.

LETTERLIJK
letterlijk, letterlik, bn., bw. = a) volgens, overeenkornstig de letter: - vertaole, euversjrieve; dat
waore - ht'ior wt'iord; b) geheel en ai, volstrekt:
m'n ouge hinge - aon z'n lippe; iemes - tot wanhoop bringe.
af!. letterlikheid.
leugen, leuge, v., os, leugensje = onwaarheid: 'n
groete - ; -s vertelle; heer is van de ierste - neet
geboorste (of: gestorreve) = hij heeft meer dan eens
gelogen; van hure zegke k6mme de -s in de wereld;
heer is (of: zit, of stik) volleuges wie d'n hood vol vlu.
ss. leugezak; peerdsleuge (= goote leugen).
af!. leugenechtig; leugeneer.
leugenaar, leugeneer, m., -s en leugenere, leugeneerke: zoe'ne - hOb iech nog noels gezeen; gein
groeter -s wie jegers.
afl. leugeneerster.
leugenzak, leugezak, m., -zek = veracht. leugenaar:
allemaolleugezekl gluifstiech dee -? allemenak - I
leun*, z. leu n i n g.
leuning, leuning, v., -e, leuningske: zich vashawwe
aon de-.
Opm. Stille (1885) vermeldt: I, leen, v., lene,
2, leun, v., -e.
leuningstoel, I, zedeleer, z.a.
2, leuningstool, m., -steul.
Leuven, Leuve, in het liedje: dao kaom 'ne boer van
- , van - kaom 'ne boer, Marieke kaom 'm tege,
Marieke zag bezjoer.
leveke*, z. lie v e r d j e.
leven, 1, leve, leefde, geleef (geleefde) = a) toestand
tegenover sterven, dood: laot miech toch nog get - ;
bijj - of sterreve = altijd; leef de gekke J aokob nog?
jao, dee gek, dee leef nog; leve de Keuningin, leve
Mestreech; dee 't langste leef, heet alles, aansporing
om vrolijk alles te verteren; b) zich voeden met:
van d'n aofval - ; van de wind kaan me neet - ;
c) bestaan: wee gief wat 'r heet, is weerd tot 'r leef;
wee daan leef, wee dan zorreg; d) in zijn onderhoud
voorzien; in zekere staat leven: op (of: van) z'n
rinte - ; op 'ne groete voot - ; - en laote - = een
andere geen moeilijkheden in de weg leggen, zoals
men zelf ook niet wil gehinderd worden.
ss. leeftied, -regel, -wijs; door-, euver-, met-, op-,
sameleve enz.
2, leve, 0., os, levensje = a) toestand tegenover
sterven, dood: d'n awwe maan gaof gei teike van -;
aUe leves weurde herleve of Gods woord is geloge;
iemes nao 't - stoon; in die veerskes zit gei - =
vuur; b) de tijd van iemands leven: ze - verkorte
= levensduur; ze veurig - = deel van de levensduur vaar het ogenblik, waarvan sprake is; heer is
noe veur ze - 6ngelOkkig = voor de toekomst;
c) bestaan: iemes ze - verbittere; e good levensje
(of: e levensje wie God in Frankriek, wie 'ne prins)
hObbe; e - nao dit - ; 't iewig(e) -; d) rumoer,
lawaai: maak neet zoe - I e - wie 'n oordeil; nog:
sjeldere nao 't - = naar de levende persoon, naar
de zaak zelf, niet een afbeelding; dat waos z'n lOs en
ze - = levensgeluk; heer sjreef e - van Vondel =
levensbeschrijving; dat lOp al ze - mis = zeer
waarschijnlijk; - in de brouwerijj = beweging,
aktie; als uitroep: van me (of: ze) - neet!
sS. leve(n)sberiech, -besjrieving, -draod, -doer, -gelOk,
-los, -middel, -tied, -verzekering, -weeg, -wijs enz.;
boere-, boete-, dorreps-, femilie-, kinder-, kloester-,
prinse-, studenteleve enz.
ss.-afl. levemeker.
afl. leveloes.

LEVERANTIE

levend, I, levetig; z. I eve n dig.
2, levend, bn. (onder invloed van A.N.), gw!. van
zaken: -e beelden; -e tao I; zelfst. gebruikt: de
levende en de doeje = levenden en doden;
Opm. In de bet. van in leven zijnde en van helder,
duidelijk gw!. levetig.
levendig, I, levetig, bn., bw. = in leven zijnde: 'ne
--en iel; Sinterklaos maakde drijj kinder weer -;
d'n doeje woort weer - ; - st6nt heer veur miech;
meidskes zien get capricieu8, 't zien -e windvdonsjes;
dee de legendes opnuij levetig doog weurde = tot
leven wekte; -e kleuren.
leventig (= levend + tig).
levetig
afl. levetigheid.
2, lao, lebendig, bn., bw. = a) in leven zijnde:
zoe woort dat keend op twie menute tied, de spin
lebendig oet hdor liechaam kwiet; heer is erreger es
'ne labendigen duvel; b) hevig: 't is 'n labendige
allegasie; dee labendig van d'n h6nger op al die reis
gelijje haw; prinsesse die labendig vloke, pr6nt wie
der duvel met z'n moor (Weustenraad).
3, levendig, bn., bw. = opgewekt: 'n -e k6mverzasie, --e kleure = fris, helder; zich iemes
- veursteUe (= duidelijk, helder) is neet persijs 't zellefde, es zich iemes levetig veurstelle (in
leven zijnde).
afl.levendigheid.
levensdag, levensdaag, m., -daog = een dag van
iems. leven; gw!. i. h. my. in de zegsw. (van) m'n
levensdaog (neet of: noels) = (n)ooit; z. ook:
I eve n 2.
levensgevaar, levensgevaor en -gevaar, 0.: in - verkiere, zien; met - e keend redde.
af!. levensgevierlik, -geveerlik.
levensgroot, levensgroet, bn. = op natuurlijke
grootte: e - beeld van Karel de Groete; -e pertrette; e peerd - sjeldere.
levensgrootte, levensgruutde, v., meestal zonder
lidw. (met of zonder in): dao stOOt e beeld van Selvrouw (in) -; (in) - sjeldere; 'n rijj van keuninge
langs de moer,-.
levenslang, levenslaank, bn., bw., -lange = a) zo
lang durende als iems. leven: heer heet - (of: ze
leve laank) niks gedoon; b) voor de rest van zijn
leven: tot levenslange gevangenis veroordeild weurde;
- opgeslote; heer kreeg -.
levensvreugde, levensvraiig, v. = vreugde in het
leven: gezOOd en vol - is heer ze leve laank
/Zebleve.
lever, lever, v., os, leverke = a) bekende grote
klier: heer heet get aon z'n - ; get op z'n - hObbe,
dao lik 'm get op z'n - = er is iets wat iem.
drukt, hindert, iets wat hij op z'n hart heeft;
dee heet 'n witte - = is een vrouwenliefhebber;
'n druug - hObbe = van drank houden; b) als
spijs: - en poet, (pasteij van) vette - = (pate de)
foie gras.
ss. leverkrenkde, -kwaol, -traon, -weurs; gejze-, kaafs-,
rinslever.
leverancier, livveranseer, m., -s en livveransere: de
-s van pepier; de -s waore blijj, es ze 'ne klant
krege; m'ne - heet miech in de steek gelaote, heer
welt niks mie lievere.
ss.-afl. pepierlivveranseer.
leverantie, livveransie, v., -s = (recht van) levering:
de - van zeip aon de Mijne hObbe; de - s gOOgen op
de vief daog; de - woort door 't Riek uojgekliord =
de geleverde goederen.
ss. pepierliooeransie.

<
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leveren, levere en lievere, zw. = a) verschaffen (op
grond van een verplichting): elik jaor mOs de boer
aon de pachhier 't kore - ; b) verschaffen: dat levert
stoj veur alderleij priUJtsjes, veur e proojsjTij; c) opbrengen, produceren: zoe'n kooj levert per daag wei
tien liteT mellek; 't bewies - tot heer 't waos gewees;
d) kIaarspelen, doen: dat heet 'r 'm dao mer evekes
geleverd; dat liever iech 'm neet; e) als part. geleverd
(of: gelieverd) zien = in verlegenheid zitten, verloren b.v. en es daan de kaw invelt, daan zien veer
(veur good) geleverd.
ss. aoj-, bijj-, euver-, in-, op-, oetlevere, -lievere.
afl. lever-, lieverbaar, levering, lievering.
levering, levering en lievering, v., -e, leveringske =
a) het lever~n: de - op d'n lste jannewaTie; b) het
gelevenle: de - kies woort neet geaksepteerd.
ss. leverings-, lieveringsk6ntrak, -termien.
levertraan, levertraon, m.: 'n jlea - ; eliken daag
eine lepel - .
ss. leveTtraonemulzie.
leverworst, leverweurs en -woors, v., -weurste en
-woorste: e stumpke - ; 'ne spekslachteT heet dit
jaor bijj verdaoling peperkoke mennekes in de geduijd.
levetil;l*, z. levendig, labendig*.
Lewie*, m. = Louis in de zegsw. en mer door Lewie
= ga maar steeds voort, volhard.
lezaoteH*, z. I ij n z a a d ( - ).
lezen, leze. loos of laos, loze of laoze, geleze (afw.
ww.v.o.t.t. diech leus, heer leus uaast de gewone
vorm diech lees, heer lees) = a) letters overzien en in woorden omzetten; kennis nemen van
de inhoud: liere - en sjTieve; de Zeus e book; de
gezet - ; dat steit te - = staat geschreven; iemes de
les - ; b) leren kennen, te weten komen; dat alles
st6nt op ze geziech, in z'n ouge te -; iemes z'n
gedachte - = doorgronden; c) doen, in de zegsw.
de mes leu; de pestoer lees (of: leus) altied de mes
um 8 ore; A.N. aren lezen = Ma. uumere.
ss. leesbibliotheek, -book, -lea, -taojel, -zaol; aoj-,
door-, euver-, oetleze.
afl.lezer(es), lezing, (6n)leesbaar; beleze, hero, verleze.
libel, z. hie r* II.
liber, lieber, bn., bw.; lieberder, lieberste = vrij:
dat steit eder - ; dao umhoeg in 't blouw van Gods
-natuur.
liberaal, lieberaol, bn., bw.; lieberaolder, lieberaolste
= vrij-zinnig inz. als partijnaam: 'ne -en dominee;
- Katteliek; 'ne --e Mestreechteneer; heer is erreg
- ; dikwijls zn., m., -e: de --e in euze gemeinteraod.
liberteit, lieberteit, v. = a) vrijheid: leve noe de - /
b) vrijpostigheid: wee giej diech die - veur •.•• ?
in beide bet. enigszins vero.
Hchaam, liechaam, 0., liechame = a) het Iijf: met u
kraank - , welleke jebTik zouw 'm welle? b) in fig. en
oneig. toepassingen b.v. de GemeinteTaod es besturend - dreug 'n groete verantwoordelikheid; (natuurk.) vaste--e.
ss. liechaamsbeweging, -bouw, -deil, -gebTek, -krach,
-oejening; bestuurs-, hiemel-, vrouweliechaam enz.
afI. liecham(!lik; beliechame.
Hcbamelijk,liechamelik, bn., bw. = a) ophetlichaam
betrekking bebbend: in - opziech; - is heer niks
mie weerd; - gesjik veur; b) met het lichaam: aonwezig zien; de --e tegenwoordigheid van • ••
afI. liechamelikheid.
I Hcbt, 1, leech, O. (soms m.); leechter, leechske =
a) schijnsel: 't - van de zOn, 'n keers; ellektTies-;
vTijj - bijj daag; iemes 't - benumme; iemes in 't
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(of: de) - stoan; j6nk (of: nuij) - = eerste kwartier van de maan; z: ook I ant a a r n; b) licht
gevend voorwerp: dao bTande e - ; vlaak 6nder 't zitte; de leechter zien al aon; dTijj leechteT in hoes, e
liek oj 'n bToet = als drie lichten branden in een
vertrek, komt er een sterfgeval of een bruiloft;
c) gezichtsvermogen: iemes 't - neet in z'n (of: de)
ouge g(Jnne; d) in fig. verband: dao ging miech e op; 't - op get doen valle; dat zal tach nog wei aon 't
- kamme = bekend worden; nog: ir. dat is miech
e - = dom iem.; Tidder van 'tj6nk leech = ridderorde van de vroegere societeit Momus; z. jon g.
ss. leechbron, -ejjek, -strool; gaas-, maan-, stareleech;
Leech(te)mes; in sommige jonge ss. ook Ii c hb.v. lichkogeZ, -punt, -beeld.
2, leech, bn., bw., leechte = helder, kIaar, inz.
't is al vreug - = daglicht; leechte moon; op (klaor)leechten daag.
ss. klaorleech.
3, liech, bn., bw., liechte = heIder van kIeur:
liechte kleure; liechte haore; - haor; e - tapietsje =
licht behang.
ss. lierhbwuw, ·_gries.
afl. liechheid, liechtigheid.
II Hcbt, liech, bn., bw., liechte; liechter, liechste =
a) niet zwaar: 'ne zwoere, geine liechte stein; - wie
'n veer; - gesjCJt; liechte kavvelerijj = eig. en fig.;
liechten (ook weI: lichten) touwbak; b) min of meer
duizeIig: ze is zoe - in de kop; c) gemakkelijk:
liechte lektuur; dee fiets liJp - ; liechteT gezag wie
gedoon; liechte gr6nd = door weinige dichtheid gemakkelijk te bewerken; iemes - gluive; d) niet
ernstig, weinig betekenend: dao mooste neet te euver dinke; get - opnumme; 'n liechte hersesjOdding; liechte rouw; e) hoogstwaarschijnlijk, vermoedeIijk: me zouw - dinke tot; f) onvast: 'ne liechte
sloop; - slaope.
ss. liechgeboud, -gewaopend, -geraak; alliech.
ss.-af!. liechgluivig, -vierdig, -veerdig, -zinnig.
af!. liechtelik, liechheid, liechtigheid.
Hcbtelijk, liechtelik, bw. = a) gemakkeIijk: me kint
- begTiepe, tot . .. ; heer zouw - te laat zien gekamme; b) enigszins: - aongesjote.
I Hchten (licht geven), 1, z. I u u c h t e*.
2, liechte b.v. in een wei uit het. A.N. overgenomen zegsw. e liechtend veurbeeld en in ss. en af!.
als veurliechte, beliechte.
II Hchten (tillen), Z. I u f f e*, I u f t e*.
Iicbter (lantaarn), z. I u u c h*.
lichtgeraakt, liechgeraak, bn., bw., -geraakde
spoedig boos, verstoord: van iemes dee - is, zeet
me in 't Mestreechs, tot 'r lang tiene heet; z. ook
k r e u t s j ( e t i g )*.
I Iiehtheid, liechheid en liechtigheid, V. = heIderheid van kIeur: de - van 't tapiet, van de kamer.
II lichtheid, liechheid ofliechtigheid, V. = de - van
dee fiets, deen touwbak = niet zwaar zijn; iech hOb
die - in m'ne kop nog altied = licht gevoel, duizeligheid; liechheid van hart = niet zwaar tillend.
lichting, liechting, v., -e = a) aanwerving, in dienst
nemen (-neming); de (in militaire dienst) opgeroepenen: de nuij - van 1960; b) wegneming (en overbrenging): de ierste liechting is um 10 ore, de leate
is um veer ore.
SS. bCJsliechting.
I Lichtmis, Leechmes of Leechtemes, m.: - velt in
jibberwarie; met -lenge de doog.
55. leechtemeswas (= waslicht in de kerk met
Lichtmis).
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II Hehtmis, in de bet. van losbol, doordraaier, gwl.
ornschreven of vervangen door andere woorden
b.v. bamboesjeur, sjuimmarsjeerder.
liehtvaardig, liechveerdig of ·vierdig, bn., bw. =
onbedachtzaam; onbezonnen (sorns minder sterk
dan lichtzinnig): e - oordeil; - euver iemes
oordeile.
afl. liechveerdigheid, -vierdigheid.
Hebtzinnig, liechzinnig, bn., bw. = zonder ernst,
zeer onbedachtzaam: e - meidske; - ze geldverspeule, handele.
afl. liechzinnigheid.
.
I Hd, lid, 0., leje en lede; ook: leij en leije in bet. a
en in ss. = a) beweegbaar deel van het lichaam:
arm of been; onderdeel van arm of been, Yinger:
get (of: 'n krenkde) Onder de leij hObbe = slecht uitzien, zich ziek voe1en; veer veule us leij van greujkrach ooorstruime; stevig, sterrek en sjoen van leje;
b) gewricht: d'n errem oet 't lid valle; c) iem. die
dee1 uitmaakt van een zekere kring, vereruging:
de lede (of: leje, of: leije) van Kuns en Vermaak.
ss. leijwateT; bestuurs·, iere-, kamer-, (gemeinte)
raods-, staotelid enz.
IIlid, z. deksel.
Hdmaatsebap, lidmaotsjap, 0., -maotsjappe = bet
lid zijn van een vereruging: 't - van de sjosseteit
weurd miech te deur; ze - neet betaole; 't - opUgke.
ss. lidmaotsjapskaart.
lidwoord, lidwoord, 0., -wilOrd: 't - de; 't Latien heet
gei-.
liebe*, v., os, liebeke = (dom) vrouwmens: en iech,
sjtom liebe, had miech ouch nog versjrik; 'n lang - =
een lang, ietwat slungelachtig meisje, vrouw; verkl. liebeke, o. heeft ook de bet. van het ir.lieverd:
nouw, dat is miech e liebeke, deen awwel
[Iiebe; Uebes; Hebeke]
liebe < du. Liebe.

'ne leedsjeszenger

Hed, leed, 0., evenals.mv. ledere; niet gewoon; gwl.
leedsje: me sprik neet deks van leed, me zeet bijnoo
altied leedsje, al kint me 't volleksleed; dat is 'n aajd
leedsje; 't meidske is broet, en 't leedsje oet; 't leedsje
euver BetJJ; ze gOng op de kerremis met de leedsjes rOnd
of hollep More maan met zinge.

ss. nachtegaols-, volleksleed; kerremis-, vastelaovendsleedsje.
ss.-afl. lecdsjeszenger.
Heden, z. lui.
HederllJk(beid), meestal omschreven of door andere
woorden vervangen.
liedertaiel, ongebr.; gwl. zaankvereiniging.
liedjeszanger, leedsjeszenger, 0., os: oon de Spelstroot
stOnt de - met ze breed.
lief, I, leef, bn., bw., leve; lever, leefste; in bet. b
ook: liever (met stapelvorm: lieverder), liefste =
a) ge1iefd, dierbaar: m'ne leve maan, m'n - vrouw,
m'n (alder)leefste poeleke; achter het zn.: meerkeleef, sjeij oet met sloon; deenderkeleef laot miech goon;
b) aangenaam, we1kom: dat is miech wei zoe - ; dat
hOb iech viWlliever(der) of liever 't liefste; net zoeneet; get veur - numme; e - geziechsje; c) in verzwakte opvattingen o.a. in uitroepen: kinderleef,
wat 'n allegasie; leven tied, wat zekste dao! m'n medam, geer verdaolt uuch; d) aardig, aangenaam:
ze kin zoe - doen.
Opm. De verzwakte vorm in Slivvenier, Sle-, Selvrouw.
2, leef, o. = geluk: leef en leid same deile, drage.
[Iee:f; le:ve; le:ver; lee:fste; Hever; lteverder; Uefste]
ss. leefMbbe; lieverkeukske; meerkeleef; Slivvenier,
Slevrouw.
afl.leefde; lefenis; leveling, levigheid.
Opm. lief in de bet. geliefd persoon luidt in het Ma.
gwl. leefste, leveke. De trappen van verg. liever (of:
lieverder), liefste worden ook als trappen van verg.
gebezigd . bij gere* (= A.N. gaarne); z. ook
lie fs t, Ii e fs t e, Ii eve r I.
Heide, leefde, v. = a) warme genegenheid, gehechtheid: de - tot ze land is eder aongebore; de - is de
plezerlgste hartkrenkde; wie 'ne beer op zokke kump
de - ; de - is wie de stob, ze krup euveraal in =
liefde is almachtig; als persoon: dat woos z'n ierste
- ; b) godsd. gevoel van opofferingsgezindheid:
um de - Gaods; Kristelike - ; get bedekke met de
mantel van de - ; c) in verzwakte opvattingen: met
- ze werrek doen = met toewijding.
ss. leefderiek; leefdebliek, -deens, -vuur, -zuster,
-werrek; leefdesbreef, -historie; awwers-, Moeder-,
kinder-, zuster(s)leefde.
ss.-afl. leefdesverklaoring.
liefdedienst, leefdedeens, m., -deenste: 'ne - bewieze;
z. Ie fen i s*.
Hefelijk, lefelik, bn., bw. = aangenaam (voor ~Og,
oor, neus): e - geziechsje; de ~ toene van de meziek
hoorle veer al in de veerte; 'ne ~ reuk van blOmme;
e - gediechsje.
afl. lefelikheid.
liefhebben, leefhObbe, had leef, leefgehad, -gegad:
Trijnsje, hartedeef! iech hOb diech leef; es me get leef
heet, dan gont me 't gere aile goods; eure leefMbbende
zoon enz. (onderschrift in brieven); ze werrek - =
prijs stellen op, gehecht zijn aan; z. ook die f.
ss.-afl. leefMbber.
liefhebber, leefhobber, m., Os, leefhobberke = a) iem.
die van iets houdt: 'ne groete - van bieljare, meziek,
karakolle; b) iem. die tot iets lust heeft: dao zien
vdOI -s veur dat bMnsje; doo zien gein -s veur te
koupe; c) geen vakman; oppervlakkig beoefenaar
van: God bewaor de veugel veur de -8; ze speule met
geveul, meh me merrek toch, tot 't gein vakluij zien,
meh -8; leefMbster, v., -so
ss. bIOmme-, meziek-, peerde-, sjelderijjeleefMbber.
afl. leefMbbere (ww.); leefMbberijj.
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Delhebberen, leefhobbere, zw. = zich met iets als
liefhebber bezig houden; soms min of meer ong.:
heer heet zoe get geleefhiibberd in sjeldere, meh heer
kint eigelik wienig.
afl. geleefhiibbers, geleefhiibber.
Iiefhebberij, leefhobberijj, v., -e = a) plezier in,
smaak voor: 000 had heer noe z'n - inj b) datgene
waarin men plezier, waarvoor men smaak heeft:
vesse, bieljare, dat is noe m'n groetste - j c) genoegen: OOt deit us good aon eus hart, OOt is 'n - um 't
te hurej nog: 'n deur - = een dure zaak, een dure
geschiedenis; oet, veur - = voor plezier, de aardigheid.
ss. leefhiibberijjtoniel, -tejaterj blOmme-, meziekleefhiibberijj•
Iiefheid, levigheid, v.: de - van dat meidske, van die
ontvangs, van z'n w(Jijrd.
Iiefje, leveke, 0., -s = lieverd, lief kind, meisje, man,
vrouw: - , geiste met wandele? ir. dat is miech e = 'nlieverdje! z. ook lie b e*, lie f s t e.
Iieikozen, ~kozing, steeds omschreven of door andere
woorden vervangen o.a. door karessere, kaafmouze,
poelepejje.
Iiefst, leefs, bw. = bij voorkeur: iech bliff - toes.
Iiefste, leefste of leeste, m. -v., -s, lee(f)steke =
beminde, minnaar, minnares; verloofde: ze leet
hdiiTe - 'n haaf oar wachte, veur tot ze 'm binne
leet; heer had z'n - neet mie gezeen; ze heet 'ne
nuije - .
Iieftallig(heid), ongebr.; vervangen o.a. door levigheid, sjarmantigheid.
Iiegen, lege, loog, geloge (afw. ww.v. o. t.t. diech
luigs, heer luig) = onwaarheid, leugen spreken:
legen en bedrege; zander (te) - = ongelogen; - wie
'n doedsprinsje = erg; dee luig, dee bedruigj dat is
gestOnke en geloge = veracht. dat is een gemene
leugen, daar is niets van waar; dat luigste (of: Pie
de luigs) = dat is gelogen; leeg neet, de woerheid heet
God leefj doeg 't neet langer - = ontken het uiet
langer; boerum daen - wat bekind is = ontkennen?
ss. oof-, veurlege.
afl. belege.
Iiek(~)*, z. I ij k ( -) en de vlg.lemma's.
Iiekebeijer*, m., -s = lijkbidder, iem. die de dood
komt aanzeggen; aanspreker.
Iiekedreger*, m., -s = de drager van de doodkist
van het sterfhuis naar de kerk, naar het graf.
Iiekhejse*, my. = witte (garen, katoenen) handschoenen gedragen bij de uitvaart door familie en
nabestaanden.
Iiem(~)*; Iien*; Iiene*; Iienteike*; Iierjomtremus*, z.
I ij m ( -); lee n; lin n e n, len en; I i tt eke n; Ii r e j 0 m t rem u s*.
I lies, lies, v.,lieze: pijn in de lieze.
[lie:s; lie:ze] verg. I ij s t.
ss. liesbreuk.
n Iies(~)*; z. Iij s t ( - ).
Iieve, leve, m., Os, leveke = lieveling: iech daank dich
- veur de kudo; z. ook lie f j e.
Iieveling, leveling, m., -e, levelingske = harte1ijk
geliefd persoon: de jangste, OOt waos z'ne - j m'ne
- , wat menkeert dich tach; ir. 't is mich 'ne - (of:
e levelingske) = een lieveling; z. ook lie v e.
ss. levelingsbezigheid, -diechter, -keend, -kos, -leed,
-lektuur enz.
Iievend*, o. = lijnwaad: 't -lik op de bleik; ze zien 't
- aon 't rekke; vrouwe en - moot me neet bijj 't leech
koupe; 't voel - ; [lievend] z. ook lin n e n.
ss. lievenskas, -kiJrref.
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lievend, een wisselvorm of vervorming van lijnwaad, lijwaad, lijvaard (onder duo invloed?); Tu.
kent de vorm lijvoad, lijvoud.
ss. lievenskiiTTef, -kas.
Iievenheersbeestje, Slivvenierebieske, 0., os: fojl dee
is bang veur e - .
Iievens(~)*, z. Ii eve n d* en Ii nne n ( - ).
I Iiever, liever, bw. = a) met meer lust, groter genoegen: niks - welle; niks - wie datj - was neet in
aile hoof = me kan niet altijd dat krijgen, wat men
liever heeft (met een toespeling op wie-langer-wielieverkes); b) veeleer: laot miech OOt - daenj nog:
iech weit neet wat iech - deeg = dat doe ik helemaal niet; heer - wie iech = ik begrijp niet, dat hij
er lust in heeft, ik bedank er voor; ir. uk - , de bis
'nen aofutterl
[Hever]
ss. lieverkeukske; wie-langer-wie-lieverkes, z.a.
n liever"', z. I ij f.
Iieverd(je), leveke*; z. lie f j e en lie v e.
Devere*, z. I eve r e n.
Iieverkoekjes, lieverkeukskes, mv.: hijj weurde gein
-s gebakke, de geis met wandele; ook wei spott.
leverkeukskes.
Iieverlede (van), lieverleij (van), bw.: van - veranderde heer van hawwing.
Lieve~Vrouw, z. 0 n z e - Lie v e - V r 0 u w.
Iievigheid, levigheid, v., levighede = zich lief voordoende, op een lieve manier (soms ong.); ook:
uiting van lievigheid: veur euzen trouw woos 't niks
es - ; van eur levighede bin iech neet gedeend, m'nhier; z. ook Ie fen is.
Iiew(~)*; liewerrek*; Iiezeneij"',
z. lee u w (-);
lee u w e r i k; liz zen e i j*.
Iiflafjes, ongebr.; omschreven o.a. doorflaw peursiekes.
lift, lif, v.,lifte,lifke: met de -nao bovegoon.
afl.lifte (ww.).
Iiggen, ligke, laog, gelege = in het alg. zoals in 't
A.N., op het langste vlak rusten; dikwijls: zich
bevinden, geplaatst zijn eig. en fig.: heer laog op 't
graas, op de grand lik snie; dao lik 'ne bal; dat lik
miech (zwoer) op m'ne maog = eig. en fig.: in de
vinster - = uit 't raam kijken; 't hoes Jik tege de
gr6nd = afgebroken, ineengestort; nog 'n eurke
blieve - = in bed vertoeven; heer lik al twie jaor =
ziek te bed; Mestreech lik aon de Maos = is gelegen;
op sjouf - = opgebaard zijn; 't sjeep lik in de
Bassing = heeft zijn ligplaats; heer loog te slaope =
in liggende houding slapen; lik noe neet te zanike, te
hummeslippe; op sterreve - ; de bTeef is blieve - =
onbeantwoord blijven liggen; 't lielik loote - =
een slecht figuur maken; in Mestreech loog 't twiede
rizzjemint = in garnizoen zijn; de sjold lik bij hiior =
zij draagt de schuld; 't hart lik hiiom op de tOng = hij
is zeer openhartig; dao is niks aon gelege = dat is van
geen betekenis; ligkend geld = kontanten, in kas.
ss. likdaog, -geld, -kuur; z. ook Ii k d e u r*; aon-,
achter-, bove-, neer-, Onder-, opligke enz.
afl. ligking.
Iigging, ligking, v., -e = het liggen, de wijze van
liggen: die iewige - op de rok is lestigj de - van de
sjeepj dat is 'n slechte - veur dat hoes; de - van
Mestreech bijj Aoke en Luik.
Iigplaats, likplaots, v., -e: de - van de boot van
Bonhomme.
lijdelijk, lijjelik, bn., bw. = passief, zonder zelf
handelend op te treden: e - verzetj get - moten
oonzienj z. ook I ij jet i g*.
afl. lijjelikheid.

LIJDEN
lijden, 1, lijje, lijjde en leej, gelijje = a) in het alg.
verdragen, verduren: dat lege kin iech neet -;
b) verdragen, toelaten: 't kin dao get - = er is
geld genoeg, overvloed; dat kin (gein) oetstel -;
c) het kunnen vinden met: ze k6ste deen opsnijer noe
einmaol neet -; d) ondergaan, ondervinden: veer
lijjde kaw; sjipbreuk -; e) in ellende verkeren; pijn
gevoelen: me moot in de wereld vdol -; Slivvenier
heet vdol veur us gelijje; de maan lijjt aon koppijn =
last hebben van; nao - kump verblijje; f) schade
hebben: de keerse hObbe vdol gelijje van 't gevruur.
2,0.: iemes oet ze - hellepe = doden; 't Lijje (ook:
Lijde) van Slivvenier.
ss. In de ss. uit de kerkelijke sfeer meestallijde(n):
Lijdensgesjiedenis, -historie, -kellek, -week; maar:
Mngerlijje. In A.N. ss. als maaglijden gwl. kwaol:
maog-, neerkwaol.
ss.-afl. h6nger-, l6ng-, maoglijjer.
afl. lijjer, lijder; lijjelik; lijjetig.
lijdensgeschiedenis, lijdensgesjiedenis, v. = a) de
geschiedenis van het lijden van Kristus; b) een
zaak met allerlei tegenspoed: iech zal diech die mer neet vertelle; in deze bet. ook my. -gesjiedenisse.
lijdensweg, lijdensweeg, m. = a) de weg van Kristus
naar de Kalvarieberg: de stasies laoten us de - van
Slivvenier dudelik zien; b) bij uitbr. Mor hiel leve
waos eine-.
Iljder, 1, lijjer, m., os: 'ne - aon koppijn.
2, lijder, m., -s (in meer verheven taal): de Goddelijke Lijder = Kristus; d'n hoege lijder heet
'n gooj nach gehad = een hooggeplaatst officieel
persoon.
lijl, lief, 0., liever, lijfke = a) lichaam: gein humme
mie aon ze - hObbe; op 't bloete - droog heer e
sjabbeleer; met - en ziel; zich 't hart oet ze -Loupe;
iemes 6nverwachs op 't - valle = eig.; fig. aanvallen, bezoeken; iemes de sjrik op 't - jaoge; laot
dat oet de - = doe dat niet, wees dat niet van
plan; b) romp, inz. onderlijf: 't spant um 't -; pijn
in 't - hObbe; c) kledingstuk, het lijf, de romp omsluitend, inz. vrouwelijke onderkleding in verkl.:
ze had e Toed lijfke aon; e wolle lijfke.
[lief; liever; lij:fke]
ss. liefarts, -eigen(e), -knech, -rinte, -wach; liefsbehaajd, -gevaor; mojer Laanklief = magere grote
vrouw, meisje.
afl. liefelik.
Iljfelijk, liefelik, bn., bw. = lichamelijk: -e aonwezigheid; - aonwezig zien.
Iljfstuk, liefstok, 0., gwl. in enkelv. of verkl. =
muziekstuk, waarop iem. bijzonder is gesteld: en
wat meint geer, dat toentertied 't liefstokske van de
M estreechteneers waor?
lijjetig*, bn. = pijnlijk aanvoelend: m'nen errem is
nog altied get -.
lijjkoup*, = lijkoop, aldus bepaald in de Recessen van 1665 v. Maastricht: "Den lijkoop van de'
verkochte erven is in deze stadt den twintighsten
penningh, door den kooper te betalen, weI verstaende soo den selven is gestipuleert, het weIck
ordinaris geenuntieert wert: lijkoop naar landtkoop, want andersints en is men daer van niet
schuldigh". Het woord komt nog weI voor.
lijkoop = lijfkoop, liefkoop (Kil.) o.a. = epulum
emptionis causa; Schu. lijfkoop = drank ter vertering gegeven bij kopen en verkopen tot teken
van tevredenheid; Ru. heeft lijkop = te drinken
betalen na een publieke verkoping.

LIJKENHUIS

lijk, liek, o. of v., -e, liekske = a) dood lichaam:
e - opgraove; zoe wit wie e - weurde = als een
dode; heer zuut oet wie e wandelend -; veer hObbe e
- in de femilie = een dode; achier de - leep de
femilie = de kist met het lijk; b) begrafenis, inz.
kerkelijke begrafenis, dienst: te (of: ter) -e goon =
de begrafenis bijwonen; 'n - van ellef ore = een
plechtige begrafenis te 11 uur (thans afgeschaft).
[liek; lieke; liekske]
ss. liekhejse, -kleur, -krans; z. ook de vlg.lemma's;
ellef-oreliek.
ss.-afl. liekebeijer, -dreger, z.a.

'ne liekwagel of doejewagel
lijkbaar, liekberie, v., os: de dregers met de - =
draagbaar voor een gekist lijk.
Iijkbleek, liekbleik, bn.: obbins woort heer -, neven
'm st6nt de vrouw van d'n euverste.
lijkdienst, liekdeens, m., -deenste = kerkelijke begrafenisplechtigheid: de liekdeenste weurden aUein
mie um 10 ore gehawwe; dikwijls eenvoudig deens:
verzcuk op d'n deens in de Sintervaos op de twiede
rouwbaank.
lijken, lieke, leek, geleke = a) overeenkomst hebben
met: heer liek op z'ne pa; dat liek weI goud; 't leek us
mer veurziechtiger veur toes te blieve = scheen; dat
liek nao (of: op) niks; dat liek nOrreges op; 't liek wel
'n ark van Noif; b) bevallen: nouw, dat veurstel veur
nao Ulestraote te wandele, leek 'm hielemaol neet.
lijkenen, liekene,liekende en lekende, geliekend= lieke
in de meeste opzichten. In alle bij lieke a geplaatste voorbeelden wordt liekene eveneens gebruikt.

't liekehuiske
Iijkenhuis, liekenhoes, 0., gwl. in verkl. liekehuiske
= gebouwtje, waar (gekiste) lijken voorlopig kunnen geplaatst worden.
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LIKKEN

LIJKKLEED
Ujkldeed, baorkleid, o. = dekkleed over de doodkist.
lijkkoets, liekkouts, v., -e = rijtuig, dat de daartoe
uitgenodigde kennissen en familieleden naar de
kerk en het kerkhof brengt: wievMlliekkoutse (gwI.
koutse) waore bijj de begraffenis?
Ujkwagen, liekwagel, m., -e, -s (gwl. doejewagel) =
A.N. lijkkoets d.i. de wagen waarin het lijk vervoerd wordt: achter de - lepe de krieters.
Ujm, liem, m. = kleefstof: get met - plakke; te lange
teste priekde de pOp met 'n verwarde kOMs vlesse
haore en-.
[Uem] verg. lei m* = A.N.leem.
. ss. liemkwas, -pot, -verref; hout-, joede-, sjriene.
werrekersliem.
afI. lijme; liemechtig; lijmerig.
Ujmen, lijme, lijmde, gelijmp (geIijmde) = a) met
lijm vasthechten: Pieke lijmde de twie vUJchsjes van
verzjenieke op d'n hoote kap van de p6sBjenel; b) met
mooie praatjes, slinkse middelen enz. overhalen:
iemes veur die nuij vereiniging - ; de aw heet 'm veur
de jOngste dochter gelijmp.
[lij:me; Iij:mde; gelij:mp]
ss. aon(ein)-, same-, vaslijme.
af!. gelijms, gelijm.
Ujmerlg, lijmerig, bn., bw. = a) kleverig eig. en fig.:
't is zoe'ne ~ kerel; b) traag sprekende, niet vlot:
die ~ taol verveelde us al gaw; heer sprik zoe - .
af!. lijmerigheid.

liemroje
Ujmroede, liemrooj, v., -roje = (stok aan het boveneinde voorzien van) met vogellijm besmeerde twijgjes: in 't naojaor trekke de veugelvengers d'rop oet met
hun slaagnet, met klippe en liemroje.
Ujn, lijn, v., -e, Iijnsje = a) in het rug. touw, koord
in verschillende toepassingen: langsem aon, daan
brik 't lijnsje neet; de - heet de vuser opgewindeld
in z'n tea = snoer van de hengel; 'ne ves aon de Mbbe = beet hebben; ein (of: dezellefde) - trekke
= op dezeIfde wijze te werk gaan; iemes aon 't
lijnsje Mbbe, kriege, hawwe = in zijn macht hebben
enz.; de - trekke = het zich gemakkeIijk maken
bij het verrichten van werkzaamheden, luieren;
b) in het rug. streep in verschillende opvattingen:
~ en punte; 'n rechte, 'n krdm - ; met Bjerrepe ~
in ze geziech = groeven; in groete ~ = hoofd236

trekken; ap de8ellefde - stelle, stoon = geIijksteIlen,
-staan; de - Mestreech-Luik = spoorwegverbinding; langs de - van d'n tram = de rails.
ss. lijnornemint, -rech, -teikene, -wachter; grens-,
ink-, loed-, raak-, trem-, rooj-, Bjeijings-, waslijn enz.
af!. lijne (inz. gelijnd, Ongelijnd).
ss.-afl.lijntrekker.
lijnbaan, lijndraaier, z. t 0 U w s I age r ( ij ).
Ujnen, lijne (inz. in v. dw. gelijnd) = van lijnen
voorzien: gelijnd en Ongelijnd pepier.
lijnkoek, -meel, z. I ij n z a a d ( - ).
lijnolie, lienolie, m.: - bijj de verref doen.
lijnwaad, z. lie v e n d*.
lijnzaad, lijzaod en lezaod (e = ee), o. = vlaszaad:
hool dick get - en maak dich get pap devaan.
ss. lij- en lezaotenolie (Ie- = lee- evenals andere 88.)
lijnzaadkoek, Iijzaote- en lezaotekook, m., -keuk:
lijzaote keuk veur 't vie.
lijnzaadmeel, lijzaote- en lezaotemeel, 0.: keuk van
- veur de keuj.
lijnzaadpap, lijzaote- en lezaotepap, v. = pap van
lijnzaadmeel inz. om op een wond te leggen: lek
dich op dee zweretige vinger e lijzaotepepke.
Ujs, Iijs, bn., bw. lijze; lijzer, lijste = zacht, stil:
doe zag iech - en lachentere: 'n roes mer i~ d'n haM;
en lijze, lijze waos e winsje wat 't kore neet ins buige
deeg; van lijze vootstap kraak 't leer.
Opm. Het woord wordt niet meer veel gehoord en
als duo aangevoeld, soms wordt het trouwens leis
gespeld.
lijst, lies, v., Iieste, lieske = a) vooruitspringende
rand: 'n Bjoen oetgestoke - boven aon de kas;
b) rand ter afsluiting van een schilderij enz., in
deze bet. zeer dikwijls raom; 'n zwoer goowe - um
de Bjelderijj; 'n gravuur met 'n invoudig lieske d'rum;
c) geschreven of gedrukte opsomming van personen of zaken: de - van sollicitante; de - van de
kezers of de kezerslies; op de - stoon; d) formulier
ter intekening: op 'n -inteikene.
[lies; lieste; lieske] verg. lie s r.
ss. liestefebrik, lieswerrek; daak-, inteiken-, kezers-,
sjelderijj-, spiegel-, waslies.
ss.-af!. liestemeker.
af!. lieste (gwl. inlieste of nog gewoner inraome).
lijster, Iiester, v., Os, Iiesterke: zinge wie 'n - ; --8
vaange; z. ook k ram s v 0 gel.
ss. liesterbes, -vangs; zangliester.
lijzaot(-)*, z. I ij n z a a d ( - ).
Ujzlg (temerig), gwl. omschreven of vervangen door
andere woorden b.v. sajeltig.
lik, lek, m., lekke, lekske = de handeling van Iikken:
Biezjoeke gaof MOT e paar lang nate lekke euver htliJr
ncus.
likdoorn, eekstrouf; z. e k s t e roo g.
likdeur*, v., -e = plat liggend kelderluik, zoaIs die
vroeger veel op trottoirs voorkwamen b.v. bij
wijnkelders.
likeur, likeur, m., -e, likeurke: ze naom e likeurke,
heer 'n dropke.
ss. likeurfles, -gleeske, -kelderke.
1ikhout of likstok, z. I i k s t e k*.
1ikkebaarden, gwl. omschreven o.a. met: zich de
kieve lekke.
1ikken, lekke, lekde, gelek (gelekde) = met de tong
over iets gaan: aon de s6lfker - ; d'n Mnd lekde m'n
hand; dao zouw me zich de kieve van tekke; lek-vinger,
lek-doum = het is heel lekker; lek-m'n-tungske
= het is heel lekker; of: lekkerbek; lek-m'n-tes,
lek-me-vesBje (plat: lek-m'n-kOnt) = loop heen, stik;

LIKSTEK*
dat is e btWnsje, 'n zaak van lek-me-vessje = van
niets; ieTS Jlejje en lekke (= zoenen), daan kUJppel
en stekke, van een getrouwd paar gezegd.
ss. aof-, leeg-, oet-, oplekke.
ss.-an. kOntelekkeT (= gatlikker).
an. belekke.
Ukstek*, m., -stekke = schoenmakersgereedschap,
likhout, gianshout; z. een afb. bIz. 370.
liUen, ongebr.; gwl. bubbele.
Hmmenasie*; Hmmenere*, z. i II u min a tie;
illumineren.
Umonade, limmenaad, m.: e glaas - ; goje - ; d'n
Hollender droog 'n hid hoeg bensje met e klei knievelke en dr6nk niks es - .
88. limmenaad-, limmenadefebrik, -fabrikant, -fleske;
frambozelimmenaad.
Unao*, m. = een soort van sluierdoek, stijve neteldoek: de modiste gebTUukde - veur de heuj; witte,
WJaTte - aon 't stiJk koupe.
linao < fr. linon.
Unde, lin, v., my. = enkelv., of linde: de - veur 't
hoes is dOOT de bliksem getroffe; de lin(de) op 't
V riethof zien oetgebleujd.
[li:n; linde]
ss. lindeblaad, -bleuj, -bloesem, -boum, -hout, -laon,
-tee; dOTTepslin.
UniaaI, lienjaol, m., lienjMlke: met pesseT en - ;
ook lienjaaI.
Hnker, linker, bn.: de - eTTem, 't - bein, de - sjoon;
als zn.: met de - (nl. hand) sjrieve; met 't - (nl.
bein) tTekke.
ss. linkeThand, -kant, -zijj.
Unks, links, 1, bw.: - hU1JYWe, neet reeks; - (van de
weeg) laog e klei huiske; - sjrieve = met de linkerhand; iemes - laote ligke = z. niet bemoeien met;
de kop - drejje = naar links; - stumme = niet
katholiek; 2, bn.: de linksen eTTem, de linkse kant;
heeT is - , zuug meT ins, es MeT it of sjrijf = linkshandig; de linkse peTtijj in de gemeinteTaod = niet
katholiek; z'nejas - aondoen = de verkeerde kant;
3, zn.: - stumde tege de begroeting = de linkse partij.
ss. linksaof, -oet, -op, -um.
an. linksigheid, linksheid.
Onnen, liene, 1, bn. = van vias of hennep vervaardigd: - zakdeuk, lakes; 2, zn., o. (stofn.): de zakdook is van - ; fien - ; (verzame1n.): al me - is
VeTslete = linnengoed; 't - (meer: lievend) lik op de
bleik = linnen wasgoed; in de bet. van soorten,
ook my. lienes. Z. ook Ii eve n d*.
[Uene] verg.liene* (= A.N.lenen).
88. lienegood, -febrik, -fabrikant, -kameT, -nejjeeTs,
-winkel; damas-, haafliene.
Ilnnengoed, lienegood, 0.: in de WitmekeTsstTaot
woende de luij die 't - maakde = van linnen vervaardigde artikelen.
Unnenkamer, lienekamer, v., -s = kamer, waar het
linnengoed opgeborgen, bewaard wordt: Pieke wis
pr6nt te zegke, tot 't in de - laog.
linnenkast, lievenskas, v., -kes of -kaste = kast,
waarin het linnengoed opgeborgen wordt: die taofellakes ligke bove in de - ; dee is in de - van z'ne peeT
gewees = van iem., die een te grote kraag, een te
hoog boordje draagt, een te grote zakdoek heeftenz.
Unt, lint, 0., linter, linsje = a) smal bandvormig
weefsel: garen en - veTkoupe; b) stuk van zulk
weefsel: met e blouw zijje - in 't haOT; 'n milts met
linter; c) inz. in verkI. ridderorde: eindelik kTeeg
heeT ouch ze linsje.
[Unt; linter; H:nsje]

LITS*
ss. lintjebrik, -fabrikant, -zeeg; haOT-, sjriefmasjienelint.
ss.-an. lintweTTekeT.
Ilntwerker, lintwerreker, m., -s = weyers van lint:
de -s hUUTden in MestTeeeh in 't gild van de memeTs.
Untworm, lintworrem, m., -worrem = ingewandsworm: 'ne, de - hilbbe; de hun kinne ouch - Mbbe;
de kop van de - te pakke kriege = eig.; fig. hem, die
de hoofdbeslissing heeft, de leider is.
afl. lintwilTTemeehtig.
linze, linze, v., my. = enke1v. = bekende erwtensoort: 'n sjotel met - .
S8. linzegereeh, -sop.

'n linzetoeTt

linze-, linzertoert*, v., -e = taan met vruchtenspijs
waarover ruitvormige reepjes gebak: 'n groete stOnt op taofel.
lime-, linzeT- = van linzenspijs.
lip, lip, v., lippe, lipke = a) vlezige rand van de
mondopening: roej lippe, dikke lippe; d'n lippe zien
:we Toed wie e gleujetig peeTsiezeT, zag de snijdeT tege
z'n leefste, en m'n hart is wie e naoljekiJsse; e leekske
op d'n lippe; zieh op de lippe mete; dat wOOTd laog
mieeh op de lippe = ik was op het punt te zeggen;
de - laote haange = pruilen, teleurgesteld zijn;
b) in toepassing op zaken b.v. de lippe van 'n tang.
ss. lipletteT; lippepommaad, -stif, -zallef; bove-,
6ndeTlip.
ss.-afl. loslippig(heid).
lirejom(tremu8)*, o. = delirium tremens, dronkemanswaanzin.
Bijv.lierjom(tTemus).
Us, lea, o. en m. aon de kante van de vieveT stOnt VdiJl - ;
z. ook een voorbeeld van het gebruik bij duig.
88.

leswOTteI.

Ust, lis, v., liste, liske = toegepaste slimheid, sorns
ong.: de stad door 'n - innumme; de liste van de
VTowwe; aldeTleij liste gebTUke, met aldeTleij liste te
weTTf!k goon.
S8. aTTeg-, OOTlogs-, vrouwelis.
an. listig(heid).
Utanle, littenijj, v., -e, littenijjke (-te- = -ta-) =
a) eig. smeekgebed: v(l(jl roezekTens en littenijje; de
- van Slevrouw; b) oneig. = gehele reeks van:
tom mOs ieeh weeT die hiel - van klachte aonhure;
dat is 'n - van alle hellige = lange vervelende
opsomming.
liter, lieter, m., Os, lieterke: 'ne - zjeneveT, beeT; 'nen
have - .
ss. lieteTfles, -glaas, -maot.
lits*, lits, v., -e, litske = streep: a) inz. vroeger
militaire onderscheidingsstreep v.,onderofficieren,
korporaals: heeT krijg de - = wordt korporaal; met
'n - op de mouw; b) de streep bij het "litse", z.a.
lits = mnl.litse, letse (= A.N.lus); Rijnl. Litsche,
duo Litzc; fro lice, wa. lisse; Schu. lits (en WW.
litsen); Kil. litse, letse o.a. = Iaqueus.
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LITSE*

LOESSJETE*

Utse*, litse, litsde, gelits (gelitsde) = a) het spel:
van een bepaalde afstand naar een op de grond
getrokken streep (lits) met twee of meer dwarsstrepen geld werpen inz. centen; hij wiens centen
buiten de dwarsstrepen vallen, is "hooroet" d.i.
valt uit; de beste speler (die het dichtst bij de streep
komt) werpt de gezamenlijke centen op, waarbij
hij die centen krijgt, die "kop" (= kruis) vallen;
die "miiiJnt" (= munt) vallen, worden door de op
een na beste speler opgegooid op dezelfde wijze en
dan voigt de derde enz.: op de V rietof waore ze weer
oon 't - ; b) wegkrijgen, aan de deur zetten: veer
hiJbben 'm gelits; als ss. iemes de deur oetlitse.

litse

II loep*, z. lou p e.
ill loep*, volgens Jaspar = vetpuist.
loeper(d)*, m., loepers = gluiperd; schijnheilige:
iech vertTouw 'm neet, 't is 'ne - .
[Ibeperd; lbepers]
loepetig*, bn., bw. = gluiperig: zoe - kerelsje; heer
kin zoe - loere.
[Ibepetig]
Iocr, in de zegsw.: op de (of: oppe) - ligke, swan,
zitte = liggen, staan, zitten uit te kijken.
loeren, loere, zw. = a) uitkijken, kijken zonder ong.
bijbet.: heer loerde ins, of 'r ze nog neet zaog kOmme;
GTada loerde ins nao hdliT mama; 't publiek, wat nao
de maneuvers stOnt te - ; b) kijken met baatzuchtige bedoeling eig. en fig.: de kat lik te - op de
mossje; dee loen op me bMnsje; heer lik te - , of 'r
miech neet 'nen hak kin zette.
sS. loerjas, -jeger; oof-, in-, nao-, oetloere.
afl. loer; loerder; beloere; geloers; geloer.
loerjager, loerjas*, z. 10 e r j e g e r*.
loerjeger*, m., -s = a) iem. die scherp oplet om zijn
voordeel te behalen, meestal ong.: - (of: loerjas)
zet d'ne brei opt geer doot toch, of 't allemaol -s zien
= schelmen, bedriegers; b) stroper.
loerjeger = oorspr. jager die uit een "loerhut" of
verborgen opgesteld, het wild, dat voedsel zoekt,
opwacht; Schu., Ru. loerjager.
loerjas
starn van loeren + tot achtervoegsel geworden -jas (verg. sjoldjas)? Schu. vermeldt als
Antw.loerefas = geslepen afspieder; Gents lorejas,
lorias = jonge deugniet, gemene kerel.
loeruigskes*, my. = gluuroogjes: 'n dik vollemaonsgeziech met e paar zwarte loeTuigskes.
loe8(-)*, Z. lui s en 100 s I en II.
loesj*, bn., bw.; loesjer, loesjte = niet te vertrouwen, vals, oneerlijk = 'ne ~ kerel; dat 18 e zeekske; d'n negosie is - .
loesj met stoott. < fro louche.
loe8jetlg*, bn., bw. (e = a) = stil, rustig, behaaglijk:
e - pll.lotske onder de buim.
loesjetig = duo lauschig.
loesjhood*, m., -heuj = slappe hoed; niet zeer gebr.
loespoem*, m., os, -e = iem. die "Ioes" d.i.loos of slim,
listig is: laot dee mer loupe, dat is 'ne - ; ook I 0 e sk ere 1. oe van loes- sleept. e. V. -poem steeds stoott.

<

Htsje*, in de ss. oetlitsje, litsjde oet, oetgelitsj
uitglijden = Rijnl.litschen (Rh. Wtb.).
Utsom*, litsem*, in slotrijmen, refreinen: van - , fallederieje, - , - falledera!
litteken, lienteike en litteike, 0., os, lien-, litteikensje
= teken in het lichaam, overblijfsel van een wond:
doo heet heer e groet - op z'n wang van behawwe.
livrel, livreij, v., -s = de kleding v. e. mannelijke
bediende; deze bediende: met 'ne knech in - ; twie
-s stOnten aon d'n ingaank.
ss. livreijknech; jegerlivreij.
Uzzen eij*, 0., lizze eijer = ei zonder harde kalkschaal, windei.
lizzenei = Rijnl. lisenei; lise = dunne huid, vel
(Rh. Wtb.). Opm. Men hoort ook liezen eij.
lobbes, lobbes, m., -e, lObbeske = grote lummelachtige kerel: sjaom diech groete - , dee kleine jling
te sloan; ook wei van een grote, goedige hond
gezegd en van een groot vrouwspersoon.
afl. llibbesechtig.
loeh(-)*, z. I u c h t I en I u c h t i g.
loeomotlef, lokkemetief, v., lokkemetieve, lokkemetiefke (-keme- = -kama-): Onder 'ne - gekOmme;
de stoker op de - ; de - zoe drommels viej, veun in
'n oaT of wat, us noo de wereldstad.
loden, loete, bn.: 'n - buis, piep; 'ne - kogel; en dao
Onder in de zaol zit de pop in volle luuster bijj 'ne ginderaol.
lodereindoosje, 16ddereerduuske, 0., os: doo zaot 'n
aw jlingdochteT met e - .
loeien, ongebr.; gwI. blilleke: huur die keuj ins biilleke.
10eij*;loeje*, z. looi, run; lui den.
loel, loel, m., -e = oude sufferd: 'nen awwe - ; die
aw ~ maten oet 't bestuur.
loen( -)*, z. I 0 0 n ( -), Ion e n.
loen8, ongebr.; gwl. sjeel, bl6mzeut; z. ook Ion ken.
Iloep*, v., -e = lage brede tobbe: um te wasse doug
die - neet; de - in' 'n bmuwerijj deent um gistend
beer, fiat euverllip, op te vaange.
[loe:p; loe:pe]
loep
fro loupe.

<
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spotprint op 't loessjete

loessjete*, = feest der kleermakers en naaisters
met St.-Jakob en St.-Anna, eertijds gwl. te St.Pieter bij Maastricht gevierd: ze ammezeerde zich
Onderein door zich te tTakteTe en 'n denske aof te rape;

LOESSJETER*

die festiviteite hedde ze - j ook: del 0 e s s jet e:
wie de snijders de loes sjote, kTaogste nag al ins e
gleeske morellebeer, zeet Meij, mer allewijl!
ss.-af!. loessjeter.
loessjeter*, m., -s = kleermaker: groet k6ngkoer veur
de -s op de groete green, ierste pries: 'n sjier met
groete ouge.
88. loessjeleTsfies.
loessjete, loessjeter is natuurlijk een spottende toespeling op het werk van kleermakers en naaisters.
loeter*, m. = ottervel: 'ne kraag van - of 'ne loeleTe
kraag.
[loe:ter] verg. 10 e t e r (A.N. louter).
loeleT
fr. loutre.
1101, lof, 1, m. = hetgeen gezegd wordt om te prijzen: - verdenej God - ! boven alle - verheve; met
vdiil - euver iemes sprekej eige - stink; iemes z'ne
- verbreije = faam, eer; 2, 0., loffe, IOfke =
kerkelijke namiddag-, avonddienst: noo 't - goon;
roezekraans, preek en - ; plechtig - ; nog: de vespers
hangen Onder 't lof oet = de onderkleren komen onder de bovenkleren uit; verg. een zegsw. bij hem d.
88. loftrompiit, -zaank; begieneliifke.
af!. loffelik.
II 101 (Brussels), gwl. s6kkerijj.
loge, loosj, v., lozje(s) = a) (afgeschoten) plaats in
een schouwburg, bioskoop, enz.: de - van de
biirregemeisleT; twie lozjes (of: lozjeplaotse) koste 15
giille, en dat is miech te deur; b) in bet. van vrijmetselarij dikwijls loge en op z'n fr. uitgespr.: lid
van de loge Perseverance.
ss. lozjeplaots; logelid.
loge, lozjee, m., -v., os, lozjeeke: -s hiibbe; zien eur
-s al vertrokke?
logement, lozjemint, 0., -e, lozjeminsje = a) tijdelijk
verblijf, onderdak: veer hiibbe eindelik - gekrege
(vero.); b) zeer eenvoudig hotel: e - in de Stokstraot.
logeren, lozjere, zw. = tijdelijk verblijf, onderdak
hebben (inz. als gast): boe lozjeerste gewoenelik in
Mestreech? In de Kask! met KeersrMs lozjeer iech
bijj m'nen awwe vrund, dee plaots gen6g heet.
88. lozjeerbed, -gas, -kamer; oetlozjere.
af!. lozjeerder.
lojje*, Z. lui den.
10k (haar), niet gewoon, als Hollandisme aangevoeld;
gwl. krol.
lokaas, omschreven of vervangen.
loket, lokket, O. en v., lokkette, lokketsje: veur 't
(of: de) - stoan; 't - woos touw.
lokken, lokke, lokde, gelok (gelokde) = opwekken,
aantrekken, om op een bepaalde plaats te komen:
Pieke wouw de hertsjes - met get broedkeurskes; in
fig. verband en toepassingen: iemes oet z'n tent - .
ss. lokeend, -middel, -vink, -vogel; aon-, oet-, weglokke.
af!.lokker, lokster; verlokke.
liikse*, 16kse, 16ksde, gel6ks (geI6ksde) = min of
meer bedrieglijk iets, inz. geld van iem. weten te
krijgen; afzetten; aftroggelen: ze hiibbe mich dao
lielik ge16ks.
16kse = duo luchsen (= als een Luchs d.i. een los,
heimelijk, listig op roof uitgaan); Rijnl. luckse =
bedriegen.
ss. oof16kse (ww.).
af!.l6kser; ge16ks.
lokvink, v., -e; gwl. van een persoon gezegd te Ma.
lokvogel, m., -veugel; gwI. van een voorwerp gezegd
teMa.
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LONG

101, 101, v. of m. = plezier, pret: - hiibbe; en iech hiib
nog noets zoe'n (of: zoe'ne) - gehadj 6S 't op maken aonkump; veur de - get doen.
sS. lolzak.
an. lollig.
liil(-)*, z. luI ( - ).
lolzak*, m., -zek of -zakke = iem. die altijd plezier
in zijn leven heeft, grappenmaker: dat zien e paar
lolzek gewees, die opein zien goan stoan.
Lombardisehe haan, z. Lam per t sen h a 0 n*.
Iliimmel*, m., -e, lummelke = vod, lor, afgescheurde lap: ze verkochte -e en kneuk; bekende straatroep van voddenkoopman: l6mmeleee! l6mmeleee!
Schu. lommelen = vodden, lompen in Limb. en
elders.
ss. l6mmelekis, -maggezijn, -zak.
II liimmel*, Z. 1 u m m e.
liimmelelebrlk*, O. = papierfabriek, waar papier
o.a. van ,,16mmele" wordt gemaakt: en Net heet
achleT 't - de aw Sintroen hdiir hummekes getik.
liimmelepie*, m., -s = haveloos gekleed persoon: wie
zuut dee toch oet! 'nen echte - met die gelapde brook
en die loker in z'n mouwe, boe z'n ellebaoge doorsteke.
-pie = Pieter verg. g r i e s p i e*.
lommer, 1, 16mmer en lommer, m.: de - van de buim.
af!. l6mmerriek.
2, 16mmering, v.: laote veer in de - goon zitte.
lommerd, 16mmer(d}, m.: ze bed in de - zette; dat
steit al e jaor in de - .
ss. 16mmer( d)breefke.
lommering, z. 10m mer.
I lomp (vod, lor), 16mp, m., -e; gwl. l6mmel I, z.a.
II lomp, 16mp, bn., bw.; 16mper, 16mste = plomp,
onbehouwen, grof: -e pU; 'ne -e boer; 'ne -e
vlegel = zeer onbeleefd, onbeschaafd; iemes behandele; - en pl6mp de kamer ink6mme met d'n
hood op de kop en 'ne stinkstek in de moul.
af!. lOmpe (ww.); l6mperd, l6mperik; 16mpigheid,
l6mpheid.
III lomp, 16mp, m., -e, lumpke = onbehouwen persoon, knul; verachtelijk iem.
Het woord is niet zo gebruikelijk als l6mperik,
l6mpe vent.
lompen, 16mpe, in de zegsw. :rich neet loote l6mpe =
zichnietlatenkennen aan, in iets: es 't op lol maken
lomperd, 16mperd, m., 16mpers, gwl. 16mperik, m.,
16mperike: 'ne boer, 'ne 16mperik is de vent, aanders
niks, menere kint heer neet = onbeleefd, onbehouwen iemand; dee 16mperik goojde twie steul um, wie 'r
binnekwaom = onhandig, onbeholpen, plomp iem.
lomperik, 16mperik, m., -e = lomperd, z.a.
lompheid, 16mpheid, v., 16mphede; gwI.l6mpigheid,
v., 16mpighede = onbeschaafdheid, plompheid,
onbeleefdheid, uiting hiervan: wat 'n - en dat
tegeneuver 'n awwer daam; de l6mpighede van dee
vent zien neet te verdrage.
aonkwaom, lete ze sich ouch neet - ; veer mote hun
good Ontvange, iech laot miech neet - .
lonen, loene, zw. = arbeid, bewezen dienst vergelden, belonen: dat loent de meujte = opwegen
tegen; God zal 't uuch - met errete en met boene =
komisch dankwoord voor een bewezen dienst.
afl. beloene.
long. 16ng, v., -e, lungske: e sUJkske - met get leverj
heer leef mer op ein - j ze heet 't aon de -e = is
ziek aan de longen.
[l6:ng; 16:nge; lu:ngske]
sS. l6ngoojer, -kaanker, -Ontsteking, -tering, -piepj
kaajs-, peerds-, rinsl6ng.
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LONGHAASJE

LOOIER

longhaasje, z. I u m m e.
lonk, Mnk, m., -e, lunkske = zijdelingse blik: iers
g6ng 't Wsse us twieje met lunkskes, mer dat WOOTten
al vunkskes.
[lonk; lonke; lfmkske]
lonken, 16nke, 16nkde, gel6nk = a) zijdelingse blikken werpen: nao get, nao iemes - ; 't is of dao 'ne
leste straol kump - nao 't steerke = even vriendelijk kijken, een blik werpen op; b) ietwat scheel
zien, loensen: ze heet e good figuur, 'n aordig geziechsje, meh ze lOnk get.
lOnke heeft in aIle vormen sleept.
ss. touwlOnke.
afl. 16nker; gelOnks, gelOnk.
lont, 16nt, v., -e: 'n brannende - ; 't garnizoen moch
met slaonde trom en brannende -e de stad oettrekke;
- ruke = onraad merken, merken dat iets gaande
is b.v. zeker en vas had de bies 16nt geroke, tot iech
lid waos van de Dierebesjerreming.
Opm. Volgens Breuls bet. lOnt ook hetzelfde als
smis; z. s mid s e.
[lont; Mnte]

De Klein Lurestraot euverstroump, vreuger

De Luregraof met Jeker
looehenen, 1, luichene, zw. = ontkennen: 't is neet
te - , tot; 't luichent neet, 't Mestreechter blood =
verloochent zich niet.
2, loochene, zw. = get - .
Opm. luichene hoort men hoe langer hoe minder,
loochene wordt dikwijls vervangen door andere
woorden b.v. aofstrijje.
lood, loed, 0., luudsje = a) bekend metaal: dee b6nk
- had zoe get de vorrem van 'ne vogel; ruutsjes in - ;
zwoer wie - woort z'n hart; b) voorwerp van lood,
of oorspr. van lood; bepaald gewicht: e - koffie;
c) afkorting van schietlood, loden merk: oet 't - =
schietlood; aon 't kerpet waos e luudsje = loden
merk; vreuger h6ng e luudsje aon de glazer, wat me
ijk neumde (M.A. 1858); d) weinig, niets: ze verstoon
gei - Vlaoms; z. bet. b.
ss. loedkleur, -rech, -verref, -vergiftiging, -wit, -zwoer;
kap-, potloed.
afl. loete; z. I 0 den.
loodgieter, loedgeter, m., -8; gwl. p6mpemeker, z.a.
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I loods (persoon), loods, m., -e, loodske; uit A.N.
overgenomen evenals ss. als loodsweze enz.
II loods (gebouw), loods, v., -e; uit A.N. overgenomen evenals ss. als masjieneloods enz.; verg. s j 6 p*.
lool, ongebr.; gwl. blajer, greun.
loog, louw, v.: de - dougneet veur dienuij zeip; in de
- zette = logen.
1001, loej, m. = run: 't rook sterrek nao de - vanweges de luurderijje.
looien, 1, loeje, loejde, geloejd = dierenhuiden tot
leder maken: de velle woorte met Jekerwater geloejd.
ss.-afl. leerloejer, -lujer.
2, lure, luurde, geluurd, inz. in ss. als de straatnamen: Luregraof (= Looiersgracht), Lurestraot
(= Looiersstraat) en in de afl. luurderijj (=
looierij), luurder (= looier).
looier, 1, lujer, m., -s, lujerke: in de Witmekersstraot
bewerrekde ze de velder van de -so
2, luurder, m., -s, luurderke.

De Groete Lurestraot, vreuger

LOPEN

LOOIERIJ
looierij, luurderijj, v., -e, luurderijjke: de groete -e
hadde niks mie te doen.
look*, z. gat.
loom, loem, bn., bw.: nach die ziech loem-zwoeT veurlbeweeg (Jaspar).
.
aft. loemigheid, loemheid.
Opm. loem, loemigheid, loemheid, niet zeer gewoon.
loon, loen, 0., -e, luunsje = vergoeding voor arbeid,
een bewezen dienst; vergelding: 't wekeliks - ;
veTmindering van - ; de -e van de meeg zien neet
mie te betaole; -noo weT7"eke (meestfig.); 6ndoonk
is 's weTels - ; dat is ze veTdeend - = straf.
ss. loenlies; WensveThoeging, -veTlieging; arbeids-,
MngeT-, vrach-, werrekmaansloen•.
ss.-aft.loentrekkeT.
afI. beloene, loene (ww.).
loop, I,loup, m.: dat is zoe's weTels - = zo gaat het
in de were1d; de - van de z6n, de Maos = voortbeweging; in de - van dit jaor = duur, voortgang;
in de - van eus k6mverzasie, van de VeTgadering =
gang, ontwikkeling; de loup (of: de luip) van e geweeT; beteT 'ne veTlore - es 'ne koeje koup = beter
vergeefse, verloren moeite dan slechte zaken doen.
2,luip, m., -e, luipke,luiperke = a) met op = weg,
op hoI, er van door: 't peeTd woos, ging op de (of:
oppe) - = op hoI; ein van de vijf is op de - ; z'n
vrouw is op de - = er vandoor; de vijjand ging op
de - = vluchtte; 't sjoop leep de - op = holde
weg; b) gang, voortgang enz.: heer heet dao z'ne = komt er gewoonlijk; in eine - vloog iech noo 't
stadhoes = zonder een ogenblik stil te staan;
c) buis voor het projectiel: de - (of: loup) van e
geweeT, e kenon; 't geMOrde wei ins tot 'ne laojstek
in de - (of: loup) bleefzitte.
Opm. Er is een onzekerheid bij het gebruik van
loup of luip en een neiging tot betekenisdifferentiering (verg. aofloup, aofluip). In de bij loup
gegeven voorbeelden is loup het gwI. enig gebruike1ijke. In die bij luip kan loup ook de bet. van
A.N. buis hebhen. Ret mv. is in dit geval echter
luipe, het verkl. luipke; z. ook I 0 0 P j e.
ss. booe-, geweeT-, sWrrem-, treineloop, -luip.
loopbaan, loupbaon, v., -e (gwI. fig.): heeT steit nog in
't begin van z'n - es rechter = betrekking; dat woos
't begin van 'n bleujetige - = carriere; eus eeTdse eindig vreug of loot = leven.
loopje, I, luipke, 0., -s = a) aanloop: noo e klein sprong heeT eUVeT de hek; b) kunstgrepen: de -s
kinne; c) ommetje: saoves even e - (gwI.: luipeTke) doen.
2, luiperke, 0., -s = ommetje: e - doen = even
omlopen; z. ook lop e r; e - met iemes numme =
voor de gek houden.
loopjongen, loupj6ng, m., -j6nges = boodschappenjongen (v. e. winkelier): de - heet 't veTgete; dao
zien gein loupj6nges of loupmeidskes mie te kriege.
loopmand, loupkorref, m., -kOrref: 't keend leet ziech
valle van d'n eine kant noo d'n andere en dan sjuifde
de - al meT met.
loopmeisje, loupmeidske, 0., -S; z. loop jon gen.
looppas, louppas, m. = eig. de sjotteTS in - de
Breuselestraot aof; oneig. en noe in (of: met) de nao hoes = vlug, sneI.
loopplank, loupplaank, v., -plenk en -plaanke =
a) plank om van een schip op de wal te komen:
euVeT de - noo de wal gaonde, strukelde heeT en veel
in de kenaal; b) plank buiten Iangs een spoorwegwagon: de k6ndukteur op de - reikde 'm de hand
en wup! de koepee in.

loops, luips, bn., bw., luipser, luipste = tochtig: 'n
-e teef; d'n hOOd is - .
afl. luipsigheid, luipsheid.
loopster, 1, luipster, v., -s = straatloopster, -slijpster; ong. vrouw van lichte zeden: de gansen daag
lik ze op stroot, ze is noets toes, 'n - , andeTs niks.
2, luipeers, v., -e. Dit oude woord wordt tegenwoordig minder gehoord.
1-1008, -Ioes. Ret achtervoegsel komt voor, maar is
niet zeer gewoon. Men spreekt wei van kinderloes,
awweTloes, maar meer van z6nder kinder, awweTS.
II 1008, loes, bn., bw., loezer, loeste = listig, sluw,
geslepen: de loeze vos; 't is 'ne loeze keTel; die zien d'r
duvel te - ; dat is noe ins ech - bedach; A.N. loze
noot: Ma. douf neut.
[Ioe:s; loe:ze] verg. 1 u i s.
ss. loespoem z.a.
afI. loezigheid, loesheid.
III 1008*, z. 108 1,2.
loot, ongebr.; gwl. sjeut.

liere loope in de loupkiWref

lopen, loupe, leep, ge10upe (afw. ww.v. o.t.t.
diech lops, heer lop, geer lop; geb. w. mv.lop(t» =
a) zich snel voortbewegen met de benen: wee van
uuch kin 't helste -? zuuch dee koej6ng ins - , noe 'r
de veldwachteT zuut; - wie 'nen hoos; zieh de bein
6nder z'n vat, zieh de kute oet loupe = zo hard mogelijk; b) zich voort bewegen met de benen, gaan:
e kinneke lieTe - (aan de hand); dao lOp iemes euVeT
me graaf = bij een rilling gezegd; c) in aHerlei
geheel of gedeeltelijk fig. verband: veur iemes door
't vuur - (of: goon); in de val - ; op z'n Mste bein - ;
tege de lamp - ; liJpste neet, dan Mllep dich God neet
= span je zelf eerst iIi, om Gods hulp te verdienen;
d) rondzwerven, rondlopen: veur gek - ; dee liJp
met meulekes; e) vloeien: de JekeT liJp in de Moos;
f) verder nog in allerlei betekenissen en toe passingen zoals in 't A.N. b. v.: de fiets liJp good; krakende
wages (of: wagele) loupen 't Zangste; dat lOp op f'ijlkes;
loup nao de moon = ga weg, daar geloof ik niks van
enz.; de treine - neet op z6ndag; m'n geTlozje liJp neet
mie; k6ntrakte Mbbe - = duren; euVeT vaOI sjijve - ;
loot dee meT - = die kan best voor zich zelf zorgen;
m'n neus liJp = scheidt voortdurend vocht af, nl.
bij zware verkoudheid; z. ook: lop end.
[l6upe; lee:p; gel6upe] de afw. ww.v. hebben stoott.
ss. loupbrOk, -graof enz.; z. ook lou poe r*;
achteToet-, oof-, aon-, euVeT-, geliek-, los-, mis-, noo-,
rege-, same-, wegloupe enz.
sB.-afl. naaks-, land-, %uk-, zandluipeT.
afl. loup, lUip; luipeT, luipsteT, luipeeTs; luipSi
geloups, gelouPi veTloupe.
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LOPEND

lopend, loupend, bn.: --e kraanke, pasjente = niet
bedlegerig; - weld = viervoetig; es e - vuur =
snel zich verbreidend; 'n -e hand, - sjrif =
waarbij de hand bij het schrijven gemakkelijk over
het papier glijdt; e - oer (gwl. loupoer) = vocht
afscheidend; de -e week, maond = de tegenwoordige; de -e meter = strekkende.
ss. allein-, losloupend.
De vorm loupentere( nd) = al lopende wordt niet
in de bovengenoemde gevallen gebruikt.
loper, 1, luiper, m., -s, luiperke = a) iem. die loopt
in versch. opvattingen: -s zien gein kuipers; b) als
zaaknaam: de - van 't sjaakspeul = raadsheer;
'ne nuije - veur d'n trap, de gaank = smal kleed;
met 'ne - de deur opemake = ijzeren werktuig tot
het opensteken van sloten, passe-partout; z. ook
loop j e.
ss. kentoer-, taofel-, trap-, wisselluiper.
2, luiperd, m., luipers = straatloper, -slijper; ook:
wellusteling; z. ook loop s t e r.
lor; loreer*; lorejas, z. (k) 16m m e 1*; I a uri e r;
10 e r j a s*.
lorgnet, lornjet, 0., lornjette, lornjetsje = knijpbril;
het gewone volkswoord is het algemene breI.
lorkeboom, ongebr.; gwl. lariks.
Lorretje, in de zegsw. van LOTTetsje getik (zien) =
niet goed wijs (zijn): iech gluif, deen awwe sjuinsmarsjeerder is van LOTTetsje getik; z. ook Lot j e.
I los, 1, los, bn., bw., losse; ;osser, loste = niet (stevig)
bevestigd of vastzittende in eig. en fig. bet. en
toepassingen, zoals in het A.N. b.v. de beer is - ;

'ne losse band; 'n losse touw; alles wat - en vas is;
losse sent; - verpak; met losse haore en met e kort
kledsje aon = loshangend; lossen drek; - kroet; 'ne
losse weTTekmaan; 'n losse hawwing; 'ne losse slaop.
ss. losbreke. -goon, -k6mme enz. enz. evenals in het
A.N. bij transitieve WW.: door de handeling maken
dat het objekt los is b.v. losbreke, bij intransitieve
WW.: door of bij de handeling los worden of zijn
b.v. losgoon.
afl. losse (ww.); lossigheid, losheid; losweeg.
2, loos, bn., in bep. zegsw. dan is der duvel - =
dan zijn de poppen aan 't dansen, dan zul je me
wat beleven enz.; wat is dao - = te doen?
II los (diernaam), los, m., losse; z. 16 k s e*.
lOs(-)*; liirreve*, z. Ius en Ius t ( -); I u r v e n.
losbandig(heid), meestal vervangen door andere
woorden.
lossen, losse, losde, gelos (gelosde) = a) ontladen:
-n en laoje de gaansen daag; bijj hiWr is 't lossen en
laoje = zij moet voortdurend in de kraam; sjepe-;
de kole - ; b) afschieten: e paar sjeut woorte gelos.
ss. losgeld, -plaots, -pries; aof-, in-, oplosse.
afl. losser, lossing; verlosse.
I lot (boomseheut), ongewoon, vervangen door sjeut
of andere woorden.
II lot, loot, 0., loter en lote, leutsje = een van een
merk voorzien voorwerp, dat uit gelijksoortige
getrokken wordt om een beslissing te geven: e numme; heer had tien loter gekoch; 't groet (of: 't
hoegste) - winne = fig. een groot geluk hebben.
In de andere bet. van A.N. lot zoals noodlot, fortuin, toestand gebruikt het Ma. lot: zoe heet 't lot geweld; dat waos noe ze - ; iemes aon ze - euverlaote.
ss. lotgenoot, -gevaal; lotsverbetering; noedlot.
afl.lote (ww.).
III Lot, z. Lot j e.
loteling, loteling, m., -e, lotelingske: de lies van --e;
'ne zate-.
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I LOUW
loten, 1, lote, lootde, geloot (gelootde) = a) het lot
werpen om een beslissing te krijgen: veer zulle d'rum
-, wee 't krijg; b) met betrekking tot het aanwijzen voor de krijgsdienst: es de j6nges - m6ste;

zich d'rin - ; zich vrijj - .
ss. oetlote.
afl. loteling, loterijj; loting; verlote (ww.).
2, lotere, loterde, geloterd, enigszins vero., gwl. in
ss. en afl.: een lot nemen: noej6nges, mer opgeloterd,
nog n6mmer ein en nege is ope; 6nder de oplossers
weurd e sjoen beijbook verloterd = verloot.
ss. loterdoes, -plaank.
afl. verlotere (ww.).
lotere*, z. lot e n 2.
loterij, loterijj, v., -e, loterijjke = speulen in de - .
ss. loterijjbreefke; staotsloterijj.
loterkaaf*, 0., -kaver = prijsgekroond (of: te verloten) kalf: ze zien behaange wie de loterkaver.
loting, loting, v., -e = het loten: door het lot bepalen: de ierste biiort, die permissie weurt bijj touwgeweze; in de - valle = a) de leeftijd om te
loten; b) bij het loten voor de krijgsdienst aangewezen worden.
Lotje, Lotsje, in de zegsw.: van Lotsje getik zien =
niet goed wijs; z. ook: lor ret j e.
Opm. Lot in het liedje Lot geit doed (bis), Lot die lik
op steTTeve, dat is good (bis), daan k6mme veer aon 't
erreve.

fles met 16tsj
lotsj*, v., -e, lutsjke = zuigspeen: koup 't keend 'n
aander - ; z. nog een voorbeeld bij 16tsjer.
16tsj, hetzelfde woord als Vlaams loes, duo Lutsch
(ww. lutschen).
afl. 16tsje (ww.).
lotsje*, 16tsjde, gel6tsj = zuigen: aon defles - b.v.
bij "sjuimke trekke"; aon 'n piep - .

afl.16tsjer; ge16tsj.

lotsjer*, m., -s, lutsjerke = iem. die ,,16tsj"; zuigeling:

de sjaolkinder liere ze de piejotte-eksersiesies en van de
groete luij make ze -s; of zouwe die k6nstitusiemekers
meine, dat die nuij kezers nog iers gespiend mote
weerde en zich daorum met 'n l6tsj mote behellepe?
loup(-)*, z. loop(-) en lopen en loupoer*.
loupe, loep, v., -e = bekend optisch instrument: get
6nder de - numme (oneig.) = op de keper beschouwen, goed onderzoeken. [loe:p; loe:pe]
loupoer*, V. = lopend oor: 'n - hobbe.
lout*, m. = geluid: op alles gaof heer geine -, geine Mf.
lout = duo Laut.
louter, loeter, bn., bw. = aIleen, uitsluitend: dat is
- hoeveerdigheid, polletiek, kemedie; oet - plezeer
dansden heer de kamer r6nd; 't Keend wat - vreij en
leefde brink.
[16eter] verg. 10 e t e r*.
louteren, ongebr.; gwl. zuvere, zuver make.
I louw, louw, m., -e = zeelt: ves heer in 'ne wijjer,
dan heet heer wel ins kans 'ne - op te hole; die met
hun lever sukkelde, m6sten 'ne louw op hun hart drage.

LUIBE*

II LOUW*
II louw*, z. 100 g.

louwlone*, bn. = mis: &meert ze in htiiJr krolle verevet
d'rin, um ze blinketig te kriege, dan is 't hielemaol - .
louw
Hebr.-Barg. = niets.
louzig*, bn., bw. = prettig, knus; z. een voorbeeld
bij grouze* enz.ook luizig, knouzig*.
louzig = A.N. luizig; verg. een luizig feest = buitengewoon, heerlijk.
loven, ongebr.; z. p r ij zen. Weustenraad scbrijft
echter gelaof (van laove): God zij gelaof.
lover, ongebr.; gwl. blajer, verg. I 0 of; lovertjes,
z. p a i II e t ten.
lozen, z. I u z e*; A.N. water lozen, Ma. w. aofveure,
w. laote wegloupe, urinere enz.
lubben, lubbe, lubde, gelub (gelubde) = kastreren:
'ne gelubde (gwi. gesnoje) katef'.
Ilueht, loch, v., lochte, lOchske = a) bekend gas,
grotendeels uit zuurstof bestaande; dampkring:
boven op de berreg is de - dun; b) in opwaartse
richting; omhoog: met z'n bein in de - ; 't sjeep in de
- laote springe; in de - l/!!ll)eve; dat hink in de - ;
fig. dreigt los te komen; oet de - Mmme valle =
geheel onverwacht ergens aankomen; z. ook v 0gel; c) atmosfeer:frisse, gez6n - ; verandering van
- ; d) adem: - kriege, eig. en fig.; aon z'n traone geve; e UJchske sjoppe; e) uitspansel, hemel: sjoen
blouw - ; 'n d6nker - ; dao is gei wollekske in de = eig. en fig.; de kaw is oet de - = eig.; fig. het gevaar is voorbij; f) reuk, geur: de - van spruutsjes
maak miech misselik; de - kriege van get = eig. en
fig.; dao is e liJchske aon = fig. die zaak is niet pluis.
ss. lochaonval, -diech, -driJk, -pOmp, -sjeep enz.;
aovend-, berreg-, kelder-, 6nweers-, rege-, snie-, zielochenz.
ss.-af!. lochbesjerreming, -verveersing.
af!. liJchte (ww.).
Illueht, z. I u u c h*.
luehtbal, lochbal, m., -balle = luchtballon: (oud
liedje) en Smolders met z'ne krollekop, dao geit 'r met
de - op; me blaos zich op wie 'ne - .
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luehtig, 1, loch (in de bet. van: niet dicht, kompakt;
wei gerezen) bn., bw., lochte: lochte waffele; e -eij,
e - gekook eij = zacht (gekookt).
2, klOchtig (in de bet. van: fris, niet benauwd), bn.,
bw.; z. k I u c h t i g.
luehtkasteel, lochkastiel, 0., -e: mehniks is zoe verkierd,
es tot me zich -e geit bouwe; dat waore mer -e.
luehtpijp, 1, speijaojer, v., os; z.a. 2, lochpiep, v., -e;
thans gebruikelijker dan speijaojer.
lueifer, z. z w e g e 1*.
luHe*, lufte*, lufde, geluf (gelufde) = tillen, oplichten, opheffen: dat kin iech neet - ; hellep miech
eve met - .
ss. opluffe, -lufte; z. 0 p I i c h ten.
af!. zich verluffe, verlufte (= zich vertillen door
een te zware last).
I lui, luij, mv., luijkes: wat zien dat veur -? vreemde
- in hoes is neet plezerig; dao waore wienig - op
straot; wat zulle de - daovaan zegke? 't zien mer
klein luijkes = luitjes; heer kos gein klein - =
spott. van iem. die zijns gelijken niet groet, doet
of hij zijns gelijken niet kent; hoeg - = aanzienlijke, voomame mensen; iech bin bijj de - = doe
mee, ben zo ver gevorderd als zij.
Opm. In ss. vormt luij het my. (ongeveer als in
bet A.N.) van -man b.v. timmerluij; maar ook:
mansluij, vrouwluij.
[Iuij:; luij:kes]
II lui, luij, bn., bw. = 'ne -e vent; dee jang is liever
- wie meuj; - en lekker; - , lekker en gez6nd, dat
geit zelde same; 'ne -e stool; - in ze bed ligke.
luij, predikatief, adverbiaal en attributief o. enkelv. met sleept.; in alle andere gevallen (attributief en trappen van verg.) met stoott.
ss. luijiak, -wammes.
af!. luijaard; luijere; luijerik, luijigheid, luijheid.
luiaard, luijaard, m., Os; het gewone woord is luijerik.

'ne lochbalop de meTret
luehtballon, lochballon, m., -ballonne: thans gebruikelijker dan het vroegere lochbal.
luehten, IOchte, gwi. in de onbep. wijs: ze gemood ins
- = lucht geven; iemes neet kinne - of zien =
uitstaan; z. ook r u ike n.
Opm.Voorluchten(=lichten) z.lichten en
I u u c h t e*.
ss. oetUJchte (ww.).
luehter, luuchter, m., -s, luuchterke = a) kandelaber: 'ne groete zellevere - stOOt op taofel; b) lichtkroon, gwi. in deze bet.luustef', z. Ius t reI.
luebtgat, 10chgaat, 0., -gater = gemaakte opening
om de lucht te doen doordringen ofte verwijderen:
in de kis waoren op zijj e paar lochgatef' gemaak.

De luWe in de M. Brokstraot, in 1875 aofgebroke

luibe*, v., os: 't vereinigingsgebouw van de gilde woortgeneump; de-van de bekkers waorin de Platielstraot.
luibe = Rijnl. Laiibe « ohd. woord louba) vero.
Versammlungssaal der Ziinfte (Rh. Wtb.).
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LUICHENE*

LUKKEN

luichenc*, z. I 0 0 c hen e n.
luid, gwl. vervangen door andere woorden inz. door
hel (hel op): A.N. luid roepen: Ma. hel (of: helop)
rope. Ook 88. als luidkeels, -ruchtig worden gwl. omschreven en, indien ze gebruikt worden, als "Hollands" aangevoeld. Een geheel nieuw woord als
"luidspreker" wordt aldus overgenomen of gehoord
als loudspreker; Z. he I II.
luiden, lojje, lojde, gelojd of loeje, loejde, geloejd =
klinken van klokken; doen klinken van klokken:
de klokke loeje (of: lojje); heer heet de klokke hure
loeje (of: lojje) en wet neet, boe de klepel hink; en
gestiedig lojt us "Grameer" (= de grote klok van
Sint-Servaas); zegsw. de groete klok heet gelojd =
het hoogste gezag heeft uitspraak gedaan, heeft
gewaarschuwd, gestraft enz.
In de bet. van bevatten, behelzen, indruk maken
op hoorder of lezer gwl. luije, luijde, geluijd, b.v.
wie luijde dee breef? en als "Hollands" aangevoeld.
ss. in-, oetlojje.
afl. gelojs, geloj; geloejs, geloej.
luidspreker, loudspreker of luidspreker, m., -S; z.
opm. bij luid.
luier, 1, windel, m., gwl. in mv. windele: 't kinneke
laognogin de -e; z. windel*.
2, (kins)dook*, z.a.
3, luur, z.a.
4, luier, m., -S; in de nieuwere tijd in gebruik gekomen, maar als "Hollands" aangevoeld.
Opm. De oude Ma. woorden zijn windel en (kins-)
dook.
luicrik, luijerik, m., luijerike, luijerikske: datmeidske,
dee jOOg is 'ne -.
luiermand, kinskorref, z. kin d s k 0 r f.

'nen hood met luif
luli*, v., luive, luifke = (vooruitstekende) rand van
de hoed: 'nen hood met 'n groete -, 'n breij -.
[lui:f; lui:ve; lui:fke]
afl. luifel.
luliel, luifel, m., -s, luifelke = afdak van een gebouw: 'n hoes met 'ne groete - j de - kaom hielemaol euver de st6p. Z. bIz. 15I.
[luifel; luifels; luifelke]
Opm. Gewoner is weI aofdaak.
luiheid, luiighcid, luijigheid en luijheid, v.: de luijigheid van dee knech waos neet mie te verdrage.
[lui:jigheid; luijheid]
luik, 1, luuk, 0., luke = (houten) schot als sluiting
van een opening: 't - van de kelder, de :;:,older is ope;
e nao bove slaond - .
ss. kelder-, zolderluuk.
2, luik, 0., -e: de beul doog z'n pliech en 't - veel
OOder de veroordeilde oet.
Opm. Zowel luik(e) als luuk (luke) hebben steeds
sleept. Beide woorden worden dikwijls vervangen
door valdeur (b.v. bij een kelder, een zolder), blin,
blaffetuur (bij ramen).
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luilekkerland, luijlekkerIand, 0.: - met z'ne berreg
van riestepap.
lulm, omschreven of vervangen, zowel in de bet. van
gemoedsstemming als van scherts door andere
woorden; A.N. hij is in een goede luim; Ma. heer
heet gooj zin. Hetzelfde geldt voor luimig: A.N. een
luimig verhaal, Ma. e grappig verhool, e koddig v.
luip*; luipeers*, z. loop; loop s t e r.
luIs, loes, v., luis, luiske = bekende parasiet: dee
j6ng heet luis (op z'ne kop); kaal wie 'n -; wie 'nonder de nagel zitte = in zeer benarde toestand;
hool diech dao mer gein luis in d'ne pels = pas op,
dat je daar geen moeilijkheden door krijgt; zaat
wie 'n -; heer heet 'n - in z'n oer = is slecht gemutst; 'r kump veroet wie 'n - op 'n taartOO = hij
komt niet vooruit.
[loes; lui:s; lui:ske] verg. 100 s II.
ss. loessjete; loeskop, -zak; bladluis (mv.); wandloes.
luister, luuster, m. = pracht, praal: 't fies woort
gevierd met groete -.
[Iuuster] verg. I u u s t e r* (= A.N. lustre I en
II).
luisteren, luustere, zw. = a) met aandacht horen,
eig. en oneig.: aon de deur -; veer luusterde, meh
koste niks hure; nao de meziek -; m'ne maan luustert nao mich wie 'n vink; b) aandacht schenken
aan; in overweging nemen; gehoorzamen: geer welt
neet nao miech -, meh de gevollege zien veur uuch;
de jong welt mer neet nao goje mod -; Sjengske,
weiste wei ins - , stoute jOOg/ 't peerd luusterde
neet mie nao d'n toum; d'n hand luustert nao de
naom Fidel.
[luustere; luusterde; geluusterd]
ss. luustervink; aof-, touwluustere.
afl. beluustere; luustereer; geluusters, geluuster.
luistervink, luustervink, v., -e = (steeds ong.) iem
die heimelijk afluistert: -e dougeneet.
lulszak, loeszak, m., -zakke of -zek = iem. met
luizen, vuile kereI.
I luit, z. I u u t* I.
I1luit*, v., -e = peul(schil): de peule heite veer -e;
't meidske hink in de - = is huwbaar, wi! graag
een man hebben; -e fluite = peulvruchten veroorzaken winden.
luit, in Z.N. bast van de noten; z. ook I u u t* I.
lultenant, lutenant, m., -e of lutenans, lutenensje =
officier, in rang volgend op kapitein: ierste -,
twiede -; 6nder de lutenensjes van deen tied waos
'ne j6ng, wat abseluut hoeger op wouW; m'nhier de
-, iech vin 't hiel astrant.
ss. lutenant-ginneraol, lutenant-inzjinjeur enz.; 00derlutenant.
afl.lutenantsjap.
luitjes, luijkes, mv., z. lui I.
Iulwagen, ongebr. z. s pin n e k 0 p, r a a g b 0 I,
sjr6bbeursteI.
luizen, in de bet. van luizen afvangen van, wordt
omschreven.
luizig, louzig, bn. = prettig: es dee kater snacks lik
te prouze en te grouze, das veur 'nen aandere ouch
neet -.
Iujer*, z.looier.
Ink, 10k, in de zegsw. - of raak.
ss. Wkraak.
Iukken, lokke, IOkde, gelok (gelokde) = a) voorspoedig aflopen, voorspoedig gaan: dat zal diech
neet -; 't is geWk; b) een goede oogst opleveren:
dit jaor zulle de keerse wei -; de appele zien good
geWk; z. ook gel u k ken.

LYNX

LUL
lui, 101, m., lolle, lolke = a) suffer, sukkel: zoe'tum
O!lJJWe - ; 'ne - van 'ne vent;, b) klets: dat is -.
[101 met sleept., maar lo:lle; lo:lke]
lullen, 10lIe, lolde, gelold = kletsen, zaniken (niet
altijdong.):deekinzoe lekker - , de zouws 'm op d'n
duur nog gluive; lik noe neet te - ; dee Wlt wie 'r wies
is = domme praatal; IOllemaan, WUemaan, Wlt zoe
gere = spott. tegen iem. die zeer praatziek is; wat
hObste tach van miech te - = zeggen?
[lo:lle; lo:lde; gelo:ld]
88. Wllemaan, -meijer (of: IOlmeijer).
afl. Wiler (sterker: kletsIOller); geWls, geWI.
lumme, 16mmel, m. = buikstuk,lendelap v. e. rund:
gef miech mer get van de - ; dikke - = longhaasje,
dOnne - = middenrif in de vakt. der slagers; z.
alb. bij beest.
lummel, lummel, m., -e en os, lummelke = a) gwl.
v. e. jongeman: lomp, onhandig iem.: en dan loupe
dao zoe paar van die opgesjote -e rood; b) suI: hd(Jre
maan, dat is 'ne groete - (van 'ne vent).
ss. boerelummel.
afl. lummele; lummelechtig, lummelig(heid).
I lummelen, lummele, zw. = zijn tijd verdoen
zonder iets degelijks uit te voeren: dan zit me
dao zoe get te - aon de zie en verfeelt ziech kepot.
ss. r6ndlummele.
afl. gelummels, gelummel; verlummele.
II lummele*, lummelde, gelummeld = a) te ver afhangen: de rok lummelt get van achter; b) zich
rekken; z. 1 e m p e z.*
lure*, z. 100 i e n.
lurven, lorreve, mv., in de zegsw.: iemes bijj z'n pakke, kriege = bij de vodden.
Ius, lOs, v., 10sse, IOske = oogvormig gedraaid touw,
lint: de - (of: strOp) van m'nejas is kepot, z.ook
Ii t s*.
lust, lOs, v., loste = a) verlangen, trek; (meestal in
verzwakte opvatting) zin, geneigdheid: hObste soma
- (gwl. zin) um get te goon wandeleY b) genoegen:
de lOste en de laste hObbe; dat is 'n - um te zien;
c) datgene wat men begeert: de meziek dat woos z'n
-enzeleve.
ss. drink-, eet-, trouwWs; weUOs.
all. 100te; IOstig; beWs.
lusten, 10ste,losde, ge10s (gelOsde) = begeerte, verIangen, trek hebben; meestal in verzwakte opvatting
en van spijzen en dranken: zoe bussWkske zouw iech
wei - ; kaTTakolle los heer neet; dee lOs 'm = drinkt
graag, is aan de drank; zegsw. devaan - = eig.
plezier hebben, steeds ir. er van langs krijgen; z.
ook bok II.
lustig, lostig, bn., bw. = opgewekt, vrolijk: 'ne -e
vent; e - sWkske meziek; - z6nge veer e paar leedsjes; mer - d'rop losleve; z. ook mar k t.
afl. lOstigheid.
lustlgheld, 10stigheid, v. = opgewektheid, vrolijkheid: de - woort wie langer wie graeter.
I lustre, luuster, m., -s = lichtkroon: 'ne kopere - .
[luu:ster; luu:sters] verg. lui s t e r.
ss. gaasluuster.
II lustre (staf), luuster, I, m.: e jeske van lngelse - ;
2, bn.: e -e jeske (ook: e luuster jeske) = van
luuster.
[luu:ster]
luter*, m. = zeepsop: de gaank woort gesjrob fIlM e
paar klatse werreme - ; heer lag drijj stlJkker doqrrege spek in e kuupke met zeipluter in ploots van in de
piekel; dat geit met door in eine - = in een moeite
mee doorgaan.

8S.

zeip-, zweitluter.

luter hangt wrs. samen met 100g; Rijnl. Lutter =

schaumendes Seifenwasser oder Lauge davon (Rh.
Wtb.).
luttel, ongebr.; vervangen o.a. door e bitsje, e bitteke,
wienig.
luuch*, v.,luuchte = (gedragen)lantaam:heerstook
'n - aon boemet heer wei ins de ronde in 't gebouw
doog.
[Iuu:ch; luu:chte]

twie luuchte

luuchte*, luuchde, geluuch = met een lamp, 'n
kaars, enz. iem. licht geven: wlllste miech eve -,
es iech de keldertTap oofgaon? luuch 'm ins eve bijj
= eig.; fig. breng hem eens op de hoogte, zeg
hem eens precies, waar het op staat, waar het
om gaat.
luur, luur, v., lure: de ein had 'nen handdook, de
ander 'n kOsteek, 'n derde 'n - of wat d'rop liekende; euveraal lure loote (of: hObbe) haange =
overa! schuIden hebben; iemes in de lure Ugke
= bedotten.
Opm. Het oude, gewone woord is kinsdook, windel;
z. lui e r.
luurder(ijj)*, z. 100 i e r ( ij ).
I Innt*, v., Jute = schimpnaam voor een vrouw,
meisje: Meij Proesmans, zoe'n ierste - , die koelik
'n dObbelsje in hd(Jr tea heet, of 't moot de keel oof;
'n zate - = dronken wijf; 'n lang - = lange
vrouw, lang meisje.
[ldut; ldte]
luut = vero. of gew. ned. luit = mnl. lute =
verI open vrouwspersoon, naam waarmee een begijn werd aangeduid (oorspr. een eigennaam'l).
Is koffieluit = vrouw, die, meisje, dat graag
koffie drinkt een ss. waarbij -luit is gediftonkoffietuit?
geerd? of
II luut*, v. = fr.lute; strijd, worsteling.
[luu:t]
luw; luwen, ongebr.; vervangen o.a. door zach,
zachter, minder weurde.
luxe, I, luuks, m.: al dee - , dat doug neet.
2,Iuks, m.: geveuligheid is allewijl e -artiekel.
luze*, luusde, geluus (geluusde) = geld beuren (in
de kleinhandel): dat doog ze op twiejerleij meneer,
mer in eder gevaal maakde ze ziech e kruus, es ze hMT
ierste handgeld luusde; este kinder of gekke noo de
merret sjiks, dan - de boere geld.
luze hetzelfde woord etymologisch als A.N. lozen,
d.i. losmaken.
lynx, z. 16k s e* en los II.

<
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I MAAS

M
m, m, v., m's of m'me, m'ke: Bpreek oet m, neet nj
dao stOnt 'n m, meh heer laos inj z. ook e m m eke.
ma, ma, v., mass, make; z. m a m a.
I maag, maog, m., maog, maogske = spijsverteringsorgaan: 'ne zwake - j 'ne - wie 'nen doedelzak,
z. doe del z a k; 'ne maog zoe sterTek wie 'n"
kozakkeransel; dat laog 'm op z'ne - = eig.; fig. dat
bezwaarde hem; 'ne voule - hiJbbe = onpasselijk
zijn; dat sjoort de - = harde, korrelige spijs.
ss. maogkanker, -kwaol, -pijn, -zweerj struusvogel(e)maog.
II maag (verwant), ongebr.
maagd, 1, maog, v., meeg, maogske = dienstbode:
verwiet Wsse naoberse en - j me kin gein gooj meeg
mie kriege; e propel miiiJgske deeg de deur ope.
ss. meegdedrach, -praot, -sjollekj boere-, kinder-,
kooj-, kookmaog.
88. -afl. meegvermeijerse, -vermiejerse.
Opm. maog komt tegenwoordig o.a. door hiJllep
(overgenomen uit het Noorden) enigszins in de
verdrukking.
2, maag, v., maagde = ongehuwde jonge dochter
(uit de kerkelijke taal overgenomen): de Maag van
Orleansj de Hellige Maag; de maagde mooste in de
persessie veurop goon = jonge meisjes (in 't wit
gekleed) met palmtakken wuivende.
maagzuur, ongebr.; z. zoe j*.
maaien, mejje, mejde, gemejd = met de zeis afhouwen inz. van gras: graas - en kOTe ziechtej
z. z i c h ten; zejjen en mejje.
88. mejmesjien, -tied.
afl. mejjer.
maajt(-)*, z. m 0 u t ( - ).
maak, maak, in de zegsw. in de - zien b.v. de sjeun
zien nog in de - = besteld zijn, om gemaskt te
worden; of: in reparatie zijn.
I maal, maol, m. of 0., -e = a) tijdstip, tijd; telkens
terugkerend tijdstip, keer: eine - is geine - ; al de
maole (of: kiere), tot iech 't 'm gezag hiJb, kin iech neet
mie Mllej b) naam voor het vermenigvuldigingsteken: ach maol ach, wievdiJl is datf
88. allemaol; ei(n)-, twiemaol enz.; naodemaol.
ss.-afl.nogmaolsj ein-, toenmaolig.
Umaal, maol, o. (geen mv.)= maaltijd: 'ninvoudig-.
Opm. Dit maol is hetzelfde woord als maol (tijdstip), komt echter aileen o. voor en niet in het my.
en wordt verdrongen door woorden dinee, ete,
maoUied. In ss. blijft het voorkomen.
ss. maoltied; aovend-, middagmaol.
maalje*, z. m a lie.
maalstroom, ongebr.; vervangen o.a. door kollek.
maaltijd, maoltied, m., -tijje: de - waos aofgeloupej
'ne goje - j mosteTd nao de - = te last.
maan, maon, m., -e, maonsje = hemellichaam als
wachter der aarde: de - sjijnt sjoen, Zjangj volle
- j dan njs van achteT 't ldiJnsje in blasse glans 't
rniiJJnsjej loup nao de - ; 't geld is nao de moon =
weg, verdwenen; in toepassing op een kaal hoofd:
'n aordig rniiJJnsje beginste al te kTiege/ z. ook: me u n.
ss. maoneklips, -jaOT, -uiger; maon(e)leechsjien;
maonsverduustering.
246

maanbrief, maonbreef, m., -breve = aanmaning tot
betaling v. e. schuld: sjik 'm 'ne - , es 'r neet op
tied betaolt.
maand, maond, m., -e, maonsje: de - fibberwaTie;
veer hiJbbe 'ne - fekansie; de ierste -e ging 't good.
ss. maondblaad, -geld; meij-, november-, augs-,
slach-, winter-, zomermaond.
ss.-afl. maondeliks.
maandag, maondag, m., maondage: op 'ne -; 'ne
blouwe - = een enkele keer; - hawwe = feestvieren; des -So
ss. maondagaovend (of: maondaggenaovend); Paos-,
PinksteT-, kmemismaondag.
ss.-afI. maondaghawwer.
afI. maondags 0 smaondags.
maandagavond, maondagaovend, m., -e: 't waos op
'ne - ; de --e in de wintermaonde waOTe bestump
veur tOppe.
Opm. Daarnaast gwI. in het enkelv. maondaggenaovend; idem maondag(ge)middag, maondag(ge)mfJrrege.
maandags, smaondags, bn., bw: de --e (of: smaondagse) meTTet.
maandel*, Z. mandel, mand.
maandeUjks, maondeliks, bn., bw.: 'n --e aofrekening;
ze kriege - hun salaTis = elke maand, per maand.
maandroos, maondroes, v., -roeze: 'ne moer boetege e
paar - roeze bleujde.
maandstonden; maanje}*, z. reg e } ( s); m a lie.
maankop, ongebr.; gwI. papaver.
maanlicht, maonleech en maoneleech, 0.: de lanteTies
bTanne neet, umdat 't - is.
I maar, 1, mer of meh, vgw. van tegenstelling: plezeer,
mer neet boete de sjraom; heer welt wei, meh heer kin
neet; heer deit z'n best, meh (toch) 't UJk neet; neet
allein sjoen, mer ouch Tiek; iech bin wei geimviteerd,
mer .•. iech gaon neet; jao! meh dat is get aandersj
nein, meh dat is sjterTek!!
2, mer, bw. = slechts: doeg 't - ; iech hiJb - eine
golle mie; 't hiJllep, meh ouch - veur kort; waos heer
nag hijj/ dee rook - sigUTe, of 't niks koso
Opm. Als vgw. mer of meh; als bw. steeds mer.
II maar, maar, v., mare = nachtmerrie: es veer zoe
geplaog zien gewoorde, dan zegke veer, tot us de heet beTijje en 'nen Hollender klaog dan, tot heer de
nachmerrie gehad heet.
Opm. Het fro cauchemar ontleende het tweede lid
aan het germ.; -meTTie in nachtmerrie is volksetymologie; verg. mar eta k ken.
maart, miert, m.: d'n ierste - j in - zien 9 zomerse
daog; de maond - ; zelde gebdOrt 't in de maond
miert, dat de Vastelaovend weurd gevierd; ook
(vero.): Meert: 1 Meert 1861.
afl. mieTts (vero. Meerts).
maarts, mierts, bn.: miertse buije; - weer; vero.
Meerts.
I Maas, Maos, v.: de - en de Jeker, hliOr breurke; dao
kin nog vliol water de - aofloupe = dat kan nog
lang duren, daar kan nog veel gebeuren; dat waos
'n - = een grote plas. Z. ook w ate r.
ss. baojmaos; MaosbTokj Maosmeule.

II MAAS

II maas, maos, v., maoze: door de maoze van 't net

(ook weI: van de wet) kroepe = weten te ontsnappen (ternauwernood).
ss. maosbal.
af1. maoze of maze (ww.).
Maastricht, I, Mestreech, 0.: dee meint tot - van
hdom is = dic verbeeldt zich heel wat; bOrreger van
- weurde = eig.; fig. een nacht in de "spekkamer"
hebben gezeten wegens ordeverstoring enz.; aon de
kant van Sint- Truije zegke ze, dee liet zich neet verneuke, dee kint Mestreech = is op de hoogte, is
wereldwijs; z. ook s t e r.
afl. Mestreechs, Mestreechter (z. 0 n gel uk).
2, Treeg, o.
Maastrichtenaar, Mestreechteneer, m., -s en -treechtenere: a) iem. geboren te Maastricht; b) kaartsp.
een (kleine) kaart van een kleur.
I maat, maot, m., -e, maotsje = makker: en wat zeet
m'ne - devaan? dat zien gooi mdotsjes.
II maat, maot, v., -e, maotsje = a) vat van bepaalde inhoud; ook in toepassing op lengte- en
vlakte-eenheden: mao ten en gewiechter; e mdotsje
olie = I dl.; 'n - mellek = i 1.; met twie -e mete =
partijdig zijn; b) de vereiste afmeting: dat is onder
de - ; met -e = juist zoveel als nodig is; - hawwe
= zekere grens niet te buiten gaan; c) bij muziek:
afmeting van de (kleinste) eenheid: de bis twie --e
achter; de - aongeve, sloon.
ss. maotgeveul, -glaas, -stek, -striep; diech-, inhaajds-,
tonne-, bovemaot; utermaote; middel-, oliemaot.
ss.-afl. bove-, geliek-, middeZmaotig.
afl. maoteZoes, maotig(heid).
maathouden, maothawwe, heel maot, maotgehawwe; z. m a a t II b.
maatjespeer, ongebr.; gwl. ber(re)gemot.
maatregel, maotregel, m., -e en os: streng --e numme;
'nen have - ; de slachter Sjdopkes Zag 'm oet, wat
veur -e heer allemaol had gen6mme.
ss. euvergangs-, veurzorregsmaotregel.
maatsehappelijk, maotsjappelik, bn., bw. = op
de (of: een bijzondere) maatschappij betrekking
hebbende: in 't - leve; 't - kappitaot van de
Zjerremik.
maatsehappij, maotsjappijj, v., maotsjappijje, maotsjappijjke = a) samenleving: in de - geit 't anders
wie in de sjaol; de bOTregerlike - ; b) onderneming
in handel en nijverheid: 'n - van levensveTzekering.
ss. bOrreger-, studente-, handeZ-.
maatstaf, maotstaf, m., -stave: dat is geine goje - ,
deet geer hijj aonlek = datgene, waarnaar men iets
beoordeelt.
maatvast, maotvas, bn., -vaste: z'n stum is op zich
zelleJ good, meh heer is neet - .
maearoni, makk(e)ronie, m.: - eten; sop van -.
machinaal, masjienaol en masjienaal, bn., bw. =
a) door een machine plaats hebbend, gedreven,
vervaardigd: - deerse; - Toggebroed; 'n - zeeg;
b) werktuiglijk; zonder er bij te denken: get doen; - remde iech, meh 't waos te Zaat.
maehine, masjien, o. en v., -e, masjiensje = a) werktuig: e - oetein numme en smere; 'n aajd - = eig.;
fig. een oude vrouw; b) iets groots, geweldigs:
z'n VTOUW dat is 'n (dik) - .
ss. masjienegeweer, -kamer, -pepier; masjienenolie;
deers-, elektrizeer-, mej-, nej-, petrol-, sjrieJ-, vuur-,
zetmasjien enz.
af!. masjiene (ww.), z.a.
machinerie, masjienerie, v., -s of masjienerieje
het "werk" in een machine: de - is kepot.

MACHTIG

machinist, masjienis, m., masjieniste, masjieniske:
de - van d'n trein is ver6ngelOk; z. ook mas j c-

n e u r*.
ss. masjienis-ZierZing; masjienistesjaoZ; sjeepsmasjienis.
machochel, mach6chel, v., os: zoe'n dikke - met
twie dochter kwaom de zaol insjeigele = dikke
lompe vrouw.

'n machocheZ
macht, mach, v., machte = a) vermogen om iets te
doen: oet al z'n - , met aUe - ; (neet) bijj machte
zien = in staat; b) heerschappij: onder de - komme
van; heer had 't peerd neet mie in z'n - ; c) wettelijk
gezag: de vajerlike - ; d) invloed, betekenis: de van 't kleine; e) persoon of zaak die macht heeft:
de Goddelike Mach; de hiemelse machte = een groep
hemelse geesten; f) de wettige overheid: de rechterlike, de werelse - ; de gewaopende - = het leger;
g) een grote menigte: 'n - (van) snie; 't regende met
- (en krach) = in overvloed; me had'rs met de -.
ss. machsmisbruuk, -vertoen; machspreuk, -woord;
aZ-, lando, Zeger-, staots-, volmach.
ss.-afl. eigemachtig, -mechtig.
afl. mechtig, machtig (inz. in af1.); machteloes(heid);
6nmach.
machteloos, machteloes, bn., bw., machtelocler,
machteloeste = zonder macht: de bOrTegers waore
- ; veer mOste - touwzien, wie dat errem kind
verdr6nk.
afl. machteloesheid.
m8chtig, mechtig en machtig, bn., bw. = a) zwaar
te verteren: dat ete is miech te - ; b) groot en sterk:
't is noe 'nen eik, 'ne mechtige reus; dat woort 'm toch
te - = dat werd toch te sterk voor hem, dat kon
hij niet meester blijven, niet langer verdragen;
c) veel macht hebbende: de -e hand van Slivvenier;
d) in zijn bezit hebbende: Pieke k6s niks mie weurde, de hiel toert waos al op; de kuns eindelik
- zien; e) in hoge mate: dat deit miech - (vdDl)
plezeer.
afl. mechtigheid; 6nmechtig, -machtig; machtige (ww.).
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MADAM

MAKKELlJK

madam, medam, v., medamme, medemke: m'n leef
-I iech bin hijj gein - , kaptein, iech bin meurouw;
'n dikke - ; e klei medemke oet 'ne knabbewinkel.
Opm. medam, madam had een halve eeuw geleden
niet de enigszins min.bet.diehet woord in het N.ned.
had. Met de thans alg. uitspr. medam (me- = mao)
is het woord in maatschappelijk aanzien gedaald.
made, maoj, v., -e, miiojke: moes, mot, - I boe ze
kdmme, daen ze sjooj; 't vleis zit vol -e.
ss. kies-, vleismaoj.
madeleen* = Magdalena in de zegsw. kriete wie 'n
madeleen.
madellef, meiziiOdsje, 0., os: boterbldmme en --s
bleujden in de weij.
volksetymologische wijziging van·
meizMdsje
meizoentje. Verg. d u i m k e - m e - z ii 6 d s j e
duimke-me-zii6nsje.
mademoiselle, maddemamzel, v.; z. m a m z e 1.
madzjel* en matsjel*, v., -s = dikke, plompe vrouw:
dao kump die dikke - van 'n mama met hdIJT zeve
diJchter oongesjacheld.
madzjel = Rijnl. matsjel
die Matsch = pap,
brijachtige massa (Rh. Wtb.).
Opm. Men spelt en spreekt uit gwl. madzjel, ofschoon o.i. matsjel etymologisch beter is.
madzje(l)tig* en matsje(l)tlg*, bn. = plomp, vadsig:
zoe luij, zoe - wie e verreke zien.
madzjetig = duo matschig (= brijachtig week).
maffen, maffe, mafde, gemaf: iech gaon - ; lekker
gemaf'l mal %e.
Opm. maffe onder A.N. invloed opgenomen.
magazijn, maggezijn, 0., -e, maggezijnsje (-ge- =
-ga-) = bergplaats voor waren: en tosse de winkels
laog hijj en dao e - ; veer hiJbben 't nag op 't -ligke;
't hiel - is aofgebrand.
ss. ma.ggezijnsknech, -meister.
Magdalena, z. mad e lee n*.
mager, mager, bn., bw.; magerder, magerste =
a) tegenovergestelde van dik: dao stOnt e keelke,
e - sjrenske; beuke wie e - verreke; - erremkes;
b) zonder vet: - vleis; - sjink; nog: 'ne mageren
daag (of: magerdaag, mv. mager daog, of: 't is mager
vendoog) = onthoudingsdag; -kole= geen vetkolen.
ss. magerdaag; broedmager.
afl. magerigheid, magerheid; vermagere.
magerdaag*, z. mag e r.
magerheid, magerigheid en magerheid, v.: de - van
hdfJm nao z'n krenkde.
Maggouwere*, komt voor als naam van een indertijd
blijkbaar bekende persoonlijkheid: wat zaal lache! zoevMl sjiJtters mie, zoevdiJl boetes, dink heer
(S.A. 1882).
magistraat, mazjistraot, m., -e = a) overheid inz.
stadsregering: de - verwelkomde d'n Hoeg-Proos
in de Landscrone en booj 'm d'n ierewien aon; b) een
lid van de magistraat: 'nen deftige lllJJWerwetse ging veurop; c) thans (evenals in het A.N.) dikwijls:
rechterlijk ambtenaar en inz. als verzamelnaam:
de rechterlijke macht. Dikwijls tegenwoordig gespeld en uitgespr. magistraot.
magnificat, manjifikat, m.: ze zOnge met Slevrouwendaag noo de hoegmes 'ne nuije - = de bekende
lofzang ter ere van O.L.V.
magnifiek, manjefiek, bn., bw. = prachtig, heerlijk:
'ne ---en optoch; - weer; dat woos -I - gespdiJld.
magoure, op - werrepe (of: speule?) b.v. dan worrepe aandere op - met d'n dikste stein op zijj
(Franquinet).
magoure'l

mahot*, v., mahotte, mahOtsje = houten of kartonnen kop, waarop vrouwenhoeden of mutsen
werden uitgestald of waarop pruiken werden gemaakt: bijj de modiste stOnte de miJtse op mahotte;
'ne kop wie 'n - of 'ne mahottekop.
mahot wa. mahote (= tete de femme en bois ou
en carton)
marotte (= ned. marot); verg.
kahot*.

<

<

<

<

<
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mahotte
maintenee, mentenee, v., -s, menteneeke = bijzit.
majesteit, mazjesteit, v., -e = heerlijkheid; opperhoogheid: de - van Slivvenier; de keuninklijke-e.
majestueus, mazjestuweus, bn., bw., mazjestuweuzer, mazjestuweuste: 'n - kerrek; - roesjde ze in
de baar zijj de zaol in; z'n takke (v. e. eik) die strekke
zich - .
mak*, z. moosmak*.
makaron, makron, v. of m., Os, makronsje = bitterkoekje: 'n teske thee met 'n(e) - .
makej*, m., een soort van witte, weke kaas.
makej = wa. makeye = fromage blanc et mou;
Rijnl. makei.
makelaar, makeleer, m., -s = tussenhandelaar: d'n
deurwaarder deeg ouch zake es - ; 'ne - in koffie.
ss. makeleersprovisie; effekte-, koffiemakeleer.
maken, make, maakde, gemaak (gemaakde) = in de
meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) iets of iem. in een
bepaalde toestand brengen: 'ne bal- (biljartspel);
e kepot sloot weer - = herstellen; de kamer in orde
- ; 't bed -; heer maak 't good = is gezond; ref!.
maak diech oet de veuj (of: maak totate weg kuma) =
pak je weg; dee maak zich get = die beeldt zich wat
in; dat keend heet zich gemaak = is goed vooruitgekomen, toegenomen in gezondheid, grootte enz.;
b) een persoon of zaak doen ontstaan: Slivvenier
heet d'n ieTste mins gemaak; zich e pak laote - =
vervaardigen; werrek van get, van iemes - = zich
veellaten gelegen zijn aan; c) een verschijnsel doen
ontstaan: leve - ; indTiJk - op; heer heet naom
gemaak es affekoot van koej zakes; nog: dat maak
alles bijjein vief golde = 5 gld. uitmaken; este ouch
al nao die luij touwgeis, dat maak niks (oet) = doet
er niets toe; wie maakste 't = hoe gaat 't? al dat
gesjriews kin miech niks - = maakt op mij geen
indruk; z. ook (g e m a a k de) men n eke s*
(onder man) en gemaal.
ss. maakloen; gereid-, kIOOT-, aon-, aof-, doOT-,
euver-, in-, noo-, oet-, opmake enz.
ss.-afl. ingelkes-, grappe-, heuje-, keerse-, kleijer-,
leve-, sjeunmeker; spott. kepotmeker = iem., die
alles stuk maakt.
afl. maak; maaksel; gemaak; vermake; z. ook
gemecb*.
maker, meker, m., os, in ss.-af!. z. m a ken.
makkelijk, steeds: gemekelik; z. gem a k k e I ij k.

MANDEMENT

MAKKELJONG

<

makkeljong*, m., -s
fro maquignon = paardenhandelaar.
makker, ongebr. en vervangen door een woord als
kammeTaot.
mal, ongebr.; Z. g e k; verg. m a II e p r a a t.
malcontent, malkontent, bn., bw. = ontevreden
(nog zeer gebruikelijk) = heeT zuut altied zoe oet; dee -e kerel heet op alles get aon te merreke en
dan mer vreigele.
afl. malk6ntentigheid.
maleijer, in de zcgsw. zoe zaat wie 'ne - = stomdronken.
I malen, maole, maolde, gemaole = fijn maken:
kOTe, koffie, vleis - ; meel - = graan tot meel
malen; dee ieTs kump, dee ieTs maolt.
ss. fienmaole.
afl. gemaols, gemaol; 6ngemaole.
II malen, ongebr.; z. s chi Ide r e n.
III malen (zeuren, dwaas zijn), steeds omschreven
of door andere woorden vervangen als zokke, gek
doen, naole.
malenger*, Z. b a len g e r*.
malestie*, V. = molest, hinder: verhuis of verkoup
d'n hoes, dan hObste ouch gein - mie; (klemt. op
-les-).
malie, maalje of ma(a)njel, v., -s = veternestel: de
-s zien kepot en de kins gein nuije kriege.

'n maanjel of maalje
maling, ongebr.: in de maling nemen, Ma. veUT de
gek hawwe; daar heb ik maling aan, Ma. dao hOb
iech sjiet aon.
malistig*, bn., bw. = sluw: Meijke - keek 'm aon.
malistig = contaminatie uit malicieuaJ en listig;
Ru. malistig.
maljo*, m., maljoos
fro maillot = trui, tricot.
malkaar, -ander; maUeber*, z. elk a a r, - a nder; marmer.
mallejan; mallemolen, Z. t r e k b a II e k*; m 0len.
mallepraat, gekkepraot, m.: dat is -, dao kump niks
van in van dee sjele wawwel.
malpropel* en -proper*, bn., bw.; malpropelder,
malprobelste, -prpperder, -properste = onzindelijk: 'n - hOesvTOUW, maog; 't liek miech hijj nog al e
- hoeshawwe.
afl. malpTopeligheid, malpTopelheid, -pToperigheid,
-pToperheid.
mals, mals, bn., bw. = a) niet taai, niet dradig:
e - busstok; - vleis; b) mollig, zacht: -e wengskes;
c) zacht en weldadig: 'ne -e Tege; Z. ook mi I d.
afl. malsigheid, malsheid.
maluwe, ongebr.; Z. kat t e k i e z e*.
mam, mam, V. = moeder: wat uet de - daovan?
(ma)ma, (ma)ma, v., (ma)maas, (ma)make: mama
heet, wie me dat Mt, 'nen tien; iech hOb, make! dao
zoeiive weeT fout gehad = verkeerd gehandeld;
't dochterke spitolde van d'n hoege boum aof mamake
= zei voortdurend "mamake".
Mambree, Membrede, in de zegsw. das (= dat is)
sjteTTek, zag Mambree = uitroep van verbazing
(klemt. op Mam-).
Mambree (officieel Membrede), een Maastrichtenaar en lid van de wetgevende vergadering te

<

Parijs, zou bij de Staatsgreep van Napoleon op 18
en 19 Brumaire (9 en 10 Nov.) 1799 uit het raam
zijn gesprongen, zonder zijn benen te breken en
toen hebben uitgeroepen uit verbazing (wrs. over
beide gebeurtenissen): das sjteTTek; sedert dien
spreekwoordelijk; ook Schu. vermeldt de uitdrukking als Ma.
mameer*, v., os, mameerke = moeder: - WOOTt neet
good in de keTTek; wie geit 't met Madame, eUT -?
Opm. mameeT, maseuT, matant, mOmpeeT enz., dagtekenen (wrs.) uit de tweede helft der 1ge eeuw,
en horen thuiE. in de kringen der min of meer
verfranste burgerij; tegenwoordig enigszins vero.
mammeluk, mammelok, m., mammelokke, mammelokske = een als ,.Turk" verklede persoon met
vastenavond: op de Ted6t dansde 'ne - met twie
mooswieveT.
mamzel, mamzel en mammezel, v., mamzelle, mamzelke = juffrouw in zeer gemeenzame taal: ein of
ander - oet Luik.
ss. flikmamzel.
Opm. Het woord was in de helft der 19de eeuw
nog een deftige titel.
man, maan, m., maan of maander, menneke en
mensje, my. soms menderkes; in de meeste bet.
V. h. A.N. o.a. a) persoon: 'ne gOlde de - (of: per
maan); met wievaol - zien veT? b) volwassen mens
van het mannelijk geslacht: 'ne - van daartig jaoT;
'nen awwe, 'nen eTTeme - ; - en vrouw = echtgenoot; m'ne - is doed = mijn echtgenoot; de
maander mote in de beijweeg VeuTop loupe, de vrouwe
achteraon; 'ne kepTaol en ach - = soldaten; e klei
gries menneke, dat sjoarde ins ze penneke; de lange
weeg maak de meuje - ; dee deit ouch wie de - dee
op ze peerd zaot en denao zeukde = iem. die een
vlakbij liggend voorwerp niet kan vinden; c) mannelijk dier (gwl. in de vorm van menneke): de - van
de geit is de bok; 't menneke van de eend Mt weenderik;
d) in toepassing op zaken: peperkoke mennekes; nog:
de (Groete) Maan van hijj bove = God; 't waOT e
mensje van 'n twintig meter = een baasje, een kanjer; gemaakde mennekes = een doorgestoken kaart;
mennehes make = moeilijkheden maken, beginnen
te twisten, b.v. ze beg6ste mennekes te make en
vaan 't ei wooTd kwaom 't andeT; z. ook bod e,
k 16m p erne k ere *, Jan, men d e r k e s *.
maan is ook soms 0.: (ong.) dat is miech e (raar)-;
(niet ong.) e good gezete - ; e good - .
[maan; maander; me:nneke; me:nsje; mlmderkes]
In de ss. is de vorm manne-, manso, als eerste lid
zeer gewoon; ook in afl. komt man- veel voor.
ss. mansbTook, -gek, -kerel, manspeTsoon, -sjoon;
mennekesolifant; biYrTegeT-, dTek-, mellek-, vak-,
voor-, weTTek-, ziemaan; Noorman; lenteriemenneke.
afl. mannelik; mansjap; bemanne.
manchet, mansjet, v., mansjette, mansjetsje: e
paaT zuveT mansjette aondoen; 'n humme met losse
mansjette; e glaas beer met 'n groete
= veel
schuim.
ss. mansjetteknoup.
mand, 1, man- of maandel, v., -e: van bijj bekkeT
Steves bTachte ze e paar mandele met kedetsjes; de met 't lievend.
2, z. k 0 r ref, en nog de vlg. voorb.: 'ne kOTTef
wOTtele, eerappele; de mooswiever pakde hun kOTTef
bijjein en gingen eweg; e rete korrefke; iech kToep in
m'ne korref = bed.
mandel*, v., -e = 1, amandel, 2, mand, z.a.
mandement, mandcmint, 0., -e: e - van de bissjoppe.
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MAONUIGER*

MANDERING*

mandering*, m. = (aardew.) hulpstuk waarop het
bord wordt geplaatst, wanneer het wordt afgewerkt, gipsen ring op een draaischijf.

manoeuvre, maneuver en meneuver (me- = m<l-),
0., -s = a) krijgsoefeningen: op 'ne goje marrege
gOng d'n trop veur 'nen tied op - in Holland; in 't
naojaor woorte hijj de -s gehawwe en dan daverde de
stad van de kanonsjeut; b) (dwaze) gebaren = heer
maakde alderleij gekke -So
manoeuvretijd, maneuvertied, m. = tijd v. h. jaar,
waarin de manoeuvres plaatshebben: - , -, de
brings mieeh gei plezeer, meh spiet.

mandering
manege, 1, manezje, v., -s = rijschool (-ne- = -nee-):
in de - waos 'n veurstelling van 'ne sirrek.
2, rutersjaol, v., -e.
I manen, maone, zw. = met aandrang herinneren
aan een geldelijke verplichting: de bekker heet 'm al
drijj kier gemaond, meh heer liet niks van zieh hure,
dee sjoldjas.
ss. maonbreef.
afl. maoner; maoning; vermaone.
II manen, maone, my. = lang nekhaar van dieren:
de - van 't peerd; de - van 'ne liew; z'n - sjadde.
manesehijn, maonesjien, m.: in de - goon wandele;
z'n kinnis is mer - = ontleend.
mangel, mangel, v., -s of -e, mengelke = bekend
werktuig om wasgoed glad te maken: de - steit
op zolder; ze waos bezig met de -.
ss. mangelkamer, -rol.
afl. mangele (ww.).
manier, maneer of meneer, v., manere, menere (me= m<l-) = wijze waarop men iets doet wijze van
zich te houden of te gedragen: bijj maneer van
spreke; iech daon dat op mien maneer; wat zien dat
veur menere! dat is gein ineneer van doen; dee heet
gooj manere in 't pensjenaat gelierd = omgangsvormen; zoe zien eus manere = zo plegen wij te doen,
zo zijn onze gewoonten; z. ook: gem ani e r d.
ss. boeremenere.
manjel*, z. m a lie.
mank, maank, bn., bw.: ze lOp get - ; ze is-.
[maank; maanke]
af!. maankigheid, maankheid.
mankasie*, v. = gebrek, te kort: aon dekes is
groete - .
mankement, mankemint, 0., -e, mankeminsje = gebrek: 't - aon de moter waos gaw verhollepe; heer
heet e klei - aon z'ne voot.
mankeren, mankere, zw. = a) ontbreken: dat mankeert nog draon; zoe get niemes mankeerde op de
resepsie; b) ziek zijn: wat mankeert 'm (of: wat mankeert heeT)? ieeh hOb 'm e paar daog neet mie gezeen;
c) missen: d'n trein, de bOs, de aonsleting - ; z6nder
- = zeker; d) kwetsen, beledigen: heer is koed OF
mieeh, ieeh sjijn 'm gemankeerd te hObbe.
af!. mankemint.
manliel, maanleef, m.: - waos zaat.
manlni, mansluij, my. = manvolk: de - zaote reeks
in de kerrek, de vrouwluij links.
mannetaal, mannetaol, v. = kloeke taal: dat is-.
mannetjesputter, mennekespotter en mensjespotter,
m., -s = een driedekker van een wijf: de Onbestorreve wedevrouw Bolkap waos 'ne mennekespatter,
'nen eehten dragojntier.
Opm. Van een man wordt - gwl. niet gezegd.
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maneuvertied
mansarde, manzard, v., manzarde(s) = zolderkamer: heer sleep op de - ; de taofel steit op de -.
ss. manzardkamer, -vinster.
mansehap(pen), mansjap, v. = bemanning: de
van e sjeep; mansjappe, my. = soldaten: 'ne serzjant met vief mansjappe.
manshand bove*, zegsw. = de man heeft het gezag.
manshemd, manshumme, 0., -s: e ketoune-.
manshoogte, manshuugde: op - e sjelderijjke ophange.
mans-koe, z. m 0 u s k 0 0 j*.
mansluij*, z. man lui.
mansmens, mansmins, m., -e: jeh, zag de wedevrouw,
ieeh hOb sedert, nog neet eine - mie bezeen = manspersoon.
mansnaam, mansnaom, m., -e = de naam van de
man als echtgenoot, tegenover awwersnaom, de
naam van de ouders der vrouw.
mansziek, mansgek, bn.: dat meidske is - , die moot
'ne maan hObbe.
mantel, mantel, m., -s, mentelke = overkleed inz.
van dames en kinderen: Majke kreeg 'ne nuije - ;
de voring van de - is door; iemes de - oetvege =
een geducht standje maken; bij verg. de - dee um
de stad geslage waor = de vestingmuren.
[mantel; mantels; mentelke]
ss. mantelgarnituur, -knoup, -pak, -tes; bad-, dames-,
kinder-, rege-, reis-, winter-, zomermantel.
af!. be-, Ontmantele.
manufaeturen, manufakture of mannefakture, mv. =
geweven wollen linnen enz. goederen: handel in -.
manuskript, manuskrip, 0., manuskripte, manuskripke: de manuskripte oet 't arsjief; 'n aajd - .
manzjee*, m. = eten, kost: wat deit me neet veur
de-!
manzjee <fro manger.
maog*; maol(-)*; maon(.)*, maone(.)*, z. m a a g I;
m a a I ( -); m a a n ( -), man e ( - ).
maonniger*, m., -s = iem. die naar de maan kijkt,
bijnaam: Manes, de - , waor goon vesse langs de
Maos.

MARMELADE

MARANTE*
marante*, z. j ass e s.
marehanderen, marsjendere, zw. = loven en bieden;
pingelen: bijj zoe'n kwestie weurt neet gemarsjen·
deerd.
afl. gemarsjendeers, gemarsjendeer.
marche, marsj, 1, m., -e = a) beweging van troepen;
bij verg. ook van andere personen: 'ne - van drijj
ore; op - goon, :den; b) muziekstuk met scherp
gemarkeerd rhythme: 'ne lollige - speule; iem. de
-liere bloze = wegzenden; c) traptrede: de -e en
de k6ntermarsje mote allebeij vernuijd weerde (in
deze bet. cook weI v.).
ss. marsjmuziek; op-, treurmarsj.
2, two - , de deur oet! veurwaarts - !
marcheren, marsjere, zw. = a) voortgaan, lopen
(in de pas): veurop marsjeerde de bielmaander;
b) vooruitgang hebben, normaal verlopen: de zakes
welle neet - ; welt de maog soms neet - = z'n normale funktie uitoefenen.
marechal-vunkeleer*, m. = de naam van het
momuslid, dat het momuskanon moest afschieten
als openingsplechtigheid van de vastenavond.
marechaussee, marsjesee, m., -so
marentak, z. v 0 gel w i k* en m a a r II.
margarine, marg(e)rien, v.: ze gebruukde gein gooj
boter, mer altied - ; e pekske - ; ook: magrien,
megrien (e = <l), v., b.v.: drijj beutremkes met
sjroep en megrien.
ss. marg(e)rien, -megrienfebrik, -veetsje.
marin, m., -s = platte strohoed; uitspr. op z'n fr.;
eig. chapeau marin: des zomers dreug heer altied
'ne-.
I mark, marrek, m., -e, merrekske: in deen tied
kreegste veur tien golde doezende -e.
[marrek; marreke; merrekske]
II Mark, z. Sin t - Mar r e k*.

de - bederreve; Wstig geleef en zaolig gestorreve, is
d'n duvel de - bedorreve; de - make = de marktprijs vaststellen; c) marktplein: oppe (of: op de) stante de kraome; ze woene op de - ; nog: de - doen
= markten, z.a.
[m~rret; m~rrete; m~rretsje]

ss. merretkorref (of: merretekorref), -meister, -pries;
bieste-, bl6mme-, lach-, ves-, viemerret; z. ook de
lijst der straatnamen; dinsdags-, vriedagsmerret.
afl. merrete (ww.).

merretleve

'n merreketenterse bijj meneuvers
marketentster, merreketentster, v., -s en merreketenterse, v., my. = enkelv.: achter eder kompie
kwaom de - in 't zwart gekleijd met 'ne witte sjollek
veur; hObste 't gehuurd? Meij is - bijj de sjotterijj
gewoorde; verg. 0 e t gem err eke ten t e r d*.
markies, z. mar qui z e.
markt, merret, m., -e, merretsje = a) koop en verkoop op gezette tijd en bepaalde plaats: op dinsdag waos-; b) marktprijs: Onder de - verkoupe;

marktdag, merretdaag, m., -daog: vriedag waos de
groete - .
markten, 1, merrete, merretde, gemerret = inkopen
doen op de markt: en doo iech neet hiel deks goon - ,
zoe gef miech ouch get boter, errete.
2, de merret doen: allewijl zuut me ze zoevdol neet
mie, de hiere, die de merret doge.
marktgeld, merretgeld, 0., -gelder = geld door de
overheid geeist van hen die op de markt hun
waren enz. verkopen: 't - , daoveur heet de merretmeister gezorrig.
marktmeester, merretmeister, m., -s = opzichter
die toezicht houdt en zorgt voor de goede orde op
de markt: beneuming van 'ne nuije -.
marktschip, merretsjeep, 0., -sjeper of -sjepe of
-sjeep = (binnen)schip dat geregeld koopwaren en
passagiers vervoerde (naar de marktplaatsen): reis
mer liever met de poskouts of 't - in plaots van met
d'n iezere weeg; 't - nao Luik; bij verg. 'nen hood
wie e - = breed en hoog; 'n deur - = iem. die
z'n waren duur verkoopt; of: iets dat zeer duur is.
marktvrouw, merretwief, 0., -wiever: de merretwiever
krege ruizing.
marmelade, marmelaad,m.: lekkere - op de botram.
Bijv. mamelade, v. b.v. ill dat gooj -? (Delruelle).
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MARMER

MATIG

marmer, malleber, m. = a) bekende steen: e monumint van - j witte - ; b) kleur en voorkomen van
marmer: iech zal uuch d'n OOderslaag (van een gevel
n.1.) ins sjoen -

maseur, maseur, v., -s, maseurke = a) zllSter: is eur
- toes? wee sjrijf uuch, -? vero. verg. m a m e e r*
enz.; b) kloosterzuster: e jUnk maseurke maakde de
deur ope en brach us nao de Mere.

make.

[mfUleber]
ss. malleberstein, -zeegj kunsmalleber.
afl. malleberechtigj mallebere (bn., ww.).
I marmeren, mallebere, bn. = van marmer: e - beeld.
II marmeren, mallebere, maUeberde, gemalleberd =
marmerkleurig maken: 'n taojel, 'ne gaank - .
marmite, marremiet, v., -e, marremietsje of marmit,
v., marmitte, marmitsje = ketel: dehelwoortveU'rgesteld door 'ne ketel oj wie Georges ze neumde, de
marremiet; de bojem van d'n Eker laog vol marmitte.

marmot, merremot, v., merremotte, merremOtsje:
nao drijj potte beer slepe de luij wie de merremottej

ook mar rem 0 t, mar rem 0 t s j e.
marode, in de zegsw. op marode goon = op vangst
uitgaan, gaan stropen: boo get van appele woort
gemaak, dao gOOg me op marode.
marode = fro maraude (= stroperij).

marquise, markies, v., markieze = oprolbaar zonnescherm; afdak boven 'n buitendeur: aon d'n achterkant lete ver 'n nuij - make.

Marrek*, z. Sint-M a r r e k* en mar k I.
Imars, z. marche.
II mars, ongebr.; gwi. kiJrrej, hot; verg. mar skrame r.
marsepein, massepein, m.: 'n hart van - oj e massepeine hart.
afl. massepeine (bn.).

marsj*, Z. mar c h e.
marsjal*, m. = f,. marechal, in de uitroep: Mllige
- , veur doeje bin iech bang! Z. ook mar e c h a 1vu n ke 1 e e r.
marsjano*, m., -s
f,. marchand, gwi. in ss. b.v.
kolemarsjang = kolenhandelaar.
marsjesee*, Z. mar e c h a u sse e.
marskramer, ongebr.; welisgebr. kriemer; Z. kramer.
martelaar, marteleer, m., martelere, -s = a) iem.
die om het geloof gepijnigd of gedood wordt:
de MUige Marteiere van Gorkumj b) iem. die emstig
lijdt: iech buigde miech veur die -s (bedoeld zijn:
zeer zware zieken); ook weI mer tel e e r.
ss. marteleersdoed, -kroen.
afl. martelaresj marteleerssjap.
marteldood, marteldoed, m.: de - sterreve bijj de
welle = doodgemarteld worden.
martelen, martele, ZW. = a) pijnigen, folteren (om
den geloofswille): nao lang gemarteld te zien, storreve
zej martel miech neet langer, uk watste wetsj b) tobben, sukkelen: iech waos dao aon 't - met dee

<

masjemiere*, gwl. in de infinitief: wat likste dao tach
te - = te prutsen, wat voer je daar toch uit?
masjemiere < volksetymologie uit fro machiner =
op touw zetten, brouwell?
masjeneur*, m., -s = machinist (-sje- = -Sjil-).
masjerano*, m. = klein geld, pasmunt; vero.
masjerang = Rijnl. Mascherang = mengelmoes
(Rh. Wtb.).
masjlene*, zw. = het koren, de tarwe, rogge met de
deersmasjien dorsen.
masker, maske, 0., -s = a) masker, mombakkes:
tiJsse d'n oetwinkel van perrepluus en wiJUegood zoog
me e -ligkej OOder 't - meine zich sommige luij van
alles te kinne permittere; achter e lielik maske zit
soma e sjoen karakter = een lelijk uiterlijk, een

lelijke schijn verbergt soms goede eigenschappen;
b) gemaskerde: wee bistiech -? e bitsje later kwaome
veer, es batraove verkleijde -s oet 't hoes gesprOnge.

maskerade, maskeraad, v., maskerade(s).
maskeren, maskere, maskeerde, gemaskeerd = a)
refl. zich verkleden = iech gaon zoe nao de bal, iech
maskeer miech neetj gemaskeerde bal = bal waarbij
de deelnemers en deelneemsters gemaskeerd zijn;
b) aan het oog onttrekken: 't wintergreun maskeert
deen awwe moer zoe get.

massakreren, 1, massakkere, massakkerde, gemassakkerd = vernielen: de boel - . Klemt. op -sak-.
afl. vermassakkerej vermassakrere.
2,massakrere,massakreerde,gemassakreerd.
mast, mas, m., maste, Meske: booen aon de -.van 't
sjeep = hoge paal op 'n schip; ook in andere toepassingen; z. mas t k lim men.
ss. masklummej sjeepsmas.
maste*, masde, gemas (gemasde) = vetmesten: e
koppel gemasde knijns woort geslachj zoe vet wie e
gemas verreke.
maste = duo masten.
mastklimmen, masklumme, 0., masboumklumme,
O. = bekend volksvermaak: bijj 't waore de
prijze: bugelkes met geld, 'n gerlozje, 'n sjink, 'nen
humperok, e blouw keelke oj e b6nt humme.
I mat, mat, v., matte, metsje = a) uit biezen, stro
enz. gevlochten kleed voor vloeren, gangen: veeg
d'n veuj, dao lik toch 'n - j b) klein matten kleedje
op tafel: ut de sjotel op 't metsjej c) matten zitting:
de - van de stool moot nudig gerippereerd weurdej

martelgaajs, volksetymologische wijziging van
malder (een bep. korenmaat)
Gaods (verg.
Gaodsheller)? of genoemd naar het gaajsbeitele,

Z. v ij g e n mat.
ss. gang-, vote-, viegematj taojelmetsje.
afl. matte (bn. en ww.).
II mat, mat, bn., bw., matte; matter, matste =
a) machteloos, uitgeput, tlauw: 'ne matte kogel =
die zijn kracht verI oren heeft; heer veult zich meuj
en - j b) dof: matte kleurej - glaas (ook koppeling
met eenheidsaccent: matglaas).
atl. mattigheid, matheid.
matant, matant, v., matantes, matensje = tante:

dat ter opluistering V. h. feest plaats had, zoals
Schu. veronderstelt?
II marte1oaajs*, V. = kermisspel met levende ganzen; Z. (g a a j s ) b e i tel e*.
martelgaajs < starn van martele gaajs(= gails).
mas*, V. < fro masse: dat UJp in -nao 't stadhoes.
Opm. Thans gwl. massa', v., massaas.
maseerd*, V. = (aardew.) toebereide klei in kneedbare toestand; klemt. op mas-; ook e e r d.

't weurd mer op de naom besjreve oj van - oj van
maseurj verg. m a m e e r*.
mate, maote; Z. m a a t II.
matolas, matglaas, 0.: 'n vinster, 'n roet van - .
matio, maotig, bn., bw. = a) een redelijke maat niet
te boven gaande: met ete en drinke is heer zier - j
get - gebrukej b) (enigszins ong.) middelmatig:
dat werrek is neet mie wie (zier) -.
afl. maotige; maotigheid; OOmaotig(heid).

moter, um 'm weer op gaank te kriege.
marteldoedj aoj-, doedmartele.
atl. ma1'teleerj gema1'tels, gemaTtelj marteling.
I marteloaajs*, V. = oogstfeest in Z.-Limburg met
SS.

vIa van de eerst gedorste tarwe.

+

+

252

MATIGEN

MEERDERE

matigen, maotige, maotigde, gemaotig (gemaotigde)
= niet te sterk laten worden: z'n drif get - ; ook
ref!. de m6stiech e bitsje - = beheersen.
ss. ziech oonmaotige.
af!. maotiging.
matras, matras, v., matrasse, matreske = gevulde
zak om op te slapen: 'n struje - = met stro gevuld; 'n springoere - ; dao laog e zach maf:reske in e
weegske blaank en teer; matras-partaer = op de
grond slapen.
ss. strumaf:ras.
ss.-afI. matrasseklopper.
matrlJs, matrijs, v., matrijze, matrijske = hoUe
vorm, waarin een drukletter, stempel enz. wordt
gegoten: nuij matrijze mote gemaak weurde.
matroos, matroos, m., matroze, matrooske = zeeman van de minste graad: eine - is verdr6nke.
ss. maf:rozemlJts, -pak.
matsen, matse, matsde, gemats = doUen.
88. matshamel = dolhamer.
matsfots, matsvot, v., matsvotte = hondsvot: loop
- I sjeer diech eweeg!
matsvot
duo Matzfotz
Mats (= Matthias) +
fotz (= vot); verg. Jankalbas, Hansworst.
matsjel*, matsje(l)tig*, Z. mad z j e 1*, m a dz j e ( I ) t i g*.
I matten, matte, bn. = uit matwerk bestaande: 'n
- zitting; - steul = met matten zitting.
II matten, matte, matde, gemat (gematde) = van
matwerk voorzien: reet en bieze veur stem te - .
mauskooj*, Z. m 0 u s k 0 0 j*.
mauve, 1, maof en moof, 0., paarse kleur; paarse doeken: dat - steit hlUJr neet good; de kruzer in de kerrek
met - bedek; 2, maof, bn., bw., maove; maover,
maofste = paars: 'ne maoven hood; met de rlJk van
z'n - heis veegde Sinterkloos zich z'ne m6nd oof.
mauwen, mawwe; Z. m i a u wen.
mazelen, mazere en mazele, mv.: 't aajdste zusterke
had pas de - gegad.
mazen, maze, maasde, gemaas (gemaasde): breiwerk hersteUen: st:rikken en - liere.
8S. maasbol.
mazurka, mazurka, m., mazurkaas: 'ne - danae.
ss. polka-mazurka.
meehaniek, meehanlsme, mikkenik, m., mikkenikke,
mikkenikske = samenstel van delen, waardoor
iets in beweging wordt gebracht: de - binnenin is
kepot; de galling werrekde met 'ne - .
medaiUe, medaalje en medaje, v., os, medaaljeke en
medajeke = a) gedenkpenning: 'n goowe - kriege;
. b) (ovaalvormig) plaatje met een godsdienstige
voorstelling: 'n - door de Pous gewijjd.
ss. meda( al)jeJrettingske.
medallion, middeljong, m., Os, middeljungske: 'nemet 't port:ret van z'n UllJ'Wers had heer aon z'n gerlozjeketting haange.
Bijv. medaljao.
medam*, Z. mad a m.
mede(-), Z. mee, met(-)*.
medeclJn, middesijn of miUesijn, v., -e = a) geneesmiddel (dikwijls vloeibaar): 'n flea middesijn; dao
is gein millesijn, die veer al neet perbeerde; kinderl
't is van de middesijn; b) in het my. en dan gwl.
middesijne = geneeskunde: dokter in de middesijne.
ss. middesijna-, millesijnaflea(ke).
mededogen, ongebr.; Z. k 0 m p a 8 8 i e.
medel!ter, metvreter, m., -s = a) (plat) iem. die
mede eet of die men laat mee eten: en daan zoe'n
---B van j6nges die dick de oere van de kop vrete;

<

zes

<

b) zogenaamd huidwormpje: 'n roej neus en ---B in
ze geziech; in deze bet. ook met w 0 r rem.
medein*; medeleur*, z. met e e n; mod e leu r.
medellJden, medelijje, 0., gwI. Mmpassie of een
ander woord.
medieament, middekamint, 0., -e, middekaminsje
(-de- = -da-) = geneesmiddel: hid vijs -e, al wat
me slikke kaan, gein kiJp of lavveminte verlosden hlUJr
devaan.
mediere*, metiere*, Z. onder e e r.
mee (mede), met, bw.: dat is - in d'n eige belang. De
A.N. S8. met mede-, mee- bijna altijd = met- b.v.
metbringe, -doen, -valle, -werreke enz.
De Ma. ss. met mede- zijn gwl. uit het A.N. overgenomen, b.v. medeklinker, -lid.
meegvermelJerse* of -vermiejerse*, v., my. = enkelv. = besteedster: ze woort mer - ; medam leep
ellik ougenblik noo de - veur 'n nuij moog.
meek*, v., meke = zeurige vrouw zonder energie.
Bij Schu. is meek = vrouwspersoon die zich altijd
ziekelijk verbeeldt (Limb.); verg. eng. meak.
meel, meel, 0.: fien gemaole - ; 'ne zak - .
88. meelfebrik, -kos, -meule, -zak; eerdappelemeel enz.;
meeldrood; Z. verder de vlg.lemma's.
afI. meelechtig; mele (ww.).
meelbugel*, m., -s = eig. meelbuidel; 8pott. molenaar; verg. me e I w 0 r r e In*.
meeldauw, ongebr.; gwl. 't wit.
meelder*, Z. mer e 1.
meelpeer*, v., -e = melige peer: dat ete woos neet
villil: 'n lei busstlik en get kaw eerappele en es dessae1
'n - , haeste dich in versliksdes.
meelworrem*, m., -worrem = a) eig.; b) (spott.)
molenaar: vendaog Mbbe de meelwiirrem vergadering.
meepenning* of melJpenning*, m., -e = geldstuk,
dat de gehuurde knecht of meid kreeg, als teken
dat de betrekking aanvaard werd: de - aonnumme;
de - trlJkgeve = niet akkoord gaan met de huur;
hijj Trijnsje, iech kom diech de meijpenning weer
f:rlikbringe, veel Truijke bijj hMr 't hoes in.
mee-, meij- = duo Miethe = huur; Schu. meepenning; Kil. reeds meden, mieden, mieten =
huren.
I meer, meer, 0., mere, meerke = binnenwater
(nooit zee): de mere van Zwitserland.
[meer; mere; meerke]
II meer*, meer, v., -8, meerke = moeder (gwl.
volkst.): iech uk 't aon - ; och meerkeleef! sjeij oet
met sloan, iech zal neet mie nao Meerse goon; verg.
grameer*, mameer*.
[mee:r; mee:rs; mee:rke]
III meer, 1, mie, bn., bw. en telw.: -leech; 'tis-es
iech dach; vMl ete, meh - drinke, des te - ; heer is
neet - = is dood.
2, miejer, bn., bw. en telw.: - ete kriege; - es iech
dach; wie langer, wie - ; 6nder - ; dat smaak noo - ;
z. ook m i e j ere s* en me e r d e r.
Opm. mie en miejer worden door elkaar gebruikt.
miejer is eig. stapelvorm van mie. Beide worden
gwI. niet verbogen.
IV meer*, v., mere = merrie; bij uitbr. paard; z. de
88. akkermeer.
meerder, miejer en mierder, bn.: tot miejer (of:mierder) ier van Mestreech; geef miech get miejer sop.
Opm. mierder is minder alledaags dan miejer.
af!. mierdere; mierder(heid); mierderjMrig.
meerdere, mierdere, m., my. = enkelv.: heer heetg6i
respek mie veur z'ne - ; dat is miene - = iem. die
hoger in rang is dan ik; of: die mij overtreft.
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MEIJSJEUT*

MEERDEREN
meerderen, mierdere, zw., inz. bij het breien: het
tegenovergestelde van mindere; gwi. wordt de afl.
vermierdeTe gebrnikt in de bet. van: meer maken,
meer worden.
meerderheld, mierderheid, v., mierderhede = a) de
hoedanigheid van ierns. meerdere te zijn: z'n - in
't bieljarte, in 't sprehe erkin iech; b) grotere hoeveelheid: met - van stumme; 't veurstel woOTt verWOTTepe met 'n klein - ; c) het grootste gedeelte
van een klasse personen: de - van 't publiek; devan de Sintpietenete; ook weI m i e r h e i d b.v. dit
is met mierheid van stumme beslis.
meerderjario, mierderjaorig, bn. = mondig:
weurde; de pTins is nog neet - .
afl. mierderjdOTigheid.
meerkoI, meerkolf, merrekof, m., merrekoffe =
VIaamse gaai: wet geer wat 'ne - , 'n dMlke, e
koetsjke is?
meerkolf
markolf (= bekende
me1'Tekof
Middeleeuwse figuur).
meermaals, miermaoIs, bw.: dat is 'm - (of: miermaole, of: mieje1'maOle, of: mierdeTe maole) gezag
gewoorde.
meermalen, miermaole, miejermaole, bw.; z. me e rmaais.
meersehulm, meersjoem, m.: 'n piep, 'ne piepekop
van-.
afl. meersjoeme (bn.).
meersehuimen, meersjoeme, bn.: heer koch ziech 'n
groete - sigarepiep met peerd en hun d'rop.
mees, mies, v., mieze; gwI. in de verkl. mieske:
't nes van e mieske oethole; de mees, koolmees,
pimpelmees weure allemaol mieske geheite.·
meesmuilen, vervangen door andere woorden of omschrijvingen; z. echter m i e z e m 0 u z e*.
meest, mies of me is, mieste ofmeiste, bn., bw., telw.
= het grootste deel van het geheel: iech kreeg altied
van allemaol de mieste (of: meiste) beurte; 't bedorreve vleis; b) zeer veel; zeer dikwijls: de mieste
(of: meiste) luij tTokke zich niks devaan oon; de
miesten (of: meisten) tied (of: mies of meis altied)
waos heer op reis; - (of: meis) woos heer sooves toes
= meestaI; ook: 't mieste woos heer toes.
zelfst.: de mieste (of: meiste) waore te laat; heer kreeg
'tmieste.
88. mies-, meistaal; miesten-, meistendeils, -tieds.
meestal, miestaal of meistaal, bw.: - kump heer um
zeven ore.
meestendeels, miestendeils of meistendeils, bw.: heer
heet ze geld - opgebTuuk = voor het grootste
gedeelte.
meestentijds, miestentieds of meistentieds, bw. =
meestal, in de meeste gevallen: - (of: de meisten
of: de miesten tied) vinste 'm in de ka//ees op de
Bosstroot; z. ook m e est.
meester, meister, m., -s, meisterke = a) vero. onderwijzer: de - gao/ de koej6ng 'n peuteT; b) ierns.
meerdere in een of ander opzicht: heer heet z'ne gev6nde, tege dee kin heer neet op; c) ambachtsman:
_ sjTienewerker; d) iem. die anderen in zijn dienst
heeft: de - en z'n knechs; e) iem. die heerschappij
voert over een ander: hier en - zien, hier en speule; dee met e peerd oetgeit, geit met z'ne - oet;
dat heet z'ne leste - = nI. fortuin, geld, dat een losbol krijgt; e) aanspraak van mannen (van lageren
stand): - , wie laat is 't, vroog miech dat batTliiJ/ke;
nog: z'nen eige - zien = geheel onafhankelijk;
twie deendeTs kostede zaatlap neet - weurde = bedwingen; - (gwI. meester) in de rechte = advokaat.

<
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88. meisteThand, -stiJk, -werrek; betoolmeisteT, baTTege-, dans-, kapel-, kerrek-, Tint-, sjoolmeisteT.
afl. meisterechtig, meisteTes, meisteTlik, meisteTsjap.
meesteres, meisteres, v., meisteresse = vrouw des
huizes; gebiedster: de maog moot luusteTe noo de - .
Opm. Het gebrnik van meisteTes is tamelijk beperkt.
meesterknecht, meisterknech, m., -s = de voornaamste knecht: heer had es - tien ander knechs
Onder zich; es d'n hier neet toes is, dan wouw iech
wei de - spreke.
meeuw, miew, v., -e, miewke: me zuut tegeswoordig
vliiJl ---e op de Moos, vreuger, veur 'n fie/tig joor,
waore ze raaT.
meewario(heid), ongebr.; z. k 0 m pas s i e.
meh*, z. maar.

<

de meij op 't hoes

mel, meij, m. (in de bet. van b en c met mv., -e) =
a) bloeimaand: in de - legken alle veugelkes 'n eij;
- keul en naat, volt sjeur en vaat; 'ne nate - gief
boteT in de weij; b) naamdag: veer Mbbe gisteTe m'ne
meij gevierd, Sint-Jaan; c) versierde tak, groene tak
of boompje op een onderdak gebracht huis: de meij
stOnt op 't taak en iech mOs traktere.
[m~ij] verg. me i j* II.
ss. meijaovend; meijbleedsje, -kever, -sjeut; z. de
vlg. lemma's.
afl. vermeije.
melblad, meijblaad, 0., gwl. in de verkl. meijbleedsje
= jong blad: zoe dun wie e meijbleedsje.
melbloem, meijbl6m, v., -bl6mme = sering: meijblamme plQkke; witte meijblOmme in 'n vaas.
melboom, meijboum, m., meijbuim = groene afgehouwen boom, met linten enz. versierd en in Zuidlimb. dorpen op bepaalde plaatsen opgesteld: deplanten, doen ze nog altied elik jaor in Vallekeberreg.
meld, I, maog, in de bet. van dienstbode; z. m a a g d.
2, meid, v., -e, in de bet. vanjonge dochter, huwbaar
meisje, maar als Hollandisme nog steeds aangevoeld: 'n loUige meid, 'n /linke meid, 'n Hollandse
meid; z. ook m e i s j e.
I meij*, z. me i.
II Meij*; eigennaam = Maria.
[Meij:]
meijbottel*, z. m 0 rill e.
melJpennino*; z. me e p en n i n g.
meijsjeut*, m., -e = het snel omhoog- of opgroeien;
het eind, dat iem. of iets is opgegroeid, 'ne - k'l'iege; wat bistiech groet gewoorde menneke! de hiJbs
zeker 'ne - gekrege, wieste in de rege leeps.

MENEER

MEIJZXOnSJE*
meijziiiidsje*, z. mad eli e f.
meimaand, meijmaond, m., -e: 't waos 'ne sjoene
mOTTege in de - ; vooral in kerkelijke taal zeer
gebruikelijk: opening van de - ; in de - is eliken
aovend roezekTans; en e paar meijmiUJnsjes debijj.
meineed, meineid, m., -e: 'ne - doen; veroordeild
weges-.
afl. meineidig.
Opm. Het gewone woord was en is nog: valsen eid
b.v. 'ne valsen eid doen.
meisje, meidske, 0., -s = a) kind van het vrouwelijk
geslacht: ze Mbbe twie j6nges en ei - ; alle j6nges
douge neet en de -s zien 't beste (ook: omgekeerd
door de jongens gezongen); b) huwbaar meisje,
jonge vrouw: de - 8 zien allemaol getroud; lielike - 8
kriegen ouch 'ne maan; e meidske dat jlat en 'n hin
die krejt is weerd, tot me ze d'n hala umdrejt; c) in ss.
dikwijls dienstbode.
ss. meidskesgek, -geziech, -hand, -sjaol, -stum; blaag-,
jebriks-, kinder-, loupmeidske.
afl. meidskesechtig.
meivis, meijves, v., -vesse = elft: de lekkere - , dee
vreuger zoe volop de Maos opkwaom, heet d'n trek
verlore.
meizoentje, meijziiOdsje*; z. mad eli e f.
Imej*, v.,mejje = zeis:boeisde-? [m~j; m~jje]
IImej(-)*, z. maai(-).
mekaar; mel*, z. elk and e r; mil d.
melancholic, melankelie, v.: de mieste Mestreechteneers Mbbe geine las van - . (lees: malankalie).
melancholiek, melankeliek, bn., bw.: e - leedsje;
kiek neet zoe - . (lees: malankaliek).
melden, melle, melde, gemeld = a) bericht geven
van: este get huurs, direk - ; b) aanmelden (refl.):
iech moot miech - op 't kentoer; nog: heer zal zich
wei - = zijn aanspraken in het midden brengen;
c) roemen (bij kaartspel): wee moot -?
ss. ierstgemeld; aonmelle.
afl. melling; vermelle.
melig, meletig, bn.: die pere zien te - , liever Mb iech
sOkkerpere en zeiverpere (lees: meelatig).

'n mellekkrook,

'n mellekbaor,

'n mellekkan

melk, mellek, 0.: - en kies; e gleeske - met s6kker;
de - lOp euver; - van de blouw kooj = water; die
e zoekend keend hadde, vrogen altied - van dezellejde
kooj, ezzoJ hun keend e kaaJ WaOT; e geziech wie en blood; als verkl.: lekker mellekske veur Pieke!
ss. mellekbaard, -baor, -jles, -kan, -krock, -meidske,
-sjdlJpkc, -steulke, -sj6klaat, -tand, -weeg; geite-, kooj-,
mojer-, sjaopemellek.
afl. mellekechtig; melleke (ww.).
melkboer, mellekboer, m., -e = boer die melk verkoopt, melkventer: 'ne - van Wolder; is de - al
aon de deur gewees?
melkdlstel, z. d 0 u w dis tel.

melken, meIIeke, mellekde, gemeIIek (gemeIlekde) of
gemolleke: de keuj mote nog gemellek weurde; dee
mellek in geinen ummer z6nder bojem = is zeer
voorzichtig; bij het biljartspel: zuug dee ins - =
heel voorzichtig trachten zoveel mogelijk karam·
boles te maken bij een gelukkige ligging der ballen.
ss. melleksjaop, ·steulke, -tied; leeg-, oetmelleke.
afl. melleker, mellekster; mellekerijj.
melkerij, mellekerijj, v., -e = a) bedrijf van iemand
die koeien melkt; de plaats waar: ze hadde 'n -, die
good ging; de knech is in de - ; b) zuivelproducten:
de boerin verkoch kuul en rcube en ---e.
melkkoe, meIlekkooj, v., -keuj = melkgevende koe;
iets, waarvan men geregeld veel voordeel heeft:
met dee kommers Mb iech hiel get verdeend, dat waos
'n echte-.
melkmull, meIlekmoul, v., -e = onvolwassen jonge
man: veur zoe'n - had 'r vdlJl praots; e j6nk ojJeseerke, 'n echte - , dee kOmmandeerde mer raak.

berregboum

iezere steel

groote blokzeeg veur 't zege van mellegerblokke

melleger(-)*, z. mer gel ( - ).
mellekbaor*, v., -e = platte brede kom voor melk;
z. b a 0 r I.
melleker*, m., -s = mannetjesharing.
mellekerkuut*, z. r i e g e r k u u t*.
melleksjiiiipke*, 0., -s = fig. onschuldig, lief meisje.
mem, mem, v., memme, memke = a) moeder (in
platte volkst.): m'n - heet gezag, de bliffs toes; es
God bleej en - bleej, dan ete veer mlJrrege spekkook
= moeder is de baas, beslist; b) zeur: wat 'n aw is dat toch.
afl. memme = zeuren, zaniken; sterker: awmemme.
memflots*, v., -e = luie, slordigevrouw, z. flot s II.
memmestieper*, m., -s = bustehouder, korset.
memmestieper = Keu. Memmestipper.
men, me, onbep. vnw.: me heet miech gewaarsjouwd;
me zouw zoe zegke, dat heer geliek had; me zeet zoevdlJl = de wereld, openbare mening.
menage, minnaasj, v.: - doen = huishouding; ze kint
de - op hdlJr duimke; veur de - zOTTege = het eten.
ss. minnazjemeister, -ketel.
menageren, minnazjere, zw. = sparen, ontzien, dikwijls refl.: d'n dokter heet 'm gezag, tot 'r zich in 't
vervolleg get moos - ; z'n gez6ndheid - .
menagerie, minnazjerie, v., -s = beestenspel, bij
uitbr. een verzameling van allerlei dieren: dao
stOnt 'n - oppe merret met liewe en tiegers; dat mins
heet toes tien katte, e paar hun, 'ne pappegej en drijj
kenarieveugel, 'n hiel-.
menderkes*, mv. = mannetjes: de - van Klavarie.
[m~nderkes]

I meneer, menier, m., menierke (me- = ma-): is toes? = de huisheer; - en mevrouw zien wandele;
ir. dat is 'ne sjoene - dee! mevrouw moot ziech doed
werreke en - lik in de kajjees; dat is 'ne - = een
echte heer; tege zoe'n sigaar, dao zeet me - tege = de
sigaar is buitengewoon goed; z. ook m ij n h e e r.
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II MEREZEIK*

II MENEER*
II meneer*, z. man i e r.
menen, meine, zw. = a) bedoelen: meinste miech?
iech mein 't houwelijk; 't good, slech met iemes - ;
b) op het punt staan: iech meinde sjm d'n trein nao
Vallekeherreg te numme; c) geloven, denken: veeT
meinde, tot geeT oet waort; wie iech meinde, waos heeT
nag femilie; tegen iem. die zich met "ik meende"
verontschuldigt wegens een vergissing: met sjiete de kindeT in hun lrrook; z. ook min e u r s*;
nog: sou'w heeT 't - , V'1'Oog se sich aof; dat is gemeind
d.w.z. is ernstig bedoeld.
ss. welgemeind.
af!. meining.
mengelen, mingele, zw. = mengen onder of met iets
anders; inz. bij 't kaartspel: wassen, schudden:
de kaa'1'te - ; wee moot -?
8S. mingelwerrek; doO'1'ein-, Ondereinmingele.
afl. mingeling; gemingels, gemingsel.
mengen, minge, mingde, gemink (gemingde)
a) onder iets anders werken, verschillende stoffen
dooreenwerken: de meUek - met get meel; b) niet
buiten iets anders houden: ij'1"1'eges in gemink sien =
erin betrokken zijn; c) ref!. zich met iets inlaten:
sich in 't gesprek - ; nog: gemink geselsjap, publiek
= uit allerlei soorten van standen bestaande
(enigszins min.).
ss. doorein-, Ondereinminge.
af!. mingsel; veTminge; mingeT; gemings, geming.
Opm. Men hoort gwl. gifmengeT, -mengsteT.
mengsel, mingsel, 0., os: e - van alde7'leij kTuije;
we Taar - van Frans en Ingels k6s hee'l' neet VeT-

stom.
menlg, minnig en mennig, bn., telw.: --e 00'1' hiJb iech
daO gesete = veel meer dan een; zoe - meidske is
bedroge door de sjien.
ss. minnig-, mennigvoud; minnigeT-, mennigeThande
lei'().·
ss.-af!. minnig-, mennigvij'1"1'emig.
af!. meinigte.
menlgeen, minnigein en mennigein, onbep. telw.: de
poUetiek is ein slelrrik, boe - de nek op lrrik.
menlgmaaI, minnig- en mennigmaol, bw. = dikwijls:
- kwaom heeT hielemaol neet toes.
menlgte, meinigte, v., os: 'n - vollek struimde nao de
Groete Staat; 'n - artiekele WOO'1'te neet veTkoch =
grote hoeveelheid.
menlng, meining, v., -e = a) voornemen, plan: iech
waos van - saoves te VeTtrekke; b) bedoeling: de waos good, allewel de kado sellef, 'ne boekband, neet
erreg beveel; c) gevoelen: edeT heet zoe s'n - ; vollegensmien-.
88. meiningsveTsjel.
mennel menne!*, lokroep op stieren.
menneke*, z. man.
mens, mins, 1, m., -e, minske; a) in het alg. = A.N.
b.v. SlivvenieT heel de - gesjaope; heeT is nao s'n
krenkde nog meT 'nen have - = heeft een groot deel
van zijn krachten verloren; dao waos geine - =
niemand; --e blieve --e = de mensen hebben altijd
hun zwakheden; 'nen Ui1YWe - , 'ne j6nge - ; soe sien
de --e noe; mie Onde7' de --e k6mme = in de wereld
verkeren; heh, dat deit 'ne - good = gezegd van de
eigen persoon; eine - . eine weeg = ieder heeft zijn
eigen mening d.i. men moet ook bij anderen te
rade gaan; 's minsesin is's minse leve; b) verloofde,
man: se ging met hd6re mins wandele; nog: (in de
verkl.) klein vrouwtje: e klei minske maakde de
deur ope; spott. slum wie 'ne - = dom; 2, 0.,
steeds van een vrouw gezegd: dat errem - met hti,(jr

-
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twie Onnusel bleudsjes en ht'UJre maan sdndeT werrek;
min. gluif miech noe, tege soe - sek iech neet meV'1'OU'W; aanspreking: me leef - ! minsleef!
ss. minsehand, -werrek; Onmins.
ss.-af!. minseneteT; minswierdig.
af!. minsdom; minselik(heid); minsheid.
mensdom, minsdom, 0.: in 't belang van 't - = het
menselijk geslacht.
menselljk, minselik, bn., bw. = de mens eigen:
a) onvolmaakt b.v. s. verdaole is -; nao minselike
beTekening; b) zachtzinnig, welwillend: iem. - behandele; nog: es miech get minseliks euveTkump =
bij overlijden.
af!. minselikheid; Onminselik.
menselijkheld, minselikheid, v. = zachtheid, mededogen, menslievendheid: de stum de7' - geit nag
langs hti,6r OeTe veTbijj.
mensensehuw, minsesjouw, bn.:heeT is get - en heet
get vreemps euVeT siech.
mensheid, minsheid, v. = a) de menselijke natuur:
de - van Kristus; b) het mensdom: tot heil van
de-.
mensje*, z. man.
mensllevend, minslevend, bn., bw.: 'n -e daod; iemes bijjstoon; dat is get van e - karakteT.
afl. minslevendheid.
mensllevendheid, minslevendheid, v.: veeT Mbbe
einen troes en dat is: de - die sich soe flink van alle
kante getuind heet.
menswaardlg, minsweerdig of -wierdig, bn., bw.: op
e - bestoon heet edeT wmekmaan rech.
menswordlng, minsweurding, v.: de - van SlivvenieT.
mentakruudsJe*, o. = kruizemunt.
mentha, menta, m., mentaas, mentake = a) pepermunt: - tegen d'n koos; num dich e mentake =
pepermuntje; b) kruizemunt.
ss. mentaknab, -olie, -smaak.
mentie, mensie, v., in de zegsw.: - , gein, vMI - van
get make = gewagen, melding maken.
mensie lat. mentio.
menu, menu, m., menuus, menuke: 'ne gedr(jkde - ;
'ne groote - ; 'ne kleine - ; 'nen dinee met twellef
pOO'1'sies op de - .
meprizant*, bn., bw. (me- = mee-) = verachtelijk:
'ne --e lach; dee kin we - doen; iemes sieT
behandele; dat sien --e luij = hoogmoedig.
meprisant < fro meprisant.
mer*, z. maar.
merei, vroeger zeer gebruikelijk = bedankt.
mereurius, in de uitdr.: 'ne vlegentle - = een onrustig iemand, die dan eens hier, dan weer elders
vertoeft.
merel, 1, meelder, m., Os, meelderke: 'ne liewerrek,
'ne - , 'ne spriew en 'n kwa'1'te1 k6mme in 'n ope
kouw te haange.
2, merel, m., os, merelke: -s vaange in 't Villaparek.
merendeel, mierendeil, 0.: veur 't - waO'1'e 't Waole;
't - van de bOeTe wouw dao niks van weite.
merendeels, mierendeiIs, bw. = voor 't grootste
gedeelte: se waore op sOndag - saat.
merepis*, m. = eig. urine van merries; overdr.:
slecht, f!auw bier: dan moot heeT (de oneerlijke
brouwer nl.), es 't taptouw is (= als hij dood is),
veur iewig drinke - in de ketel (= de hel).
I merezeik*, m. = merepis*, maar platter.
II merezeik*, v., -e = mier, niet zeer gewoon. Ret
gewone woord is a 0 m z e i k*.

<

MEST

MERG

merg, merreg, m. en 0.: 't (of: de) - oct de kneukskes

zoeke; dat, geit diech door - en bein.
[m8rreg]

ss. merregbfJlke, -piep; z. ook m 0 r reg s t 0 k*.

't make van 't sjaop
mergel, meIleger en merregel, m.: - oet de Piete1'sbe1'1'eg; met - meste; z. alb. bij m e II e g e r ( - )*.
[m8lleger; m8rregel]

ss. mellegeT-, merregelbZok, -kallek, -klot, -koul,
-stein; z. ook 0 e t m e II e g e r e*, - mer r egel e*; (onder uitmergelen); he e r d*, t a w*.

merkwaardig, merrekweerdig of -wierdig, bn.: --e

euveTblijfsele oet deen tied; e - veThool.
atl. meTTekweerdigheid of -wieTdigheid.
mermit*; merrekof*; merret(-)*, z. marmite;
m e e r k 0 1; mar k t ( - ).
merretekorreve*, gwl. in de onbep. wijs = vrijen
(vero.).
merrie, meer, v., mere: d'n hings en de-.
ss. akke1'mee1'; merepis.
merserieje*, merseries*, mv. = garen en band.
mert*, in de zegsw. dao hOb iech - aon = dat lap ik
aan mijn laars.
meTt = fro merte.
mes, mets, 0., metser en metse, metske: e bot, e

sje1'1'ep -; de metseT sliepe; de punt van 't -; ieme.,
met e - in z'ne boek steke; dat - snijjt aon twie
kante; sjriewe, of me in e - hink = vervaarlijk; dat
- is zoe bot, dao kinste wei op met d'n bZoete (vot)
nao Aoke rijje; O'I'reges ze metske goon nee1'legke =
gaan eten; voel -, vool bote1' = beiden deugen niet.
ss. metsefabTik( ant), -ko'I'Tefke, -laoj, -legkeT, -winkel;
eerappelemetske, bote1'-, b1'oed-, kook-, oeste1'-, penne-,
sjeeT-, taofelmets enz.
mesH*, z. mis(-)* en mest(-).
mesgaflcl*; z. me s t v 0 r k.
mesjant, bn., bw. (me = mao) = ondeugend;ong. hatelijk: de-etOngevan Mestreech = de boze tongen.
mesjant fro meehant.
mesjaot(-)*; mesjeu*; z muskaat(-); monsieur.
mesjuffelke*, in het kinderspelliedje: - , - van waar
komt gij getreden? (me- = ma-).
mesjuffelke, het woord en het liedje komt met
allerlei variaties voor in Z.-Ned., gwl. half A.N.
mesnaat*, bn., mesnate = kletsnat: met mesnate
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kleijeT; doo plat%jde 'ne nate stroum op 'm neeT en
heeT voolt ziech - weu1'de.
mespool*, m., -pole = mestkuil: veu1' 't hoeslaog 'ne
-; heeT is in 'ne - gevalle.

mellege1'bZokb'l'eke1'
merk, merrek, 0., -e = kenteken: 't - van deJiTma;
dat is e (fien) - = eig.; overdr. v. e. persoon =
een raar heer (ong.).
[m8rrek; m8rreke]

ss. siga1'eme1'1'ek; brand-, d1'okke1's-,feb'l'iks-, pepier-,
rieks-, wate1'me'I'Tek.
afl. merreke (ww.).

merkaton, mer(re)keton, v., -R, mer(re)ketonne
(-reke- = -raka-) = een soort van gele perzik:

'ne meshaok
mest, mes, m. = drek, urine (van mensen en dieren)
met stro vermengd: - struije; 'n kaar met -; dao

moot mieje1' - op 't land; goje -; es stront mes weurt,
dan liet '1' zich vare = als niet komt tot iet, dan
kent iet zieh zeIve niet.

ss. meshaok, -hoop, -kaa1', -koul, -pool; doeve-, kooj-,
kunsmes.
afl. meste; mestem.

'n boerin met pere en -8.
I merken, merreke, merrekde, gemerrek (gemerrekde) = van een merk voorzien: de beddelakes, de

zakdeuk -; geme'I'Tekde woor.
meT-

in aIle vormen met sleept.

ss. me1'1'ekga1'e, -ink, -lap, -teike.
II merken, merreke, merrekde, gemerrek (gemerrekde) = waarnemen, bespeuren, opmerken: ze hObbe

niks devaan geme'I'Tek; iech meTTekde wei, dat heeT get
andeTs wouw Mbbe, meh iech leet 'tneet - = blijken.
me1'- in aIle vormen met sleept.
ss. me'I'Tekwee1'dig, -wieTdig; aon-, oPmeTTeke.
afl. meTTekelik; meTTekbaar; bem~'l'Teke.

'nmeskaa1'
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MESTEM*

MEUBEL

miistem*, m., -s, mestemke (-em = -;}m) = mestvaalt:
gooj 't op de - ; geine vreemden haon op miene - =
ik wi! heer en meester in mijn eigen huis zijn,
vreemden moeten geweerd worden.
mestem, Schu. mesthem of mestem; verg. moo s.t e m*.

'ne mestem
I mesten, meste, mesde, gemes (gemesde) = mest

op het land brengen: 't land good - ; met melleger
- is sjlech veur 't land.
ss. oetmeste.
II mesten, z. mas t e*.
mestvaalt, z. me s t e m*.

''1'1

mesgaffel

mestvork, mesgaffel, v., -s, -e: 'ne boer met ''1'1 - op
z'n sjouwer.
I met, met, 1, vz., gebruikt evenals in het A.N. b.v.
- z'ne vrund goon wandele (ook versterkt met
samen); - maan en moes vergoon; - de zOn met
drejje = in de richting van; - de jaore woort heer
verstendiger = in de loop der jaren; - 't oug op; (de) meziek veurop; ''1'1 taofel- beuk = bedekt met;
e glaas volle - wien; Mmpassie - iemes hObbe;
- e pennemets = door middel van; - stein goje;
laot 'm - ros; 2, bw.: - wie heer dat had gezag,
kwaom d'n deender aon = tegelijk; zoe - en - = zo
langzamerhand: ook mit. Z. opm. bij uit.
Opm. met wordt steeds in de plaats van mee gebezigd; z. m e e en de ss.
ss. metdoen, -deile, -ete, -goon, -loupe, -reize, -spreke,
-werreke, -zinge enz.
ss.-aft. metdeiler, -luiper enz.
II met*, v., mette, metteke = geit: 'nen uwwe bok en
''1'1 jOng - dat gief (of: is) ellik jaor get = een oude
man en een jonge vrouw krijgen elk jaar een kind;
eder sprik tege de kleinsjes van e metteke.
met = klanknabootsing van het geluid van geiten.
ss. sloojmet, z.a.
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met! metl, lokroep op geiten.
metaal, metaol, 0., metaole: iezer, koper en aander
-e; - gete.
S8. metooldrood, -waore(febrik}; ieremetool.
ss.-afl. metaolgeter, -geterijj•
afl. metaole; metaolechtig.
metalen, metaole, bn.: ''1'1 - sleting; 't - Kruus.
meteen, medein (e = ;}); 1, bw. = aanstonds: (zoe-)
medein, kump d'n trein; tot (of: pis) medein; 2, vnw.
bw. = met elkaar: ze hadde dat medein oofgesproke;
ook med-, metein.
ss. zoemedein (= aanstonds).
meten, mete, maot en meetde; gemete (afw. ww.v.
o.t.t. diech mits, heer mit, geer met; geb. w. mv.
met; al deze vormen m. stoott.) = a) de grootheid
bepalen: e sWk land mete; met twie moote - ; zich
met iemes (neet) kinne - ; de breidde van de kamer
- ; b) afmeten: sjeun-.
[mete; moot; meetde; gemete]
ss. meetkunde; aon-, aof-, nao-, up-, oetmete.
aft. meter; meetbaar, meting; vermete.
I meter, 1, meter, m., -s: iem. die meet, b.v. in de
ss.-afl.landmeter.
[meter; meters]
2, meter, m., -s, meterke = a} lengtemaat, het voorwerp, waarmee men meet: 'ne - breid; geef miech
ins de - ; b) afkorting van gas-, watermeter enz.:
de - is bevrore; 00'1'1 de - knoeje; de - opnumme.
[me:ter; me:ters; me:terkeJ
ss. meterheur; gaas-, watermeter.
II meter, meter, v., -s: peter en - = doopvader en
doopmoeder; z. ook p a a t, dat (behalve in deze
verbinding peter en meter) het gewone woord is.
[meter; meters]
methode, metood, v., metode(s): ''1'1 gooj-.
ss. rekenmewod.
metselaar, metseleer, m., -s, metseleerke: St.-Lucas
waos de patroen van de -S; met de -s ete = te
12 uur; ook: afkorting van vrijjmetseleer; z. v r ijmet s e I a a r.
metselen, metsele, zw.: met die kaw kin neet gemetseld
weurde.
ss. metselkallek, -spijs, -spesie; oof-, wuwmetsele.
afI. metseleer; metselarijj.
metsen, ongebr.; steeds metsele.
mette*, metde, gemet = het geluid van een geit laten horen: en ze krit en ze bit en ze met soms wie ''1'1 geit.
metteke*, z. met II.
metten, mette en mette, mv. = bekende liturgische
plechtigheid: de dOnker - op Goje Vriedag in de
Paoterskerrek; de - zinge.
metterdaad, metterdaod, bw.: iemes - hellepe, get bewieze = a) in werkelijkheid; b) door daden.
mettertijd, mettertied, bw. = na verloop van zekere
tijd: dat kump allemool in orde -.
miitvreter*, miitwiirrem*, z. me dee t e r.
metworst, metweurs, v., -weurste = worst met bepaald gehakt (= met) gevuld: e paar sjijfkes - op
de botram; iemes - geve = slagen (met toespeling
op meppen).
Opm. metwoors hoort men zelden; z. w 0 r s t.
meubel, meubel, 0., -s en -e, meubelke = a) eenstuk
huisraad als een tafel. kast, stoel: nUij -s aonsjaffe; boe krijg iech m'n (mien) -s geploots?b)ong. een
persoon: e raar - dat mins! dat vroumes is e lestig - .
ss. meubeleuvertrek, -maggezijn, -Btok, -winkel; kamer-, salonmeubel.
ss.-afl. meubelmeker.
afl. meubele (ww.).

MIJDEN

MEUBELEN

meubelen, meubele, zw. = van meubels voorzien,
stofferen: good, nuij gemeubelde kamers te heur.
ss. meubeldamas, -katoen.
meubllalr, meubelaer en mobelaer, o. = huisraad;
de stoffering van een kamer: 'n invoudig - .
meubileren, meubilere en meubelere, zw. = meubelen, maar gebruikelijker, niet in ss.
afl. meubileTing, meubeleTing.
meublement, meublemint, 0., -e = meubilair, ameublement: 'n aajd - verkoupe.
meuge(-)*; meug*, meuj(-)*; meuj(-)*; meule(-)*, z.
m 0 g e ( - ); moe ( de); moe i ( - ); m 0len ( - ).
meun, maon, m., -e, miionsje = meivoorn (= hesseling, een riviervis): me koch 'ne sjoene kommel of
'ne - veur vieftien of achtien sent.
meuzerijj*, z. moe z e r ij.
miauwen, mawwe, mawde, gemawd: es de ketsjes
mouze, dan - ze neet = onder 't eten niet spreken;
oet - goon = op liefdesavonturen uitgaan.
afl. gema:ws, gema:w.
Mieheel, Mesjeel, m. (e = a); in de zegsw.: - / - /
d'n humme is langer wie d'ne keel = spott. indien
iems. onderkleding onder de bovenkleding uitkomt; z. k i e 1.
midday, middag, m., middage = a) tijdsbepaling:
'ne plezerige - ; 't is in de - ; 's-middags; b) middageten: 't aajdste meidske broch 'm ederen daag de
- oppe febTik; iech hOb geine - gehad en bin oetgehungerd.
Bijv. middeg m., middege middege (e van -deg= a).

ss. middag-, middegbestelling, -ete, -oor, -slliiJpke;
nao-, veur-, veurmiddag, -middeg; Maondag(ge)middag, -middeg enz.
afl. middags, middegs.
mlddel, 1, middel, 1, v. en o. = het middenste gedeelte: in de - van de taofel, de stTaot; door de opk6mme = middendeur van het toneel; in 't doOTsnijjej met d'n eTTem um hoor - = taille.
2, middel, bw. = ergens midden, tussen in: 't
kwaom - oet 'n donderwollek; d'n tram lOp - dedoOT
(Breuls 1910); z. ook mid del s t.
ss. middeljaore, -lief, -maot, -pries, -weeg, -stok.
afl. middelbaar.
3, middel, 0., -e, middelke = a) wat men aanwendt
om tot een doel te komen: wetste gei - um dat poske
te kTiege; door - vaan; --e van bestoon; z. ook het
vroeger zeer gebruikelijke m 0 yen; b) in het
my. geld: mien --e permiUere miech dat neet; c) afkorting van geneesmiddel: e nuij - (of: middelke)
tege de kiekhoos.
ss. geldmiddelej genees-, hOllep-, hoes-, levens-,
peerds-, sjaolmiddel.
afl. middels.
middelbeer*, o. = bier van de tweede soort: haolt
noe ga:w 'n kan - (1843).
Schu. middelbier = soort van gering bier (Loven
en omstreken).
middeleeuwen, middeliewe, mv.: Mestreech in de -j
dat gebouw dateert nog oct de - .
afl. middeliews.
middelmaat, middelmaot, v. = de gemiddelde maat,
afmeting; de juiste staat tussen twee uitersten:
dee is bove, 6nder de - j - seert de stTaot = geen
uitersten zijn het beste, de volledige spreuk luidt:
laank en smaal, dat steit :we kaal, korl en dik, daB
oogesjik, middelmaot dat s. d. s.
afl. middelmaotig(heid).

middels, middels, vz. = door middel van: - 'ne
kr6mme nagel peuterde heer de deur ope.
middelst, middelste, 1, bn. = in het midden zijnde:
zit diech op de - stool; 2, zn., m.-v., my. = enkelv.: d'n (of: de) aajdste is good geplaots, de studeert nog = tussen oudste en jongste in.
middelweg, middeweeg of middelweeg, m.: de (gouwe) - vollege = de uitersten vermijden.
midden, midde, 1, v. en 0.: in 't (of: de) - van de
kamer; in 't (of: de) - van de nacht; welkom in CUB'
- = in onze kring (van personen, familie enz.);
de woerheid lik in 't - ; laot dat in 't - = gewaag
er niet van; laat het onbeslist; ouch get in 't bringe = ten beste geven; 2, bw.: de keTTek laog in 't dOTTep; - door de roet vloog de stein. Verg.
mid del 1 en 2.
ss. middekamer, -stok; waarnaast ook middelkamer
enz.
middenstand, middestand en middelstand, m. = de
middelklasse der maatschappij: de kleine - ; deheet 't hel tegeswoOTdig.
afl. middestander.
middensehip, middesjeep en middelsjeep, 0., -sjepe:
in 't - van de kerrek stoot 'n groete taofel.
middenste*, z. mid del s t.
middenweg, z. mid del w e g.
middernaeht, middernach, v.: 't waos - ; allied tege
- hoort me de deur opegoon.
middesijn*; miejeres*; mlel*; mieljaar*; mieljard*;
mieljeu*, z. medecijn; mieres*; mille;
mil j a a r*; mill i a r d; m i Ii e u.
mleml mieml, lokroep op katten; ook zn., v., -e =
poes; z. vlg. woord.
miemeke*, miemke*, 0., -s = vleinaam voor een
poesje (kindertaal); poesje: - / - / reep Fieneke,
meh wee neet kaom, dat waos -: aocherreml 't
miemke waos doed. Versterkt: poezemiem{e)ke.
mien*, mienekes*, z. min e.
I mier, 1, aomzeik, z.a.
2, mier, v., -e, mierke: e middel tege --e.
ss. miereneij, -houp; mierenes.
3, merezeik; z. mer e z e i k* II.
II mier{-)*, z. me e r ( - ).
mferes* en miejeres*, v. = a) het overige: veur de
mieres beuk 'ne slechte zenger wie e mager of e sjeel
verrekej b) en nog veel meer: kos dat eine galle? jao!
'ne golle/ en de mieres.
mieres, miejeres
miejere res (= meerdere rest).
mies*; mlet*, z. me e s; m ij t I, I I, I I 1.
I mieter, In de zegsw. geine - = niets: 't kin miech
geine - sjek.
mieter = mijt (een klein geldstuk).
II mieter, mieter, m. = (plat) liehaam: op z'ne kriege.
III mieter*, z. m ij t e r.
I mleteren, In de zegsw.: 't mietert neet = het komt
er niet op aan b.v. 'tmietertneet, wat deezeet.
II mieteren, mietere, zw. = (plat) gooien, werpen;
afvallen: iemes oet de deur - ; heer mieterde van d'n
trap (aof) = viel af.
ss. aof-, oetmietere.
miezemouze* = a) meesmuilen; b) een kaartspel.
mlj, miech, mich; z. i k.
mijden, mijje, mijjde, gemijjd = trachten ergens niet
te komen, iem. niet te ontmoeten: die plaotse, dee
vent mijj iech :wevM! meugelik; z6nder - = dralen.
este dik bis, mooste dich vMl- = je veel ontzeggen.
afl. vermijje.

<
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MIJLPAAL

MILLIARD

mijlpaal, mijlpaol, m., ·e; eig. en fig.: 'ne - in de
gesjiedenis van . .•
mijmeren, ongebr.; vervangen o.a. door prakkezere,
druime.
I mijn, mijn, v., ·e = afslag: de - van Remun.
ss. mijnboter; botero, eijermijn.
afI. mijne (ww.).
II mijn, 1, mijn, v., -e, mijnsje = (kolen)delfplaats:
op de - weurd neet gewerrek; de - Maurita. Thans
het gewone woord.
ss. mijnbouw, -gaas, -lamp, -lljach, -sjaol, -streek;
mijnegevaor, goud-, kolemijn; staotsmijn.
ss.-af!. mijnwerreker.
2, koul, v., -e; z. k U i 1.
3, kaolpot, m., -potte; z. k 0 0 1 put ( t e r ).
[II mijn, mien, bez. vnw., 1ste ps.: miene pa, mien
ma, mie keend, mien awwers; in verzwakte vorm:
m'ne pa, m'n ma, me keend, m'n awwers; zelfst. de
mijne, de mijn, 't mijnt (n.1. kind); 't mijnt en 't dijnt
OOdersjeije n.I. deel, eigendom; iech weI 't mijnt
devaan hObbe = inzicht krijgen.
Opm. De steeds onverbogen vorm mie (respektievelijk me) naast miene, mien (respektievelijk m'ne,
m'n) en dit geldt ook voor die, zie, komt in het
enkelv. als attributieve bepaling voor bij vajer,
mojer, broor, zuster, zwager, zwiegerse (en de ss.
groetvajer, -mojer, hallefbroor, -zuster, zusterbroor
enz.), dus niet bij pa, ma, peer, meer, tant, nOrik,
neef en andere woorden. Men zegt dUB miene vajer
en mie vajer, mien mojer en mie mojer enz., alleen
miene peer, mien meer enz.
De vormen met niet gediftongeerde ie hebben
sleept., die met gediftongeerde stoott.
ss. mienenthave, -wege; mienerzijds.
mijnheer, menier, z. men e e r I en nog de vlg.
voorbeelden: jao - ; (heel onderdanig, heel beleefd: jaot meniert); iech zal dat menierke ins de
woerheid zegke.
Opm. Als aanspreking (in een vergadering b.v.)
in het my. hiere; z. ook bee r.
mijnwerker, 1, mijnwerreker, m., os: de -s welle
stake; getroud met 'ne -. In Maastricht bet gewone
woord.
2, kaolpotter, m., Os; z. k 0 0 I put t e r. Enigszins "boers", spott. of verachtelijk.
I mljt, miet, v., -e = parasietischinsekt: -e in de kies.
[miet; miete]
ss. kiesmiet.
II mijt, miet, v., -e = vero. munt: de bfJrregerstand
beziJrreg miech de -e, zag N apoleOOg; 'ne leve jring met
vtilil -e; dat kos -e = geld; z. ook m i e t e r* I.
[miet; miete]

mijter, mieter, m., Os, mieterke = hoofddeksel van
bisschoppen soms van abten: de bissjop met - en
staaf; de - opzette.
[mie:ter; mie:ters; mie:terke]
afl. gemieterd = met mijter b.v. gemieterde abte.
I mik, mik, m. = het mikken: met d'n ierste - sjoot
heerraak.
II mik, mik, v., mikke, mikske = fijn tarwebrood
(gwl. met rozijnen en krenten): mikke en vlaoje
bakke met de brook,' 'n dikke snijj - ; 'ne jring, 'ne
maan, 'n VTOUW wie 'n - = buitengewoon goed en
zacht; verg. b roo d; broejer zien gein· mikke =
men moet onderscheid maken tussen hoog en laag;
gebed van iem. die het niet breed heeft: geef ons
heden ons dagelijks brood en sOndags e mikske;
als bastaardvloek: sapper de boere, de mikke en de
vlaoje (met de toevoeging: dao kinste dich aon
begaoje)/
ss. krentemik.
afl. mikke (bn.).
mikke*, bn. = van mik: 'n - botram.
mikken, mikke, mikde, gemik (gemikde) = a) ogen
op een doel om het te raken: lang - en dan sjete;
'ne good gemikde kogel = berekende kogel, waarmee
men op bet doel mikte.
ss. mikpunt; oetmikke.
afl. mik, z. m i k I; mikker; gemiks, gemik.
mikkenlk*, z. me c han i e k.
mild, 1, mel, bn., melle = a) in de bet. van mals b.v.
van vlees, erwten (vero.): - vleis; b) van wijn
zacht: dee St.-Julien is - op de tOng.
2, mild, als Hollandisme aangevoeld.
mUddadlg, meIdaodig, bn., bw. = onbekrompen,
gul, vrijgevig: dat neum iech noe - .
afl. meldaodigheid.
milieu, mieljeu, m., -s = niidden; omgevi~: in de stOnt 'n rOn taofel; in 'ne slechte - lOp dee jOOg groet
gevaor; 'ne goje - hObbe.
militair, milletaer (e = a) of militeer 1, bn.: 't gezag; 2, zn., m., -e: dao dink 'ne - anders euver;
vreem -e.
miljaar* of mieljaar*, gwl. Saint - = een komische
Waalse bastaardvloek: Saint - / wat 'ne lollige
boel / nOridemieljaar /
miljaar < fro milliard.
mUjoen, mil- of mieljoen, o. of v., -e, milo, mieljuunsje: e (of: 'n) - verdene; van dat milo, mieljuunsje kochte veer dan van alles.
Bijv. meljoen.
miDe, miel, v., my. = enkeIv.: twintig -.

'n miet III

nog 'n miet III

III mijt, miet, v., -e = ongedorste stapel graan: de
- vloog in brand.
[mlet; miete]
ss. koremiet.
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miliesljn*, z. me d i c ij n.
mUliard, mil- of mieIjard, v. en o. -e: tien -

oorlog; z. ook mil j a a r*.

veur

MILT
milt, melt, v., -e = bekend orgaan: pijn in de kriege van dat helloupej de melt kietele = iem. doen
lachen; de - staok miech um gek te weerde = ik
kon m'n lachen niet houden.
ss. meltvuur.
mlltvuur, weld vuur, 0.; z. v u u r.
I min, min, v., minne = zoogster: de - met 't keend
op More sjoetj 'n druug - .
[mi:n; mi:nne); verg. min III.
II min, in de bet. van liefde ongebr.
III min, min, 1, bw.: - of mie (of: mie of minder) =
enigszins; tien - drijj = minder dan; 2, bn., bw.,
minne = a) gering, klein: tegeswoordig is - aonveur vanfruitj e - idee van iemes, van 'n zaak hObbej
z'n eksame waos mer min(nekes)j dat gezelsjap waos
'm te - j b) verachtelijk: dat is 'ne minne ventj dat is
- van hMrj nog: zoe - meugelik = zo weinig
mogelijk; heer zoe - wie (of: es) iech, wiste get devaan aof = even weinig ... als; z. ook min d e r,
min net j e s, min s t e.
In bet. 1 heeft min gwl. stoott.; in bet. 2 heeft min
bijwoordelijk, predikatief gebruikt en attributief
o. enkelv. sleept., in de andere gevallen stoott.
ss. minachte (ww.), (min~hting)
minder, minder, bn., onbep. telw. en bw.: in mierdere
of -e maotej de -e standj met - wMrd get kinne
zegke = niet zo veel; - heur betaole es VTeuger =
weiniger; wat? reiste ierste klas? jao, iech daon 't
neet - j kraank? dat - = volstrekt niet; als zn.
'ne serzjant met drijj mindere = militairen van de
laagste rang; heer wet good um te goon met z'n -e =
zijn ondergeschikten.
ss. minderjdOrig, -weerdig, -wierdigj minnebroor.
afl. minderej minderheid.
Mlnderbroeder, Minnebroor, m., -breurs of -breure
(gwl. in het mv.) = broune pooler, Franeiscaan:
veer ginge vreuger sondags de mes hure bijj de
Minnebreursj iemes nao de Minnebreurs bringe (of:
de MinnebreursbeTTeg) = naar de gevangenis, omdat deze lag op een hoogte, waar vroeger een
klooster der Minnebroeders stond.
ss. Minnebreursberreg, -keTTek.
minderen, mindere, zw. = a) minder, kleiner, zwakker worden: de wien minderl gawj de veuTTood geit
- j b) term bij het breien: het aantal steken verminderen. In de bet. van "minder, kleiner, zwakker doen worden", gwl. vermindere.
afl. minderingj vermindere.
mine, mien, v., -e; mienes, mieneke = a) uiterlijk,
gelaatsuitdrukking: hun mieurabel - gaof stof tot
lache oon e klikske hierej miene (of: mienekes) make =
de schijn aannemen van, aanstalten maken om b.v.
dat mennekemaakde mienekes um 'm neet door te laote.
[mie:n; mie:ne; mie:nes; mie:neke)
mineraal, minneraol, 1, bn.: - water (ook als koppeling minneraololie, -water); 2, zn., 0., -e: dao woorte
in de berreg alderleij -e gev6nde = delfstoffen.
mineurs*, in de zegsw. laot de - meine, tegen iem.
die altijd zegt iech mein (met een woordspeling
op mijn = delfplaats).
minge(le)*, Z. men g e ( Ie) n.
minister, minnister, m., Os, minnisterke: de nuije van OnikTwies.
Bijv. menister (me- = ma-).
afl. minnisterie, menisterie (me- = ma-).
minnaar, minnares, ongebr.; gwl.leefste.
minnebreur*, z. min d e r b roe d e r.
minnekozen, ongebr.; vervangen o.a. door kazjoiere,
vrijje, karessere.

MISDEELD
minnen, ongebr.; gwl. leefhObbe.
minnetjes, minnekes, bn., bw.
mins(-)*;mins*, Z. mens(-); minste.
minsefiikker*. m., -s = spott. dokter, inz. chirurg:
m'ne leven hier, iech zal uuch neet veur 'nen OTdinere
- versliete (1856).
minst, minste, 1, bn.: veur 't - gedeiltej heer heetneet
de - sjoldj 2, zn., 0.: heer kreeg bijj de errefenis 't
- , meh iech, zellefs neet 't - j ten minste = a) op
zijn minst genomen: dat besluut moos genomme
weurde met 'n mierderheid van ten minste e veerde
deil van de ledej b) in elk geval: de weurs weI neet
beneump, meh de kums ten minste op de liesj veur 't
- (of: mins) = op zijn minst b.v. dee is veur ' t daartig jaorj 3, zn., m.-v.: de minste welle zien =
toegeven; moot iech dan altied de minste zien? 4, bw.
en dan mins: de mins gezene bOTTeger.
minuut, menuut, v., menute, menuutsje (me- =
rna·): ein - veur twiej vief menute wachtej hOb e
menuutsje gedold = een ogenblikje.
ss.-afl. menutewijzer.
mirakeI, merakel, 0., -e (me- = rna): a) wonder:
gein hellige gluive, of ze mote -e doen (van een
ongelovige Thomas); b) wonderlijke gebeurtenis:
wat e - tot iech diech nog ins zeenj e) min. persoon:
zoe'n aajd, lielik - j gek - j nog: veur - ligke =
bewusteloos.
mirobolant*, bn., bw., 'n -epufferkespaTtijj = verbazingwekkend, bewonderenswaardig.
mirobolant < fr. mirobolant.
I mis, mes, v., messe, meske = altaarofferande: 'n
- leze, daen, hurej wee deit de ellef-oremes? 'n stel
- j heer kwoom zjus oet de - j de pestoer deit gein
twie messe veur ei geldj 'n klein - in 'n groete kerrek
of 'n groete - in 'n klein kerrek = men moet niet
naar het uiterlijk oordelen, schijn bedriegt.
ss. mes(se)bookj meskellek, -kleijer, -offer, -tied, -wienj
hoegmes, ellef-oremes; liekmes; snapmeske (= korte,
vlug gelezen mis).
ss.-afl. messendeinder.
II mis, mis, bn., bw.: - / - / dat is - j 'ne misse bod
= geheel in de war; dat, dee, die is neet - = heel
goed, heel mooi enz.; 't is weer - met 'm = hij is
weer ziek; of: zit weer in het ongeluk enz.
ss. Z. de lemmata beneden.
III mls*, z. m i s t.
misbaksel, misbaksel, 0., Os, gwl. fig.: dat maan is e
- , dao kinste niks met aonvange.
misbruik, misbruuk, 0., misbruke = a) het verkeerde gebruik dat men van iets maakt: - van
vertrouwej b) verkeerd gebruik, verkeerde gewoonte: de misbruke aofsjaffe, laote bestoon.
misbruiken, misbruke, misbruukde, gemisbruuk: de
vrijjheid woort misbruuk; gewoner is: misbruuk
make van.
misdaad, misdaod, v., -e: 'n - begoon; dat is nog
eTTeger wie 'n - ; get veur (of: es) 'n - besjouwe =
als een misdaad.
afl. misdaodig(heid), misdiedig(heid).
misdadiger, misdiedeger, m., -s = iem. die een misdaad bedrijft: de - dee u sjoenmojer de kop had
ingeslage, had zie verzeuk um grasie ouch zien aofwiezej in verzwakte opvatting: binnen in de kamer
zaote de twie -s (er is sprake van kwajongens) en
d'n eine beloerde d'n andere.
misdeeld, misdeild, 1, bn.: deen erreme jOng is wei
erreg -, gein awwers mie, gei geld en ouch nog laam;
2, m.-v., mv. = enkelv.: z'n hart stant altied ope
veur de misdeilde van z'n parochie.
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MISDIENAAR
misdienaar, messendeender, m., messedeenders: weurde; twie messedeenders lepe veur de pestoer oet
met zwejjende wierouksvater; messedeenders en kraole
zien de groetste kerreksjendaole.
misdoen, 1, misdoen, deeg mis, misgedoon = iets
verkeerd doen: heer heet 't hielemaol misgedoon.
2, misdoen, misdeeg, misdoon = kwaad, iets verkeerds doen: iech weit, iech hOb misdoon, mamake!
misdrijf, misdrief, 0., misdrieve = misdaad (maar
minder sterk): e - tege de staot.
misduide, misduije, misduijde, misduijd = verkeerde uitleg aan iets geven: de moos miech dat neet -,
iech bedoelde 't good, wie iech m'ne m6nd heel.
miserabel, mizzerabel of miezerabel, bn., bw. =
ellendig; lam, beroerd: dat is miech dao 'ne -e boel;
e - werrek; heer heet - gewerrek; iech veul miech -.
miserere, mizzerere, o. of m. = a) bekend kerkgezang: de - zinge; b) darmkronkel: heer heet -,
ze hObbe 'm nao Kalvarie gebrach.
Opm. Men hoort ook miezerere, miezereer.
misgelden, misgelle, misgelde, misgelde en misgol( d),
misgeld en misgolde, -golle = ontgelden: veural de
gemeinteraod moos 't - .
mlsgewaad, mesldeijer, mv.: de keplaon had krie d'n
tied um z'n - aon te doen; nuij - veur de kerrek in 't
Bosserveld zien zier nUdig.
misgunnen, misgonne, misgonde, misgond: iemes ze
gelOk (neet) - = niet gunnen.
mlskraam, miskraom, m.: ze heet 'ne - gehad. Gebruikelijker is misval, misvaal.
misleiden, misleije, misleijde, misleijd = op een verkeerd spoor brengen: laot dich neet - door :/i'n
gladde moul.
afl. misleijer; misleijing.
mislukken, mislokke, mislOkde, mislOk
niet gelukken: d'n ougs is mislak.
afl. mislOkking.
mismaakt, mismaak, 1, bn., mismaakde = wanstaltig: dat errem keend is - van wie 't woort gebore;
2, zn., mismaakde, m.-v., my. = enkelv.: de erreme
en mismaakde woorte allemaol gehollepe.
afl. mismaakheid.
mlsmoed;mismood, m. = neerslachtigheid (maar sterker): de -waos aon 'm, hee-r wouw zich van kant make.
afl. mismeujetig, mismeujig.
mismoedig, mismeujetig en mismeujig, bn., bw. =
neerslachtig: de slumste verklaorde mismeujetig: de
som kump neet oet.
afl. mismeujetigheid, mismeujigheid.
misnete*, gwl. in de onbep .. wijs: die mosten 't 't bekopen, te kort komen bij iets; de kleine moten
't meistens - = ontgelden.
misnoegen, ongebr.; vervangen o.a. door displezeer.
I mispeI, mispeI, v., -s of -e, mispelke = bekende
vrucht: zoe rot wie 'n - .
afl. mispelere (bn.).
II mispel*, v., -s of -e, mispelke = wesp: -e weurde
herduip tot wespe.
mispelaren, mispelere, bn. = van mispelhout: 'ne
-stek.
misplaatst, misplaots, bn., misplaotsde = niet passende op de pIaats, de tijd, waarop iem. of iets
voorkomt: heer voolt zich in die umgeving - wie
'nen aap tosse e speul keigele; 'n misplaotsde grap;
dat is hijj -, gaaroet neet op z'n plaots.
afl. misplaotsheid.
miggaal, missaol, O. of m., missaole: met 'nen nuijegong heer nao de hoegmes.
Opm. Thans hoort men veeI missaal.
262

MODDEREEND
missehien, mesjiens, bw. (me- = mao) = mogelijkerwijze: - kump heer met de lesten trein; de Pals waor
toen - ouch al aofgebroken; met dat of tot: - dat
(of: tot) heer venaovend neet kump.
misselijk, misselijk, bn., bw. = a) neiging hebbende
om te braken: - wie 'n hunsje; b) beroerd, onaangenaam: dat is 'ne -e vent; van zoe geleegs zouste weurde = grote afkeer krijgen, walgen.
afl. misselijkheid.
missen, misse, misde, gemis (gemisde) = a) niet
raken: 't doel - ; b) niet treffen: d'n trein - ; iech
bin nao de stasie gegange, meh hOb diech gemis;
c) niet hebben: iech mis m'n gerlozje; iemes of get
neet kinne - = er niet buiten kunnen; d) met leedwezen gevoelen dat men iem. of iets niet bezit;
veer zulle euze veurzitter erreg - ; de habs venaovend
get gemis, 't waos prachtig; e) mislukken: dat kin
neet - ; z. ook v e r m iss e n.
missionaris, missjenaris, m., missjenarisse: es -nao
Afrika; 'ne - bijj de welle; - weurde.
misslaan, missloon, sloog mis, misgesIage = niet
raken: de bal, de plaank -.
misslag, misslaag, m., -sleeg = gwl. fig. vergissing; (sterker) verzuim, vergrijp: 'ne - van de
tOng; 'ne - begoon; die missleeg zien neet veur eus
rekening.
misstaan, misstoon, misst6nd, missta(a)nde = ontsieren: deen hoed missteit diech neet; 't is get vreemp
die sjelderijj in de gaank, meh 't missteit neet.
misstap, misstap, m., -stappe = een stap die mis is,
eig. en oneig.: 'ne - doen; dee - zulste nog lang
berouwe.
mist, mis, m. = bijdegrondse wolk, nevel: veurziechtig vare met dee mis; nao dee - kump gevruur;
zwoere -.
ss. misbaank, -hore.
afl. miste (ww.), mistig(heid).
misten, miste, misde, gemis = nevel vormen: in de
middag begos 't te - en toen waos 't gedoon met 't
vlege.
mistroostig, mistruustig, bn., bw. = neerslachtig:
erreg - keek heer rOnd; - ging Zjeng deen aovend
zoe vreug nao hoes, es 'm nog noets gepasseerd waos;
ze waos erreg - euver d'n doed van htior keend.
afl. mistruustigheid.
mistrouwen, mistrouwe, 1, mistroude, gemistroud
= niet vertrouwen: dee polletieke vent, die zaak, al
die sjoen wtiard mistrouw iech; 2, O. (met klemt. op
mis-): ze - neet kinne euverwinne.
misval, misval of misvaal, m., -valle = miskraam:
ze heet twie misvalle gehad en vlaak achterein.
misverstaan, misverstoon, misverst6nd, misversta(a)nde -sta(a)nge = verkeerd verstaan of begrijpen: dat moste neet zegke, dat weurd misverstande.
misverstand, misversta(a)nd, 0., -e = dwaalbegrip,
vergissing; ook: onenigheid: dat beras op e - ; tossen
us is e klei - ontstande tengevollege van alderleij
umstandighede.
mits, mitsdien, ongebr.; vervangen o.a. door es,
respektievelijk daoTum.
Modde (de)*, z. Mod e (d e )*.
modder, modder, m. = slijk, vuiI: in de - blieve
steke; met - goje, eig. en fig.; e keend zoe vet wie (of: moddervet).
ss. modderbad, -pool, -vet, -vlek.
afl. moddere (ww.); modderig(heid).
moddereend*, v., -e = vuil kind: bah! wat 'n - , van
bove tot ondere euveraal eve voel en mer altied in die
modderpole speule.

I MODE

MOED

I mode, mode, v., modes: vollegens de nuij - j maak

dich neet dik, dun is de - = tegen een opschepper,
tegen iem. die kwaad wordt, uit de hoogte doet;
z.ook k 0 s t e r.
ss. modekwaol, -maggezijn, -zaak; dames-, hiere-,
winter-, zomermode enz.

damesmode van

±

modemakeers*, v., -e = modiste: ze woort - en 't
ging hiUir good, ze had altied de nuijste modelle oet
Luik of Paries.
-eers; verg. n e j e e r s* (= naaister).
moder*, z. moeder.
modem, moderren, bn., bw.: eus - ginnerasie; sorns
met ong. bijbet.: die opvattingen, die meneer van
leve is us get te - ; e - hoeshawwe, boe de maan en de
vrouw eder hunnen eige gaank goon en de kinder in 't
weld opgreuje.
modest, modes, bn., bw., modeste = zedig, bescheiden: modeste meidskes; e - huudsje; - gekleijdj
heer antwoordde erreg - ; - in z'n eise zien.
modiste, modis, v., modiste, modiske: bijj de modiste
siOnte de damesheuj op gedrejde sUUJnders en de
motse op mahotte; heer is mete modiske getroud;
z. ook mod e m a k e e r s*.
I moe (moeder), ongebr.; vervangen o.a. door ma,
meer, mam; z. echter m 0 j e r*, moe de r.
II moe, z. moe d e.
moed, mood, m. = a) stemming, in koppelingen a1s
goodsmoods of ss. als mismoodj b) onverschrokkenheid: vol - trok 't leger op; - inspreke; dat gaof us
- j de laote zakke, opgeve enz.; met nuije - aon
't werrek goon.
ss. goodsmoodsj moodgevendj biirreger-, helde-, hoeg-,
liewe-, mismood.

1900

II Mode (de), uit De Modde, naar de overlevering de
naam van een 18de eeuws Wijkenaar, die als grapjas en leider van volksfeesten vermaard was. Zijn
naam zou voortleven in het kermisliedje, vermeld
bij kermis.
model, model, 0., modelle, modelke = a) voorbeeld:
iers e - bOtsere en daan gete; nao e - sjelderej oto's
nao 't leste - j b) min. van een persoon: dat is miech
ouch e - / nog: kuipergereedschap; z. een afb. bij
kuiper:
modeleur, medeleur, m., -s (mede- = mada-) =
boetseerder, modellenmaker: de -s op de febrik
verdeende toen groof geld.

volksvrouwemode van

±

1900
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MOEDE
moede, meuj en meug, bn., bw.; meujer, meujste,
meuger, meugste = a) afgemat, vermo~id: zoe
meuj wie'n maoj = erg; zich meuj (of: meug) danse;
gaank met dee neet wandele, heer is dalik meuj (of:
meug); tegen een luiaard: diech dreugs diech meuj
(of: meug) aon 'ne lege zak; b) beu van: iech bin
die prd6tsjes meuj (of: meug); heer is z'n vrouw aUang
meuj (of: meug); attributief komt het woord niet
zeer dikwijls voor: e meuj (of: meug) keend; 'ne
meuje (of: meuge) wandeleer.
aft. meujigheid, meugheid; vermeuje.
moeder, mojer, v., Os, meujerke: a) in het algemeen:
m'n aw - ; - , hajl de perreplu nog get bove vajer;
't leid van 'n -; - en dochter; 'n leef -; m'n allerleefsle meujerke; in houfkare, mel sjeze, in sjarbangs
en op hun mojers veule zakde de boere op Treech aon
= te voet; 'n - is de kindermaog van Slivvenier;
b) oude vrouw gwl. in de verkl.: 'n aajd meujerke
kaom de kerrek binne met 'ne groete perreplu;
c) schroef: d'n draod van de - is verslete; de - is
dol,. d) moedervorm van gips, waarin, na invetten
ter isolatie van het oppervlak, moele gegoten
worden (aardew.); nog: mojer laanklief = een lang
meisje, lange vrouw.
Opm. Uit kerkelijke taal overgenomen en met
zekere eerbied wordt ook moeder gebezigd in uitdrukkingen als de Moeder Gaods (waarnaast Mojer
of Moder Gaods als uitroep) de Moeder van Smarte
enz., eveneens in samenkoppelingen als Moedereuverste; z. ook moe d e r k 0 r e n en moe r I
en II.
ss. mojerangs, -leefde, -leid; mojersdeil, -taol; groet-,
steef-, weismojer; hiernaast overgenomen ss. als
baarmoeder, moederkore.
afl. mojerlik, mojersjap; hiernaast afl. als: moederlik, moedersjap.
Moeder-, Moder- en Mojergiiodske*, 0., -s = beeldje
van O. L. Vrouw: boe in de gievels van de hoezer,
boe vp d'n drijjsprunk in de velder 't beijend - steit.
moederkoren, moederkore, 0.: - woort wel inS gebruuk bijj bevallingen
moederlief, moedertjelief, mojerleef, v., meujerkeleef, v.; z. ook me e r II.
moedermelk, mojermellek, v.: 'I1'/£t de - ingezoke.
moedernaakt, ongebr.; z.
p 6 d del n a a k s*,
poll eke rna a k s* (= poedelnaakt).
moederplant, mojerplant, v., -e = kamerplant die
uitlopers vormt, waaraan zich nieuwe plantjes
ontwikkelen; jodenbaard: 't waor e mojerplensje in
e gipse hengerke; boetuurkes van 't mojerplensje.
moederziel (aileen), moorzielig, bw. a) in verbinding
met allein: iech bin mel Kaatsje - allein en inins
zeen iech dao 'ne greune seldaot; dao steit 'I hutsje allein; b) in verbinding met gaw, klein = zeer:
e - klei vensje.
Bijv. moorziel b.v. de bekkersknech leten hun kaarallein langs de stop.
moedig(heid), ongebr. en vervangen door andere
woorden b.v. koeraasj, koerazjeus.
moedwillig, moodwellig, bn., bw.: - de nachros
steure; e paar -e strabenders.
afl. moodwelligheid.
moeial, z. b e moe i a I.
moeien, meuje, meujde, gemeujd = a) iem. in een
zaak mengen: iech wel dao in neet gemeujd zien; b)
refl. zich met iem. ofiets bemoeien, inlaten: en dee
met alle kwesties es meister zick welt meuje, dee kin
ze plezeer wel op,' meujt uuch met eUT eige bemeujsels.
afl. bemeujal; zich bemeuje; angemeujd; vermeuje.
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MOELJE*
moeilijk, meujelik, bn., bw. = a) met moeite, inspanning moetende vol bracht, gedaan worden: 'n
-e taak; e - amb; die -e kwestie kos heer neet
oplosse; 'n -e som; ze leep - ; - euver get kinne
oordeile; '1 velt miech te - ; b) lastig in de omgang,
humeurig: e - keend; e - karakter.
afl. meujelikheid; bemeujelike.
moeilijkheid, meujelikheid, v., meuje1ikhede, meujelikheidsje = ongemak, bezwaar; wat de volbrenging van iets moeilijk maakt: de - waos, wie
kwaom heer in 't hoes; vMl meujelikhede euverwinne.
moeite, 1, meujte, v., -s = a) overlast, verdrietelijkheid: m'nen aajdste heet op sjaol vdol - um te kinne
vollege; b) zorg, inspanning: - doen um e bdonsje te
kriege; zich vdol, gein - geve; dat kos -, is de weerd; dat geit in ein - door,. de kins dich de spaore, 't MUep toch neet.
2, mote, v., in de zegsw. de mote (ook: meujte)
weerd zien b.v. de aonvalle op klein sjaol zien wel
neet de mote weerd um daobijj stel te stoon,. ietwat
vero. of als "boers" gevoeld.
moek*, moeke*; z. m u i k, m u ike n.

moel: a van een bord; b van een melkkan
moel*, v., -e = fro moule = holle (gips)vorm,
waarin aardewerk vervaardigd wordt: es de berrebOtsj weggeloupe is, dan make veer de - ope en hole
d'n artiekel d'roet; dat heite veer rammesere; mottige
- = versleten gipsvorm, waarin zich gaatjes
vertonen.
[moe:!; moe:!e]
moele*, Z. m u i 1.
moeleploog*, m., -ploge = ploeg van "moelesjanzjeerders" .
moelesjanzjeerder*, m., -s = (aardew.) arbeider die
de moele vervoert of sjanzjeert (= fro changer).
moeljaan*, -janus*, m., -jane, -janusse = kletsmajoor; bekvechter, maar minder ong.
Moe/jaan = voorzitter, hoogste eer der Tempeleers
(karnevalsvereniging).
moelje* en mooJje*, v., -s = deegtrog, waarin het
meel gekneed wordt: 't meel in de - sjodde; Z. ook
sjeermoul*.
moelje = mnl. moele, moelde; Kil. moe1ie, moelde
lat. muletra ?), duo Mulde.

(<

MOLEN

MOELVECHTE*
moelveehte*, in de onb. wijs = bekvechten: met TWs geine tegen 'm op; de veswiever hadde de ripputasie van good te kinne - .
afJ. moeivechter (Keu. Muulfechter).
moelwerrek*, o. = mond; bij uitbr. gezicht: z'ne
valse baard kietelde 'm euver ze gans -; dee heet e
good - = kan goed praten.
I moer, mojer, v., os, meujerke = schroef; z. m 0 ede r c).
moer I etymologisch = moer II.
II moer, moor, v., more, meurke = a) moeder vero.
of min.: der duvel en z'n - dat zien mien kammeraote; dat zouw der duvel neet aon z'n - geve = iets
dat buitengewoon lekker, goed, kostbaar is; die(n)
- kaom nao de stad met kukes en met sjroete;
b) wijfjesdier inz. van konijnen, hazen, vossen:
de errem drommele stOnte 't platgelege stru in de kiste
van de verdwene more en remmeleers te bekieke.
ss. duvels-, kaartmoor.
III moer*; lUoer*, z. m u u r; Moo r 1.
moeras, moeras, o. of m., moerasse, moereske
a) drassig, waterachtig land: veer mOste door 'ne kroepe; b) slijk: iele die nao de - smaken.
moerbei, moerbezie, z. mol I e b e r*.
moeren, meure, zw. = troebel worden; z. een voorbeeld bij water.
moerhaas, moorhaos, m., -haoze = wijfjeshaas; ook:
lastig, moeilijk persoon; z. moe r II.
moervos, moorvos, m., -vosse = wijfjesvos.
moerzielig, moorzieJig; z. moe d e r z i e 1 (a II e en).
I moes, moos, v., moze (gwI. meuzerije), meuske:
bijnao alles wat d'n Hollender "kool" het, neume
veer in Mestreech moos; de res zien greuntes; veer
spreke allein van appelmoos; wit - = witte kool;
roed - = rode kool; z. ook gem e u s*.
ss. moosmak, -merret, -sjotel, -vrouw, -wief; appel-,
zoernwos.
·afl. meuzerijj.
II moes*, z. m u i s.
moesje, mosj, v., mossje mosjke, = schoonheidspleistertje; meetpleistertje op een biljart enz.: met
twie klein mosjkes op de rechterwang; 'n vwalet met
mossje; z. ook m 0 S j k e*.
mosj < fro mouche (= vlieg).
mocten, mote. mos, mv. moste, gemos (afw. WW.V.
z. beneden opm.) = a) verplicht zijn om; nodig
zijn, behoren: saoves um tien ore nao bed - (goon);
dat moot ederein veur zich zellef weite; moten is
dwaank en kriete kinderzaank = tegen dwingers
van kinderen; wat moot marrege, wat mOs gistere,
wat moot noe gespaaid weurde? b) niet knnnen nitblijvcn, noodzakelijk Zijll: die som moot oetk6mme;
dat mooste verlore Mbbe aon de stasie; nog: wat moot
dat = wat betekent dat? wat is dat? arreges nao
touw mote = eufemisme voor "naar de toilet
gaan"; wat moosie? = wat wi! je?
Opm. o.t.t. iech, heer, geer moot, dich moos; veer,
zijj mote; in plaats van V. dw. ook de onbep. W.
mote: dat heet ze mote doen; de vormen van de O. V. t.
iech mOs enz. worden dikwijls geschreven en uitgesproken als iech moos enz. Vero. of "boers" zijn
thans o.t.t. iech meus enz.
moezerij, meuzerijj, v., meuzerijje = groenten: de
mooswiever Mbbe hun karref mel eerappele en meuzerijje veur hun stoon; verg. leg u m e, dat minder
volks is.
I mof, 1, mMfel, v., os, -e, muffelke = gewatteerde
koker voor de handen: boe is m'n -? 'n astrakanne
-; e klei muffelke.

2, verkl. mufke, 0., -s = gebreid polsmofje: -s
droog heer tege de rimmetik.
ss. polsmufke; handmOffel.
II mol, mM, m., mMfe, thans veeIal: mof, m., moffe
(onder A.N. invloed) = spotn. v. Duitser.
afJ. mOffin, nwffin.
moffelen, moffele, zw. = a) stilIetjes zitten te eten:
in 'n heukske zaote de errem reizigers get te - ;
b) stiIIetjes wegkapen, verbergen, in de ss. wegmOffele, z.a.
mogelijk, meugelik, bn., bw. = kunnende geschieden of gedaan worden; misschien: 'n -e krenkde;
'ne --en aonval; wie is dat toch in Gaods Hieren
naom - gewees? - kump heer marrege vreug.
ss. meugelikerwijs.
afJ. meugelikheid, onmeugelik.
mogelijkheid, meugelikheid, v., meugelikhede =
a) het mogelijk zijn: iech zeen dao gein - touw;
b) geval dat mogelijk is: Amerika beejt aiderleij
meugelikhede.
mogen, mage, moch en maagde; gemoch en gemaag
(gemaagde) = a) tot iets in staat zijn: dat mOch der
(of: 'r) zien of: dat moch zich laote zien = voor de
dag kunnen komen; b) van iets houden: iech maag
'm wel; iech maag 't weI Mbbe = wensen dat het
gebeurt; iemes, get -lijje; c) kunnen, mogelijk zijn:
de maags dao weI vaan euvertuig zien; dat maag noe
wei woer zien, meh daomet is de kous neet aof = is
welIicht waar; d) tot iets verlof hebben: de maags
neet euver Kan (goon); ze maagneet van toes.
Opm. Evenals bij moeten, kunnen komt als v.
dw. ook vool' mage, de onbep. wijs: heer heet dat
mage doen.
afJ. meugeIik(heid).
mojer(-)*, z. moe d e r (-).
moker, veurhamer, m., -S.
mokken, ongebr.; z. mot s e*.
mol, 1, moutheuvel, m., os; z.a.
2, mol, m., molle, molke. Inz. in ss. en als verkl.
in de bet. van: een klein dik kind, meisje: zoe
Iekker miiIke!
SS. mollevel (waarvan bn. nwllevelle b.v. 'ne mantel); nwlslaoj.
molber*; mOlder*, z. mol I e b e r*; mol d eneer* en mulder.
miildeneer*, m., Os, moldenere = contaminatie van
molder* en meuleneer*.

meulekes (kinderspeeltuig)
molen, meule, v., -s, meuleke = a) alg. bet.: in deweurd de terref tot meel gemaole; aon de Jeker Zaoge
versjellende meuIes; dat is water (of: kore) op z'n-;
de - drejt umtot 't wejf; z'n - f!,eit sleeh = slechte
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MOLENS

't Meulepeurtsje

'n meule in d'n Heksehook

de Bissjopsmeule van de Steinebrok

'n meule in Biesland
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'n vreuger meule op d'n Eker
in de Begienestroat

MOLENAAR

tanden hebben; 'ne slaag van de - Mbbe = niet
heel wijs zijn; ook: heer Wp met meulekes; b) kinderspeeltuig: meer, kop miech e meuleke; c) klein
katrolletje, windasje: e meuleke waos nudig veur al
dat kebunsje op te rolle; d) kermisvermaak, mallemolen: de groete - van d'n dikken Toon kwaom oet
Remun; 't meuleke van van lngele.
[meuIe; meuIes; meuIeke]
ss. meuleraad, -wal; stoum-, windmeule; De Maosmeule (= aan de Maas gelegen), 't Meulepeurtsje.
afl. meuleneer.
De talrijke molens in Ma. hebben hun sporen
achtergelaten in de straatnamen als Achter de
Meules. VerschiIIende Jekermolens zijn trouwens
nog in gebruik.

de meulekes (kermisvermaak)
molenaar, meuIeneer, m., -s = a) hij die met een
molen werkt: de - had met 't meel geknoejd; met
de -s goon (of: :dch goon beechte) = zijn pasen
houden (of: paasbiecht spreken) op de laatste
hiervoor bestemde dag; b) keversoort: me onderkinde de kevers es grondzukers met korte heures en
-s met lange; (bekend liedje) kevers, kevers, zes
veur 'ne sent, dan krijgste nog (of: en daobijj) 'ne -,
dan biste ouch kOOtent.
[meuleneer; meuIeneers]
ss. meuleneersknech, -peerd, -vrouw.
afl. meuleneerse; meuleneerster.
molenpaard, meuIepeerd, 0., -peerd = eig. een paard
dat in de molen loopt of door een molenaar wordt
gebruikt; oneig. lompe, zware vrouw: e gek ge:dech
zoe kleisper menneke en zoe - van 'n vrouw; e
vrommes wie e - .
molensteen, meuIestein, m., -stein = eig. de zware
(ronde) steen van de molen: zwumme wie 'ne - =
niet kunnen zwemmen; heer liet niks ligke es heit
iezer en - = een gauwdief, iem. met lange vingers.
molest, 1, z. m a Ie st i e*.
2, moles, o. = last, kwelling: - Mbbe vaan; verzekere tege -.
ss. oorlogsmoles.
afI. molestere (ww.).
molik, ongebr.; z. v 0 gel v e r s c h r i k k e r.
mol(le)ber*, v., -e = bosbes, zwarte bes: molbere
pWkke; dao stoon vaal -e; vaan -e krijgste zoe'n
zwarte tan; spr. uit mpll<lb<lr.
88. molleberestroek, -vlaoj, -zjeleij.
molleber = duo MauIbere; RijnI. mul-, molbere.
molmoes*, v., -muis = woelmuis.
molshoop, z. m 0 u the u vel.

MONDJESMAAT

molsla, molslaoj, m.: de mooswiever lete de luij e
sjeelke :den met 'n klats paolerretsjes en e peursieke of 'n hemfelke soppegreuntes.
mombakkes, mom(me)bakkes, 0., -bakkese = zonderling masker: onderwsse zaog me in de winkels
gaondeweeg mie mommebakkese versjijne.
momboor, mommer, m., -s = voogd: wee weurdnao d'n doed van de awwers? ederein dee 't aongeit
en veuraal de awwers en de m6mmers van de 00mundige Mommeskinder; enigszins vero.
afl. m6mmersjap.
moment, momint, 0., -e, mominsje = ogenblik:
e geWkkig -; wach nog ei mominsje; op 't zellejde waore ze geneze; heer kwaom op 't - = precies op
tijd; in 't algemein is heernormaal, meh bijj -e (=
nu en dan) is 't, of ein vandevijfis koffiewaterhole.
momfreer*, m. = broeder: m'ne - is geangezjeerd;
verg. mompeer*, mameer*.
momfrere < fro mon frere.
mommer*; l\lommes*, Mommezin*, Mommezijj*, z.
m o· m boo r; Mom u S.
mompeer*, m. = vader: iech huur de stum van - ,
dee nao bove kump; - v6nt 't neet good; leve -, wie
kont geer zoe get dinke? verg. mom f r e e r*.
m6mpeer < fro mon pere.
mompelen, mompele, zw. = a) onduidelijk en dof
spreken: heer mompelde zoe get van koejOOg en
doogeneet, meh iech begreep 't neet; b) ter sluiks over
iets spreken, mindersterk dan roddelen: daowoortvan
alles euver 'm gem6mpeld, meh 't rechte wis niemes.
afl. m6mpeleer; gem6mpels; gemompel.
mompeljee*, m., -s <fro Mompelier = lelijk mens;
verg. m 0 n s j 0 u w e r*.
Momus, Mommes of Mommes, v. = a) vroegere
societeit in Maastricht: het bestuurvan elfvan de-;
b) het Iokaal: veer goon nao de - e patsje beer
drinke; c) lid der societeit en dan mv.: m6mmese en
m6mme:dnne dansde errem in errem euver de V rietof;
ook: Mom m e z i j j, Mom m e z i j j, V.
ss. M6mmes-, Mommesbal, -kenon, -lid, -sop.
afI. M6mmezin, Mommezin.
mond, mond, m., mun, munsje, munneke = a) bekend orgaan bij de mens: steek 't in d'ne - ; gein
tan mie in de - ; 'ne - wie 'n sjeurdeur; e roed
munneke met witte tennekes; in bijna dezelfde zegsw.
als het A.N. b.v. met de - vol tan (sloon); iemes de
pap in de - geve = iets iem. zo te verstaan geven
dat hij de bedoeling gemakkelijk vat; z'ne - hawwe; geine - opedoen = zwijgen; gei blaad veur z'ne
- numme = duidelijk zeggen wat men denkt
over; iemes get in de - geven = te verstaan geven
wat hij moet zeggen; 'ne groete - hObbe = opscheppeu; de dames :den neet op hun munneke gevallen = weten goed hun mond te roereu; dee sprik
met twie mun = is tweetongig, vals; aIle mun zien
gevrun = vriendschapsbetuigingen met woorden
zijn gewoon; b) bij verg. de - van de Niel = de
uitmonding; de - van 'n kenon; de - van de hel.
sS. m6ndharmonika, -opening, -veurraod, -vol; kinder-,
rivier-, volksm6nd; proememunneke; binnensm6ns.
afl. m6nde (oetm6nde); m6ndeling(s); mundig.
mondeling, mondelings of mondeling, bn., bw.: e OOderhaajd; iemes - spreken; e - eksamen = niet
schriftelijk.
mondig, mundig, bn.: wienie is heer - = niet meer
onder een voogd staande?
afl. mundigheid; OOmundig(heid).
mondjesmaat, munsjesmaot, v.: 't ete is good, meh 't
is - ; veer kriege wel alles, meh bijj - .
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MOOSMERRET*

MONDSTUK
mondstuk, mondstok, 0., -stOkker of -stOkke: a)
paardebit: 'n iezere - ; b) deel van een pijp dat
men tussen de lippen houdt, van een blaasinstrument waaraan men de lippen zet enz.: e piepke met
'n ambere - ; 'n klarinet met e kopere -.
monlka, m., monikaas = harmonica, z. een voorbeeld bij repareren.
monfreer, z. mom fr e e r*.
mouken, monke, monkde, gemonk = mokken, prui"
len, een kwaad gezicht zetten: m6nkenteTe zaot heer
in 'n heukske en zag gei woord.
afl. m6nkerd; m6nketig.
monketig*, = mokkend: m6nketig weer = zuur, onaangenaam, druilerig.
monnete*, of monnete, my. = geld: - hobbe; 't is
um de - te doen; boe kriege die mer de -'I
monnete = duo Monete
lat. moneta.
monnlk, munnik en monnik, m. -e: de gek hawwe
met -e en geistelike.
Opm. Het gewone woord is thans: paoter.
ss. munniks-, m6nnikskap, -pijj; munnike-, m6nnikelatien.
monpeer, z. mompeer.
monsieur, mesjeu, m., os, mesjeuke: (dikwijls enigszins
spottend of min.): 'ne sjoene - = een "fijn" heertje;demeinszeker, totste'nenhiele-bis(me- = m:)-).
monsjouwer, m., -s = eig. bewoner van Monsjouw
(= Montjoie in de Eifel); overdr. lelikerd, onbehouwen lomperd.
.
Opm. Op deze bet. heeft misschien wei invloed
gehad sjouw = lelik (z. s j 0 u w*), ofschoon
Rijnl. ook Monschauer kent met de bet. van stijf,
dom, lomp iemand.
I monster, monster, 0., -s = gedrocht: dat is geine
mins, dat is e - .
ss. ziem6nsteT.
afl. m6nsterechtig(heid); m6nsterlik(heid).
II monster, gwl. stool, z. s t a a I II; daarnaast
ook: monster, 0., os: -s van sigare, stojje.
ss. m6nsterpakket.
afl. m6nstere (ww.).
monsteren, monstere, zw. = a) inspekteren: de seldoote, de meiToze - ; b) vergelijkend nagaan, onderzoeken: heer m6nsterde miech 'nen hielen tied van
bove tot andere.
ss. m6nsteTrol; aon-, oetm6nstere.
afl. m6nstering.
monstrans, monstrans, v., -e = ostensorium: 'n
gouwe - aon de kerrek kado doen; d'n awwen deke,
met de - hoeg opgeheve veur 't vollek.
montang*. m., -e < fro montant = stijl; z. afb. bij
deur.
monter, monter, bn., bw. = a) opgewekt: z'n stum
klOnk weer - , wie heer zag . •. ; b) wakker: wat
bistiech al vreug - /
ss. opmOntere.
afl. m6nterigheid, m6nterheid.
monteren, montere, zw. = a) in orde brengen in
verschillende toepassingen: e masjien, 'n nuij peers
- ; gerlo~ies, gem6nteerd met brieljante = bezet
met; in goud gem6nteerd; diamante - = zetten;
b) opwinden; dikwijls refl. zich driftig maken: die
waard hObben 'm zeer gem6nteerd; iech begin dao
leejs neet euver, anders m6nteert ze zich mer weer en
dat is zier slech veur 't hart.
afl. m6ntering.
montuur, montoer, v., -e, montuurke = omlijsting
van (de glazen van) een bril, van edelgesteenten:
zoe'n dink (een edelsteen n.1.) wat gleujt met sjoen

<
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- , waor good veur dames, zag de snaak; 'n sjoenum de stein zette.
De bet. van mantoer n.I. uitrusting, kleding wordt
als "boers" aangevoeld.
monument, monnemint en monumint, 0., -e, monneminsje, monuminsje: de -e oct de middeliewe.
mood(-)*; mooi; moolje*, z. moe d ( -); ongebr.
z. s c h 0 0 n; moe I j e*.
I Moor, Moer, m., -e, Muurke = a) in het alg. zwarte
uit Africa: doo zaot e muurke op e peerdsje met e
ringske door z'n neus.
[moe:r;moe:re;muu:rke] verg. moer* (A.N.muur).
ss. moereland.
II moor, moor, m., more = waterketel: 'ne koperestant op 't vuur. Het woord is aan het verouderen.
Etym. is moor I hetzelfde woord als moor II.
III moor(-)*, z. moe r ( -) II.
moord, moord, m., moord: 'ne - begoon, doen; heer
reep - en brand; me huurt allewijl niks mie es van
6ngelakke, mdord, eerdbeverijj.
[moord; maO:rd]
S8. broeder-, kinder-, vader-, zellejmoord.
moorden, maore, zw. = a) vermoorden: 'ne seldoot
weurd op 't - gedresseerdj b) refl. zich afbeulen:
op d'n akker - zich de peerd in depe vaore.
moordenaar, maOrdeneer, m., -s en maOrdenere: de woort opgehaange; vreuger hing me de - aon 't kruus
en allewijl 't kruus oon de - .
ss. mMrdeneershand; broeder-, kinder-, vader-,
zellejmdordeneer.
afl. miUirdeneres.
moe rmoorhaos*; moorzielig*; moos(-)*, z.
h a a s; moe d e r z i eli g; moe s en k 0 0 I
en vlg. woorden.
moosmak*, v., -makke = groentevrouw.
moosmak < moos (= moes) + mak; Ru. kent
moese-maki in de bet. van een soort van kramersknechts; maque = verkoop, stiel van koopman,
een woord dat ook in fro maquillon voorkomt.

mooswiever op de meTret
moosmerret*, m.: op de - stante de mooswiever in
trupkes bijjein = groentemarkt.
"De Moosmerret" was ook de naam van het tegenwoordige St.-Amorsplein, omdat daar een tijdlang
groentemarkt werd gehouden.

I MOT

MOOSTEM*
moostem*, m., -s = groentetuin: 'ne groete -laog
achter 't hoes.j verg. me s t e m*.
moosvrouw*, v., -e = groentevrouw: de echte aw stOnt altied hiel vreug op, veuTaal in ti'n tied van de
nuijen eerappelj z. ook (sterker en min.) moo swi e f*.
mooswief*, v., -wiever = groentevrouw: wie de
mODswiever de ierste toene van de maTsj huuTde, dee
bekind waos Onder de naom van "Leve ti'n awwen
ummer en de spruit die is kepot", beg6ste ze in hlJ.iJT
heupe te waggele en akk6mpanjeerde met hun kl6mpe
op de plavejje en kletsde in hun han debijjj wie de
mooswiever stoon ze te keke.
ss. mooswieverhood.

nag e mooswief

mooswieverhood*, m., -heuj: de mooSVTouwe zoote
achier hun kiJrTej met de stTUjen hood (alias mooswieverhood) op de kop, boe-6ndeT e jiejelet katoune
ntilJsdeukske geknuip woos.
moot, moot, v., mote, mootsje: 'n - vesj gwl. sjijJj
z. s c h ij f.
mop, mop, v., moppe, mopke = a) gebak: Bosse
moppej b) in het my. geld: deen awwe heet moppej
c) grappige anekdote; grap: 'n gooj - ve'TteUe;
d) verkl. deuntje, liedje: speul ins e miJpke.
S8. moppetTommel; studentemop.
afl. moppig(heid).
morel, morel, v., morelle: morelle ojnooTdkeerse; ook:
merel (me- = mao).
88. morellebeer, -boum.
mores leren, moeres en mores liere: hajt eur moul, oj
veer zulle uuch ins - liere = terechtzetten, ka8tijden.
I morgen, morrege, 1, m., -s = het eerste gedeelte
van de dag: 'ne ZomeTse - ; in de - j van de - tot
ti'n aovend; des (of: 's) miJrTeges; in de - van 't Leven
= het begin. Gewoonlijk hoort men goje morrege
(winse), niet miJrTegej 2, bw. = op de dag die komt
na vandaag: - is 't Sinterklaosj vendaog oj miJrrege
= op de een of andere dag; wat zal ti'n daag van us bringe = de toekomst; nog: - bringe (of:

miJrTege mlJts, of: miJrTege m6ts) = dat kun je begrijpenl dat gebeurt niet!
8S. miirregenaovendj miJrTegemiddag, -nach, -gebed;
-ster, -wien; z. ook m 0 r g e n reg e n, m 0 r r eg e b roe d*; euveTmiJTTege.
II morgen, morrege, m., os: 'ne - land = landmaat.
morgenregen, morregesrege, m., in de zegsw. 'ne en 'nen awwewieverdans, dat doort neet lang.
morgenstond, morregest6nd, m.; niet zeer gebruikelijk, behalve in de overgenomen zegsw.: de - heet
goud in de mOnd.
morille, 1, meijbottel, m., -So
2, morilje, v., -8: 't aajd woord kornoeljes is door de
Franse menuus verdrOnge gewoorde door "champignons" en de meijbottels door moriljes.
Opm. De 8ehrijver (Olterdissen) en andere Maastrichtenaren gebruikten komoelje in de bet. van
paddestoel of champignonj kornoelje, verwisseld wrs.
met kampemoelie dat de bet. v. paddestoel heeft.
miirreg*, z. m u r w en m 0 r reg s t 0 k*.
miirregebroed*, in de zegsw. dee is vendaog en e
miirregebroed op 't kollezje gewees = een blauwe
maandag (eig. tijd van een ontbijt).
Opm. De uitdr. komt voor in een k1uehtspel, gemaakt door ,,'ne Boer en twie luij" (1857). Schu.
morgesbrood = ontbijt.
miirregstiik*, o. = dominees8tuk; slagerst. dikke
lende.
morrelen, m6rrele, zw.; gwl. peutere aon.
morren, ongebr., vervangen door andere woorden
o.a. moppere.
morsdood, morsdoed en (met affekt) morsjdoed, bn.:
iech slaon diech - ; de kerel is -.
morsen; morsebel, ongebr.; vervangen door andere
woorden als knoeje, stTUije, knoejpot enz.; z. echter
be morse n.
mortier, morteer, m., mortere, morteerke = a)
stampvat, vijzel: de besjute in 'ne - jien stampe;
b) naam v. e. bepaald geschut: Onder 't vuur van
de mortere.
mos, mos, m. en 0.: met - begreujdj de - greujt op de
taker, zoe vochtig is 't hoes.
miisj(-)*, z. m us ( - ).
m6sjke*, 0., -s = vliegeplantje: wat me haos op eder
vinsterlatej zaog stoon, waos e - tege de vlegej z. ook
moe sj e.
mossel, mossel, v., -e: petatjrit met --e; ein - in de
haand, ein in 't oug en ein op ti'n taand = mosselen
moeten vlug en warm gegeten worden; dee is good
veur --e te rape = heeft magere kuiten.
8S. mosselekaar, -kraom, -pertijj, -vergijtiging.
mosselemaot*, v., spott. ouderwetses jako der infanterie.
mossel(e)jaan*, m., fig. iem. met veel allegasie;
opschepper; z. eehter ook: I a den.
most, mos, m. = ongegist druivensap: de - begint
te werreke.
mosterd, mosterd, m.: sjink zander - ; geej miech ins
de - = het mosterdvaatje; sjrerrek wie - = (ir.)
van iem. die zwak is; moostiech ouch nag ti'ne debijj doen'l = tegen iem. die (onbevoegd) een
(domme) opmerking over iets maakt en zieh in
het ge8prek mengt.
S8. mosierdlepelke, -piJtsje, -veetsje, -ztilJdsje.
I mot, mot, v., motte, motsje: dao vluig 'n - ; las
van motte hiJbbej e middel tege de motte; dao zit,
kump de - inj z. ook mad e.
88. motjasj motteballen; kleijermot.
af!. mottig(heid).
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II MOT*
II mot*, in de zegsw. iech hOb 'm in de - = ik
doorzie hem.
motjas*, m., -jasse = iem. die pokdalig is: dee
lielike - met s'n roej neus en s'n krom bein.
motregen, motrege, m. = mis en - d'n hieten daag.
af!. motTegene.
milts*, z. muts en morgen.

mout, maajt, m. of 0.: van 't beste - , 't beste aajd
(nl. bier); te wienig - in 't beeT doen; de gemaoleMt me ouch spik.
ss. maajtfebrik, -koep, -meule; maar: haveTmOut.
af!. maajter (= iem. die mout maakt).

'n mOts

= korte aarden pijp, smuigertje: 'n doorgeruikde - ; heeT zaot in 'nen hook aon
'n - te soeke; z. ook m 0 r gen.
mots
mots (bn. met de bet. van afgekort) Kil.
moetse; fro mousse = stomp; Rijnl. Mutsch(e),
Mutze = korte (± 16 cm) pijp met rechte steel
(Rh. Wtb.).
II mots, z. m 0 r gen.
motse*, motsde, gemots = stijfkoppig en nors en
zwijgzaam zijn ontevredenheid tonen, "mOnke":
sjaom dich, zitsteweeT te -? en d'n hielen daag mer en mOnke.
mOtse = duo mutzen, Rijnlands mutze.
ss. mOtskop; z. ook mot sst a if a a r*.
af!. mOtser(d), mOtsig, mOtsetig.
motsje*, 0., -s = oud vrouwtje: dat - met die twie
sjeel ouge en met datneuske plat en dweeTs.
motsje, het verkl. van mot (= gew. Ned. moet,
ontstaan uit moetje, een verkl. van moei = tante).
Verg. de uitdr. 'n aw taant = een oude dame, vrouw.
motsstaffaar*, m., -s = een nors, onaangenaam
mens, een "mOtseT": zoe'ne - wie deen HollendeT
hObste noets gezeen!
mOts (starn van motse) + staffaar
mOtsstaffaar
(= staffier).
mottig, mottig, bn., bw. = pokdalig: sjeel is me
zuster, - is me broM.
af!. mottigheid.
moul(-)*, z. m u i I ( - ).
I moule(-), z. moe I ( - )*.
II moule*, monlde, gemould = a) praten, kletsen:
dee moot in de gemeinteTaod, dee kint good - ; iech
hOb 'ne mOnd en noe moot iech ouch - (aldus antwoordt hij die men verwijt, dat hij altijd het woord
wil hebben); b) zoenen, kussen: zuuch dat jOnk paar
ins-.
mous(ke)*, z. m u i s.
mouskooj*, v., -keuj = koe die niet gekalfd heeft,
guste koe.
mous- = Kil. mousche, mousche koe = vacca
lactaria a tauro non inita; Schu. manskoe, mansekoej.
mousseHne, moesselien, m. of 0.: e kleid van - of e
mousseliene kleid.
afl. moeseliene (bn.).

I mots*, v., -e, motske

<

<
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moutheuvel*, m., -s = a) mol: 't vel van 'ne - ;
b) molshoop: noe zuug miech ins al die -s in de
weij.
In ss. met bet. a meestal mol: mollevel, mollevengeT.
mouvement, moevemint, 0., -e, moeveminsje =
beweging: en wat e - op stTaot; gei - make!
mouw, mouw, m., -e, muike = a) eig. kleedgcdeelte
dat de armen bedekt: e kleid zOndeT -e; op de hadde ze e paar smepe; z'n -e opstruipe; e jOngespekske met vloeTe mttikes; in allerlei zegsw. meestal
als in het A.N. b.v. iemes get op de - spange; get
oet de - sjodde; orrege.s 'ne - aon passe; d'n aap
kump oet de - ; 't achteT de - hObbe = heimelijke
streken hebben; b) eUeboog = gedeelte van een
mouw: de jas is op de -e get veTslete.
[mou:w; mou:we; mui:ke]
ss. mouwstTiepe; hummes-, pofmouw.
moyen, mwajeng, m. en v., -s = middel: is dan gaar
geine weeg of - mie? (1910).
Mozes, Mozes, m.: - en de profete = geld; e kaaf = goedig, zacht man.
mud, 0.: e - kole; ongebr.
muf, muf, bn., bw., muffe; muffer, mufste = onfris,
min of meer stinkend: 'n mUffe kameT; 't ruuk
hijj - .
a11. muffigheid, mufheid.
mug, mok, v., mogke, mokske: de mOgke danse, 't
weurd sjoen weer; heer kreeg e mOkske in z'n oug; 'n
- heet miech gestoke (ook wei: gebete).
ss. steekmok.
muggebeet, mogkesteek, m., -steke en -steek: lavendelolie tege - steke (of: - steek). Minder gebruikelijk is: mOgkebeet, v., -bete.
muggevet, mogkevet, 0.; spott. wegens het niet
bestaanbare: iemes insmere met - ; doeg diech get
-d'rop.

MUIK
muik, moek, v. = geheime donkere bewaarplaats in
de zegsw.: in de - zUte: veur tot de bookvink op
wedstrijd geit, weurd ze iers e paar weke in de gezat, dat welt zegke, tot ze hiWr al deen tied in d'n
duuster zette te moeke.
[moek]
af!. moeke (ww.).
muiken, moeke, moekde, gemoek = in afzondering
zitten: m'ne maan is weer aon de zoep en 'nen aandere
kaan mer altied in z'n hok ligke te - .
[moeke; moekde; gemoek]
I muil, 1, moul, v., -e, muilke = a) bek; min. grote
mond; wat heet deen h6nd in z'n -'I wat heet dee vent
'n - / 't is 'n - wie e kelderlook, wie e sjeerTl'U3ts;
'n groete - hQbbe = veel praats hebben; haw d'n
-; op z'n - kriege = er van langs, op zijn gezicht
krijgen, het onderspit delven; iemes op z'n - geve
= een pak rammel; of: overwinnen; 'n vette -make
= lekker eten, smullen; tegen een lelijkerd, die
zich verbeeldt mooi te zijn: good gemaak van - en
poet en 'ne kop wie 'nen haozewindh6nd; b) in de
verkl. kusje: leveke, geej miech e muilke.
[mou:l; mou:le; mui:lke]
af!. moule (ww.).
2, moele, v., os, moeleke = min. steeds van de
mond, het gezicht van mensen: dee heet miech 'n
- ; e moeleke = iem. met een mismaakte mond
zoals Moeleke de Joed = een vroeger bekende persoonlijkheid; moelekes trekke = gezichten trekken;
iech gaon nao de redOt um de sjoen moelekes van de
stad te zien = de mooie meisjes.
Opm. moeleke heeft nooit de bet. van kusje.
[moele; moeles; moeleke]
ss. moelkiJrrej, -vechte, -werrek; z. ook moe 1j a an*.
II mull, z. m u i 1 die r.
III mull, ongebr.; z. s 10 f.
mullband, moelband, m., -ben: in de h6nsdoog
m6ste de hun de moelben drage; 'nen h6nd z6nder v6ng de velder op.
Opm. moelband is gewoner dan moelkOf'rej, dat
(onder invloed van het A.N.) ook voorkomt.
muildier, -ezel, -paard, moelezel, m., -s of -e: zoe kiJpBig wie 'ne - .
Opm. Men kent alleen moelezel voor de drie woorden muildier, -ezel, -paard.
muilen; mulllwrf, z. m 0 u 1 e* II; m u i 1 ban d.
muis, 1, moes, v., muis, muiske = a) bekend dier:
'n - vaange; heer heel zich zoe stel wie e muiske =
muisstil; iech zwijg wie 'n - = zeg niets; zoe doed
wie 'n - = morsdood; met maan en moes vergoon;
muis(kes) vaange (of: make) = zich vervelen, geen
raad weten met zijn tijd; e muiske vaange = belletje trekken; 't waos mer e muiske = iem. die belletje
heeft getrokken; dat muiske heet e stertsje; b) dik,
vlezig gedeelte van de hand; ook van een dierenlichaam gwl. in verkl.: iech Mb miech in de - van
m'n rechterhand gesnoje; juffrouw gej miech get geruik vleis, meh van 't muiske; c) in de verkl. rotje:
de koejOnges goojde e paar muiskes in de zaol.
[moes; mui:s; mui:ske]
ss.fleer-; veldmoes; z. ook v u u r m u i z e r*.
2, mous, v., mouske = troetelwoord v.0or een ~eis
je, vrouw: leej, lekker mouske! geej mtech e mudke.
[mou:s; mou:ske]
ss. z. de vlg. lemmata; mouzetenneke, -terrej, -vel.
af!. mouze (ww.).
muisjes, z. m u i z eke ute I t j e s.
muiskat, mouskat, v., -katte = kat die goed muist:
'n gooj - is die Angorakat neet.

II MUNTEN
muiske*, z. m u i 8 I.
muiskleur, moeskleur, v. = grijsachtig: - is 'n
sjoen kleur, ze steit good bijj die witte hoore.
muisstil, muiskesstel, bn., bw.: ze hele zich-.
multele*, muitelde, gemuiteld = wroeten: eig. in de
gr6nd - ; fig. die kerels vertrouw iech neet, ze zien
altied aon 't - of vreigele.
I muiten, mute, muutde, gemuut = mien: boe-in
spriew en raove - .
II muiten, mute, muutde, gemuut = in opstand
komen: de Spaonse seldaote slogen aon 't - .
afl. muter, muterijj.
Opm. Onder A.N. invloed ook: muite, muiter,
muiterijj.
muizegat, mouzelook, 0., -loker: stop get glaas of
vergijtigde terref in dat - oon de plint.
muizekeuteltjes, mouzekeutelkes, my. = a) muizendrek: doo mote muis zitle, kiek ins wat 'n - ;
b) muisjes: besjute met - = anijskorrel met suiker
er omheen op beschuiten als traktasie bij geboortes; z. ook g e b i e t (s)* (= A.N. gebijt).
muizemaaltiJd, mouzemaoltied, m. = eten zonder
drinken: geinen draank? dat is 'ne -!
muizen, mouze, mousde, gemous = a) van katten:
muizen vangen: de nuij kat mous good; 't mom al
wat van katte kump; 'n aw kat liet 't - neet = ook
in de ouderdom verloochent men zijn aard niet;
b) zoeken, rondsnuffelen: ze ging ins op zolder - ,
of ze dao SomB 't speulgood vOnt.
ss. mouskat.
muizenest, mouzenes, 0., -nester: Onder 't hinnekot
woos 'n hiel-; z. ook vlg. woord.
muizenissen, mouzeneste(r), mv.: e paar glazer beer,
dat verdrijf de - .
muizeval, mouzeval, v., -valle: de maan met de
mouzevalle kaom langs! 0, juij! daan gicf 't rege.
mul, mol, bn., moUe; moller, molste = pulverig,
niet vast: in de mJJlle grond dabbe.
afl. miJlligheid, miJlheid.
mulder, molder, m., -s = molenaar; niet zo gebr. als
me u 1 e nee r*; zegsw. de - verzoepe = meel n1.
als de bakker te veel water bij het bewerken van
het meel doet.
mun(-)*, z. m 0 n d ( - ).
munt, 1, munt, v., -e, munsje: zellevere en gouwe -e;
'n verzameling van aw --e; valse munte; met gelieke
- betaole; - oet get sloan = toepassen voor zeker
doel; dee nump alles veur bare - aon = is zeer
lichtgelovig.
[munt; mOOte; mOOsje]
ss. muntbieljet, -stiJk, -weze; goud-,pas-,zellevermunt.
afl. munte (ww.).
2, maont, in de zegsw. kop oj - (goje) = kruis
of munt.
Opm. In de straatn. De MiiiJnt en dan m.: heer
woent op De MiiiJnt, is MiiiJnt wrs. een ander woord.
I munten, munte, muntde, gemunt = geld slaan:
gemunt goud, zellever, geld.
[munte; mtlntde; gemOOt]
ss. aonmunte.
afl. munter.
II munten, 1, munte, gemunt; (in de regel in een
samengest. tijd met v. dW.): a) doelen op: dat
waos op diech gemunt, dat gezekde = tegen jouw
gericht; b) als zijn mikpunt uitgekozen: 't op iemes
gemunt hObbe; heer heet 't op dat boonsje gemunt =
zoekt het te krijgen.
[gemtlnt]
2, miionte, miionde, gemiiont (vero.).
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MUNTER
munter, munter, m., -8 = iem. die mUllt slaat, gwI.
in de koppeIing valsmunter (of: valse munter).
murw, morreg, bn., bw. = a) overrijp: 'n - peer;
-e kies = zachte weke kaas; b) zonder weer8tand
meer; op; meIig: veer zullen 'm ins get van ze salaris
aojnumme, dilt zal 'm wei - make; heer zokde mer
euver de verkezing, iech bin - devaan gewoorde.
[mo:rreg]
afi. mUrrigheid.
mus, mosj, v., mOssje; mosjke = op mossje sjete; blijj
zien met 'n doej - ; 't menneke van de -; ete wie 'n = weinig; miJssje ander z'nen hood (of: z'n mots)
Mbbe = zijn hoed niet afnemen (als groet).
ss. mossjeneij, -hagel; miJssjesWb (= fijne hageI),
-nes; hoesmosj.
muskaat, mesjaot, m.: geer dee wet, boe - en knojlook
bijj van pas kump; - , kruijnegel en keniel verbranne
dich d'n ingewande.
ss. mesjaoteblom (z. foe lie), -neut; neutemesjoot.
muskus, muskes, m. (e = a): 't ruuk noo - ; de reuk
van dee - is neet oet te hawwe.
ss. muskesreuk, -stank.
mute*, z. muiten Ienll.
muts, mots, v., -e, motske = hoofddeksel voor
m!mnen en vrouwen: zet diech 'n - op, want 't is
kaajd; 'n hoeg lake - ; 't vruike droog e wit motske;
me zouw 'm ander 'n - vaange = hij is neerslachtig,
zonder weerstand; es heer 't in z'n - krijg = in zijn
bol krijgt; dao steit 'm z'n -neetnao = daar heeft hij
geenlust toe; datis zoevases 'n -mete (niet: zeven)
keelbensje = zeer vast; met de - nao get goje = een
slag er naar slaan; nog: 'n Torkse - ; z. T u r k s.
ss. miJtselint, -winkel; bere-, jOnges-, pelisie-, slaop-,
tee-, vrouwemots.
ss.-aft. miJtsemeker.
aft. gemlJts.
muur, moer, m., mor, morke: 'nen hoege - ; 'ne
blinne - ; de miJr waore van brikke; fig. en dan
steiste veur 'ne - = kunt niet verder; aon de hing e portret van de Keuningin = wand; 'ne Moer
zoot op 'ne - en e Muurke op e miJrke.
[m6er; mo:r; mo:rke] verg. Moo r I.
ss. moeranker, -vas; kelder-, kloesier-, stads-, tOssemoer; vesting-, zijjmoer.
muurbloem, moerbI6m, v., -bI6mme = a) eig. achier
in d'n hooj hadde ze moerb16mme geplant = steenviolier; b) meisje, dat op een bal geen danser
krijgt: Marieke woos stiej van de gij, ze waos nog al
ins - gewees op de bal van de Mommes.
muzeIvrouw*, v., -e = komische vervrouwelijking
van MuzeIman.
muziek, muziek en meziek, v. en 0., muziekske en
meziekske (e = a): -make; op de - vaan; met volle
- ; Franse en Duitse - ; doo kump de - van de
staj; e brieljant - zal d'n hulen aovend speule =
muziekkorps, orkest; dao zit - in = daar zit weI
toekomst in; of: Ievendig van aard zijn; Manes dee
good op e meziekske k6s speule = mondharmonica;
z.ook t r e c h t e r.
ss. mu- en meziekoovend, -book, -does, -instermint,
-lieraar, -sjool, -tent; dans-, kamer-, katte-, kerrek-,
piano-, sjiiUerijj-, stajmuziek, -meziek.
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MYSTERIEUS
muzikaai, muzikaal en muzzekaaI, bn., bw. (·ze- =
-za-): in de riistied onspan ziech e zier - gesprek =
over muziek handelende; de jang is zier - = voor
muziek begaafd; e - gehuur = zoals nodig is om
muziek goed te horen en te vatten.

muzikante met dikke trom
muzikant, muzikant en muzzekant, -e, muzikensje
en muzzekensje (-ze- = -za-) = a) kenner van
muziek en bespeler v. e. instrument: Pieters, diech
bis ouch -, diech begrips miech; b) beroepsspeler,
soros enigsz. min.: 'ne blinne (straot)muzzekant; de
muzikante krege doors.
ss. muzikante-, muzzekanteleve, -mop; staj-, straotmuzikant, -muzzekant.

muzikante met bOmbardOn en sjuijtrompiit
mysterie, misterie en miesterie, 0., -8 = a) geheim,
inz. bovennatuurlijke waarheid als geIoofsartikel:
't - van de Drijjvoldigheid; b) verborgenheid,
onbegrijpelijk iets: boe dee aon de sent kump, dat is
veurus e-.
mysterieus, misterjeus en miesterjeus, bn., bw. =
geheimzinnig: 'n - gesjiedenis; doeg neet zoe - =
raadselachtig.

N

NAAMDAG

N
n, n, v., n's of n'ne, n'eke: dao menkeert 'nn; hUUTS
diech in loupe 'n n?
na, nao, 1, bw., naoder, 't naoste = a) dichtbij:
- aon 't haTt; iemes te - kamme; b) met op =
behalve: op twie - ; nog: VeuT en - kwaome de a:w
vrun binne = langzamerhand; dan is 't leveke veur
en leveke - = steeds opnieuw; 2, vz. = a) achter
(van plaats of tijd): die - us kamme; - Pa08e, tien OTe; - taofel; b) naar: - de stad goon; - de
bioskoop; 3, vgw. = zoaIs: - ederein wet; z. ook
nader, naast en naar II.
ss. naobiioTs, -bedach, -bedink, -berouw, -broeluJ,
-dinke, -doen, -doors, -gen6g, -kamme, -neef, -rope,
-sjriewe enz.; naober.
naad, naod, m. en v., naoj, naodsje = a) met naald
en draad bewerkte verbinding: de - is los; 't
niiiJdsje oppeerse = eig.; vroeger een soort ontgroening van een kleermakersleerling. De oudere knechts legden de nieuweling op tafe) en met
een warm persijzer werd hem over zijn broek
gestreken. Na deze ceremonie was hij in 't gezelschap opgenomen; 't kleid zander -; heer nejt z'ne
- = hij doet zijn zin; dee nejt ze naodsje in de
fijnigheid = hij weet weI wat hij doet; 't niiiJdsje van
de kous welle weite = het fijne van de zaak; z. ook
d r a a d; b) voeg, en dan in het mv. meestal naode:
de noode van 't sjeep briewe; nog: heer UJp zich de
- oct = loopt zeer hard, loopt zich uit de naad.
ss. binne-, boete-, rolnaod.
naadgaren, naodgare, 0.: iemes VeuT 't -laote zitte =
iem. de moeilijkheden achterlaten; het gelag laten
betalen. Opm. noetigare, volksetymologische wijziging (noed = A.N. nood); z. no e d gar e*.
naal, naof, v., naove = middenstuk van wiel ofrad:
de spake aon de - vasmake.

naaidoos, nejdoes, v., -doeze = doos met naaibenodigdheden: hiiOre moon had van sigarekiskes 'n
- ineingefitseld met kopere negelkes d'rop.
Opm. Gewoner is nejkiskc (= A.N. naaikistje).
naaien, nejje, nejde, genejd = met naald en
draad werken: - liere en nejeers weurde; de jOOgste
geit oet - ; kinste miech dat eve -? iemes 'ne knoup
aon z'ne jas -; m'n ma heet miech dat in m'n kleijer
genejd = sterk op 't hart gedrukt.
ss. nejgaTe, -mesjien, -meidske, -sjaol, -werrek; aonein-, in-, opnejje.
afl. nejeers, nej( t)sel.
naaiklstje, nejkiske, 0., -s = naaidoos: 't - van
Vrouw Verzjeve waos bekind op 't gans Gressje.
naaisel, nej(t)sel, o. = de steken bij elkaar bij iets
dat is genaaid: pas op, of de rits 't - door.

naaister, nejeers, v., -e, nejeerske (ne- = a): de snijders en -e werrekde neet op St.-Jacob; e kwezelechtig nejeerske; thans ook weI nejster; vero. bijvorm
is najjeers b.v. iech, es maTchand-tailleuT, kin toch
neet met de snijders en de najjeerse de loes goon sjete
op St.·An (1894).
ss. hoesnejeers.
naakt, naaks, 1, bn. = a) zonder kleren, bloot: 'ne
-e mins; -e errem; sleeg op ze - lief; me /rump in de wereld en geit - d'roet; met ze - viJtsje zoot 't
errem kinneke op de ka:wwe stein; op de -e gr6nd =
zonder bedekking; b) zonder middelen: 'ne naaksen
hood = kale mijnheer; c) flauw: 'n -e mop; 'ne -e
kerel; 2, 0.: al dat - ; 3, naakse, m.- v., mv. =
enkelv.: kinstiech 'ne - in z'n tea sjicte of'nen appel
in z'n tes steke? Drijj -e en eine zander humme
(titel van een klucht).
ss. naaksgebore; p6ddel-, pollekernaaks.
ss.-afl. naaksluiper.
afl. naaksigheid, naaksheid.
naaktheJd, naaksigheid en naaksheid, v., -heden:
bedek d'n -; aonstoet numme aon al die naaksighede in dat muzeum = voorstellingen van het
naakte, naakte beelden enz.

'ne nooljekokeT
naaid, naolje, v., -s, naoljeke = m'n - is gevalle,
geef miech 'n nuij; good met de - kinne umgoon;
't oug van de - ; dooT 't oug van 'n - gekrope =
ternauwernood ontsnapt; - en dTaod; dat is van pis (of: tot) dTood oetgekOmme = van het begin tot
het einde; met de heite - get nejje = te vlug en dan
slecht afwerken; -s veme = knOpsjinkele*, z.a.
en z. ook zoo m.
Bijv. noold, ndol(d)sje (b.v. in ss.) en nooje, nliojeke.
ss. nooljekoker, -kosse; stop-, striknoo(l)je; denne-,
kompasnaold.
naam, naom, m., -e: wie is euTe - en wie de - van
eur VTOUW? gein -e neume; oct ziene - , oet - van
hiiiJm = op zijn gezag, van zijnentwege; in Gods
- ; op - van iemes = als op zijn naam geschiedende; sjnef doo d'ne - = Iettertekens van de
naam; heer heet de - (van) rick te zien = men zegt
van hem, dat hij rijk is; 'ne goje - hiJbbe =
bekend zijn als goed, bekwaam enz.
ss. naomfies, -keertsje, -pleetsje; noomsverandering;
duip-, eige-, iere-,familie-,jOOges-, meidskes-, sjeld-,
spot-, veur-, sOOdagsnaom enz.
afl. naomelik; noomloes.
naambordje, 1, naombreedsje, 0., -s: e kopere - op
de deUT.
2, naompleetsje, 0., -So
naamdag, naomsdaag, m., -dage = de dag van iems.
beschermheilige: miene - is 19 mief't; de Pruus
had kopsig volgehawwe, tot 't ouch ziene - waor;
Z. meij II.
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NAAMLOOS
naamloos, naomloes, bn., bw, = anoniem: de naomloeze sjrijver van dat stok oertel; hiel get leuges; iemes in de gezet aonoalle; 'n naomloeze vennootsjap.
afl. naomloesheid.
naamval, naomval, m., -valle: 't Latien heet zes
naomoalle; me zeet in d'n ierste - in 't Mestreechs:
deen awwen ezel, in 't Hollans: die ouwe ezel.
naapen, naoape, aapde nao, naogeaap (naogeaapde):
nadoen (op belachelijke manier): de groete luij
welle - ; ze apen us alles nao, zellefs in eus kleijer.
afl. naoaapster, -aper, -aping, -aperijj.
I naar (akelig), ongebr. evenals naarheid, vervangen
o.a. door akelik(heid), beroerdig(heid), verfelend.
II naar, nao*; z. n a.
naargelang, naogelang = naar verhouding, evenredigheid; 1, vgw.: - heer awwer tooort, begreep
heer z'n vrouw beter; met dat of tot: - tot heer awwer
woort; 2, vz, met van: - van zakes; 3, bijwoordelijke uitdr.: dat is allemaol - gemaak; en alles - .
naarmate, naomaote, vgw. met of zonder dat of tot
= overeenkomstig: - (tot, dat) 't later woort, kreeg
Harieke miejer honger.
naarstig, neerstig of nierstig, bn., bw. = ijverig,
vlijtig: 'ne -e lierling; - bezig zien.
afl. neerstigheid, nierstigheid.
naast, 1, naodste of naoste, bn., bw. = a) het vertrouwdste, intiemste: de - kinnisse, vrun; b) meest
verwant: de - femilie zaot op de rouwbenk; c) kortst:
de - weeg nao hoes is langs de J eker; d) het laagste:
wat is de - pries? e) dichtst bij: 't jongste keend lik
miech 't - aon 't hart; 2, naoste, m.- v., my. =
enkelv. = medemens: van z'ne - gei koed spreke;
z'n - moot me leefhobbe en vergeve; z, ook n a d e r.
SSe naosteleefde; evennaoste.
Opm, Als vz. is naodste (of: naoste) niet gebr. A.N.
naast de deur; daar-, hiernaast; Ma. neve de deur;
dao-, hijjneve.
nabedenken, 1, naobedink, o. = bezorgdheid bij
nadere overweging: zonder - get doen, euversteke,
geld in 'n zaak steke enz.
2, naobedach, 0.: met, z/mder - heet 'r dat gedoon.
nabij, naobijj, 1, bw. = dicht bij: get van - bekieke;
Keersmes is - = aanstaande; 2, vz.: - de stasie;
- de Vrietof,
Opm. kortbijj wordt dikwijIs in plaats van naobij.i
gebruikt, maar dikwijIs niet als SSe beschouwd; het
heeft dan geen eenheidsaccent en rnen schrijft de
delen vaneen; z. ook n a d e r b ij.
afl. naobijjheid.
nabijheid, naobijjheid, v. = a) het nabij zijn: de van Luik en Aoke heet op Mestreech groeten invlood
gehad; b) de ruimte, dicht bij iemand: in de - van
de aw Maosbrok lik 't Overe.
naburig, naoburig, bn.; meestal met in, oet denaobersjap, of op andere wijze omschreven.
nabuur, naober, m., -s, naoberke = buurman: beter
'ne goje - es 'ne slechte (of: wijje) vrund; veer hobbe
plezerige -so
naoberse, v., my. = enkelv. = buurvrouw: 'n leef
- ; wee waos in 't konsaer d'n -? eus - had eUef
stoks vie.
afl. naobersjap.
nabuursehap, naobersjap, v. = a) het zijn van nabuur inz, de naburen: de hiel - kwaom fillesetere;
b) nabijheid: in de - woende ouch 'ne jeger.
naehkaar*, v., -kare = kar, waarmee vroeger de
Iandbouwers de inhoud der beerputten uit de stad
des nachts naar het land vervoerden: 't waor of dao
'n - had geoare, die leekde, zoe rook 'to
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NACHTSCHUIT
naehstelllnqske", 0., -s = kastje met kamerpot: me
zaog 'n kamer met einige meubele, bee-onder e - de
aondach trok; z, s tell i n g s k e* en n a c h tt a f e 1 t j e.

e nachUiofelke
naeht, nach, v., nachte, nechske: de hiel- hobbe veer
in de kelder gezete; 'n duuster - ; (tot deep) in de - ;
's nachs; dat waos miech e nechske veur noets te oergete.
SSe nachdeens, -jak, -keers, -trein, -verblief,. keers-,
paos-; gistere-, midder-, vannach.
ss.-afl. euvernachte.
afl, nachtelik.
naehtbraken, 1, krawake, z.a,
2, nachbrake: dat kump van dat - .
nachtegaal, nachtegaoI, m., -e, nachtegaolke: ze zink
wie 'ne - ; de - ! ao! iech weit al, woe 'r zit.
SSe nachtegaolenes, -zaank; ook: nachtegaolsnes,
-zaank; basterdnachtegaol; z. f 0 vet.
naehtjapon, nachjepon, rn., -jeponne = nachtkleed
voorvrouwen: 'n aajdnejeerskeinhaore -met 'n reutekeers in de hand, kwaom d'n trap aof; 'ne wolle - .
nachtmerrie, z, m a a r II.
nachtmis, naehmes, v., -messe = de eerste mis in de
nacht van Kerstmis: wie laat is de - in Slevrouwe?
nao de - goon.

e nachpitsje

naehtpitje, nachpitsje, 0., -s == a) waspitje op drijvertje: 'n duuske met -8; b) iem, die graag Iaat
opblijft: ze heiden 'm 't -: oeur 't sletingsoor ging
heer noels nao hoes.
naehtraaf, nachraof, m., -raove = iem. die's nachts
doende is, inz. die tot laat in de nacht uitgaat:
in 't Staotestraotsje kwaomen 'm twie nachraove tege.
naehtrust, nachros, v. = de rust van de slaap
's nachts: iemes z'n - steure.
naehtsehuit, nachsjuit, v.; in de zegsw. dee kump met
de - = van iem. die onkundig is van iets dat reeds
bekend is, die met een maatregel te laat komt.

NACHTSLOT

nachtslot, nachsloot, 0., -sloter = afsluiting bij
nacht: doeg de deur eliken aovend op 't - ; e - aon
de deur make.
nachttafel(tje), nachtatifelke, 0., -s = tafeltje naast
iems. bed; gwl. met kastje voor een kamerpot: de
fles middesijn stOnt op 't - en daoneve stOnt de
wekker. z. afb. bij nachstellingske.
nachtwaeht, 1, nachwachter, m., -s = nachtwaker.
2, pompjee, m., os; z. po m pie r.
nachtwcrk, nachwerrek, 0.; in zegsw. als: dat woort
weer - = weer laat in de nacht.
nadeel, naodeiI, 0., -e = schade: - van get Mbbe,
6ndervinde; tot - van z'n gez6ndheid.
afl. naodeilig.
nadellg, naodeilig, bn., bw. = schadelijk: --e gevollege; - werreken op; e - saldo = niet batig.
nademaal, naodemaol, vgw. = daar, omdat: - (tot
of: dat) iech toch van plan bin oet de stad te goon,
intresseert miech de verkezing niks.
nadenkelijk, naodinkelik, bw., bn. = bezorging opwekkend;
Opm. Niet zeer gebr. = duo nachdenklich.
nader, naoder, bn., bw. = a) dichterbij: 't humme is
- es (of: wie) de rok; dat lik - veur de hand; heer is
- verwant met miech es met diech; b) van meer nabij, beter: iemes - liere kinne; dat zal - blieke =
meer in bijzonderheden; - onderzeuk = nauwkeuriger; c) later: --e beriechte oofwachte; veer
spreke us nog ins - ; d) spoediger tot het doel
leidend: de weeg euver Hasselt is - (gwl. korter bijj);
nog: de deur - loote = laten aanstaan.
ss. naoderbijj.
af!. naodere (ww.).
naderbij, naoderbijj, bw. = dichterbij: - kOmme;
iemes van - liere kinne.
Opm. In plaats van naoderbijj gebruikt men korter
bijj meer bij plaatsbepaling.
naderen, naodere, zw. = dichterbij komen: veer de stad; van tijd: de broeloj, de Keersmes begint te - ;
(toneelaanwijzing) Pol en Lewie - Pie; ref!. dao
naodert zich Meij (1856).
af!. naodering.
Opm. In plaats van naodere gebruikt men thans
o.i. meer korter bijj komme.
nadcrhand, naodcrhand, bw. = later: en - is heer
weer alles vergete.
nadorst, naodoors, m. = dorst; a) na onmatig gebruik van alkohol: - Mbbe noo de fuif; b) na
gezouten, pikante spijzen: van dat gepeperd koske
krijgme - .
nadruk, naodrtik, m., -drtikke = klem, kracht: met
- verklaorde de veurzitter, tot heer tege dat veurstel
waor; met groete - waarsjoude de pestoer tege dat
vasteloovendsgezetsje; - op get legke.
af!. naodrokkelik(heid).
nafta, naf, m.: veur die vlekke oet te doen mooste gebruke.
nagaan, naogoon, ging of gong nao, naogega( a )nge =
a) achter iem. lopen: iech ging haor nao en zaog ze 't
VefMrringestrootsje ingoon; b) onderzoekend volgen; inspekteren: 't personeel moot altied weurde
naogegange, anders lOp 't op d'n doer mis; c) in
onderdelen beschouwen: veer zolle die rekening nag
ins - , want dao moot 'n abuis zien.
nageboorte, 1, naogeboorte, v.
2, bed, o. = (van vee, paarden en koeien) vlies dat
na de geboorte afkomt: 't - moot nog kdmme; 't blijf lang achter.
Schu. kent bed in dezelfde bet., eveneens Ru.

NALATEN

nagel, nagel, m., negel, negelke = a) hoornachtig
bedeksel aan Yinger of teen: z'n negel snijje op
vriedag; it ze SOmB Mor negel op? op z'n negel biete;
'r heet krom negel = steelt; b) spijker, metalen of
houten pen: de kop van 'ne - ; zellevere negelkes;
'ne - insloon; 'ne - uon iemes z'n doedskis zien;
geine - hobbe um z'n vot te kretse = doodarm zijn;
nog: (aardew.) negelke = kegelvormig pinnetje,
om in de oven geglazuurde borden enz. te ondersteunen in de s t a ti n d e r* (A.N. staander);
z. s t a and e r.
ss. negel-, nagelfebrik; negel(e)sjierke, -vijlke; krets-,
kruij-, vingernagel.
af!. negele (ww.).
nagelborstel(tje), negel(e)beurstel, m., Os; gwl. negel(e)beurstelke: boe is me negelbeurstelke?
nagelen, negele, zw. = met nagels bevestigen:
Slivvenier woort aon 't kruus genegeld.
ss. vasnegele (ww.).
nagenoeg, naogenog, bw. = op weinig na, zo goed
als: heer is - beter; z'n sjold heet heer noe - betaold.
nageven, naogeve, gaof nao, naogegeve = a) toegeven: 't heet lang gedoord, meh de awwers Mbbe toch
mer naogegevc; b) lof of blaam geven: geistig waos
heer, dat moot me 'm - ; heer waos zier populaer, meh
me gaof 'm nao, tot heer vdal te vaal in de kaffees laog.
nagloeien, z. n a 0 k a ti I e*.
nahouden, naohawwe, heel nao, naogehawwe =
a) met d'rop = voor zich beschikbaar houden:
heer heel twie knechs en drijj meeg d'rop nao = in
zijn dienst hebben; e sjoen boetegood veur de zomer
d'rop - ; b) iem. iets Diet vergeven, blijven wrokken over: heer heet mieeh dut lang naogehawwe, tot
ieeh 'm ins had oetgemaak veur 'ne gekierde jas;
noohawwend zien = wrokkig.
najaar, naojaor, 0., -e = herfst: in 't - waor d'n
oorlog oet.
ss. naojaorsaovend, -kerremis, -weer, -z6n.
nak*, z. n e k.
naken, ongebr.; vervangen o.a. door korter bijj kdmme, naodere.
nakijken, naokieke, keek nao. naogekeke = a) met
de ogen volgen: ze keek 'm zoe lang nao, tot heer neet
mie te :den woos; b) in aIle onderdelen nagaan: de
rekeninge, de peperre (good) -.
nakomeling, naok6mmelillg, m., -e = a) kind: met
z'n vrouw en twellef --e kwaom heer aonwandele;
N apoledng had mer eine mannelijke - ; b) inz. in het
my. nageslacht: wat zulle em -e (of: zal em naokdmmelingsjap) daovaan wel zegke?
af!. nookdmmelingsjap.
nakomen, naokomme, kaom of kwaom nao, naogek6mme = a) achterna komen: dat jongste keend
is laat noogekomme, 't sjeelt wel vief jaor met 't
veurleste; b) vervullen: z'n plieehte - .
afl. naokOmmer; naokomming.
nakomer, naok6mmer, m., -s = jongste kind dat
laat na het voorlaatste is gekomen: Lewieke is 'ne
- , heer is altied get zwaak gewees.
nalaten, naolaote, leet nao, naogelaote = a) bij zijn
dood achterlaten: wie heer storref, leet heer twie
ziWns nao; b) doen erven: z'ne nook heet hOOm twie
hoezer naogeloote, us niks; c) achterblijven als de
maker sterft: de naogelaote gediechsjes, handsjrifte
van • •. ; d) invloed hebben uitgeoefend: 'nen depen
indrok - ; e) niet doen wat men verwacht; verzuim~n: z'n plieeh - ; ieeh kin neet uuch te
fillesetere op eure meij.
af!. naolootensjap; naolaotigheid; naolaotenis.
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NAOLAOTENIS
naiatenis, naolaotenis, v., naolaotenisse = erfsteIling, erfenis: de - is mie es e miljoen.
naiatensehap, naolaotensjap, v., naolaotensjappe =
hetgeen iem. pij zijn dood nalaat; erfenis: de bedroog 'n ton.
naiatig, I, naolessig of naoliesig, bn., bw., met Idemtoon op noo- = 'n --e vrouw en 'ne wte maan, wat
moot van dat hoeshawwe terechk6mme; dat de Mestreechtenere wei ins get - waore in 't dnderhaajd van
die walle, is neet te verwdndere.
an. naolessigheid, naolestigheid, nooliesigheid.
2, naolaotig, bn., bw. met Idemtoon op -lao-.
afl. noolaotigheid.
nalopen, naoloupe, leep nao, naogeloupe = a) achter
iem. aanlopen: veer lepen 'm nao, meh inins waos
heer verdwene; z. ook n a lop e r t j e; b) geregeld
volgen, fig. jacht maken bij iem. op gunst, vriendschap enz.: de kezers - um stumme; heer heet miech
langnaogeloupe veur m'n hoes te koupe; dat meidske
liJp de jdnges noo = eig. en fig.
afl. naoluiper; nooluiperke.
naiopertje (spelen), naoluiperke (speule) = krijgertje
spelen: 's middags mochte ver - speule.
namaak, naomaak, m. = a) het namaken van: - is
verboje; b) nagemaakt voorwerp: iech hiJb die vaas
es ech gekoch, meh 't is mer - ; in mien hoes geine - .
namaakseI, naomaakseI, 0., -s = namaak: dat is mer
- (enigszins min.).
namaais, naomaols, bw.; gwI. hijjnaomaoIs; z.
hiernamaals.
namaken, naomake, maakde nao, naogemaak; nabootsen van voorwerpen: naogemaakde bl6mmej
bankbieljette - j ook: 'n handteikening - .
namelik, naomelik, bw. = te weten: heer is - pas
getroud.
namens, naomes, bw. = uit naam van: - de keuninginj - de femilie bedaanke veur de ier.
namiddag, I, naomiddag, m., -middage: in de koom e mJoer dnweer op.
2, naodemiddag, m., -middage: de - woos altied
verjelend.
ss. noo(de)middagoor, -trein, -zan.
nao(-)*; naod(-)*, z. n a ( -) en de hieronder vlg.
lemmata; n a a d ( - ).
naogen, nao-uige, uigde nao, naoge-uig = nakijken:
achter de gardijn stant ze 'm nao te uige; met z'ne kop
in 't look, uigden 'r 't leech noo.
naokiiiHe*, kaOlde nao, naogekaold = nagloeien: lang
had de groete zannenheerd naogekM[dj z. k a 0 I e.
niiHe*, naolde, genaold = langzaam zijn, talmen,
zeuren: iech zeukde mer veuroet te kOmme, bang dat
iech haw te lang gendiJld (Weustenraadspelt geneuld).
ndlJle, weI hetzelfde woord als ned. neu(te)len
(Rijnl. nolen) = zich met beuzelingen ophouden,
leuteren, zeuren, talmen; Twents-Achterhoeks
noalen = zeuren, zaniken.
naolesslg, -liessig*; nao(l)je*; niiisdook*; naosjikke*,
z. n a I a t i g; n a a I d; n e u s doe k; n astu r e n.
naoventrint*, bw. = a) in de buurt van: heer dreigde
ederein dee 'm - kwaom; b) ongeveer: 't leverde ach gtJlde op.
naoventrint, contaminatie uit naovenant en umtrint.
naoze*, zw. = er van langs geven: kom oet, iech zal
diech - (Delruelle).
I nap, ongebr. in de bet. van drinkschaal, enz.
II Nap, afkorting van N apole6ng en met verId. N epke:
toen dit joor oorlog woorl gemaak en Nepke, in z'n
ier geraak, zoe nijdig es 'ne kriekel woort.
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NAUWELIJKS

Napoleon, Napole6ng, m.: -, es heer z'n iezervreters
inspekteerde; napole6ng, m., -s = 20 frankstuk:
veur twie -s kinste 't hiJbbej z. ook Nap II.
nar, ongebr.; gwl. gek.
narijden, naorijje, rijjde nao en reej nao, naogerijje
en -gereje = a) iem. rijdende volgen: veer zien 'm
dadelik noogerijje, meh zaogen 'm neet miej b) iem.
in zijn werk nagaan en op zijn tekortkomingen
wijzen; achter de broek zitten: dee jdng is good,
heer heet verstand, meh me moot 'm -.
narreslee, ongcbr.; z. bell e s lei j*.
nasmaak, naosmaak, m., -e, naosmeekske: deewienheet
'ne - j ook fig. 'ne bittere - had die kwestie veur us.
nasturen, naosjikke; z. zen den.
nat, naat, I, bn., bw., nater, naatste: 'ne naten dookj
de grand is naat; 't is boete - en kaajdj zoe - wie 'n
.katj - bezwet; e - noojaor, 'ne nate zomer = met
veel regen; wie dekser - , wie ieder e gaat = als
linnen dikwijls gewassen wordt, is de kans op scheuren groot; met 'ne nate vinger lijme = zeer gemakkelijk overhalen; de nate gemeinte = drinkebroers;
2, 0., vloeistof inz. in toepassing op wijn en drank:
ze - en ze druug Mbbej doo velt - j 't is ei pot-.
afl. natigheid, naatheid.
natheld, z. nat t i g h e i d.
natie, nasie, v., os: veer Mestreechtenere zien 'n apaarte
- j nog: heer is van de - = Israimet.
natlonaal, nasjenaal, bn., bw.: 'ne --e fiesdaagj dinke (-sje- = -sj.,-).
nationalitelt, nasjenaliteit, v., -e (-sje- = -sj.,-): wat
is dee z'n -? versjellende --e woore vertegenwoordig
bijj de kdngkoer.
ss. nasjenaliteitsbewies.
nattigheld, natigheid, v. = het nat, vochtig zijn:
de - van de grdndj heer begint - te veulej = eig.;
fig. = begint onraad te bespeuren.
natuur, natuur, v., nature, natuurke = a) aard: de
- van die bieste is; van nature begaofj tege de - j de
bedorreve - van de mins = geaardheid; dat is z'n
twiede - = door gewoonte een vaste karaktertrek;
b) in tegenst. met kunst: teikene nao de - j c) landschap: van de - hawwej in Gods lieber - .
ss. natuurgetrouw, -geveul, -kennis, -kunde; enz.
diechter-, kunsteneersnatuur.
afl. naturelikj clnnatuur.
natuurlijk, naturelik, bn., bw. = a) dnechte --e
kinderj b) van nature eigen: e -verstand; c) ongekunsteld: 'n --e hawwing; d) door de natuur voortgebracht: --e grenzenj e) van zelf: de Mba - geliek.
afl. naturelikheidj dnnaturelik.
nauw, nej, bn., bw., nejje; nejjer, nejste = a) gierig,
vasthoudend, schriel: die luij zien zier - ; grampeer
is allied - geweesj b) scherp, stipt: - op get Lettej
dat mooste neet zoe - numme, de wMrd waore in drif
gesprokej este zoe - loers, zag 'ne kaveepeeer, dan
... ; c) rakelings: dat waos - (de Zangs).
nej heeft sleept. predikatief, attributief o. enkelv.
en als, bijw., in alle andere gevallen stoott.
Opm. Verschillende bet. van A.N. nauw komen
niet voor in het Ma.: nauwe schoenen = ing sjeunj
nauw aangekomen = pas aongek6mmej A.N. in
het nauw, Ma. in de pits, in de rats, in de petrin.
ss. nejjemoeds;
afl. nejjigheid (= inz. gierigheid, schrielheid).
nauwelijks, I, koelik of krie, bw.: heer rappeleerde
zich -,weez'nfemiliewaorjz. krie*, kwalijk.
2, nauweliks, bw.: - waos heer toes (gwl. koelik of:
pas); - (of: koelik) genclgj z. ook n e j j e rno e ds*, (te) n au wern 0 0 d.
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nauwernood (te), nejjernoeds, bw.: -

wi8 hefJT:r.ich
nog te prikke, 't sjeelde gein haor of 'T laog in 't wattJT.
nauwgezet; nauwkeurig, ongebr.; gwl. pfJTsijs, puntelik; gwI. akkumat, eksak.
navel, navel, m., -s, nevelke: hefJT had e lienteike booe
z'ne-.
ss. navelbensje, -bf'euk, -stf'aank (= navelstreng).

neep, z. noepe*.
neepjeskapje, -muts, z. n i eve I s k e p k e*.
I neer, neer, bw.: op en-.
Opm. nedeT is ongebr. Het komt alleen voor in
enige ss. of afl. als nederig, Nedef'land, nedeTlaog.
Anders steeds in ss. neeT-: nefJTbuige, -goeje, -goje,

naveldon*, v. = slagerst. dunne borst; z. afb. bij beest.
navenant, naovenant, 1, vgw. = a) in aanmerking
genomen: - (tot) hefJT zoe riek is, leef hefJT zifJT
invoudig; b) naargelang: (al) - 't wefJT zal zien; (al)
- ze bleffe of mawwe; 2, bn. = naar verhouding:

Opm. Daarenboven wordt nefJT zeer vaak vervangen door nao Onder; z. by. ned e r w a art s.
II neer(-)*, z. n i e r ( - ).
neergooien, neergoje of -goeje, goojde of goejde neer,
neergegoojd of -gegoejd = iets of iem. op de
grond, de vloer enz. gooien: 't wflTf'ek - = laten
liggen inz. staken .
neerhangen, neerha(a)nge, hing of h6ng neer, neergeha(a)nge = naar beneden hangen: met nefJT-

komen, lieg sjeun, enfin alles is -; met -e sjeun;
z'n wiUITd, zouw me zegke tot

3, vz. = volgens: -

. . .; z. ook n a

0

v en t r in t*.

naooenant < nao + fr. al'avenant, metinvloed van
A.N. navenant of naar ad venant. Schu. navenant.
navorsen, ongebr.; vervangen o.a. door naozeuke,

oetspikkelfJTe.
navraag, naovraog, V. = vraag naar iets, nader
onderzoek: - daen nao iemes, nao get.
nawijzen, naowieze, wees nao, naogeweze = eig.
met de Yinger van achter op iem. wijzen, de aandacht vestigen, meest fig. en ong.: es dot oetkump,

zulle ze miech hijj met de vingfJT -.
nazaat, ongebr.; vervangen o.a. door naokdmmeling.
nazetten, naozette, zat nao en zetde nao; naogezat
= beginnen met najagen; vervolgen: de Franse

woorte naogezat tot bijj Vise; hefJT sprOng weg, mtJT
d'n deendeT zat 'm dalik nao.
Opm. naozette heeft gwl. een inchoatieve bet. en

heeft betrekking op een bepaalde handeling; verg.
n a 0 zit t e* (A.N. nazitten).
nazien, naozien, zaog nao, naogezeen = a) iem. met
de ogen volgen, die zich verwijdert, gwl. naolofJTe,
-kieke; b) nagaan, onderzoeken: 't WflTf'ek van de

liegste klas -; iech zal dat nog ins -, iech gluif evels,
tot 'T gein fout is gemaak.
nazitten, naozitte, zaot nao, naogezete (dikwijls:
achternaozitte) = voortdurend najagen: de jang

meidskes (achtfJT)naozitte.
Opm. naozitte heeft gwl. duratieve bet. verg. n a 0z e t t e* (A.N. nazetten).
neder, ongebr.; z. nee r.
nederig, nederig, bn., bw.: 'n -e begijn; met e - haTt

of - van hart; - um vfJTgiffenis vTaoge.
afl. nederigheid.
Opm. nederigheid, behalve in kerkelijke taal niet
zeer gebr.; z. ook opm. bij nefJT I.
nederlaag, nederlaog, v., -e: 'n - lijje.
Nederlands, Nederlans, 1, bn., bw.: de -e taol; dinke.
.
2, zn., O. = a) de taal: 't - is 'n meujelike taol VeuT
de Franse; b) les in Nederlands: twie ore - geve.
Opm. NedeTlands is min of meer officieel, gwl.
spreekt men van Hollands en bedoelt daarmee
dikwijls niet-Limburgs.
nederwaarts, ongebr.; n a 0 6 n d e r.
neef, 1, neef, m., neve, neefke: 'n houwelik Wsse en nich; 't is nog zoe sWk - van miech = in de
verte familie.
ss. achtemeef.
afl. geneve.
2, koze, z.a.
neen, nein, 1, bw.: jao en -; op get - zegke; - zeet
hefJT, heer zeet -; - wach = nou en of; - , dot had
iechnoeta gedach; 2, zn., 0.: zejao en ze -daokinste
op aon.
Als bw. (zeer beleefd) ook n e i n t; Z. j a.

-hange, -hole, -k6mme; temefJT.

haangende flTf'em.
neerkomen, neerk6mme, kaom of kwaom neer, neergek6mme = a) naar beneden uit den hemel dalen:
de rege kump nefJT, laote veer nao binne goon; b) naar
beneden komen, treffen: de sleeg kwaome nefJT op

z'ne T(jk; de vleegmesjien, de bom kwaom nefJT midden
in de Maos; b) te beurt vallen van zorg en moeite:
noe kwaom alles allein op hiJiJr nefJT: de kindeT VfJTzmege, koke, wasse, strieke, enfin 't hiel hoeshawwe.
neerleggen, neerlegke, lag neer, neergelag = a) op
een bepaalde plaats leggen: Uk dot meta - (op
taofel), andeTs sjnijjste dich nog; de kop - nl. op een
kussen, overdr. sterven; b) zich van iets ontslaan:
de pen - = er geen verder gebruik van maken;
de waopene - = de strijd opgeven; 't direkteursjap,
ze biiOnsje -; 't wflTf'ek - = er mee ophouden,
staken; c) refl. gaan liggen: lek diech noe wefJT nefJT
(nl. om te slapen); zich bijj get - = erin berusten.
Opm. Gwl. zegt men daonefJT-, denefJTlegke.
neerlfggen, neerligke, laog neer, neergelege = op de
grond of elders liggen: dodelik velt 't book en daan
lik 't(nefJT) op de nate grOnd.
Opm. Gwl. zegt men daonefJT-, denefJTligke.
neerslaan, neersloon, sloog neer, neergeslage = naar
beneden slaan; omslaan: de rand van z'nen hoed was
nefJTgeslage; de ouge - = benedenwaarts blikken;
b) neerwerpen plat ter aarde: de rege heet 't kore op

't veld nefJTgeslage.
neersJachtig(heid), ongebr.; gwl. omschreven of door
andere woorden vervangen o.a. melankeliek, tf'istig,

mismeujig.
neerslag, neerslaag, m. = a) regen: de - (gwl. TegenetJTslaag) - van deze maond; b) scheik. term. praecipitaat: de - in de TeageeTbuis had 'n gTeun kleur.
ss. regenefJTslaag.
neerstig*; neeste*, z. n a a r s t i g; n i e zen.
I neet, niet, v., -e = luizenei: de kop vol niete; z.
n i e u w j a a r; woe -e, zien, zien ouch luis
kwade oorzaken hebben kwade gevolgen.
II neet*; negeJ(ke)*, z. n i e t I; nag e l.
ncgen, nege, 1, telw. a) hoofdtelw. (zelfst.) drijj maol
drijj is -; aile nege! = een geluksworp; (bijv.) de
-keigelefJTs; b) rangtelw. op paasj - = negende;
2, zn., v., neges, negensje = naam van het cijfer:

dao steit 'n -; dao stOOt 'n - op z'ne bulletin.
ss. negetien, -MndfJTd, -tal, -wekes.
SB.-afl. negejiiOrig.

afl. negenste, negende, negetig.
negende, negenste of negende, rangtelw., 1, bn.: de
- maond van h{jOr drach; 2, zn., m.-v. en 0., my. =
enkelv.: de - kreeg de pries; 't - van = 9de deel.
negenoog, negenuiger, m., -s = boosaardige zweer:
dee - deeg verdOlde pijn; las van 'nen - hObbe.
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negenuiger*, z. neg e n 0 0 g.
negenwekers, negewekes, mv. = vroege aardappeIen:
iech hOb lekker spruutsjes en -, seldenjj en Mmk6mmers, reep 't mooswiej.
negewekes = Rijnl. niingweekes (Rh. Wtb.); Ru.
negenweek- en negenwekenpatat = vroege aardappel; Schu. negewekemans of negewekemannen
= vroege witte aardappels, volgens Schu. in
Limb. negenweeksche.
neger, neger, m., -s, negerke: missjenaris bijj de-8;
zoe zwart wie 'ne - .
ss. negerkleur, -ras, -stam.
afl. negerin; negere (ww.).
neglizjere* ofnigglizjere*, zw. = verwaarlozen;contaminatie: vernigglizjere.
neigen, neige, neigde, geneig (geneigde), genege
= overhellen tot: ze woos iers geneig noo hdOm te
luustere, meh ze veranderde gaw van meining.
afl. neiging.
neiging, neiging, v., -e = a) overhelling: vMI Mbbe um ouch ins met te doen; b) genegenheid: opvatte veur de vrundin van ze zuster.
nej(-)*; nejeers*; nejjernoeds*, z. n a u w ( -) en
n a a i ( - );
n a a i s t e r;
n a u w ern 0 0 d
(t e).
nek, 1, nek, m., nekke, nekske: 'ne stijve - hobbe;
eine in de - sjoppe (of: zien) = schade berokkenen
(bedriegelijk); iemes op z'ne - geve = er van langs
geven inz. overwinnen; op z'ne - kriege = er van
langs krijgen inz. overwonnen worden; me zouw de
- breke euver de beurstele en de ummere; parodie
van een lied uit een opera: 0 bel ange, 0 Lucie, breek
d'ne nek en val in twieje; drej 'm de - um = eig. en
fig. ombrengen, "breken".
ss. nekslaag, -spier, -vel; speknek.
ss.-afl. hardnekkig.
afl. nekke (ww.).
2, nak, m., nakke (vero. en thans gwI. als "boers"
aangevoeld): in de gawwigheid sloog ze 'ne knien in
z'ne - ; noe mer de lanteries oet, dim is 't veur de te breke; de Pruse houden 'm in de - en 'r kOs nao
hoes touw goon (bedoeld is Napoleon III).
nekken, nekke, nekde, genek (genekde) = eig. iem.
de nek breken; doden; gwl. machteloos maken, de
genadeslag geven: de doed van z'ne zoon heet 'm
genek; die spikkelasie heet 'm veur good genek, heer
is straoterrem.
Opm. de nek breke is gebruikelijker dan nekke, dat
wei A.N. invloed is.
nel, nel, v. = naam van een kaart in het jasspel, de
"dam": jas en - hObbe.
nemen, numme, naom, gen6mme (afw. ww. v. o.t.t.
heer nump; geb. w. mv. nump) = a) met de hand
vastgrijpen: num e potloed en sjriej op; e keend op
de sjoet, d'n errem, bijj de hand - ; b) in allerlei fig.
"bet. evenals in het A.N. b.v. in oonmerreking -,
ter harte - , get op zich - , aojsjeid - , e besluut - ,
notiesie - vaan, de meujte - um, ros -, 't woord enz.; c) nuttigen: ze naome 'ne gojen tMg, eder ei
kanjekske; d) zich bedienen van: iemes tot getuige
- ; e) zich van iets voorzien: 'n kouts aon de stasie
-; 'n vrouw - ; f) aanvaarden: wete te geve en te - ;
iemes get koelik - ; iemes - veur wat 'r is = daarvoor houden; g) veronderstellen: num ins tot heer
Luigi nog: ze naome gedold met 'm = hadden.
[numme; ne-om; gen6mme; nu: m; nu: ms; nu: mp]
ss. aoj-, aon-, beet-, door-, deil-, in-, met-, trok-, oet-,
veur-, wegnumme.
afl. nummer; be-, onto, vernumme.

278

II NET

nemport (wie, wee, wat)*, = onverschillig hoe, wie,
wat: doeg 't mer, - wie; iech haw miene mand neet
veur - wee; geejt get, - wat.
nemport < fro n'importe.
nenne*, nende, genend = vero. ned. ninnen d.i.
drinken van (kIeine) kinderen; z. ook n ina.
neomist, neomis, m., neomiste = pas gewijd priester: es ze de - nao hoes brachte oet de kerrek.
neri, nerref, v., nerreve, nerrefke = a) zenuw gwl.
i.h. mv.: heer heet 't op de nerreve; doo krijgste 't van
op de nerreve; b) streng van een blad: de - van e
wellewiegerdblaad; verg. zen u w.
ss. nerrevekoors, -pijn.
nergens, 1, norreges, bw. = a) op geen enkele plaats:
ze k6ste 't - (of met dubbele ontkenning: ntJrreges
neet) vinde; - ter wereld kump zoe get veur; b) niets
(steeds met bw.): iech weit - (of met dubbele ontkenning: nOrreges neet) vaan; dat deent - touw (of:
veur); dat liek - nao.
2, nieverans, z.a.
Dering, ongebr.; gwl. kommers.
Derreve*, z. n e r f.
Derrike* en nirreke*, nero, nirrikde, gener·, genirrik
= herkauwen: twie keuj zien kraank, ze - neet mie;
ook wei n err i n g e.
Ru. nerken en erken; KiI. en mnI. edericken,
ericken = ruminare. Misschien is er verband met
ned. neerkauwen; z. Wdb.
nest, nes, 0., nester, neske = a) verblijfplaats van
vogels (ook van andere dieren): e - mossje; fig.
heer besjit z'n eige - = bedrijft ontucht in zijn
eigen huis; e miere-, e mouze-, ratte-, wespenes;
b) een worp jongen: e - jOng hun; fig. ze is oet e good
- ; c) slaapplaats: sandags geit heer dropkes drinke,
smoondags lik heer in ze - te stinke; d) onaanzienlijkstadje,dorp:moteveernoenoozoe-verhuize?
ss. nesei, -vere; krejje-, kroep-, sttJb-, vogelnes; z. ook
onder a.
afl. nestele (ww.).
nestel, nestel, v., -s = a) koord (als onderscheidingsteken) op uniform of livrei: de lakejje met zellevere
-s op de livreij; b) malie aan de veter: 'ne rijjstariel zander - .
nesteien, nestele, zw. = a) een nest bouwen: elikjoor
- dao zwallebers, dat is 'n teike van geltJk; b) refl.
zich vestigen (dikwijls ong. als vijand): de weuste
Noormanmetz'n bende, deekaomzich-hijjin 'tland.
nesthaar, neshaor( e), mv., neshiiorkes = eig. dons van
jonge vogels, dikwijls overdr.: zoejank pdoterke dee
de neshdorkes nog op heet = nog jong, onervaren is.
I net, net, 0., nette, netsje = a) vanggereedschap
van jagers en vissers: e - veur veugel, vesse te
vaange; de veugelvengers met hun nette op de sjouwer
trokken al vreug 't veld in; fig. achter 'I - vesse;
heer spot met al eur wette, heer vluig uuch door ettr
nette; b) gevlochten voorwerp met grote mazen
o.a. bergplaats van het haar: m'n (haor)netsje is
kepot; e nuij netsje veur de eijer in te koke; c) bagage
bergplaats in treinen enz.: tek dee pungel in 't - .
ss. nethumme,-werrek; eijer-, haornetsje; ves-, vogelnet.
n Det, net, 1, bn., bw., nette; netter, netste =
a) keurig, (minder sterk) deftig, fatsoenlijk: 'ne
nette mins; e - meidske; dat steit - ; b) geen fouten
vertonende tegenover kIad: - sjrij; gwl. als koppeling gevoeld; c) juist, precies: de his nog - op
tied; in deze bet. is gewoner zjus, persijs; 2, zn., 0.:
get in 't - sjrieve.
ss. netkajee, -sjrij.
afl. nettigheid, netheid; netsjes.

NETEL
netel, nietel, v., -e = bekende plant: heer veel met ze
geziech in de -e = brandnetels; de beate hin lek wel
ins 'n eij in de -il = de beste breister laat weI eens
een steek vallen; verg. een andere zegsw. bij
verspreken.
ss. nietel(e)dook; nietelekoOTs; lrrannietel.
neteldoek, nietel(e)dook, 0.: e kledsje van - ; gardijne
van-.
afl. nietel(e)doke (bn.).
netelig, ongebr.; vervangen o.a. door hatelik, dillekaot.
netelkoorts, nietelekoors, v. = ziekte, uitslag van
rode puistjes op het lichaam: iech wouw, totste de kreegs; heer heet - .
netig*; netoert*; netter( -)*; neuIen, z. n i e t i g;
nietwaar en toert*; etter(-); natHe*.
neuken, neuke, neukde, geneuk (geneukde) = a)
(plat) stoten, stompen: ze neukden 'm d'n trap aof;
verg. 0 p n e u k e r*; b) (plat) zeuren, zaniken:
de vervelende kerel, heer kint zoe - ; c) obscene betekenis.
afl. geneuks, geneuk; neuker( d); verneuke (ww.).
neuker(d)*, m., neukers = vervelende zeurkous:
't is 'ne echte - .
neum( -), z. n 0 e m ( - ).
neus, 1, neus, v., neuze, neuske = a) reukorgaan:
'n groete, lang - hiJbbe; z'n - oetsnauve = snuiten;
iech bloojde oet m'n neus; alles is meugelik behalleve
z'n - aof te biete; oneig. evenals in het A.N. o.a.
neet wijjer zien es z'n - laank is; z'n - vcur iemes,
get optrekke; 'n - kriege = een weigering; (dat geit
dich) langs d'n - (met het gebaar van een Yinger
onder de neus strijken) = mis; veer zullen 'm dat
ins Onder z'n - hawwe (sterker: vrieve) = fig. voor
de voeten werpen, eraan herinneren; 'r maak vdol
van z'n - = is trots; iemes de pieringe oet z'n wellen hole = willen uithoren; z'n - euveraal in
steke = zich met alles bemoeien, van alles het fijne
willen weten; iech had 'm in de - = raadde wat hij
wilde; 'n gooj (of: fijn) neus (of: hOnsneus) hiJbbe
= gauw de lucht van iets krijgen, er achter
zijn; langs z'n - weg zoe get zegke = (quasi) argeIoo;s 't neuske van de zallem = het puik; werrem
-, werrem leefde; b) bij verg. de - van' ne sjoon;
nog: dee lOs niks bove z'n - = houdt van drinken.
ss. neusgaat, -vleugel, -wies; wiesneus.
afl. ncuze (ww.).
2, DaOS, v., naoze, naOske (vero. en als "boers"
aangevoeId): me zuut pardjen gein - aon diech
(spotlied op een boerin); hiJb geer cur - dao in
te steke?
ss. gaapsnoos.
nensdoek, na()sdook, m., -deuk (vero. en thans als
"boers" aangevoeld) = (driepuntige) halsdoek:
doeg dich d'ne - um; Neske met Mor potsje Onder
More - , verd:wijnt; Appeltruke More roeje rok
stant breid oet, dao euver kaom de fiejelette jak met
e geel en wit ndosdeukske um d'n hals en de strnje
(alias mooswiever- ) hood op More kop.
Opm. naosdook wordt sorns ook weI in de bet. van
zakdoek gebruikt. Allicht diende soms de ndosdook
voor beide doeleinden. Men sprak echter ook uitdrukkelijk van halsnaosdook.
neusgat, neusgaat, 0., -gater: wied stOnten 't peerd de
neusgater ope, boe d'n damp oetsloog in dewinterkaw.
neuswijs, neuswies, gwI. wiesneus, z.a.
nent*, nente(-)*, z. no 0 t, not e ( - ).
klein
nenteke*, 0., -s (verkl. van neut = noot)
aardig kindje.

NIESTE*
nenzelaar, nenzeleer, m., -s of neuzeIere = talmer,
teut: dee plekker woos miech te zier 'ne - .
afl. neuzeleerster, v., -so
nenzelen, neuzele, zw. = talmen, dralen, teuten:
heer bleef zoe get veur de deur - ; neuzel neet zoe!
k6m toch door!
afl. neuzeleer(ster); gencuzel.s, geneuzel.
nevel, nievel, m., -s = grondwolk, mist: 'nen dikke-;
'ne liechte, blouwe - hOng in 't parek.
ss. nievelvlek; oovend-, milrrege-, herrefsnievel; z.
ook nievelskepke*.
afl. nievelechtig, nievelig; benievele (ww.).
nevelaehtig, nievelechtig, bn. = nievelig*; z. n evel i g.
nevelig, nievelig, bn. = nevelachtig, mistig, dampig:
- weer; me kin neet good zien, 't is te - .
neven, neve, vz. = naast: ze woene - miech; dat is
neet - de deur = vrij ver; heer heet get - zich goon
= hij verbeeldt zich heel wat.
Opm. neve vervangt bijna steeds het vz. naast, z.a.
ss. nevebedoeling, -dael, -persoon, -staond.
afl. neves.
nevens, neves, vz. = a) naast: twie keerse - d'n
altaor; - de deuT; b) vergeleken met: - diech bin
iechniks.
Opm. neves is minder gebr. dan neve, komt wei nog
al voor in ss. en afl. zoals nevesdien; boe-, dao-,
hijjneves; beneves.
nevensdien, nevesdien, bw. = daarenboven: en heet heer gooj studies gemaak.
nevralgie, nivvralzjie, v. = neuralgische pijnen: hiJbbe.
nieht, 1, nissje, 0., Os, nissjeke: me nissjeke kump 'n
week lozjere; 't is e - van Pie.
ss. achternissje, -nissjeke.
nissje nich + verkleiningsuitg. -sje (nissjeke heeft
dan een dubbele verkleiningsuitg.) of
fr. niece.
2, nich, v., nichte, nissje (nich is minder gewoon dan
nisje): 'n houwelik Wsse neef en - ; 'n - van de
pestoer.
ss. achternich.
nied(-)*, z. n ij d ( - ).
niemand, niemes, onbep. vnw.: dao woos - (of met
dubbele ontkenning: niemes neet) te zien; - waos
nag doo; bin iech dan -? vraag, wanneeriemandzich
gepasseerd voelt; - geneump, - geblameerd; thans
ook niemand; vero. niemens; verg. iemand.
niemes < niemen « nie + man) + s.
nier, neer, v., nere, neerke = bekend menselijk en
dierlijk orgaan: zehiJbben 'm'n -oetgenomme; 'nwandelende - ; ze heet 't oon de nere = ziekte van de nieren; neerkes in boter gebakke; de neerkes steken 'm =
hij doet zich tegoed aan; heer heet de neerkes zach ligke
= hij is iemand die graag en veellacht; of: is nog
jong en onervaren; in hart en nere = door en door.
ss. neerkwaol, -krenkde (of: nerekrenkde), -stein;
nerevet, z. afb. bIz. 24; kaafs-, rinsneerke.
ss.-afl. neervorremig.
niersteen, neerstein, m., -stein: heer heet las van - ;
'ne - zoe groet wie 'n huif.
nierstig(-)*, z. n a a r s t i g.
nieste*, 1, niesde, genies = bluffen, opscheppen:
nies toch neet zoe met d'n deftige familie.
nieste, denominatief van Nies (of: Nieste) de vermaastrichtste naam van een bekende bluffer in
bet begin der 20ste eeuw. De officiele naam luidde
Nijst(en).
2, m., -s = bluffer: 't is miech 'ne nieste; z. ook
vlg. woord.
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NIESTEKE*
niesteke*, 0., -s = kleinste borrel(glaasje); ons aldus
opgegeven.
I niet, neet, 1, vnw. in enige zegsw. zoals: te - goon,
te - doenj es - kump tot eet, kint eet z'n eige - j
2, zn., o. = het niet-zijn: oet 't - te veuTsjijn kammej
3, bw. van ontkenning, soms nog met en: iech en
weit 't - ; iech VTOOg, oj heer 't - en wis; mie vTaog
iech - ; - wienig = nogal veel; - sjtom = vrij
slim; dao hUUTt - de minste mood touw = in het
geheel niet; 't woos - ins gemeind = zelfs niet;
- zoezier tot heer lestig is, meh heer deit niks; - mie
es lien sent; niemes neet? iech twiejel, of heer - al te
aajd is; -lache hUUTI natuuTlik - j dat -I; z. ook
n i e twa a r.
Opm. Als vnw. wordt in plaats van neet ook soms
niks gebrnikt, b.v. A.N. voor (of: om) niet, Ma.
veuT (of: um) niks.
ss. neettegenstaondej neettemin.
afI. netig( heid).
II niet*, z. nee t 1.
nietel(-)*, z. net e I (- ).
nietlo, netig, bn., bw. = a) zonder kracht: e beslum
- verklOOTe; b) zeer gering, zonder betekenis: e
- vensje.
ss.-af!. netigverklaoTing.
afl. netigheid.
niets, niks, 1, vnw., bw., te1w.: - gei bezej hObbe van
speule; - had heer mie euver; - sleeks gedoon
hObbe; - liever es noo hoes goon; - is plezeriger es
saaves 'n gooj sigaaT; heeT is - minder es ginneroolj
VeuT, um - ; VeuT - is doed; dee - van zich maak,
dee is - = men moet zijn licht niet onder de korenmaat plaatsen.
Opm. Voor de vorm neet z. n i e t 1.
2, zn., m.: dat geld is eigelik 'ne - .
ss. niksbeteikenend, -zegkend; niksniJtser; z. ook
niksefiks*.
nietteoenstaand, neettegenstaonde, I, vgw.: - (tot)
heer z'n bes deeg, zakden 'Tj 2, vz.: - m'n waarsjouwing ging heer in 't Drijke zwumme.
niettemin, neettemin, vgw., bw.: - gaof heer de
mood neet op; en (of: mer) - ging heer in z'n kOpsigheid zich verkleije.
ss. desneettemin.
nietwaar, 1, neetwoer, tw.: geer begTept dat toch -I
2, netoer, netoert, toert, two (e = ;I): en 't lap al
d'rop aon, netoert/ wat e weer, toert; versterkt met
noe: medaml doot dat toch, toert noel
Opm. De slot -t = het, 't (niet waar het) is een t,
die ook weI geplaatst wordt achter woorden als:
m'nhier, b.v. joot m'nhiert!
nieuw, nuij, I, bn., bw. = a) sinds kort belltaande:
- eereppelkes van St.-Pieter; es - sjeun krake, dan
zeet me: ze zien nog neet betaold = pas gekochte;
heer liet zich e - hoes bouwe; 'ne nuijen hood ophObbe; b) tegenwoordig, modern: de nuijen tiedj
c) nieuwsgierig, benieuwd: iech waor -, wat in dat
krenske weer bedisseld weurde zouw; ze waos erreg denao, om te hure, wie 't met hiiOTe !/lOon ging; (Jrreges
neet - (of: nuijig) nao (of: veur) zien = niet gaame
hebbend, niet belust op; d) na iets of iem. anders
komende: steek 'n - sigaar op; de nuije kosgenger;
'n - maog; nog: 't -leech = nieuwe maan; Ridder
van 't - leech = ridderorde van de vroegere
societeit Momus; 'f - testamint; 2, zn., 0.: 't - (of:
'tnuijke) is devaan = het nieuwe; z. ook n i e u w s.
ss. nuijgebore, -straot; opnuij (of: opnuijts); obbenuij
(of: obbenuijts).
ss.-afl. nuijerwets.
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NIEUWJAARSBRIEF
afl. nuijeling; nuijigj nuijigheid; nuijheidj nuijts;
(be)nuije (ww.).
nieuwbakken, ongebr.; gwl. (keers)veers.
nieuwen, nuije, nuijde, genuijd = benieuwen: 't zal
miech - , of 'T kump.
nieuwerwets, nuijerwets, bn., bw. = volgens de
nieuwe manier, mode: --e meubele; zich - kleije.
af!. nuijerwetsigheid, nuijerwetsheid.
nieuwheld, nuijigheid en nuijheid, v., nuijhede; z.
nieuwigheid.
nieuwloheld, nuijigheid, v., nuijighede = a) het pas
gemaakt zijn, pas voorkomende, in verschillende
toepassingen: de - van de meubels deit nog get
VTeemd aonj de - van dat idee trok 'm QQ'TIj b) iets
dat te voren nog niet bekend was: elektTies leech
woos wen nog in MestTeech 'n - ; van al die nuijighede, wie radio, zien veer neet gedeend.
Opm. In de bet. van pas gebeurd feit, bericht
hiervan gwl. nuijts, nuijke, noevel.
nleuwjaar, I, nuijjaor, nejaor, o. (met klemt. op
-jaor; evan ne- = ;I): met - ; 't - viere; zoolig-,
de kop vol haoT, de kop vol niete, dan loot ze meT
mete (spott. nieuwjaarswens); 2, nuij, o. (elliptisch
voor nuijjaor): van 't aajd in 't - mere.
ss. nuijjOOTsdaag (met klemt. gwl. op -daag), -mOTrege (met klemt. gwl. op -mOrrege), -veziet, -wuns.

'ne nuijaoTsbTeej oet 1890
nieuwjaarsbrlef, nuijjaorsbreef, m., -breve = a)
brief, waarin men iemand een gelukkig nieuwjaar
wensi:: nog versjellende nuijjaorsbreve mote beantwoorde; b) mooi geschreven, met een of andere afbee1ding versierde brief, die vroeger de leerlingen
op de lagere school naar een op het bord geschreyen model aan hun ouders schreven en welke brief
zij op nieuwjaarsdag in de familiekring voorlazen:
't joedejungske, dat gaar gei nuijjOOT op deen daag
had, brach 'ne manjefieke - met noo sjaol.

NIEUWS

NOEDGARE*

nieuws, nuijts, 0.: good, sleeh - j gei - , good - j
aajd - j sleeh - heet gooj bein = een droevig iets,
voorval wordt gauw bekend.
ss. nuijtsberiech (= nieuwsbericht).
nieuwsgierig, nuijsjierig, bn., bw. = belust op
nieuws; verlangend iets te horen, te zien, dat eig.
niet voor ons bestemd is: de vrouw van Loth waos
erreg - j ieeh bin - um te hUTe, wiet geer 't dao
maak; - noo get zien; - VToog heeT, wievMl dat
kosde; heer is neet - , mer heer wet gere alles; z. ook
ni eu w 1 c.
Opm. nuijsjierig heeft nu eens de klemt. op nuij-,
dan op -sjie-.
af!. nuijsjierigheid.
nieuwtje, nuijke, 0., os: aldeTleij - 8 vertelle; 't - is
al devaan oof; z. n i e u w 2.

nijgen, nijge, nijgde en neeg, genijg = het hoofd en
de kniren buigen om eer te bewijzen of te groeten:
deep - veur de Keuningin.
nijlpaard, nielpeerd, 0., -peerd: wie iech aon de Niel
kaom, koch iech sebiet e - (1883).
nijnagel, z. n ij dna gel.
nijpen, niepe, neep, genepe = eig. met de vingers of
anderszins knijpen (in deze bet. gwl. pit s e*,
z.a.), gwl. fig. in de bet. van snerpen: 'n niepende
, kaw; de erremooj kin zoe - .
nijptang, ongebr., z. pit s tan g*.
nikkel, nikkel, o. en m.: de - vaan 't stuur is beros;
als naam v. e. vroegere munt ook mv.: iech hadnog
mer e paar -so
ss. nikkelmunt, -staol.
afl. nikkele (= van nikkel); vemikkele.
nik-nak*, m. = zeer kleine koekjes met een beetje
suiker er op, zeer liCht van gewicht. Sommige
hadden de vorm v. kleine dieren, andere hadden
gaatjes, waarin men de dieren kon zetten.
nik-nak
eng. knick-knack = snuisterij, lekkernijtje.
niks*, z. n i e t s.
niksefiks*, m. = niets: wetste watste krijgs! 'ne
gouwe - .
niksnut, niksnotser, m., -s = iem. die voor niets
deugt: Meister Kellever waor 'ne - en 'ne lanterjanter.
nimmer, nummer, bw. = nooit: dat zal - gebafJre,
dat is - gebMrd. Gebruikelijker is en was noets.
ss. nummermie.
nina, in het wiegeliedje: nina kinneke, slaop en daeg
d'n uigskes touw.
nippertje, nipperke, 0.: 't is op 't -; z. ook t i pp e le*.
nir(re)ke*; nissje(ke)*, z. n err i k e*; n i c h t.
niveau, nivo, m., nivoos = a) waterpas; waterspiegel: de Maos heet in de winter hMren hoegste bereik; b) fig. hoogte, peil: dat werrek steit op 'ne
liege - .
no, z. no de.
nochtans, 1, entans, 'ntans. bw.: 'tis'm-dutelikgezag.
2, nochtaans, bw.: -, 'tprekein,de kerrek, datis 'n
zier verheve pliech.
3, taans, bw.: ieeh uk dich - , me leefste keend.
Opm. Het gebruikelijkste in de spreekt. is entans,
'ntans.
noddele*, in de zegsw.likneet te - = te zeuren.
node, noej, bw. = a) nauwelijks: 't leste woord woos
- gesproke; meh 6nsier is - veurbijj of hun ekstaas
die geit weer zakke; b) ongaarne: wie - ze ouch oet
hMre winkel gdng, Ze zouw 't daen.
Opm. In uitdr. als van node hebben (of: zijn)
gebruikt men nuttig (hObbe, zien).
noden, nuje, nuujde, genuujd = uitnodigen: iemes
op de broelof - ; neet edeTein woort genuujd; femilie
en kinnisse woorten op de kerremis genuujd; z. ook
ongenood.
nodig, nudig, bn., bw. = door de behoefte, de omstandigheden vereist, niet kunnende gemist worden: dat waor op de ierste plaots - ; dao moot - in
veuTzeen weurde; zn. 't nudige, 0.: 't nudige moot
'T zien.
afl.nudigheid;6nnudig.
nodigen, z. noden en uitnodigen.
noedgare*, 0., in de zegsw. VeuT 't - zitte = in het
nauw zitten b.v. 'nen 6ngelllkkige sjeunmeker kaan
gei sWkske leer versnijje of 'r zit veur 't - (1856);
z.ook naadgaren.

<

e nievelskepke
nieveiskepke* en ievelskepke*, 0., -s = ouderwetse
vrouwenmuts, neepjeskapje, -muts: es ze oetging,
dan dToog ze nog altied e - .
nievelskepke = Rijnl. Nivelskap(pe) = einfaches,
weisses Miitzchen eng anschliessend, ook Ivelskap(pe) (Rh. Wtb.). Sch. vermeldt als Limb. nevelskap = kinderslaapmuts en als Ma.(I) jevelskap =
eenvoudige, bonte vrouwenmuts.
nieverans*, nieverens*, bw. = nergens (vero.); verg.
ieverans*, ieverens*.
nieze, neeste, neesde, genees: iech hiJb 'n kaw te
pakke, iech moot edeT kier -; es iemes vTeuger neesde,
dan zachte de luij: God zegen uuch! en de MestTeechteneers die gere Frans spTaoke: que Dieu vous binisse
et V0U8 donne un nez comme une cuisse.
ss. neespoejer.
nigglizjere*, z. neg Ii z j ere
nijd, nied, m. = bittere afgunst: - en haat zien
altied gewees; jeh toen, veer Mste geinen haat en - .
[nied]
ss. niedoer, niedwoTtel.
af!. nijdig; benijje (ww.).
nijdas, z. n ij door.
nijdig, nijdig, bn., bw. = zeer boos, kwaad: Mer
woort wie langer wie nijdiger; ze keek miech - aoo;
- wie 'ne kriekel, wie 'ne welle knien, wie 'nen doorgesnoje piering, wie 'n spin.
[nij:dig]
af!. nijdigheid.
nijdigheid, nijdigheid, v. = boosheid, kwaadheid:
Mer wis neet, wat 'r mOs daen van - .
nij(d)nagel, 1, niedwortel, m. = langs de nagel ingescheurde huid; stroopnagel: zoe'ne - is lestig,
me stoet zich zoe gemekelik en daan pits 't of bloojt 't;
2, niednagel, m.
nijdoor, niedoer, m., -e en -s = afgunstige, benijder:
wat sjeelt us, dat 't - 8 spit, en haat us in 't geheim
veTrit; Grummelmans, dee - , heet us dat gelap.
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NOORMAN

NOEI*

noei*, z. nod e.
noernen, neume, neumde, geneump (geneumde)
a) een naam geven; bestempelen, betitelen met:
dat neum iech deefstaal; b) zeggen, welke naam iem.
of iets heeft: maan en peerd - ; 't keend bijj z'ne
naom - ; niemes geneump, niemes geblameerd = de
dader wil ik niet noemen; gein naome - ; c) een
naam uitspreken: um noe mer get te -.
ss. opneume; neumelfWeerd.
afl. beneume; geneump; 6nneumbaar; neumer.
noerner, 1, neumer, m., -s = iem. die noemt (ongewoon).
2, noemer, m., -s = term in de rekenkunde: de van ein breuk.
noen, noon, v. = middag: de z6n doorgleujt de stelte
van de-.
noepe*, mv.: eure maan heet jao niks es polletiekein z'ne kop = knepen, streken.
noep, hetzelfde woord als het vero. ned. noop =
steek, stoot; Rijnl. Naupen = streken.
noerere*, zw. = voeden, zogen: zijj noereert zellej.
noerisant*, bn. = voedzaam: wat is 't noerisants i(
veur de minse?
noerituur, v. = voedsel, inz. moedermelk.
Opm. noerere en noerituur hebben een eufemistisch
karakter.
noest, ongebr.; met noeste vlijt, Ma. met groeten
iefer, zier iefertig.
noets*; noevel*, z. no 0 i t; nove 1*
nogker*, bn., bw. = bij de hand, pienter, levendig: iech
weit neet, wie e - vruike, in zoe get ziech verleve kaan;
't kinneke kiek zoe - oet z'n uigskes; - wie e vinkske;
ook: s nag I. e r b.v. e sjeeske met e snagker peerd.
nogker = snugger.
nok; nok, ongebr., z. v 0 r s t II, nul.
nol*, in de zegsw.: veur - telle = nul; z.a.
nommer(-), z. nummer(-).
non, non, v., nonne; gwl. begijn, zuster, relizjeus: 't
waos 'n - ; 6nopgezet zaog zijj, de - , hiiom nao, zoe
wied hiior ouge droge.
nonchalance, nonsjalensie, v. = slordigheid.
nonchalant, nonsjalant of nonsjalent, bn., bw.: - es
heer waor, leet heer z'n rekeninge mer tosse ander
peperre op z'ne buro ligke.
nondcdjou*, nondedju*, bastaardvloek; als zn., m.:
- , loup nao de - = de hel, de duivel; me hoort
d'n eine - nao d'n andere; als scheldw.: sjele - !
n6ndedjou, n6ndedju
fro nom de Dieu.
n{mdepie*, bastaardvloek: wel - ! noe smakke ze aUe
twie; ook n6ndedomme, n6ndemieljaar enz., als zn.,
m. n6ndepie
fro nom de + rna. Pie.
nonk, nonkel, nonk, m., -e, nunkske = oom: dat hoes
heet heer van 'nen awwe - georve; nunkske waos
evels neet k6ntent; n6nk Zjang = de lommerd.
ss. n6nk-petere (oom die peter is); s6kkern6nk.
Opm. In het sermoen (1729) komt tweemaal voor
uum. Elders niet aangetroffen.
nonnevot*, v., nonnevotte = oliebol met jam: heer
had z'ne boek vol vaan die nonnevotte.
nonnevot = A.N. nonnefort « nonne + fort =
duo Furz): Rijnl. Nonnevot(s); verg. fro pet de
nonne = beignet souffle.
nonsja(-)*, z. non c h a ( • ).
nood, noed, m. = a) noodzaak,noodzakelijkheid:
door de - gedw6nge; van de - 'n diiog make; b) gevaar, hachelijke omstandigheid: in - (of: d'n
uterste -) verkiere; iemes oet de - heUepe; de kump aon de maan; geine - , iech zal miech wel
dedoor sloon = wees maar niet bang, geen gevaar!
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c) noodzakelijke behoefte: dat gezin heet geine - =
kan behoorlijk leven; in d'n - vrit d'n duvel vlege;
st6ffers hObbe - , klaogers hObbe broed (of: klaogers
hObbe geine - , st6ffers gei broed); - hObbe, eufemisme voor z'n behoefte moeten doen; nog: - deit
'n aajd wief drave = zowel in bet. b als in bet. c.:
noodzaak of: zijn behoefte, gevoeg moeten doen;
z. ook nod e en n e j j ern 0 e d s*.
ss. noedjaor, -lot, -sein, -sjriew, -slachter, -touwstand,
-weer; h6ngers-, sterreves-, watersnoed; ternejjernoed.
ss.-afl. desnoeds; noedwendig(heid).
afl. nudig.
nooddruft, ongebr.; vervangen o.a. door 't nudige
levens6nderhaajd.
noodhulp, noedholIep, v., -e = a) helper, help8ter
in de nood, inz. tijdelijke dienstbode: ze heet noe 'n
-, zander maog waos 't neet te doen; b) hulp in de
nood, in deze bet. vero.: ouch es heer - m6s
numme, heel heer de kop hoeg.

De Noedkis
noodkist, noedkist, V. nl. de N oedkis van Sintervaos =
schrijn met kostbaar drijfwerk, waarin relieken
van Sintervaas, welk schrijn in tijden van nood
of bij de St.-Servaasprocessie, door de straten van
Maastricht wordt gedragen: de Noedkis trek in
prosessie dan r6nd en beijentere vollege veer.
noodwendig, noedwendig, bn.' bw.; gwl. nudig. afl.
noed -,nuudwendigheid.
noodzaak, noedzaak, V. = dringende behoefte,
dwang: zander - de brandweer opbelle verdeent straoj.
afl. noedzakelik; noedzake (ww.).
noodzakeIijk, noedzakelik, bn., bw. = onvermijdelijk: z6nder -e reije wegblieve; e - lcoed; dat gezin
moot - gehollepe weurde; dat volleg dao neet - oet
= komt er niet noodwendig uit voort.
ss. noedzakelikerwijs, allernoedzakeliks.
afl. noedzakelikheid.
noodzaken, noedzake, noedzaakde, genoedzaak
dwingen: iemes - tot touwgeve; de stad waor genoedzaak, um belastinge te heffe op de stookplaotse.
nooH, noets, bw. = te gener tijd, in geen geval: dat
zal - gebiiore en is ouch - gebiiord; dikwijls met
dubbele ontkenning: dat - neet! dat daon iech neet mie; heer heet noets geinen tied.
noon*, z. no e n.
noorden, noorde, 0.: in, nao, oet 't -; de wind kump
oet 't-.
S8. noordewind.
noordoost, -west, noordoos, owes, bn., bw.: de wind
is-.
Noorrnan, Noorman, of Noordman, m., -manne: de
weuste - met z'n bende, dee kaom zich nestele hijj in
't land.

NOORWEGEN

Noorwegen, Noorwege, o. in de zegsw.: dao is get
in - = daar is iets gaande.
I noot, neut, v., my. = enkv., neutsje en neuteke =
vrucht van de noteboom; ook weI van andere
bomen: - ete; met dien kneuk gooj iech nog de neut
van de boum = ik zal je lang overleven; 'n hel krake = a) eig.; b) een moeilijkheid te boven
komen, of: een onaangenaamheid ondervinden;

mote is 'n hel - , ze te krake is verdreet, mer de keen
is zeut, laot daorum 't krake neet; e neutsje met iemes
te krake hObbe = een appeltje te schill en hebben;
dee krijg (of: raap) van de - = krijgt ervan langs,
lijdt pijn enz.; 'ne rege van - en kerstaanjele kletterde de kamer in; 'n douf - = een dove noot; fig.
iem. die erg doofis; z. ook n e ute k e*.
[n€mt; neutsje]
ss. neuteboum, -hout, -mesjaot, -sjaol, -sjel; beuke-,
hazel-, peperneut.
ss.-afi. neutekraker.
afl. neuteleer; neute (bn.).
II noot, noot, v., note, nootsje of neutsje = a) toonteken: heer kint gein - zoe groet es e sjelderhoes =
heeft totaal geen verstand van muziek; de note
liere; viiol note op z'ne zaank hobbe = veel pretenties; b) aantekening: zet 'n - Onder aon de paasj.
[noo:t; no:te; noo:tsje; neu:tsje]
ss. noteballek, -pepier, -sjrif; banknoot.
nop, ongebr.; gwi. vervangen door vlok,flous.
noster*, m., Os, nosterke = rozenkrans: aon d'n ierste
paol hOng 'ne - , aon de vollegende 'n drijjkentig
veendelke van Sjerrepenheuvel; ze had e perrelmoere
nosterke verlore.
noster, verkorting van paoternoster. Het woord
heeft gwi. niet de bet. van (rozenkrans)gebed, het
duidt gwi. het voorwerp aan.
niit(-)*, z. nut ( - ).
notariaat, notarjaot, 0., -e: e good - kump ope.
notaris, notaris, m., notarisse, notariske: iech gluif
dat dee - hijj bove neet gans gaar is.
ss. notarisak, -kentoer, -klerk enz.; kandidaat-notaris.
noteboom, neuteboum, m., -buim: 't hout van de woort veur geweerkolleve gebruuk; z. ook vlg. woord.
notehouten. 1, neutehoute, bn.: e - keske.
2, neute, bn.: e - tiiofelke.
notekraker, neutekraker, m., os: 'ne zellevere - .
notelaar, neuteleer, m., -s en neutelere, neuteleerke:
dao stont 'ne awwe - aon d'n ingaank van 't parek.
Opm. neuteleer is sterk aan het verouderen.
notemuskaat, neutemesjaot, m. = muskaatnoot; de
geraspte n.: dao moot e bitsje - in.
noteschaal, neutesjaol, v., -e: de -e goojde ze mer op
degrOnd.
Opm. neutesjel = de bolster; z. s c h a a I II en
schii.
notie, nosie, v. = besef: gein flaw - van algebra
hObbe; gein - devaan hObbe, tot 't al zoe laat waor.
notse*, notsde, genots = van nut zijn, helpen: 't
nots niks huur, ofsle noe ouch al nao 'nen affekaot

geis.
notse = duo nutzen.
niitterd*, m., -s = onnotterd* = smeerpoes; z. 0 nnut.
notuIen, notele, my. (I. not;}l;}): - make; de - veurleze; ook notule, met klemt. op -tu-.
ss. notelebook, notulebook.
nou, nouw(ka)*, z. n u.
noviH* of noeviil*, v., no-, noevelle
bericht: dat
waos 'n gooj - vemorrege.
novel < fro nouvelle.

NUMMER

= 'n - ter iere van St.Antonius belaove; laote ver ins 'n - beginne, hawwe.
nu, 1, noe, 1) als bw. = a) thans, op ditogenblik: -is
heer zeker toes; tosse toen en - ; tot - touw; - en
daan = van tijd tot tijd; b) als aansporing: veuroet
-, stet - ! c) als inleiding bij een vraag: noe (of:
nouw), veur wieviiol verkopste miech 't hoes? d) min
of meer concessief: - is 't woer, tot heer z'n bes heet
gedoon, meh dat welt neet viiol zegke; noe (of: nouw)
jao, dat kump 'r neet op aon = dat bezwaar is er
weI, maar is van geen betekenis; 2) als vgw. = op
het ogenblik waarop (soms min of meer redegevend): - heer dit heet belaof, is de zaak in orde.
[noel
2, nouw, bw.; ongebr. in de bet. van thans, op dit
ogenblik en als aansporing, wordt nouw overigens
dikwijls in de plaats van noe gebruikt en soms bij
voorkeur of uitsluitend: nouw, iech waos pas toes,
en ... ; nouw! nouw! sjriew neet zoe; nouw huur!
nouw (of: nouwka) jOnges, dat waos lekker! hObsle
diech good geammezeerd,? nouw (of: nouwka) huur!
[nou:w; nou:wka]
nuchter, neuchter, bn., bw., neuchterder, neuchterste = a) niet gegeten of gedronken hebbend: blieve tot smiddags twellef ore is lestig; dat veel
miech (tot) op m'ne -e maog = geheelonverwachts
(van iets onaangenaams); e - kaaf = eig. dat nog
niet heeft gezogen; fig. een onnozel iemand; kaafvleis = van een nuchter kalf; spott. plak dat
met get -e speij = speeksel van iemand die nog
nuchter is; b) niet onder de invloed van alcohol:
nao al die dropkes waore de zengers mer haaf - ;
c) kalm, helder onderscheidend: get - beoordeile;
d) verstoken van: zijj ZW1tmme in de weelmood en
veer, van alles - blieve? noets van ze leve.
afi. neuchterheid; ontneuchtere.
nHf, nuf, v., nuffe, nufke:foj wat'nnuf!
afi. nuffigheid.
Opm. Gebruikelijker is met ongeveer dezelfde bet.
en gevoelswaarde: print*, perneuksel*.
nuij{-)*; nuje*, Z. n i e u w ( - ); nod e n.
nuk, nok, v., nokke = gril: wat zien dat veur nokke!
mer 't ge16k met 'n gooj - , brink miech weer trok.
afl. nokkig(heid).
nul, nol, 1, telw.: van 't jaor - = voor elke tijdrekening, waardeloos; vief graode Onder - ; 2, zn.,
v., nolle, nolke = cijferteken: 'n - veur (ook weI:
in) 't siefer zien = van geen invloed, betekenis;
'/ is 'n groete - = onbeduidend iem.; de nolle make
de groetste somme, es me de nolle mer good zet; veur
- (soms: noll telle = van geen waarde b.v. veer
zien jonges van Mestreech en tme neet veur nol
(Franquinet); 3, bn.: van - en geiner weerde.
[nol met sleept.; no:lle; no:lke]
ss. nolpunt.
nummer, 1, nommer, m., os, nummerke = a) getal,
met het oog op een volgorde of als merkteken:
- ein, - twie, - drijj aofrope; - ein zien = de
voornaamste; wat is de - van d'n hoes; de voUegende
- van de gezet; b) een fijne, rare enz.: dat is miech
e - (of: nummer).
2, nummer, m. en 0., -So
Opm. Niet alleen in bepaalde zegsw. hoort men
tegenwoordig dikwijls nummer b.v. iemes op zenummer zette; dat i.~ miech e nummer, maar ook in de boyen gegeven voorbeelden b.v. nummer ein zien enz.
ss. nommer-, nummerplaat, -sjijf; z.jubbeleijn6mmer,
-nummer.
afi. nommere, lIommerere, nummere (ww.).
novene, noveen, v., novene
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nummeren, n6mmere of n6mmerere of nummere,
zw.: heer n6mmereert maan en hoofd = een nummer geven aan.
nurks, ongebr.; gw!. grieniezer, zoerpot; als bn. en
bw. zoer, zoerpottetig.
nut, not, o. = voordeeI: dat is van wienig, gei - ;
iech zeen 't - dao neet vaan in; - van get hObbe,
trekke; zich get ten noUe make.
afl. nottig; 6nnot; niksnotser.

Duttig, nottig, bn., bw. = voordeel opleverende:
z'nen tied - bestejJe; e - book; A.N. nuttig voor,
Ma. gwl. good, deenstig veur.
afl. nottigej 6nnottig; nottigheid.
nuttigeD, Dottige, nottigde, genottig (genottigde);
gwI. in kerkelijke taal: de H. Hostie - ; daan nottig
heer (nI. de priester) de Hostie en de Wien.
afl. nottiging; benottige.

o
v., o's, o'ke: dao steit 'n 0, gein a; dao is e groet
versjel tosse de 6 van st6p (= A.N. stoep) en de 0 van
stop (= A.N. stop = kurk).
II 0, aoh, tw., in ao jaoh, «0 nein, ao zoe, enz. beantwoordt ao nu eens aan A.N. O! maar ook aan
A.N.Ah!
Opm. okomt inz. voor in uitroepen als 0 wee!,
o jee! 0 joej!
obaadsje*, 0., -8 = aubade, ochtendmuziek aIs eerbewijs: de Staar broch de biJrregemeister 'n -.
obbaeh*, in de zegsw. - geve = opletten.
obbach
duo Obacht.
obbenuijts*, Z. 0 P n i e u w.
obstakeI, obstakeI, m., -s = hinderpaaI: dat waos
veur hiiom 'ne groeten ---'.
obstinaat, obstenaot, bn., bw. (e = ;:,) = halsstarrig,
verstokt, weerspannig: es heer get gedr6nken heet,
daan weurd heer - ; - in de "boosheid".
obstruetie, obstruksie, v., -s = a) verstopping; inz.
oprisping: van dat ete krijg iech -s; b) dwarsdrijverij: - in de gemeinteraod.
oceaan, oceaon, m., -e: d'n Atlantiesen - .
occasie, okkazie en okkazje, v., -s = gelegenheid:
(de) okkazie hObbe, kriege um; in aofwachting van de
okkazje; de - maak d'n deef.
oeharm, ocherrem, tw.: - ! - ! dao velt deen awwe
mins en brik ze bein; heer is - al drijj kier geoppereerd.
oehtend, ongebr.; gw!. mOrrege.
oetaar, oktaaf, v., oktave = a) de achtdaagse duur
van een kerkelijke pleehtigheid: 't is in de - van
Keersmes; b} toonomvang van acht tonen: dce
piano heet zeve oktave.
ode, ood, v., ode(s} = bekende diehtsoort: de maan
van verdeenste, boe-op dees - gediech is.
odezjevel*, m.
fro eau de Javelle = blcekwater:
geinen droppel - mie in hoes hiJbbe (-dezje- = -d;:,zj;:,- ).
oei, oej, oejoej, ojoj, tw.: oej, oejoejoej! sjriewde
Molkes en Tej lachentere en beukentere tegenein.
oele*, v., Os, oeleke = domme vrouw: tege 'n - van
e mins zegke ze hijj zelde of noets: 'n dom gaajs, wel:
'n dom sjroet.
[oele; oeles; oeleke]
oele
lat. aulla = pot. oele komt nog in verschillende Limburgse dialeeten en in het Rijnland
voor. Dele kan volgens sommigen ook een wisselvorm zijn van uil.
oester, oester, v., OS, uusterke: - 8 oet Zieland; die lOs
gein -so
ss. oestermetske, -pertijj, -sjollep, -vangs, -fersjetsje.

I

0, 0,

<

<

<

284

oet (-) *, Z. u i t ( -) en de hieronder vig. lemmata.
oetbiiore*, biiorde oet, oetgebiiord = boorden met
tres of lassee (kleermakerst.): dat pak moot oetgebtiord weure.
oetbelll'*, bel de oet, oetgebeld = omroepen: d'n oetbelder heet allewijl te vdol werrek met de verlore
brazzelette oet te belle; dan hej iech 't eve good kinne
laote - (1888).
afl. oetbelder (= omroeper).
oetbinsel*, 0., -s = uitsluitsel, opheldering, verklaring: 't vollegend jaor kane veer uuch 't - devaan
geve, devaan vertCUe.
oetblajere*, blajerde oet, oetgeblajerd = rondbladeren, -vertellen: wee heet dat noe weer oetgeblajerd? vertel hdor niks, want ze blajert aUes oct.
oetdreger*; oeters*, z. u i t d rag e r; u it e r s t.
oetgemerreketenterd*, bn.: heer is -, heeft afgedaan,
't is afgelopen met hem enz.
oetgeparleijd*, = Ultgepraat: zeet geer noe nog neet
-? z. p a rl e i j e*.
oethoejere*, in de zegsw. 'n kaw - = door rusten,
zieh goed verzorgen, aehter de kacheI zitten, een
verkoudheid kwijtraken; z. hoe j e r e*.
oetlungele*, lungeide oet, oetgelungeld = uitgerekt
zijn, lempe*: dee rok lungelt van achter oct.
oetluustere*, Iuusterde oet, oetgeluusterd = afluisteren: heer heet de waord van m'ncn n6nk oetgeluusterd.
oetpoejere*, poejerde oet, oetgepoejerd in de zegsw.
iemes de deur - = netjes aan de deur zetten.
oetpotse*, potsde oet, oetgepots = eig. schoonmaken; gwl. fig. een flink standje geven: iech woord
miech dao ins evekes oetgep6ts en iech had niks
gedoon.
ss. oetpotsmasjien (= machine om leerIagen geIijk
te maken en te poIijsten.
afl. oetp6tsing (= standje).
oetpotte*, Z. u i t put ten.
oetpregere*, letter!. uitpurgeren in de zegsw. laot'm
mer ins - = uitpraten.
oetprinte*, prinde oet, oetgeprint = de vormen Iaten uitkomen: 't kleid print erreg oet.
oetprotse*, z. u i t pro est e n en s j roe th a 0 n*.
oetsjampe*, sjampde oet, oetgesjamp = uitglijden:
iech s.iampde oet en dao laog iech.
oets*, z. 00 it.
oetsjieting*,oetsjtamping*, v., -e = uitbrander: 'nkriege; iemes 'n - geve.
oetwinkele*, Z. u i t win k e len.

OEVER

OKSHOOFD

verlaten, nadat men "ten offer" is gegaan; d) bij
uitbr.: 't - weurde van z'n gojigheid = slachtoffer;
'n - bringe = met zelfverloochening iets afstaan,
doen.
ss. brand-, draank-, geld-, minsenoffer enz.
offerblok, offerblok, m., -blokke: de deve hlJbbe d'n opegebroke; d'n - leegmake.
offeren, offere, zw. = a) gaven toewijden aan heidense goden: stiere - ; - aon de goden; b) het misoffer opdragen: daan offert de priester 't Liechaam
en Blood van Kristu8; c) bij uitbr. uit zelfverloochening als hulde, dankbetuiging afBtaan: de drijj
Keuninge offerde wierouk, goud en miTre; z'n gezOndheid-.
ss. offeraltaor, -geld, -stein; opoffere.
afl. offer, offereer; offering.
ofierstok, offerstok, m., -stokke = offerblok.
offerstok = duo Opferstock.
offieieel, offisjeeI, bn., bw.: 'n - 6ntvangs op 't
stadhoes; ze weurde dao - ontvange; - hiere, hoeg
geistelike en gewoen luij = hoogwaardigheidsbekleders.
officier, offeseer, m., offesere en Os, offeseerke; als
mil. rang: de offesere droge's zomers witte Jngelse
breuk; eus offesere goon doed aon verveling; zegsw.
dao geit 'nen - nao d'n hiemel = daar gaat een
dominee voorbij; rechtswezen: - van Zjustiesie.
't Overe, VTeuger
ss. offeseersrang, -traktemint; 6nderoffeseer; Mstituut-offeseer •
oever, I, over, o. en m., os: en op 't - st6nt ouch 'ne
ofschoon, ofsjoen, vgw. = hoeweI: wie brieljant
sjipper dee 'm reep; op de linkerover van de Moos
Mbbe veer deze zomer eus onoofhaankelikheidsfieste
lagte de Romeine versterrekinge aon.
gevierd, - der nog 'n gaanse klats dam luij in Mestreech zien, die de zege van eus onaofhaankelikheid
ss.linker-, rechterover; Maosover.
2, Over en Overe en soms Hover(e), o. = de Maasneet welle begriepe.
kant in Wijk waar veel fabrieksarbeiders woonden:
ooen, uige, uigde, ge-uig = naar iets met inspanning
de huiskes van 't Overe laoge wie in 'n kom; dat is taol
kijken: ze zaot mer te - , meh ze kreeg d'n drood neet
in denaoje.
van 't Overe = platte, grove taal; in deze bet. 200k
88. noo-uige.
Overewal =oeverwal.
. ooenbllk, ouge(n)blik, m. of 0., -blikke = a) zeer
ss. Overewat.
korte tijdsruimte: in 'nen (of: 'n) - ; 'n ougeblikske
offer, offer, o. en in bet. c. steeds m., Os, offerke =
gedOld; b) tijdstip: ze VTogen alle ougenblikke (of:
a) gave, toegewijd aan heidense goden: -s van
elik ougenblik) geld; op de gesjikden (of: 't gesjikde)
stiere; b) de offerande des Heren: 't - van 't nuij
- ; op de zjuste (of: 't zjuste) - kdmme.
verb6nd; c) deel der mis: heer waos nog veur d'n afl. ouge( n )blikkelik.
in de kerrek; ten - goon = bij een begrafenis
ooenblikkelijk, ouge(n)blikkelik, bn., bw. = a) op het
gedurende de dienst na de offerande, de pateen
tegenwoordig ogenblik: doo is gein -gevoor, meh •••;
kussen en een klein bedrag offeren op een open
b) op staande voet: en noe - de deur oet, vlegelJ
schaal; nao d'n offer oetgoon = de begrafenisdienst
ooendienaar, ougekieker, m., -s = iem. die anderen
naar de ogen ziet, vleier: aon niks Mb iech miejer
de pes es aon die -s, die dich altiedflejje.
ogendokter, ougendokter, m., ougedokters: nao d'n
- veur 'ne nuije brei.
ogenschijn, ougesjien, m.: in - numme = in ogenschouw; alles mer veur d'n - = uiterlijke schijn;
oet dienen - stroolt leefde zeut en fien = uit je
blikken.
afl. ougesjienelik.
ooenseWjnUjk, ougesjienelik, bn., bw. = naar de
uiterlijke schijn: 'n -e ros; - waos allea in arde,
heet heer geliek.
ogensehouw, ougesjouw, in de zegsw.: in - numme
= bezichtigen.
okkazie*,okkazje*, Z. 0 C cas i e.
okkernoot, ongebr.; gwl. dikke neut.
oksaal, iksaol of eksaol, m., -e = piaats van het
zangkoor: heer zit in de hoegmes altied op d'n - ;
en volt van koer tot aon - de ruimte met z'n jubeltool
(de organist nl.).
okshoold, okshoof, 0., okshoofde: 'n - wien.
'nen offerblok
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oleander, or{re)lejander, m., -s: 's winters zat me de
-s in de kelder (-rele- = -rala-).
ss. QT{re)lejanderblajer, -boum, -stroek.

'n olie- en -azienstel
olle, olie, m., -s = eig. sjOdget -in de lamp; doeg get
- op de slaoj; zegsw. z6nder - kaan de lamp neet
branne; doo is geinen - mie op de lamp = eig.;
fig. de fIes is leeg, de voorraad is op; bekend liedje:
is dan geinen olie, olie, olie, is dan geinen olie, olie op
de lamp, dat die lamp zoe duuster brant? met woordspeling: heer is zoe vet wie - = erg dronken;
d'n HeUigen Olie = Oliesel; heet heer al d'n HeUigen
Olie gehad?
ss. oliebol, -fles, -lamp, -neut, -vaat, -verref; amandel-, boumolie.
afl. olieechtig, olieje.
oliekoek, oliekook, m., -keuk = in (raap)olie gebakken ronde koek van meel, krenten, eieren:
de oliekeuk smaakden us deen aovend wie noets te
veure.
ollekop, oliekop, m., -kop = (meerschuimen) pijpekop, die men goed kan doorroken; rood gezicht
van alkoholisten.
ollemaat, oliemaot, v.: das - = boordevoI.
Ollesel, Oliesel, 0.; meer gewoon is Helligen Olie;
z. 0 Ii e.
olifant, olifant, m., -e, olifensje: d'n oosgenger vertelde van bavioone en tiegers en -e tot de kinder
rijjelde devaan; van 'n mak 'nen - make = sterk
overdrijven.
ss. olifantejach; olifansdrach ( = buitengewoon
lange zwangerschap), -pu, -sliJrref, -tand.
ollfantshuid, olifanshoed, v.: fig. dee heet 'n - = is
dikhuidig, het tegenovergestelde van fijngevoelig.
olijf, olief, v., olieve, olijfke en olijf, v., olijve, olijfke
= bekende plant en vrucht.
De niet gediftongeerde vormen hebben stoott., de
gediftongeerde sleept.
ss. olief-, olijfberreg.
Olijvenhof, 1, Hoof van Olijve, m.: wat heet Slivvenier niet gelijje in d'n Hoof van Olijve!
2, Olijvenhoof, m.; minder gebr. dan 1.
olijvenolie, Z. boo mol i e.
oim, oHern, m., -e, oHemke: de -e in eus loon verlere
al hun blajer.
om, urn, 1, vz. in ongeveer dezelfde bet. als in het
A.N., een betrekkingvan plaats en tijd en reden enz.
uitdrukkend: - de kachel; - de weij, - de kop;
zich 'nen dook - de sjouwers slooo; sooves - ein oor,
dan vleeg iech door de straote; heer is - en bijj de
sestig; - de drijj wMrd, - 't andere woord zag heer,
huurt! 't is miech - 't eve; vaal - iemes geve;
h(itJr leef geziechsje; de aander week; - de
beurt.
Opm. Om een doel uit te drukken gebruikt men
gwI. veur: dat is veur te lachte, veur te ete.
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2, bw.: dat is 'n haaf oor -; zoe - en - = zo
tamelijk, nu eens goed, dan weer slecht; dikwijls
is dit um evenals in het A.N. eenvoudig een ellips
van umloupe, -wandele enz.
ss. Het aantal ss. (eventueel koppelingen) met umis bijna even talrijk als in het A.N., zowel met
um- als eerste lid, als met -um als tweede lid. Men
zie de vlg. lemmata met um- als eerste lid; voorbeelden van ss. met -um als tweede lid zijn o.a.
achter-, al-, anders-, boe-, dao{r)-, boeten-, hijj-,
kort-, links-, rechs-, r6nd-, veur-, weerum; z. ook
ummezus*.
ombehiibbelik*, z. 0 n h ebb e I ij k.
ombuigen, umbuige, boog of buigde urn, umgeboge
of -gebuig = a) buigen in een andere stand: 'nen
iezerdrood -; b) zich buigen in een andere stand:
duij neet te hel d'rop, anders buig 't um (of: buig't
zich um).
omdat, umdat of umtot, vgw.: - iech kraank waor,
kDs iech neet kDmme.
omdoen, urndoen, deeg urn, umgedoon = om de
hals of het middel doen: doeg dich 'nen dikke sjaal
um.
omdraai, umdrej, m., -drejje = plaats waar een
weg een draai maakt: bijj d'n - van de weeg
gekamme, zaog iech d'n auto al wied eweg.
omdraaien, umdrejje, drcjde urn, urngedrejd =
a) een draai maken en om een hoek gaan: veer
drejde d'n hook um en zaoge toen e groet gebouw;
b) in de rondte draaien: de mfJr drejde met miech
um, sjeen 't miech touw; 't hart drejt miech in 't lief
um (van walging enz.); c) zich geheel omwenden:
welle veer noe mer - = omkeren en teruggaan;
dikwijls fig.: heer is gehiel umgedrejd en stump noe
tege; d) iets in de rondte draaien; achterwaarts
draaien: 't mad -; z'ne kop - ; 'n hin d'n hals - ;
drej de kr6k van de deur um; z. ook b 0 e r; e) refl.
zich omkeren, zich omwenden: drej diech ins um,
dan zuuste 'm zitte; heer drejde zich um, wie iech
fliJdde; zich nog ins - en weer in slaop valle.
afl. umdrej.
omelet, 6mmeIet, v., 6mmelette, ommeletsje: 'n bakke; 'n - met neerkes.
omgaan, umgoon, ging ofg6ngum, umgega{a)nge =
a) om iets heen gaan: d'n hook (of: 't heukske) - =
fig. sterven; b) zich in iems. gemoed, binnenste
bewegen: wie iech dat hoort, ging vii61 in miech um;
wat g6ng toen wei um in 't hart van die mojer?
c) gebeuren: dao geit hiel get um in eus stad, wat me
neet wet; dat geit boeten 'm um; in zoe'n zaak geit hiel
get um = wordt heel wat gekocht, gegeven en
ontvangen; d) voorbijgaan: de doog veur Keersmes·
zien gaw umgegange; e) verkeren met: vii61 met
iemes -; dee geit met d'n duvel um = hij doet zulke
vreemde dingen, dat hij weI de hulp van de duivel
moet hebben; f) omvallen: pas opt dalik geit de
lamp um; g) zuur worden: de mellek is umgegaange
afl. umgaank.
omgaande, umgaonde, bn., bw.: per - (breef) antwoorde; sjrie! - = per kerende post.
omgang, umga(a)nk, m., umgeng = a) verkeer met:
d'n - met slechte vrun heet 'm bedorreve; geinen met die luij hObbe; ze hObbe nog wienig -, ze zien te
kort hijj = gezellig verkeer, gezelschappeJijk leven;
in d'n - vm heer met; b) rondlopende galerij: d'n van d'n tore.
Opm. In de bet. van godsdienstige plechtigheid
ongewoon; gwI. dan persessie, beijweeg.
ss. umga{a)nkstaol.

OMGEKEERD

omgekeerd, urngekierd, bn., bw.: in -e riechting =
tegenovergesteld; heer deeg sjus - ; in 't -e gevaal;
- evenredig; als zn., 0.: 't umgekierde van de woerheid; heer is 't umgekieTde van :ze broOT.
omgeven, umgeve, umgaof, umgeve = van alle
kanten omringen, gwl. als v. dw.: - door z'n vrun;
de stad - door (of: met, of: vaan) prachtige pareke.
afl. umgeving.
omgeving, urngeving, v. = kring om iem., om iets
heen: zellefs in z'n naoste - wis meniks van:ze plaan;
de - van Mestreech is de meujte weerd = de omliggende natuur: oet de - van de stad trokke de
boere nao de Sintervaoskmemis.
omgooien, umgoje, goojde urn, umgegoojd = 't
tiWfelke - = omver werpen; ze goojde zich 'ne
badmantel um en toen de kelder in = snel omdoen;
gooj 'm ins um = drink eens uit.
omhaa), umhool of umhaol, m. = omslag: maak
geinen - , es iech k6m, anders zuuste miech neet mie;
met vMl - (van wiiiJrd) vertelden 'r miceh, wat
gebdord waos.
omhebben, umhl>bbe, had urn, umgehad en urngegad
= a) om het lichaam hebben: niks aon- of umMbbe;
b) met 'm = dronken zijn: heer had 'm deen aovend
lielikum.
omheen, umheen, bn., niet zeer gebr. en als Hollandisme aangevoeld; verg. he e n; A.N. de tafel
waar de kinderen omheen zaten; Ma. de taofel,
boeaon rOndum de kinder zaote.
omhelzen, umhelze, umhelsde, umhels (umhelsde):
z'n dochteT k6s heer eindelik weer ins -.
Opm. Vroeger was ambra8sere het gebruikelijke
woord of: um d'n hals valle.
afl. umhelzing.
omhoog, umhoeg of urnhuug, bw. = in de, naar de
hoogte: (1100) - goon; dao - in 't blouw van Gods
lieber natuur; van - kump de zege = van God.
ss. umhoeg-, umhuuggoon, -trekke, -vlege.
omkeer, um(me)kier, m. = grote (gewelddadige)
verandering: d'n - in de maotsjappijj; 'nen hielen
-vanzake.
omkeren, umkiere, kierde urn, umgekierd = a) zo
omwenden, dat iem. of iets een andere stand
krijgt: de kaarten - ; e geval - ; nao 'n haaf oor
kierde veer um = gingen we de weg terug; b) refl.
iech kierde miech um en zaog 'm dao stoon; nog:
't is hielemaol umgekierd = 't is geheel anders, of
geheel veranderd in tegenovergestelde richting.
Opm. Gewoner dan umkiere is umdrejje.
afl. um(me)kier, umgekieTd, umkiering.
omkijken, umkieke, keek urn, umgekeke = a) achterwaarts kijken, het hoofd omwenden: wie iech 'm
reep, keek heer hiel evekes um; b) naar iem. of iets
omzien; zorgen voor, belangstelling tonen: ze keek
neet mie nao de kinder um; dee sjoftie! nao z'n VTOUW
keek heer neet mie um, die mOs mer veur de bleudsjes
van kinder zOTTege.
omkleden, 1, umkleije, umkleijde, umkleijd = omgeyen met een bedekking: de buize WOOTten umkleijd
met 'n dikke laog; oneig. e veurstel met reije umkleijd.
2, umkleije, kleijde urn, umgekleijd = iem. anders
kleden: veer zulle de kinder eve -, veur ze aon taofel
goon; gwl. refl. = zich andere kleren aantrekken,
zich verkleden: veer zien kletsnaat gewoorde, veer
moten us eve - .
Opm. Van vastenavondszotten wordt alleen gebruikt sich verkleije; z. v e r k led e n.
afl. umkleijing; umkleijdsel.
omklinken, umklinke, klinkde urn, urngeklink (um-

OMROEPEN

geklinkde) = a) zijn voet verzwikken: iech bin 000
umgeklink en lielik aongekOmme; ook: m'ne voot is
umgeklink; b) omverwerpen: 'nen ummer - , dat
dege ver gere, es ver oet sjaol kaome.
omkomen, umk6mme, kaom of kwaom urn, umgek6mme = om het leven komen: in deen oorlog
zien miejer luij umgek6mme door h6nger en krenkdes
es door de kogels.
omkopen, umkoupe, koch urn, urngekoch = door
geschenken, geld, enz. overhalen tot: sich laoten
- ; umgekoch door de vijand, dege ze 's nachs 't
waterpeurtsje ope en leten 't leger binne.
afl. umkuiper, umkuiperiii.
omlaag, umlieg, bw. = in de laagte, naar de laagte:
- in 't daallaoge de vruntelike dOTTepkes met de roej
taker; (nao) - goon; van - steeg e dof geluid nao
bove; iech keek umhoeg, iech keek - , meh nOTTeges
zaog iech hMr leef geziech.
ss. umlieggoon, -trekke, -vlege.
omleggen, umlegke, lag urn, urngelag = anders
leggen: bijj d'n optoch 't verkier - = een andere
richting geven.
omIoop, umloup, m.: de geregelden - van 't blood =
het omlopen, omvloeien door de aderen; geld in bringe; die wollemkes zien neet mie in - ; alderleij
priiotsjes WOOTen in - , woorten in - gebrach =
waren werden verspreid; d'n - hobbe = een soort
huiduitslag.
Opm. Sporadisch hoort men ook umluip.
ss. bloodsumloup.
umloup in de bet. v. huiduitslag = Rijnl. Umlauf
= sehr schmerzhafte umlaufende Entziindung,
Vereiterung des ersten Fingergliedes, lat. panaricium (Rh. Wtb.).
omIopen, umloupe leep urn umgeloupe = a) langs
een omweg lopen: veer Mbbe (of: zien) wel 'n OOT
umgeloupe en 't is eigelik met e good kerteer laupes;
b) lopen langs de omtrek van iets: zonder bepaald
doel rondlopen: e striiotsje - veur veer nao bed
goon; 'n insje - ; c) het onderste boven lopen: heer
leep miech haos um, zoe spoojden 'r ziech; nog: de kop
lup miech um van de dr(Jkde = ik ben geheel in de
war, ik weet niet waar mijn hoofd staat.
afl. umlaup.
ommekeer, Z. 0 m k e e r.
ommezien, ummezeen, m.: in 'nen - waos heer klaor
= ogenblik.

'ne bekinden awwen omnibus
omnibus, omnibl>s, m., omnibl>sse, omnibl>ske: d'n
- woort vervaange door 'nen tram; met d'n - van
Kerrebus; schertsend, volkstaal: hom mel eb I> s*, rom mel e b I> s* .
omroepen, umrope reep urn, umgerope = zaken, die
ter kennis van het algemeen moeten gebracht worden in het openbaar bekend maken, vroeger door
straatomroepers; Z. 0 e t bell e* en volgendlemma.
afl. umroop, umroper.
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omroeper~

umroper m. -8: waos get veTlore dan leep
de stadsumropeT rood met 'n tromp(Jt en maakde 't
bekind; z. ook 0 e t bell e*.
omruilen, 1, urnnrlle, ruilde urn, umgeruild = onderling verwisselen; veeT zullen - , iech dien hoes,
en diech 't mijnt.
2, toesje (z.a.) of urntoesje, woorden die vroeger
gebruikelijker waren dan umruile.
omschrijven, umsjrieve, umsjreef, umsjreve = in
nadere bijzonderheden beschrijven: alles woort dutelik umsjreve.
afl. umsjrieving, umsjrijving.
omschudden, umsjOdde, sjOdde urn, umgesjOd =
a) dooreenschudden: 'ne zak met eerappele ins Jlink
- ; b) van vloeistoffen: in een andere ketel, glas
enz. doen: sjod 't wateT um en laot 't dan aoJkeule.
omslaan, umsloon, sloog urn, umgeslage = a) snel
om het lichaam doen: 'ne mantel, 'ne sjaal - ; slaag
diech get um, veur totste oetgeis, nl. een jas enz.;
b) omvouwen, keren: de piepe van z'n brook - ;
de blajeT van e book - = keren, wenden; c) schatten, begroten: de koste euVeT de lede - ; d) zich
bewegen in zekere richting: reeks, links - ; 'nen
hook - ; e) plotseling veranderen: 't weeT is umgeslage; MeT is inins umgeslage = geheel veranderd
van gedrag, inzicht; f) plotseling omvallen,om
kantelen: 't bootsje sloog um en dao laoge VeT in 't

wateT.
afl. umslaag.
omslag, urnslaag, m., umsleeg = a) zonder mv.,
omhaaI, drukte: - make; z6nder einigen - = kort
en eenvoudig, kort en goed; z. a II ega s i e*;
b) kompres: kaw, werrem umsleeg; c) los bekleedsel
om een boek; ook: papieren deksel van een ingenaaid
boek: op d'n - stOnt z'nen naom met groete letteTs;
nog: hooJdeliken - = een zekere belastingaanslag.
omsmelten, umsmelte, smoIt urn, urngesmolte =
smeltend een nieuwe vorm geven: aw zelleveTe
lepels - en nuije devaan make.
afI. umsmelting.
omspelden, umspange, spangde urn, umgespank =
door middel van spelden om het Iijf bevestigen,
dikwijls refl.: z'n vroow, ziech 'nen dook - ; 'ne
roeien umgespangden dook.
omspringen, umspringe, spr6ng urn, urngespr6nge =
(met: met) omgaan, handelen met: 't is geine koeje
vent, meh me moot met 'm weite um te springe; de
moos mieeh met m'n beuk get veurzichtigeT - , huurl
omstander, umstlionder, m., -s, gwI. in het mv. =
kring van personen om iem. of iets: de - 8 trokke de
pertijj van de bOeT, dee volgens hun in ze rech waor.
omstandigheid, umstandigheid, v., urnstandighede
= vergezellende, met iets gepaard gaande feiten:
verzachtende umstandighede: 'ne sameloup van
umstandighede; oj ieeh kom, hink van de umstandighede aoJ; de - tot heeT neet mie good k6s zien, verklaort dat OOgelOk op deen duusteTen trap.
omstoten, urnstoete, stoetde en stoot urn, umgestoet(e) = a) door stoten doen vallen: stoetde lamp,
de tas, de koffiepot neet umj b) drinken: laote veeT
eint - = een glas bier, wijn, een borrel drinken.
omstreck, umstreek, m., umstreke = omliggend
land, de bewoners: de umstreke van Mestreech.
Opm. In het enkelv. gwI. umtrekj z. 0 m t r e k.
afl. umstreeks.
omstreeks, umstreeks = ongeveer, 1, bw.: wie aajd
sjatste 'm? vieJtig oj zoe - j 2, vZ.: - (de) Paose, de
middag.
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omtrek, urntrek, m., urntrekke = a) hoofdlijnen van
de grenzen van iets: allein de umtrekke van 't gebouw aongeve; d'n - van 'ne seTrekel; b) in het enkelv.: ruimte om iets, als middelpunt gedacht, heen;
omgeving: de bOeTen oet d'n - kwaome nao Treech
nao de peTsessie kieke; oren in d'n - vinste niks gein
hoezer.
omtrekken, umtrekke, trok urn, umgetrokke = omvertrekken, omverhalen: e buimke - j nog: 'n umtrekkende beweging = om een stelling heen trekkend.
afI. umtrek.
omtrent, urntrint, 1, bw. = ongeveer: - op dezelleJde plaotsj - in dezellefden tiedj op 't Emmaplein of
dao - ; vieJtig jaor of zoe get - ; 2, vz. = a) ongeveer: - elleJ ore; - (de) Paose; b) aangaande:
alderleij raar pruotsjes - de wethawwer.
omvallen, umvalle, veel urn, umgevalle = door te
vallen om komen te liggen: de stool, de b16mpot, de
fles veel um; benao - van de lach = gevaar lopen
te vallen door geweldige lachbuien.
omvang, umva(a)nk, m. = uitgestrektheid, grootheid: e werrek van groeten - j de vollen - van 't
verluus waos nag neet bekindj eig. 'nen hieT met 'ne
boek van 'nen aonzeenliken - .
ss. umva(a)nkriek.
omver, umveer, bw., vaak 't underste bove en in S8.
meestal urn- b.v. A.N. omvervallen, -waaien =
Ma. umvalle, -wejje.
omwaalen, umwejje, wejde urn, urngewejd = omverwaaien: twie buim zien vennach umgewejdj door
de wind is de nuij geboude sjoow umgewejd.
omwallen, umwalle, urnwalde, umwald = met een
waI, wallen omgeven: toen woort Mestreech met
steine mor umwald.
afI. umwalling.
omwaliing, urnwalling, v., -e = a) het omwallen:
de ieTste - van Mestreech had toen plaots; b) de muren: de hoote umwalling woort noe 'n steine.
omw:eg, urnweeg, m., urnweeg en umwege = weg
langer dan gewoonlijk, dan nodig is: este nao Kan
geis euVeT de berreg, dan maakste 'ne groeten - ; es ze
van sjaol kamme, make ze alderleij umweegskesj
langs alderleij umwege kwaom iech eindelik te wete,
wee 't gedoon had = niet rechtstreeks; hCeT bekinde
z6nder (vtJol) umweeg = rechtuit.
omwerken, umwerreke, werrekde urn, urngewerrek
= door een bewerking veranderen: de grand - =
de aarde dooreenwerken; 'n vertaoling, 'ne romang,
e rapport - = inhoud of vorm veranderen.
afl. umwerreking.
omwerpen, urnwerrepe; gwl. umgoje, -goeje.
omwikkelen, urnwikkele; gwl. umwindele.
omwinde(le)n, umwindele, umwindelde, urnwindeld
= met windsels of zwachtels omgeven: m'nen
errem had heer hendig in ei momint umwindeld.
omwisselen, umwissele, wisselde urn, umgewisseld
= onderling ruilen: laote veeT ins (van plaots)
- ; good tege baankpepieT, groet geld tege klei geld
afl. umwisseling.
omwonend, umwoenend, bn.; steeds attributief: de
--e volleke = rondom wonende.
omwoners, urnwoeners, mv.: de - van Mestreech
vlOchden in de stad = de rondom, niet binnen,
Maastricht wonende mensen.
omzet, urnzat, m., umzatte = de handel, koop, verkoop: de wekeliksen - waos te klein; 'ne groeten peT jaor; vuol - in koffie.
ss. umzatbelasting.
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omzetten, umzette, zat urn, umgezat = a) van plaats
doen veranderen: waord, zinne - ; b) in omloop,
in de handel brengen; ook: wisselen: op de kore-

Mors weurd hiel get umgezat; Belzje franks - in
goldes; c) verwisselen tegen: z'n belofte in daode - ;
nog: sokker in alkohol - , nl. door gisting maken
tot; dao kump heer d'n hook - = daar komt hij om
de hoek aanwandelen, aanlopen.
omziehtig, umziechtig, bn., bw. = bedachtzaam,
behoedzaam: 'nen ---en awwer; - te werrek goon.
afl. umziechtigheid.
omzien, umzien, zaog urn, umgezeen = a) achterwaarts zien: ze zaog (gwl. keek) even um en knikde
miech 'n uigske; b) naar iets of iem. met belangstelling zien, er voor zorgen: neet mie nao iemes - ;
zOnder nao iemes of get um te zien = zich te bekreunen om; z. ook 0 m m e z i e n.
Opm. umzien wordt in eig. en fig. bet., umkieke
ook, maar dit laatste meer in eig. bet., gebezigd.
omzwikken, umzwikke, zwikde urn, umgezwik (urngezwikde) = a) door zwikken omvallen: 't taofelke
is umgezwik; b) verstuiken: z'ne voot - ; gwl. in
deze bet. umklinke; z. 0 m k lin ken.
lon*, in het aftelrijm: - , dOn, dip, kinne, kanne (of:
kane) kip, kinne, kanne (of: kane) botermellek, - dlJn,
dip; z. een variant bij k a n e* II.
II on,* z. u i.
onbarmhartig, onberremertig, bn., bw.: 'nen --e
vent; heer sloog - d'rop los = zonder medelijden;
z'n neus krolde - = zeer erg; ook: 0 n b err eme c h t i g.
afl. onberremhertigheid, Onberremechtigheid.
onbehouwen, onbehawwe, bn., bw. = lomp, onhandig: Teun pakde 't weffelke veurziechtig in z'n
-vinger.
onbesehaamd, onbesjeemp, bn., bw., onbesjeemde
= zonder schaamte: 'nen Onbesjeemde bedeleer;
- stoon lege.
afl. onbesjeempheid.
onbesehoft, onbesj6f, bn., bw., onbesj6fde; onbesj6fder, onbesj6fste = lomp, grof, ruw in manieren: deen Onbesjofde, brutaole vlegel; 'n - antwoord;
zoe'nen awwe mins zoe - behandele.
afI. Onbesjofheid; Onbesjofterik.
onbesehrijfelijk, onbesjriefelik, bn., bw. = aIle beschrijving te boven gaande: 'n - geveul; 'n - leid;
- vaal plezeer hObbe; dat waos - sjoen.
afl. Onbesjriefelikheid.
onbeslagen, 6nbeslage, bn. = eig.: - peerd; fig.
zonder goede voorbereiding: - op 't ies komme.
onbesproken, onbesproke, bn., bw. = van onberispelijk gedrag: 'n - meidske; 'n - gedrag; -leve.
onbestemd, 6nbestump, bn., bw., onbestumde =
onzeker, vaag: 'n - geveul waarsjoude mieeh.
onbetekenend, onbeteikenend, bn. = niet veer betekenend; onbeduidend: 'ne -e mins; 'n - veurstel.
onbevlekt, onbevlek, bn., onbevlekde = smetteloos; schuldeloos: 'n - gewete; de Onbevlekde Ontvangenis.
afl. onbevlekheid.
onbewoonbaar, onbewoenbaar, bn. = niet voor bewoninggeschikt: dat hoes is - (verklaord).
afl. onbewoenbaarheid.
onbewust, onbewus, bn., bw. = a) onbekend met:
heer is zieeh - van gevaor; b) instinktmatig: handele.
onbeziens, 6nbezeens, bn.: 'n hoes - koupe = zonder
het gezien te hebben.

onbruik, onbruuk, in de zegsw.: in - zien, rake =
niet meer in gebruik, niet meer gebruikt worden.
ondank, onda(a)nk, m.: - is's werels loen; m'n gooj
hOUep met - beloene = zich ondankbaar tonen
voor geboden hulp.
ondanks, onda(a)nks, v. = in weerwil van: - aile

waarsjouwinge.
onder, onder, 1, vz. in bijna aIle bet. van het A.N.
o.a. - de taofel = beneden; - de wierde = lager
dan; - de regering van = gedurende; - vrun zien
= te midden van; - de preekstool zitte = aan de
voet van; tot - de poort = beneden het gewelf der
poort; - veer ouge = aIleen met iem.; - de mach
zien van = onderworpen aan; - de gedaonte van
'ne zwarte kater = in de uiterlijke vorm van; - eid
verklaore = met een eed bevestigen; 2, bw., in
bijna aIle bet. van het A.N.: ieeh huurden 'm spreke = beneden; nao - goon; van - ; - in de
kelder; kOpke - = het hoofd beneden het water;
zieeh - geve = zich onderwerpen, iems. meerderheid erkennen; ten - goon = te gronde gaan; tien
golde - of bove = ongeveer; van Onder tot bove
(minder gebruikelijk is: van bove tot Onder) = geheel en ali z. ook 0 n d ere n.
Voor de talrijke ss. met Onder, z. de vlg. lemmata;
onderregel, z. afb. bij deur I.
onderaan, onderaon, bw. = aandeonderkant: -(op

de paasj) stOnt z'ne naomi heer zit -

(aon taofel) =

aan het benedeneinde (van de tafel).
onderbinden, onderbinde, bond onder, ondergebonde
= onder de voeten binden: heer bOnd haor de

sjaarse opnuij onder, die iers neet wouwe vaszitte.
afl. onderbinsel.
onderbinsel*, o. = het fijne van de zaak: heer moot
altied van alles 't - wete; verg. 0 e t bin s e 1*.
onderbreken, 6nderbreke, onderbraok, onderbroke
= middenin afbreken, tijdelijk storen: de les woort

eve Onderbroke.
afl. onderbreking.
onderbroek, onderbrook, v., -breuk: dao stOnt heer in
z'n - ; (liedje) ein, twie, drijj! Pieke in de weij!

Pieke in z'n -, ein, twie, drijj! dee kaan met z'n ves vaange = hij heeft altijd geluk.
onderdaan, 6nderdaon, m., -e: z'n trouwe -e leten
'm neet in de steek; m'n -e = (scherts.) benen,.
voeten.
afl. Onderdaonig(heid).
onderdak, onderdaak, (met klemt. op Onder), o.~
iemes 'n - versjaffe = onderkomen, woning.
Opm. Als bijwoord kan Onderdaak ook beschouwd
worden in gevaIlen als: noe zien veer eindelik (met klemt. op -daak).
onderdanig, onderdaonig, bn., bw.: - zien aon z'n
mierdere = zich ondergeschikt, gehoorzaam betonend; dee kin zoe - , zoe alierOnderdaonigs doen.
afl. Onderdaonigheid.
onderdeel, onderdeil, 0., -e = groter of kleiner deel
van een hoofddeel of een geheel: en dat is nog
mer 'n - van 't gehiel; 't gebaorde in 'n - van 'n
sekOnd.
onderdeur, onderdeur, v., -e = a) benedenhelft van
een deur: de boer laog met z'n errem euver de - 'n
piep te rouke; b) klein persoon: zijj is 'n lang liebe.
meh heer is 'n -.
onderdoen, 6nderdoen, deeg onder, ondergedoon =
a) onder de voeten binden: iemes, zich de sjaarse·
- ; b) de mindere zijn in kracht enz.: veUT zoe
iemes wie dee moot iech -; neet veur iemes hoven
Onder te doen; z. ook onderdoon*.
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onderdoon*, (met ldemt. op -0000), bn. = van de
omstandigheden afhangend, verschillend naar de
omstandigheden: kOmme dav vdiJl luij? dat is - j
vreug oj laat, dat is -.
ooderOOon, Kil. onderdaan o.a. = verschyden,
differens; Schu. onderscheiden, verschillig, Ru.
verscheiden, verschillig.
onderduiken, onderduke, dook onder, ondergedoke
= eig. naar beneden duiken; in deze eig. bet. gwl.
6nderdukelej in overdr. bet. (uit de laatste oorlogsjaren) zonder adres nalaten verdwijnen, zich
schuil houden onder de grote massa: iech bin ouch
'n haaj jaor OOdergeOOke gewees.
ondereen, onderein, 1, bw. = a) door elkaar, verward, gwl. met een WW.: aUes laog - op de gr6ndj
allemaol - , zeukde ze, meh v6nte niksj b) met
elkaar: ze waoren 't - gaans einsj 2, zn., m. =
verwarde boel, chaos: ze naome plaots midden in
d'n - j wat 'nen - in dat hoeshawwe!
ss. 6ndereingoje, -ligke, -loupe, -minge enz.
onderen, ondere, bw. = beneden: nao, van - j van en van bovej z. ook 0 n d e r.
Opm. VoorOOdereenOOder, verg.achterenaastachter.
ondergaan, 1, ondergoon, ging onder, ondergega(a )nge
= a) onder de kim, onder water gaan: de zOn ging
laat OOder, d'n aovend dee veelj drijj kier ging heer
onder en kwaom weer booe = onder water; b) overdr.
verdwijnen: de glorie van Mestreech is OOdergegange.
2, ondergoon, onderging, onderga(a)nge = lijden.
verduren: iech moot de straoj, de opperasie - .
afl. OOderga(a)nk b.v. d'n 6nderga(a)nk van de zOn,
e land, 'n jemilie.
iindergeve zieh*, gaof z. onder, ondergegeve = zijn
minderheid, zijn nederlaag erkennen, toegeven:
wat '1' ouch perbeerde, 't hollep niks, '1' mOs z. -.
ondergoed, ondergood, o. = lijflinnen: 't - is hielemaol verslete, me kin 't ouch neet mie instokkere.
ondergrond, ondergrond, m. = benedenlaag: d'n is nog bevrorej ook overdr.: heer blijj altied sukkele
met dat Latien, z'nen - is neet good = de basis, de
eerste grondslagen van zijn kennis.
afl. OOdergr6ns.
ondergronds, ondergrons, bn., bw. = eig. onder
de grond zijnde, werkende, verricht wordend;
-e treinej de -e mijnwerrekers; 't zwoer werrek van de huijers; overdr. in het geheim: 't verut.
onderhands, onderhans, bn., bw. = niet in het
openbaar: 'nen -e (ver)koup; - (of: OOder de hand)
verkoupe, aonbesteije.
onderhavig, ongebr.
onderhiillep*, m., e = buikriem van een paard: de
- waos losgegange en 't peerd had gei verhaajd mie.
onderhorigheid, onderhurigheid, v., -hurighede =
gronden enz. tot een rechtsgebied behorend: Mestreech met al z'n OOderhurlghede kwaom noe OOder
d'n hertog van Braobant.
onderhoud, onderhaajd, o. = a) het onderhouden,
het voorzien in de levensbehoeften van iem.: neet
allein mos heer in z'n eige - , meh ouch in dat van 't
hoeshawwe van ze broor verzienj 't - van de garnizoenstroppe kaom veur rekening van d'n hertog; 't van 'n hoesj b) gesprek: met z'ne pa had heer e
laank - .
ss. OOderhaajdskostej levesOnderhaajd.
onderhouden, 1, onderhawwe, onderheel, onderhawwe = a) onder het oog brengen: iech hOb dee
jOOg dav ins serjeus euver - j b) doen voortduren:
e vuur, 'n korrespondensie, de vrundsjap - j c) na290
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leven: de vaslewet - ; d) in orde houden: 't hoes
weurt neet genOg - met die bedwOOge hoesvestingj
e) van levensbehoeften voorzien: e hoeshawwe - j
f) refl. een gesprek voeren: veer hObben us dav 'n
eurke - euver ditsjes en detsjes.
afl. OOderhaajd.
2, onderhawwe, heel onder, ondergehawwe
onder zich, onder het water houden: heer goojde
miech op de grOOd, meh heer kos miech neet - = in
bedwang; bijj 't zwumme veuraal de kop neet - j
de sjaarse - = onder de voeten houden.
iinderhure (zich)*, onderhuurde z., onderhuurd =
zich informeren: z. bij iems. -.
onderhuren, onderheure, heurde onder, onderheurd
= huren uit de tweede hand; verg. 0 n d e rv e r h u r e n.
onderhuur, onderheur, m. = huur uit de tweede
hand: 't bovehoes in - aon iemes aojstooo, geve (of:
aon iemes OOderverheure).
onderhunrder, onderheurder, m., os: lestige -s.
onderins*, bw. = plotseling, ineens: - 'ne slaag en
toen alles stel en daan huurt me de heise stumme van
Kellever en Gradusj de depe basstum van pa valde
- de winkel.
onderkelderen, onderkeldere, zw. = van een kelder
voorzien: veer hObbe eus hoes hielemaol laoten - j
't is noe opnuij OOderkelderd.
onderkin, onderkin, v., -kinne = vlezige voortzetting van onderen aan de kin: de mama, 'n dikke
daam, met 'n - .
onderkomen, 1, onderkomme, onderkaom of
-kwaom, onderkomme = in verval raken door
verwaarlozing; 't is e Bjorn hoes, meh 't is erreg - j
2, onderkomme, kaom of kwaom onder, ondergekomme = onderdak komen, huisvesting vinden:
'n doezendste gelak, tot veer nog OOdergekOmme zien;
3, onderkomme, 0., -s = huisvesting, woning, onderdak: n6TTeges 'n - vindej 'n - zeuke, hObbe (met
ldemt. op 00-).
onderkruipen, onderkroepe, onderkroop, onderkrope
= listig iem. trachten te verdringen, iem. heimelijk
een voordeel afwinnen: de winkeleers perbere zich
OOderein bijj de klante te - j bijj die sollisitasie heet
heer miech lielik onderkrope.
afl. OOderkroeper, OOderkroeping.
onderlijf, onderlief, O. = a) onderbuik: pijn in 't hObbej b) als verld. onderlijfke, 0., -s = onderldedingstuk van vrouwen: 't aajd nejeerske stOOt
dao in hoor - op d'n trap.
onderlijfje, z. 0 n d e r I ij f.
onderlopen, onderloupe, leep onder, ondergeloupe =
overstroomd worden: aile kelders waoren in Wiek
OOdergeloupej in Heugem zien benao alle straote
ondergeloupe.
ondermansbrook*, b., -breuk = broek voor halfvolwassenen: de jonges in hun ierste lang - met e
st6pjeske.
iindermanssjeun*, my. = schoenen voor halfvolwassenen.
ondermengen, onderminge, zw. = met andere stoffen vermengen; gwl. ondermingele, ondermingelde,
ondermingeld: de kaarte - = schudden.
ondermijnen, ondermijne, ondermijnde, ondermijnd
= a) ondergraven: mOT, gebouwe - ; b) verzwakken: z'n gezOndheid - .
ondernemen, ondernumme, ondernaom, ondernomme = op zich nemen, aanvangen te doen, wagen:
zoe'n wijj reis dJJrrej iech neet te - j 'n zaak - .
afl. Ondernummer, 6ndernumming.
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ondememing, ondernumming, v., -e = dat is 'n
hiel - ap dee leeftied = gewichtige, gevaarIijke
zaak.
onderofficier, onderoffeseer, m., -s of -offesere: 'nen
- , 'ne keprool en vief mansjappe.
onderonsje, onderonsje, 0., os: eig. een Hollandisme;
Ma. zou moeten zijn Onderuske.
onderpastoor, steeds keplaon; z. k ape I a a n.
onderregel*, m., Os, z. afb. de urI.
onderschatten, ondersjatte, ondersjatde, ondersjat
= te Iaag waarderen: iemes, get - ; e neet te veurdeil; ook weI: Ondersjette, Ondersjetde, Ondersjet.
afl. Ondersjatting, -sjetting.
onderscheid, ondersjeid, o. = verschil: - make; dao
is e groet - Wsse gier en spaorzaom.
onderseheiden, 1, ondersjeije, ondersjeijde, ondersjeije: de hun weurden - in versjellende soorte =
verdeeId naar gelijksoortigheid; me kin in deen
haven duustere neet mie good de gezieehter - =
onderkennen; refl. zieeh - van de andere door gooj
menere = zich doen kennen, opmerken.
afl. Ondersjeid, Ondersjeijing.
2, ondersjeije, bn., bw. = verschillend: 't Mestreeehs
heet - oetdrakkinge en waard, die de Hollenders nee
kinne; de luij spreke dao nog al - euver.
ondershands, Z. 0 n d e r han d S.
onderslag, onderslaag, m., -sleeg = onderste strook
van een muur, een huis; ook weI pui: Stiene zow d'n
- ins sjorn malleber make met sprinkelkes.
onderspit, onderspit, 0., weI in gebruik, maar wrs.
uit het A.N. overgenomen.
onderstaan, onderstoon, onderstont, -stong, -sting,
-sta(a)nde: a) refl. = wagen: wat Ondersteiste dieh =
wat durf je te doen? b) niet refl. lijden, verduren:
deen erreme mins heet vaiJl Onderstande.
afl. Onderstand, -staand.
onderstand, onderstand of -staand, m. = ondersteuning: - in geld en kleijer.
onderstboven, gwl. 't underste bove: alles laog dao 't
underste booe; overdr. de maan woor gaans 't underste bove devaan, wie 'm de biirregemeister en de wethawwers kaome fillesetere.
onderste, underste, I, bn.: op d'n understen trap laog
e klei pekske; 2, 0.: 't - oet de kan wellen hObbe.
ondersteek, z. bed pan.
onderstel, onderstel, 0., -stelke: 't - van 'n kouts.
onderstemke*, 0., -s = onderste gedeelte van een
(vis)hengeI; Z. v e s gee r t*.
ondertekenen, onderteikene, zw., onscheidb. = zijn
naam onder iets zetten: geer moot dat stak - , 't is
nog neet Onderteikend.
afl. Onderteikeneer; Onderteikening.
ondertrouw, ondertrouw, m. = het aangeven bij
kerkelijk of gemeentelijk bestuur tot het aangaan
van een huwelij~: in - opnumme.
ondertrouwen, ondertrouwe, ondertroude, ondertroud: ze zien gistere Ondertroud = in ondertrouw
opgenomen; de wethawwer heet hun Ondertroud =
heeft hen in ondertrouw opgenomen.
afl. Ondertrouw.
ondertussen, ondertosse, 1, bw. van tijd = inmiddeIs: en - sjriewde en beukde de kinder; en - tot't
orkes de oevertuur spMlde, maakde heer rich oet de
riezer; 2, voegw. bw. van tegenstelling: me zeet,
tot 't 'ne sjtomme vent is, meh - , heer wet toch geld te
verdene; verg. i n t u sse n.
onderverhuren, onderverheure, verheurde onder,
onderverheurd = verhuren in de tweede hand:
de twiede etaasj Mbbe ze Onderverheurd.
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onderwerp, onderwerrep, 0., -e = stof: 't - van
dat gediech woos 'n aw legende; 't - van de alge'
mein kOmverzaBie; ook spraakk. term: 't - van de
zin.
SS. Onderwerrepszin.
onderwerpen, onderwerrepe, onderworrep, onderworrepe = a) onder gezag brengen: e vollek, eland
- ; b) Iaten beslissen door: veer zulle dus de kwestie
- aon (de oetspraok van) de gemeinteraod; c) refl.
de Eburone mOste zieh aon de Romeine - ; zich aon
de oetspraok van B. en W. - ; verg. z i c h 0 n de r g e v e*.
afl. Onderwerrep; Onderwerreping.
onderwerrek*, O. = brood van tarwe en roggemeel
dooreengewerk: e sneijke - ; 't - van H arreger waos
biezunder good.
Onderwerrek, afkorting van Onderwerrek broed.
onderwijI, 1, onderwijI, 1, bw.: en - koke veer gaar =
inmiddeis ondervinden wij aIle nadeIen; 2, vgw.:
- (tot of: dat) heer dat zag, loerden 'r mer nao z'n
vrouw = terwijl.
2, onderwijIes, bw., vgw.: iech tap diech - e glaas
beer; - (tot of: dat) heer sprook.
onderwijs, onderwies, O. = lering, onderricht: good
- Mbbe, kriege; - in 't Frans; hoeger, lieger - ;
bijj 't - zien.
ss. Onderwieswet, -zakes; godsdeens-, teiken6nderwies.
onderwijzen, onderwijze, onderwees, onderweze
onderrichten, ontwikkeIen, Ieren: de jaog -.
afl. 6nderwijzer(es), Onderwijzing.
onderwijzer, onderwijzer, m., -s, onderwijzerke:
weurde; de -s van de stadssjaol.
sS. Onderwijzersakte, -traktemint.
afl. Onderwijzeres.
Opm. Het vroeger aig. gebruikelijke woord was
(sjaol)meister; licht ir. perfester.
onderzoek, onderzeuk, 0.: 'n - instelle; bijj naoder
- ; - doen nao; de zaak is allang in - .
onderzoeken, onderzeuke, onderzoch of -zeukde,
onderzoch of onderzeuk = nauwkeurig nagaan,
nasparen: aile koffers wooTten Onderzeuk; de zjustieBie zal die zaak, die kwestieins-.
afl. Onderzeuker, Onderzeuking; Onderzeuk.
ondeugd, ondaog, 1, v., ondaogde, ondaogske =
a) zedelijk slechte hoedanigheid: lege is 'n lielike
- ; b) schalksheid: de - zoog me dee guuts in z'n
uigskes; 2, m. = guitig, plaagziek jongetje, meisje;
schalk: deen -I me kint neet koed d'rap weurde;
pasop -I
ondeugend, ondeugetig en ondeugend, bn., bw. =
kwaad van aard, stout: --e kinder; - kieke;
Zjengske is 'n - jungske.
afl. Ondeugetigheid, Ondeugendheid.
.
onduidelijk, ondudeIik, bn., bw.: 'nen --e breet; spreke, sjrieve; neet - te kinne geve = vrij duidelijk_
afl. 6ndudelikheid.
oneens, oneins, bn.: 't totaal - zien met iemes, met
zich zellef.
oneer, onier, v.: z'nfamilie tot - zien.
oneven, oneve, bn. = a) niet door twee deeibaar~
'n - getal; wat raojste, eve of -? b) onbehoorlijk:
me heet nog noets van haam 'n - woord gehuurd;
nog: veer Mbbe same nog noels 'n - woord gehad =
nooit de kleinste (onaangename) woordenwisseIing
gehad, de gcringste ruzie; dat is neet - = is goed.
uitstekend.
ongedierte, 1, ongedierte, 0.: liewe, tiegers, slange en·
aander -.
2, ongesiefer, 0., z.a.
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ongeduld, ongedOld, o. = het niet kunnen afwachten: veer wachde met - op d'n trein; oet - ; bedwing
d'n - , alles kump op z'nen tied.
ongeduldig, ongedoldig, bn., bw. = niet in staat
langer te wachten: biB neet zoe - ; 'n - menneke;
- leep heer op en aof.
afl.6ngedoldigheid.
ongeduldigbeid, ongedOldigheid, v. = de eigenschap
ongeduldig te zijn: de - van dat menneke waos
algemein bekind.
ongehoord, ongehuurd, bn. = a) niet gehoord zijnde:
- iemes verooTdeile: b) zonderling, buitengemeen:
dat is 'n TaaT, 'n --e zaak; met ong. bijbet. zoe'n
meneer van doen, is - ; als zn.: zoe get OOgehuuTdsl
6ngelagde eijer*, z. e i II.
ongelijk, ongeliek, I, bn., bw. = a) niet gelijk, verschillend: in --e stokker verdeile; --e en gelieke heuk;
b) niet effen: 'nen --e weeg; c) niet regelmatig: de
pols sleit - ; 2, o. = onrecht: geer hOb allemaol = zijt niet in uw recht; iech k6s 'm gein - geve =
hij had gelijk, was in zijn recht; e perses op koste
van - = die het proces verliest, betaalt de kosten.
ongelikt, z. v e r mall e s j e e r d*.
ongeluk, ongelok, 0., ongelOkke, ongelokske = a) teo
genspoed: viilJl - hObbe bijj die OOdemumming, in
'n houwelik; b) ramp, ongeval: dao is 'n - gebdOTd
in de Groete Staat; dao is 'm 'n - euverk6mme; 'n zit in e klei heukske; nog: dat waos m'n - = rampspoed; e gewk bijj 'n - ; zich 'n - lachte, sjTiewe =
verbazend hard; haw d'n moul of iech dam (of:
slaon, of: houw enz.) dich 'n - = zwaar kwetsen,
doodslaan; 'n - van 'ne vent = mispunt; e MestTeechter - = een ongeluk dat meevalt, dat veel
erger had kunnen zijn.
ss. oogeloksdaag, -getal, -keend, -pTofeet, -vogel; oto-,
trein6ngelOk.
ongelukkig, ongelokkig en ongelokketig, bn., bw. =
a) rampspoedig, ellendig: dat Sjiena is toch 'n laand; iemes - make = in het verderf storten;
'n --e leefde; b) niet voorspoedig: iech waos deen
aovend zier - in 't speul; c) ongelukkigerwijs: (dat)
waos) - veur hiioT = jammer; de veuTstel is - neet
aongen6mme; 6ngelOkkig (of: oogelOkketig) v6nt heer
hiior neet toes; als zn., m.- v.: 'nen (of: 'n) 6ngelOkkige hellepe.
ss. 6ngelOkkigerwijs, OOgelOkketigerwijs.
ongemak, ongemaak, 0., ongemake = a) hinder,
last; ongerief: tegen 't - van zoc'n lang Teis opzien; b) gebrek i kwaal: huT heet e lielik - aon z'ne
voot.
ongenoegen, ongebr.; vervangen door: gei plezeer,
displezeer en derg.; verg. g e n 0 e gen.
ongenood, ongenuu(j)d, bn. = ongenodigd: 6ngenude
gaste weuTde neet ootvaange; - is ouch hijj (verontschuldiging van een ongenodigde gast bij zijn
binnenkomen).
ongenntig*, bn., bw. = zeer groot, zeer dik, zeer
veel: heer kTeeg 'n --e oetstamping; sjeij noe mer oet
met dat - getuutsj ze kTege - devan langs.
6ngenutig; Schu. veronderstelt, dat het een verbastering is van ongenadig.
ongerief, ongereef, o. = hinder, last: vMI - hObbe
vanj - veroerzake.
ongerieflijk, 6ngerefelik, bn.: 'n - hoes.
ongesehoold, ongesjaold, bn.: - personeelj me kin
gein hoeg eise steUe aon stiefgeweTTekde vingers en
--e stumme = ongeoefend.
ongesiefer*, o. = ongedierte inz. vlooien, luizen
enz.: voul kinder met sn6tsneuze en de kop vol - j
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in dat hoes hadde ze las van - ; als scheldw. b6ch, zeet geerl
6ngesiefer = duo Ungeziefer.
ongestadig, 6ngestiedig, bn. = onzeker: -weerj 'tis
zier - (weer) vendaog.
ongewijd, bn. ongewijjd: op OOgewijjde grOOd begraove
WeuTde.
ongezonten, ongezaajte, bn., bw. = eig. - bOteT;
overdr. iemes - de woerheid zegke = zonder hem

ook maar enigszins te sparen.
ongoed, 6ngood, in de zegsw. niks veur - = hou me
ten goede, neem me niet kwalijk.
ongood*, z. 0 n g 0 e d.
onbebbelijk, 6mbehobbelik, bn., bw. = lomp, groot,
overvol: 'n - stok vleis = eig.; fig. een ruwe lomperd; sjink miech toch neet zoe'n --e tas koffie in;
- viiol ete; tegenw. ook 0 n hob bel i k.
onmaeht, onmach, v. = a) onvermogen: iech moot
m'n - bekinne; b) flauwte: in - valle, ligke.
afl. OOmachtig en -mechtig = niet in staat, onvermogend.
onmatig, onmaotig, bn., bw. = zonder maat; fig.
buitensporig: -ete, dTinke; -zienm am taofelet ete.
afl. OOmaotigheid.
onmeedogend, ongebr.; verg. me e dog end.
onmogelljk, onmeugelik, bn., bw. = a) niet kunnende plaatshebben: 't waos miech - hMm in te
hole; veeT Mste dat - weite; neet - , tot heeT geliek
heet = het is best mogelijk dat; b) in zijn of haar
soort bespottelijk, onuitstaanbaar: 'nen OOmeugeliken hood; 'nen --e vent; c) zeker niet: - ieder
kinne k6mme; z. ook het vlg. lemma.
afl. OOmeugelikheid.
onmogelijke, onmeugelike, 0.: 't - doen um e biiOnsje
te kTiege; 't - van iemes eise.
onmogelljkheid, 6nmeugelikheid, v., -hede: in de verkiere van = niet in staat zijn; dat behuun tot de Onmeugelikhede = onmogelijke dingen, gebeurtenissen
onnijt(-)*, z. 0 n nut ( - ).
onnozel, onnuzel, bn., bw. = a) zonder boosheid
(behalve in de naam van de heiligedag in deze bet.
niet meer zeer gewoon): 'n - sjiiiJpke; b) licht te
bedriegen, dom: zoe'nen --e boer oet Zuzaote; c) onbeduidend, gering: 'n - stokske toen.
Opm. 6nnuzel in OOnuzel kinder bet. gwi. licht te
bedriegen, niet wereldwijs. Onnuzele-kindere is de
naam van de heiligedag op 28 December.
afl. OOnuzeligheid, OOnuzelheid.
Onnozele k1nderen, 6nnuzele-kindere: op - moch de
kleinste en jOOgste in hoes altied alles k6mmandere.
onnozelheid, 6nnuzeligheid en 6nnuzelheid, v. =
licht te bedriegen, domheid: de - van dee boer
waos bekind.
onnnt, I, onnot, m., onnotte, onnotsje (met klemt.
op 00-) = smeerpoes: en ze z6ng mer altied dOOT:
awwen - , awwen - I
In deze bet. ook: OOniJtterik, m., -e, OOniJtterd, m.,
-s; z. not t e rd*".
.
2, 6nnottig, bn., bw. (met klemt. op -nOt-) = vuH,
smoezig: 'nen --e boel; wat zuut dat hijj - oetj zoe
- wie e verreke; z. ook m a I pro p e 1*.
afl.OOnottigheid.
onraad, 6nraod, o. = gevaar, dreigend iets: wie me
niks mie hoon, gei - mie gewaTe wooTt.
onrast, 6nras, m., 6nraste = a) iem. die zeer onrustig, beweeglijk is; woelig kind: dat is 'nen - ,
heer zit gein ougenblik stel; b) slinger van een
klok: dao is get met d'n - , laot de geTlozjemeker
k6mme.

ONTRIEVEN

ONRECHT
onrecht, onrcch, 0.: me kelt 'm ten OOrechte veur d'n
deef = zonder genoegzame grond, in strijd met de
waarheid; iemes (e) groet - (aon)doen = zeer onrechtvaardig behandelen.
onrechtmatlg, onrechmaotig, bn., bw.: 'nen --e bezitter;
'nen --en eis = niet volgens recht (en billijkheid).
onrechtvaardlg, onrechveerdig of -vierdig, bn., bw.:
d'n --e rintmeister; iemes, zich - beveurdeile; oordeile euver.
onrein, ongebr.; gwl. neet zuver, OOnlJttig of een
soortgelijk woord; verg. rei n.
onrust, onros, m.: in - zien = gejaagdheid, angst:
de bis 'nen - = zeer beweeglijk iem; z. 0 n r a s t.
Ions, ons, v., my. = enkeIv., unske: 'n unske boter;
'n haaf - sjink.
II ons, I, us, voorwerpvorm van ps. vow. Iste ps.
meerv.: ze Mbben - gezeen en - e bezeuk gebrach;
veer Mbben - gebeech; z. w ij.
2, us, bez. vnw. Iste ps. meerv.; m. uzzc; v. en o.
en my. us. Hiernaast eus; m. euze; v., o. en my.
eus: uzze (of: euze) pa; us (of: CUB) majer, keend,
awwers; zclfst. de CUB = de onzen, b.v. de CUB
Mbbe gewOOne (niet: de US; weI: die van us); 't CUB.
onsehuld, 6nsjold, v. = a) schuldeloosheid: z'n - is
veur de rechter gebleke; b) geen besef van goed en
kwaad: kinderlike - ; en in m'n - meinde iech 'm e
groet plezeer te doen = argeloosheid; nog: de verdeidige = de onschuldige personen.
onschuldig, 6nsjoldig, bn., bw.: - blood vergete = .
geen kwaad gedaan hebbende; 'n - keend = met
geen besef van kwaad; 'n --e grap, 'n - plezeer =
waar geen kwaad in steekt.
afl. 6nsjiJldigheid.

6nsier bringe

Ons Heer, Onsier = de H. Hostie: de keplaon met en 'ne mtssendeender met 'n bel en 'n brannende
lanterie; zegsw. de zouws 'm - geve z6nder beech(te)
= spottend van een schijnbaar vroom uitziende
man, naar zijn uiterlijk zou men hem volkomen
,. vcrtrouwen.
Onsler"', z. 0 n sHe e r.
onsjijnig"', bn. = onooglijk, onsmakelijk: 't zuut zoe
- oet, meh 't smaak good.
ontbijt, ontbijten, ongebr.; men sprak van dizjenee,
koffiedrinke, dizjenere.

ontbinden, 6nbinde, 6nbond, 6nb6nde = Iosmaken;
gwl. overdr. uit elkaar doen gaan, opheffen: de
Kamer is 6nb6nde; e kOOtrak - ; de vennoot sjap - .
afi. 6nbinding.
ontbladeren, zich 6n(t)bIajere = de bladeren verliezen: 'ne bos dee zich OOtblajert.
ontbranden, gwl. beginne te branne.
ontbreken, onbreke, onbraok, 6nbroke = niet voorhanden zijn; niet aanwezig zijn: 't OObrik miech aon
geld, aon de mach; de middele - us, um .•. ; versjellende raodslede OObraoke op de vergadering.
ontcijferen, 6nsiefere, 6nsieferde, 6nsieferd = iets
dat moeilijk te lezen is, te lezen en te begrijpen:
de meister kos dat sjrif neet - .
afl. onsiefering.
ontdaan, ondoon, bn. = ontsteld, in het binnenste
bewogen: ze waos er hiel - vaan.
ontdekken, 6ndekke, 6ndekde, 6ndek (6ndekde) =
vinden, te weten komen dat iets bestaat: Amerika
woort OOdek door Kolumbus; e kamplot - = er
achter komen.
afl. OOdekker, OOdekking.
ontdekking, 6ndekking, v., -e, 6ndekkingske: op oetgoon, de - van dat nuij weTelddeil.
ss. OOdekkingsreis, -reiziger.
ontdoen, 6ndoen, 6ndeeg, 6ndoon = vrijmaken van,
wegnemen van, ontlasten, dikwijls refl.: OOdoeg
diech van d'ne jas, d'n kleijer, d'ne mantel.
ontdooien, 6ndoeje, 6ndoejde, 6ndoejd = a) doen
dooien; b) beginnen te dooien: de sterreke miertse
zoo OOdoejde de bevrore TOete; b) de bevrore grOOd
ondoejde; c) fig. minder stijf (doen) worden: de
wien begos 'm eindelik get te - ; langsem OOdoejde
heer, wie 'r good gegete en gedrOOke had.
onteren, 6ntiere, 6ntierde, 6ntierd = beroven van
de eer: hunnen eige stand - .
ontevreden, 6ntevreije, bn., bw.: zier - zien euver 't
weTTek = misnoegd; de awwers waore - euver de
jongste zooo; - r6ndkieke.
afl. OOtevreijenheid.
ontevredenheid, 6ntevreijenheid, v.: groete - OOder
't weTTekvollek en opstand in viiOl plootse; dao heers
vMI--.:....
ontfermen (zich), 6ntferreme z., 6ntferremde z.,
6ntferremp = medelijden tonen met en daadwerkelijk steunen: geliJkkig tot de taant zich OOtferremde euver die eTTem bleudsjes; eindelik heet heer
zich euver deen erreme kerelootJerremp.
afl. OOtferreming.
onthaajd"', o. = geheugen: dat keend heet e good (met klemt. op -haajd).
onthaal, 6nthool en 6nthaol, o. = ontvangst: 't leet niks te winsen euver.
onthalen, 6nthole en 6nthaole, 6nthaolde, 6nthaold
= ontvangen als gast, trakteren: veer woorten OOthaold op 'n meneer die neet beter k6s zien; ir. iemes
op e pak zjwens OOthole (of: trakteTe).
afl. anthool, -hool.
onthoofden, 6nthoofde, 6nthoofde, 6nthoof (onthoofde): het woord wordt als A.N. aangevoeld; het
gewone woord was vroeger kiJppe.
ontij(d), 6ntijj, in de zegsw.: bijj nach en - = op
onbehoorlijke tijd (midden in de nacht enz.).
ontoonbaar, 6ntuinbaar of 6ntoenbaar, bn., bw. =
te slordig om zich te vertonen; zeer slordig: de bis
zoe - , gaank dich umkleije.
ontrleven, 6ntreve, 6ntreefde, 6ntreef (6ntreefde) =
gemak, genot ontnemen; ongemak veroorzaken:
es iech diech neet antreef; iech bin dedoor .antreef.
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ontroerd, ontreurd, bn., bw. = getroffen, aangedaan:
d'n -e vajeT kos gei woord oetbringe, wie z'ne zoon
dao levetig veuT 'm stOnt.
ontroeren, ontreure, zw. = a) treffen: de priddekant
wis veural de VTouwe te - ; b) aangedaan, getroffen
worden: de mojer OOtreuTde deep.
Opm. Het ww. is minder gebruikelijk dan het als
bn. gebruikteteg. en v. dw. en de afI.
ail. ontTeuring.
ontroerend, ontreurend, bn. = treffend: 'n -e scene.
ontroering, ontreuring, v., -e = aandoening: of 't
haTt van vToogde tTelt of vaan - beef.
ontrollW, 6ntrouw, 1, v. = gebrek, schennis van =
iemes tot - verleije; 2, bn.: aon z'n pliech - WeuTde
= verzuimen; weuTste miech noe - = komje me niet
meer opzoeken, die je vroeger zo trouw bezocht?
me geheuge WeuTt miech - = laat me in de steek.
ontsieren, 6nsere, zw.= de schoonheid verminderen: dat TaaT beeld onseert d'n hielen hoof; die kolerigheid 6nseert, jaomer genog, ze kaTakter.
afl. 6nsering.
ontslaan, onsloon, 6nsloog, 6nslage = a) ontheffen,
vrijmaken: oet de gevangenis, van aile Techsvervolleging - ; iemes van 'n belofte - ; b) betrekking opzeggen: d'n amteneeT is op staonde voot 6nslage.
ail. 6nslaag.
ontslag, onslaag, 0., 6n8leeg: iervol- kriege es diTekteuT vaan 't slachhoes; z'n - geve, numme, indene,
vTaoge; - oet de gevangenis.
ss.-afl. 6nslaaggeving, -numming.
ontsluiten, onslete, onsloot, 6nslote = open sluiten:
depoort - .
ail. 6nsleting.
ontstaan, 6nstoon, 6nst6nd, -stong, -sting, onsta( a )nde
= een begin maken, voonkomen uit: zoe 6nstOnte
die Moge merregel; oet zoe paaT wii(JTd kin SomB de
gToetste ruizing - ; zn., 0.: 't - van de wereld.
ontsteken, 6nsteke, 6nstaok, onstoke = a) (doen)
ontbranden: e VUUT - ; in gif, drif - ; b) rood
(doen) worden; (doen) oplopen: die zallef heet de
woo OOstoke; de oug is get 6nstoke.
ail. 6nsteking.
ontvallen, 6ntvalle, 6ntveel, 6ntvalle = door vallen
nit iems. bereik raken; ontglippen (gwl. fig.): laot
diech gei wooTd - ; z'n VTOUW is 'm pas - = pas
gestorven.
ontvang, ontvang, m. (met klemt. op OOt-, of op
-vang): get in - numme = ontvangst.
Opm. Het gewone woord is OOtvangs, meestal ook
in S8., soms met differencii!ring. Men hoon OOtvangbewies en OOtvangsbewies.
ontvangdag, ontvangdaag, m., -daog = dag, waarop
men bij voorkeur bezoeken ontvangt.
ontvangen, 6ntvange of 6ntvaange, 6ntving of 6ntv6ng, 6ntvange of -vaange = a) in ontvangst
nemen, krijgen: geld - ; 'ne bTeef - (gwl. kriege);
ze veuTstel WOOTt good (slech) - = yond (geen)
instemming; b) toelaten tot; bezoek afwachten:
met ope errem - ; mevTouw zal elike zandag - ; bijj
veuTkii(Jr - ze zaoterdagmiddag; nog: bezeuk - (of:
krie[!e) = krijgen; - van d'n Helligen Geis; z.
OntvangeniL
,
ail. 6ntvang, 6ntvangs; ontvenger; Ontvangenis,
-vaangenis. ,
,
Ontvangenis, Ontvangenis, v.; in de uitdr. Onbevlekde - van SlevrfJuw = zOl).der erfzonde; 't is
vendaog (SlevTOUW) Onbevlekde Ontvangenis = feestdag vapS December.
Bijv. Ontvaangenis.
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ontvanger, 6ntvenger, m., -s = a) iem. die iets ontvangt: d'n - van dee breef zal op z'n neus kieke;
b) ontvanger der belastingen: bijj d'n - oetsMl
goon waoge.
ss. OOtvengerskentoer; gemeinte-, rieksOntvenger.
ontvangkamer, 6ntvangkamer, v., -s = kamer
waarin bezoekers worden ontvangen: 'n gToete vii(Jr en 'n klein hoeskamer achterdoor.
ontvangst, 6ntvangs, v., 6ntvangste = a) het ontvangen o.a. het onthalen, recipieren, of: het in ontvangst nemen, innen: ;n hartelike - ; de - van de
kOngreslede heet plaots op 't stadhoes; de - van de
pach; beriech van - sjikke nao - ; in - numme;
b) het geinde: de 6ntvangste euvertroffe de oetgaove.
ss. OOtvangsbewies; z. echter ook 6 n t van g Opm.
ontvankelijk, ontvankelik en -vaankelik, bn. = zier
- zien VeuT e good woord, veUT meziek = vatbaar
voor de indruk van; 'nen eis (neet) - verklaoTe =
ongegrond.
afl. ontvankelikheid, -vaankelikheid.
ontvluehten, ontvloohte, 6ntvluchde, ontvloch =
door vluchten (trachten tel ontkomen: slech gezelsjap, 'n stad, e gevaaT - ; de OOtvl(Jchde gevaangene.
ail. OOtvWchting.
ontwijken, 6ntwieke, ontweek, 6ntweke = uit de
weg gaan, trachten te vermijden, te ontkomen:
't gevaoT - ; iemes zoe vii(J1 meugelik - ; 'n vTaog = niet rechtstreeks beantwoorden; 'n OOtwiekend
antwoord; ootwiekend antwoorde = niet rechtstreeks.
afl.OOtwieking.
ontwrichtcn, 6ntvriechte, ontvriechde, ontvriech
(ontvriechde) = uit het gewricht trekken of rukken: opins sprang M(JT OOtvriech kakemint weer op
z'n plaots; d'n eTTem is ootvriech; fig. eus ootvriechde
maotsjappijj = uit het verband gerukt.
afl.ootvriechting.
ontzeggen, 6ntzegke, ontzag, 6ntzag (ontzagde) =
weigeren, niet toestaan: d'n touwgaank iemes - ;
dat Tech is diech OOtzag; refl. zich get weite te - ;
heeT OOtzag zich in de vaste 't Touke.
afl. OOtzegking; ootzegker.
ontzet, 6ntzat en 6ntzet, 1, bn., bw. = ontsteld,
verbijsterd; gaans - van sjrik; - keek heer us aon;
2, O. = bevrijding (van belegeraars): 't - van
MestTeech.
ontzetten, ontzette, ontzetde of ontzat; ontzat (6ntzatde) = a) (een ambt) ontnemen: d'n diTekteuT is
oet z'n amp OOtzat; b) bevrijden (van belegeraars):
Pappenheim wouw MestTeech - , meh 't [(Jkden 'm
neet; c) van schrik verbijsteren inz. als deelw. en
dan bn., en bw.; z. 0 n t z e t.
afl. OOtzat en OOtzet; OOtzetteT; OOtzeuing; ootzeUend.
ontzettend, 6ntzettend, bn., bw. = schrik inboezemend; zeer hevig, groot: 'nen -e st(JTTem; 'n -e
kaw; - koed WeuTde; - plezeer Mbbe.
ontzetting, 6ntzetting, v., -e = a) het ontzetten: de
- oet 'n amp, oet de awwerlike mach; b) schrik,
verbijstering: veer hOOTte met - ze verhool.
ontnen, 6ntzien, ontzaog, 6ntzeen = a) vrezen, eerbiedigen: iemes z'n mach - ; b) sparen: heer is pas
kraank gewees, veeT mooten 'm nog get - ; gein koste,
meujte - ; ook refl.: heer OOtzaog zich neet koed te
spTeke van miech dee 'm vTeuger gehollepe had =
had geen gewetensbezwaren om; de moos diech nog
get - = op je gezondheid letten.
onva(a)l*, in de zegsw.: heer lapin d'n - = bij krijgt
een uitkering op grond van de ongevallenwet.
onverbeijber*, bn. = onverbiddelijk: es d'n -en
doed us wink.

OOG

ONVERBIDDELIJK

onverbiddeliJk, z. 6 n v e r b e i j b e r*.
onverdeeld, 6nverdeild, bn., bw. = eig. 'nen --e
boedel = nog niet gedeeld; fig. met --e aundach =
volle; - gunstig OOtvange = geheel en aI.
onverdeeldheid, 6nverdeildheid, v.; inz. in de uitdr.:
um oet de - te (ge)rake, te komme = het niet verdeeld zijn van de boedel.
onverschillig, 6nversjellig, bn., bw. = a) zonder een
bepaalde keuze of voorliefde: 't is hliom totaal - ,
of ze 'm beneume of neet; - kieke, wee zouw winne;
- antwoorde = zonder belangstelling; b) onbetekenend: iechzag einige -e waiYrd tegen 'm en toen; c)
geen genegenheid opwekkende: ze, heerismiech-.
aft. OOversjelligheid.
onvcrvalst, 6nvervals, bn. en bw., 6nvervalsde =
zuiver, niet vermengd: OOvervalsde boter, meUek;
- MestTeechs spreke; - de woerheid zegke.
6nvervloge*, bw. = zo maar, zonder reden: 't gezel·
sjap woor mer neet zoe gans - in dee kaffee geraak.
onverwacht, 6nverwach, bn., bw., 6nverwachde =
niet verwacht, niet voorzien: 'nen onverwachden
aonval; dat kwoom zoe - .
onverwachts, 6nverwachs, bn., bw. = onverwacht,
niet voorbereid op: 'nen --en aunval; 'n - bezeuk;
iemes - tegekomme; - stOOt heer veur us = plotseling, ineens.
6nverzeuk*, bn.,6nverzeukde = niet uitgenodigd:
-isouchhijj;z.ongenood*.
onvriend, 6nvrund, bn. = vijandig: dat is gein reije
um - vanein te goon; veer zien toen - gewoorde.
onwetend, 6nweitend, bn., bw. = onkundig, geen
kennis bezittend: - van get zien; iech hOb 'm tege de kop gestoete.
onwetendheid, 6nweitendheid, v. = onkunde: z'nis eTTeg; in z'n - heet 'r 'n groete stOmmiteit gedoon;
in (of: met) - kin me gein zun doen.
onwil. 6nwel, m. = gebrek aan goede wil: dat neet
kinne kOmme is - en aanders niks.
onze z. 0 n s I I .
Onze-Lieve-Heer, Slivvenier, m. (e = a): - op z'n
bloete kneeje daanke; dat wet - beter es veer; op vertTouwe; nog in talrijke zegsw.: - vaan 't kruus
beije = hard, voortdurend bidden; bijj - zien =
overleden; ze zien - 'nen eTTemen hoesraod sj(jldig
= die mensen leggen het er op aan, om arm te
worden (door hun gelduitgeven); - bijj z'n tiene
(of: z'nen tien) hObbe = van God een gunst verkrijgen; heer zit zich te beije, of 'r - bijj z'n tiene
(of: z'nen tien) heet = zeer vroom, vol devotie
(soms met de bijbet. van huichelarij); es me ze zoe
vcur zich zaog stoon, me zouw zegke, tot ze - bijj
z'nen tien had (of: hej); - nao (of: in) de (of: z'n)
ouge steke = zeer ondankbaar zijn; ier - z'n sjeun
aonheet = zeer vroeg; ze welt met miech doen wie
Slivvenier met St.-Pieter = ze wil over mij de baas
spelen; dewandelstekvan - = een zeer lang iemand;
z. ook moe d e r, s t a art, s tie fv a de r.
Bijv. Slevenier (e van Sle- en -ve- = a).
onzelieveheersbeestje, slivvenierebieske, 0., os: dao zit
e - op d'nen errem, neet kepot make! 't brink gelok.
Onze-Lieve-Vrouw, Slevrouw, v., Slevruike (Sle- =
Sla-) = de Moeder Gods; een beeld, de moeder
Gods voorstellende: ter iere van - ; vraog ins - um
oetk6ms; ze zit eliken aovend in 't kapelke van - te
beije; in d'n hook st6nt'n groete - ; Slevruike van Loer
= Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (een bekend
kapelletje op St.-Pieter); Slevruike van aUe deure =
een meisje, vrouw, dat, die overal staat te praten;
of: die, dat dikwijis verliefd is; z. ook was III.

Bijv. Selvrouw (e = a).
ss. Sle-, Selvrouweparochie; z. vig. lemma's.
Onze-Lieve-Vrouwedag, Slevrouwendaag, m.: 't waor
de vieftienden Augustus, - ; Bijv. Selvrouwendaag.
Onze-Lieve-Vrouwekerk, Slevrouwekerrek, v., afgekort Slevrouwe, v.: de keplli(Jns van Slevrouwe(kerrek); de persessie ging oet in Slevrouwe = parochie van O.L.V. kerk; ook Selvrouwe(kerrek).
Opm. In de afkorting Slevrouwe heeft ou sleeptoon, niet in de andere gevallen.

e Slevruike OOder glaas

onzevader, 6nzevader, m. en 0., os: vief -s en vief
weesgegroetsjes es pinnetensie kriege; 'nen - beije
veur de gestoTTevene; ook weI 6 n z e v a j e r.
onzin, 6nzin, m.: - verkoupe; dat is aUemool groeten
- = nonsens.
onzindelljk, 6nzindelik; gwl. malproper, neetpropelenz.
aft. OOzindelikheid.
onzinnig, 6nzinnig, bn., bw.: 'nen --e (of: 'nen 00zinnig hoege) pries betoole = dwaas.
aft. Onzinnigheid.
ood*, z. 0 de.
ooft, ongebr. in de bet. van fruit; z. echter it 0 f* .
oog, oug, v. en 0., -e, uigske = a) gezichtsorgaan, in
opvattingen en zegswijzen, zoals in het A.N. o.a.
zwake --e hObbe; 'n glaze - ; met 't bloete - ; --e wie
'ne'sjelves; iemes de --e oelsteke = eig.; fig. zijn
afgunst, zijn hebzucht opwekken; haw d'n --e vcur
dich = kijk voor je, let niet op wat gebeurt; dat
heet gein - = geen aardig voorkomen, dat staat
niet; 't heet gein --e, tegen iem. die een voorwerp
wil zien, dat een ander heeft; zo zuver wie 'n oug vol
materie = vuH; zich de -e oet de kop sjaome; passe
wie 'n voes op 'n - = helemaal niet; op get 't hObbe (of: get op 't --'- hObbe) = van plan zijn, willen
verkrijgen; hObste d'n -e in d'n tes = zie je niet,
wat iedereen kan zien? dat heet miech de --e oet de
kop gekos = zeer veel; oet m'n --e = pak je weg!
e good uigske op e meidske hObbe = toenadering
zoeken (om te trouwen); kloor uigskes (of: 'n kloor
aug) make tege = lief, verliefd, vriendelijk kijken;
get doen op 't heUig - = op goed geluk; op 't liekent 't get te zien = naar de uiterlijke schijn, de
eerste indruk; b) oogvormig voorwerp: 't - van 'n
naoje; heer is door 't - van 'n naoje gekTope =
ternauwernood ontkomen aan gevaar; --en op de
sop; z. b u i k, h a a k, v lie g.
[ou:g; ouge; ui:gske]
ss. ougdeksel, -klep, -merrek, -opslaag, -plumpe, -punt,
-tand, -zaUef; augekier, -sjienj ougendeens, -dokter;
ougsbraoje; arenB-, kinners-, kuns-, peerds-, sjeldersoug; sjelves-, verrekesouge.
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oogappel, ougappel, m., -s = a) pupil, oogbol: ouge
met 'ne :;:warten - j b) het dierbaarste: dat keend is
z'nen - = grootste schat; verg. 0 0 g s tap pel.
ooggetuige, ouggetuige, m. -v., my. = enkelv.: :rien gewees van = met eigen ogen gezien hebben.
ooghaar, z. wi m per, pI u m p*.
ooglld, ongebr.; gwl. (oug)deT,sel.
oogpunt, ougpunt, 0., -e: oet 't - van = standpunt
van beschouwing.
oogst, ou(g)s, m., ou(g)ste: in d'n tied van d'n - =
tijd van het inzamelen der vruchten, gewassen;
'ne slechten - = de gewassen, de opbrengst: d'n is bedorreve; overdr.: es 't leve is vol zOnnesjien, dan
zal d'r geinen - in zien.
ss. ou(g)sbeer, -daag, -jies, -tied.
af!. ou(g)ste (ww.).
oogstappeI, ou(g)sappeI, m., -e = vroege lichtzure
appel in augustus: korpenduus, rabawwe, kallemennekes, witte vaonse, renette en --e zien bekinde
soorte; Bijv. ou(g)smaondappel, ou(g)smaander; z.
ook vaonse*.
oogsten, ou(g)ste, ou(g)sde, geou(g)s (geou(g)sde) =
de oogst binnenhalen, verzame1en: de boere wachde
op druug weer veur te - .
af!. ou(g)ster.
oogstkar, z. 00 g s twa gen.
oogstmaand, ou(g)smaond, m., -e = augustus: de
appele oet d'n - .
oogstwagen, ou(g)swageI, -wage, m., os: de boeremeidskes zaote boven op d'n - = de versierde
wagen, die het laatste graan binnenbrengt.
Opm. ,De wagen waarmee het graan gwI. wordt
binnengebracht beet dikwijls ou(g)skaar.

'n ou(g)skaar
oogweuk, ougekier, m.: in 'nen - j ook 0 u g win k,
ID., -e.
001, ongebr.: ramme en "ooie" kinne veer neet, 't is
hijj mer de sjaopebok en 't sjaop "tout court".
oolevaar, oejevaar, m., os: op de wijs van: Aoch - ,
Aoch - , wat bringste us, touwkOmmend jaorj dat
neet, reep euzen -; kindertaal: olivaarj thans ook
00 i e v a a r.
ss. oejevaarsnes, -paar.
ooilam, ongebr.; verg. ooi.
oolt; oets, bw. = te eniger tijd: Mbs diech dat - van
de leve gehuurd? (in het verleden); zouw dat - van
de leve gebdare (in de toekornst)?
ook, ouch, bw. = a) bovendien: neet allein plezerig
meh - lierzaam = bovendien; iech bin er - nog =
ik heb de macht er tussenbeide te komen; b) evenzo: miech - good = evenzeer; dat is - get sjOen8j
iech haw van wandele en :rijj - ; c) versterking van
een toegeving: wie iech - riddeneerde, 't hollep
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niks; wat - geMOrt .•• j al is heer - neet riek, heer
giej vdal; d) dienovereenkomstig: eine kier op, waos
heer - alles vergete; iech verJeelde miech, iech ging
dan - mer nao hoes; wie het heer (dan) - weer?
c) bijgeval: kinste miech - zegke, boe heer woent?
oom, ongebr.; z. non k.
I oor, oer, v. en 0., -e, uurke = a) orgaan, zintuig
van het gehoor; oOrlel, -schelp: eine 'n watsj um z'n
--e geve; douj aon ein - :rien; met ringskes in de
-e; wat 'n lang --e heet 'nen ezel en wat 'n klein
uurkes heet de wezel; iemes get in z'n -e bloze; m'n
--e roesje miech = suizen; dat is 'm leT --e gekOmme; gooj --e Mbbe = goed kunnen horen; -e met
stert hObbe = alles horen; in allerlei zegsw. evenals
in 't A.N. o.a. (gein) --e nao get Mbbe = (geen) zin
erin hebben; tot euver z'n --e in de sjOld ziUe = zeer
diep; de kinder ete diech de -e van de kop = veel;
:rich op 'n - tegke = gaan slapen; iech weit 'r gein
--e aon te nejje = weet er geen raad op; iemes --e
aonnejje = foppen, misleiden; maak miech m'n --e
neet werrem = maak mij niet boos; b) oorvormig
voorwerp: 't uurke van 't teske is kepot; met een
woordspeling: klein potsjes Mbbe soms groote --e =
kleine kinderen horen en verstaan 80rns meer dan
men vermoedt.
ss. oerbel, -krenkde, -lei, -pijn, -sjallep; ezelsoer;
vaal-, voel-, loupoer.
II oor*, z. u u r.
Ioord, oord, 0., -e; niet zeer gebr., gwl. plaots of op
andere wijze omschreven.
II oord, oord, v., eurd, eurdsje = muntsoort vero.,
leeft eigenl. alleen nog in zegsw. en gwl. in het mv.:
en dan hadste veur veer eurd 'ne pot beer dee diech
smaakde; gein eurd mie in m'n tes = geen cent; iech
k6m neet mie trak es veur m'n eurd komme te hole =
geld; es de zOn sjijnt, is 't werrem, dee gein eurd heet,
dee is errem; dink, dat 'n - geld is en e struspier mea
= bedenk de waarde van het geld, pas op de
kleintjes; ze zuut oet, oj ze hdor - neve Mar tes heet
gestoke = bleek (van schrik); Uk op d'n eine 'n en op d'n andere 'n duit, 't is eve vdOl = beiden
deugen niet.
ss. eurd(s)keerske (= oortjeskaars); kerremiseurd
(= kermi8geld).
oordeel, oordeil, 0., -e: iech zal m'n - euver dat
werrek nog neet oetspreke = mening, uitspraak;
't teste oordeil == rechtspraak van God over de
mensen; e leve wie 'n - = groot; e good. 'n helder
- hobbe = vermogen om te oordelen, verstand.
ss. oordeilsdaag.
oordelen, oordeile, zw. = a) vonnissen, rechtspreken: geoordeild nao rech en wet; b) tot een gevoIgtrekking komen: te - nao wat de luij zegke, is 't
erreg; euver get kinne - ; c) achten, keuren: iech
oordeilde de geiegenheid gunstig.
af!. be-, veroordeile.
oorkonde, oerkonde, v., my. = enkelv.: 'n aw vaan de daartiende ieuw oet 't arsjiej is verbrand.
oorkussen, z. k 0 P k 0 s s e*.
oorlog, oorlog en ore1og, m., oorloge en oreloge;
ooriogske en orelogske: d'n - verklaore; - veurc
tege; in - zien met; nao d'n - ; in, oet d'n - .
ss. 001- en O1elogsgevaor, -liening, -sjeep, -uloot;
boerenoorlog, -orelog.
oorsprong, oersprunk, m., -sprung(e) = d'n - van
de Maos = aanvang, begin; d'n - van die ruizing
= ontstaan, llan1eiding; d'n - van e woord =
herkomst.
afl. oersprunkelik.

OORSPRONKELIJK

oorspronkelijk, oersprunkelik, bn., bw.: de -e beteikenis van e woord = de eerste; d'n -en teks = niet
vertaald, niet nagevolgd; - diechte; 'nen -en
diechter = zeIfstandig, met eigen aard; zeIfst. get
in 't -e leze.
afl. oersprunkelikheid.
oortjeskaars, eurd(s)keerske, 0., -s = vetkaarsje van
een oortje (vero.).
oorveeg,oorvljg, oervijg, v., oerviege: oerviege kriege;
de koejOng gao! iech 'n - ; heer joog de kinder weg
met e paar oerviege; z. ook w at s j*.
oorverdovend, oerverdouvend, bn., bw.: 'n - gesjriews; - keekde en sjriewde ze allemaol doorein.
oorworm, oerwOrrem, m., oerwOrrem = duizendpoot
a; nog: e geziech wie'nen - = gemelijk, ontevreden.
oorzaak, oerzaak, v., -zake(s): z6nder de - nao te
goon; wat kin de - gewees zien van dat lawej? ter
oerzake (of: oerzaak) van de verkezing.
afl. oerzakelik(heid).
Oost, Oos, 1, m. = Oost-Indie, Indonesie: (steeds
met d'n): op 'ne gojen daag trok heer met 'ne zielverkuipernao de Hoofwach en teikende veur d'n Oos;
2, bn., bw.: de wind is oos; vero. ook oes.
ss. ooskant.
ss.-afl.oosgenger.
afl.oostelik.
oosten, ooste, 0.: de Wijze kwaomen oet't - ; in ' t geit de zon op; vero. oeste b.v. nogin Oesteriek(er).
ss. oostewind; Oosteriek (vero. Oesteriek).
oosters, oosters, bn., bw.: -e ware = uit het Oosten
d.i. uit Azie, Oost-Indie; z. vlg. woord.
oostervijg*, v., oosterse viege = dadel; spotnaam
van een bekende marktvrouw van pl.m. 1900: en
de oostervijg is zoe zaat wie 'n bam! en ze gojen hMr
in de regeton!
oostganger. oosgenger, m., -s = koloniaal: d'n koch veur z'ne vajer 'nen oliekop en de mojer kraog
"e sjoen stOkske" veur op 't keske.
ootje; ootmoed(III). ongebr.; in 't ootje nemen = Ma.
met iemes vare, sjlJrrege; oetmoed(ig) wordt o.a.
vervangen door Onderdaonig(heid), in kerkelijke
taal hoort men weI ootmoed(ig).
op. op, als vz. en als bw. met ongeveer dezelfde
waarde en bet. als in het A.N. o.a. 1, vz. = a) betrekking van plaats of richting: 't book lik - (de)
taofel = aan de bovenzijde rustende; - slraot =
buitenshuis; - ze bed ligke; - iemes aofMmme =
in zijn richting; - miJssje sjete; dat drejt niJrTeges
- oet; nog: - de vieflig lierlinge waoren 'rs gein
tien = van de vijftig leerlingen; b) betrekking van
tijd: - dil ougenblik; - slaag van twie; - 't Mste;
- m'nen awwen daag; - ein, twie, drijj; nog: - 'n
aander (goon) = bij een andere winkelier, op een
andere plaats enz. (gaan); - de koup (of: d'n hoop)
. touw; c) naar de manier van: - z'n Frans.
Opm. Het lidwoord wordt zeer dikwijls geassimileerd: oppe meTTet (op de markt); oppe (of: oppet)
Vrieto! (op de of het Vrijthof).
ss. opnuij, obbenuij, op(pe)nuijts, obbenuijts; opdat.
2, bw. = a) van richting: - en neer; berreg - ,
berreg ao!; - en aof; tegen iemes - ; b) van plaats:
met de hOnskouw - .
ss. opgeld, opdonder, oprech; opnumme, -stoon,
-spange, -belle, -bloze, enz.; z. verder vlg. lemmata.
opbinden. opbinde, b6nt op, opgeb6nde: de stert van
de peerd - = hoger doen zijn (door er knopen in
te leggen); iemes get - = op de mouw spelden.
opbreken, opbreke, braok op, opgebroke = a) openbreken, losbreken: de straot, de vloer - ; b) eindigen:

OPEN

eindelik mOste de Luikeneers 't belek van Mestreech
- ; c) slecht bekomen: dat zal diech -, mennekel
opbrengen, opbringe, brach of broch op, opgebrach
of -gebroch = a) binnenbrengen en op tafel zetten:
bring't ete mer op; b) opleveren, voortbrengen: dat
land brink niks op; dat sjeldere en de meziek brink
wienig op = geld verdienen met; c) naar het
politiebureau (met geweld) brengen: kiek ins jOnges, dao weurd einen opgebrach; gwl. in deze bet.
ingebrach; z. in b r i n g e*; d) betalen: dat leos te
v{iOI, dat kin iech neet - .
afl. opbrings.
opbrengst, opbrings, v., opbringste = het opgebrachte: de - van 'I land = hetgeen 't land heeft
voortgebracht, b.v. rogge, tarwe; hetgeen ermede
verdiend is b.v. de pachtsom, de verkoopsom: de
- van de belastinge = de totaalsom.
opdienen, opdene, deende op, opgedeend = opdissen, spijzen op tafel zetten: spooj diech get, dao
is al opgedeend.
opdoeken. opdoeke, doekde op, opgedoek (opgedoekde) = a) afschaffen, niet meer voortgaan met;
aan kant doen, afgeschaft worden: veer zulle die
aw prOlle mer allemaol - ; die klein winkelkes zien
stellekes non allemaol opgedoek; b) inrukken: de kins
miene paart dadelik - .
Opm. opdoeke onder invloed v. h. A.N. in gebruik
gekomen. Verg. A.N. doek, Ma. dook.
opdraaien, opdrejje, drejde op, opgedrejd = a)
draaiende omhoog brengen: de lamp - (nl. de wiek);
b) draaiende opwinden: hObste de klok opgedrejd;
c) iem. in opwinding brengen: laot diech toch neet
door dee kletser - I nog: veur get (moten) - = de
schuld, de verantwoording, de zorgenz. krijgen van.
opdracht, opdrach, v., opdrachte = a) last, taak:
iemes 'n - geve; in - van de bOTTegemeister; iech
hOb 'n (of: de) - = last; b) toewijding als bewijs
van eerbied, vriendsehap: de - van 't book non de gemeinteraod; nog: z'n - doen (b.v. als lid v. e. godsdienstige vereniging) = plechtige toewijding aan.
ss.-afl. opdrachgever.
opdragen, opdrage, droog op, opgedrage = a) zo
lang dragen tot het versleten is: e pak, 'n brook
gans - ; b) gelasten, toevertrouwen: veer hObben 'm
opgedrage de kemissie euver te bringe; miech is de
zOTTeg veur de kinder opgedrage; e) toewijden: 't book
is opgedrage non z'n awwers.
opeen, opein, bw. = op elkaar, dieht bij elkaar, inz.
in ss.: kort - = van plaats, van tijd; opeingoje,
-huipe, -Mgke, -ligke, -valle, -zette, -zit/e.
opeens, opins of obbins = eensklaps: de kOmversasie
woort - Onderbroke door 'n vraog van de jOngste
zoon; ook weI obbenins, b.v. z6nder euvergaank zag
heer obbenins.
opelijvig*, bn. bij Weustenraad: dee van m'n kinse
jaor zier - bin = allesbehalve hardlijvig.
open, ope, bn., bw. = a) niet gesloten, niet dicht
gemaakt: 'n - deur; met - mOrid stoon kieke; 'nen
- bree! = niet gesloten; of: openbaar; b) niet belemmerd, vrij: hijj is nog 'n - plaots = onbezet; in
de -loch; in de - zie = het ruime sop; c) openhartig, oprecht: - met iemes euver get spreke; 'n karakter; nog: 'n - stad = zonder versterkingen,
omwalling; 'n - oug veur get hObbe = gevoeIig zijn
voor; open en bloet; z. k a art.
ss. opegoon, -doen, -make, -slete, -sloon, -stoan, -utte.
In deze seheidbare ww. heeft ope de bet. van ontslaten.
afl. openbaar, -bare.
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OPENEN
openen, opene, zw. = open maken; ref!. opengaan: de
deur, de poort - ; aile deure opende zich veur hIiiim.
afI. opening (openingsfies).
openhartig, openhertig, bn., bw. = oprecht; rondborstig: 'n --e bekintenis; iech zal dat noe ins gaans
- met diech bespreke.
af!.openhertigheid.
op-en-top, op-en-t6p, en obben-t6p, bw.: - 'ne sel-,
daot zien = geheel en al.
opera, opera, m., operaas, operake: 'ne kemikken - ;
d'n - Carmen; nao d'n - goon.
ss.-af!.operazangeres, -zenger.
operatie, opperasie, v., Os, opperasieke = a) geneeskundige term: 'n - OOdergoon; b) onderneming;
krijgsverrichting: -s aon de boors.
opereren, opperere, zw. = heer is gistere geoppereerd; 't leger oppereerde vlaak bijj Lafeld.
operette, operet, v., operette, operetsje: de - van . .•
ss. operettegezelsjap.
operjong*, m., -j6nges = opperman d.i. helper,
jongste van bouwvakarbeiders, metselaars enz.:
pas van sjaol woort 'r - .
opflikken, gwl. zich opf!ikke, zw. = zich mooier
aanzien trachten te geven, zich opdirken: 'n jOOg
vrouw kleijt zich, 'n aw flik zich op.
opgaan, opgoon, ging of g6ng op, opgega(a)nge =
a) naar boven opwaarts gaan: de zoo ging op =
kwam op; d'n deig, de kook is erreg opgegaange =
gerezen; b) bestijgen: d'n trap, de berreg - ; c) zich
geheel wijden aan: heer geitgans in ze werrek, in z'n
kinder op; d) een examen gaan af!eggen: - veur
Duits; v. dw. gwl. gewees, b.v. heer is al drijjmaol opgewees veur de akte Nederlands; e) opraken:
de kole goon zoe stellekes aon op; nog: die deiling geit
neet op = laat een rest; dat (of: dee wejjer) geit hijj
neet op = dat is hier niet mogelijk, zal niet lukken,
valt niet in goede aarde; de kins metrijje, iech gaon
toch met de wagel op nao Vinlo = heengaan; wee
geit met de Moed op = leidt haar op in de kerk,
op het stadhuis?
afI. opgaank.
opgang, opga(a)nk, m. = het opgaan: d'n - van de
z6n; e bovenhoes met vrijjen - = afzonderlijke trap,
van de rest van het huis gescheiden; - make =
bijval vinden, in de mode komen.
opgelag pandoer*, z. pan doe r.
opgenomme*, bn. = enigszins kwaad, geraakt: taant
Meij waos get - tege mich.
opgeven, opgeve, gaof op, opgegeve = a) aanreiken,
afgeven: geef op, watste dao hObs; b) spuwen: d'n
teringlijjer heet vool blood opgegeve; c) een taak opleggen: vief somme - ; d) hopeloos verklaren, niet
meer verder kunnen: de mood - ; iech geef 't nog
neet op; de kraanke is opgegeve; e) vermelden, zeggen: iers moot geT eure naom - ; koppijn es reije - ;
nog: ref!. met 'ne sj6k gaof d'n doeje bekker zich haaf
op = richtte zich op.
af!. opgever, -gaof.
opgewekt, opgewek, bn., bw., opgewekde; opgewekder, opgewekste = vroIijk, opgeruimd: heer waos
erreg - , wie 'r dat gehuurd had; in 'n opgewekde
stumming.
afl. opgewekheid.
opgezet, opgezat, bn., bw., opgezatde = a) gezwollen: 'n - bein, 'n - geziech; b) ingenomen met: de
Wiekeneers waore met hun mOOnemint neet erregopgraven, opgraove, graofde op, opgegraove = opdelven: e liek weer - .
af!. opgraoving.
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OPKOPER
ophaaibrug, ophaoibrok, v., -brogke: de - euver de
kenaal werrekde neet.
ophaIen, ophole, haolde op, opgehaold = omhoog
halen: 'nen awwe sjoon in plaots van 'ne ves (oet 't
water) -; overdr.: z'n hart aon die sjelderijj -; 'n
flea wien - = uit de kelder halen; A.N. zijn
schouders over iets ophalen, Ma. z'n sjouwers euver
get optrekkej b) inzamelen: de kOOtribusie, geld - j
c) verbeteren: heer had Ct) erreg opgehaold = zijn
toestand, zijn examen verbeterd; d) in herinnering
brengen: 'n aw kwestie weer -.
ophef, ophuf, m. = overdreven lof: met vdiil - euver
get, iemes spreke; z6nder - ; - make euver, van.
opheffen, ophuffe, hufde op, opgehuf = dee j6ng
weurt te zwoer, iech kin 'm neet - = optilIen; de
ouge - = opslaan.
ophitsen, ophitse, hitsde op, opgehits = opstoken:
iemes tege miech - ; 'nen h6nd - .
ophouden, ophawwe, heel op, opgehawwe = a) omhoog houden: gare - ; b) uitsteken: de hand - j
c) op het hoofd houden: d'n hood - ; d) op peiI
houden: z'ne stand moten - ; e) belemmeren, terughouden: haw miech neet langer op, anders mis iech
d'n trein; f) eindigen: haw noe op met dat speule,
met werreke; g) ref!. tijdelijk vertoeven: zich onderweeg - ; dao in die kazematte heel zich alderleij raar
vollek op.; h) bezig houden met, omgaan met: iech
kin miech met die kinder, met die priiiitsjes neet
Zanger - ; ong. ze heel zich op met e paar kerels oet
de Stokstraot; nog: zonder - = onophoudeIijk.
ophtd(-)*, z. 0 P h e f ( - ).
opkammen, opkemme, kemde op, opgekemp =
a) prijzen, roemen: iemes - ; b) een standje geven;
de waarheid zeggen: hObder 'm ins good opgekemp II
opke*, in het aftelrijm: - , dopke, reubesopke, -,
diJpke, knol!
opkiek*, m. = opzien, verwondering, verbazing: dat
zal - make, wekke.
opkijken, opkieke, keek op, opgekeke = opzien 1:
dao keek heer vreemp van op; tege die reis had iech
altied opgekeke; hoeg tegen iemes -.
opkomen, opk6mme, k(w)aom op, opgek6mme =
a) naar boven komen: ze kwaom zjus d'n trap op;
dao laog heer en kos neet mie - = zich oprichten;
b) boven de horizont komen: de z6n kump eliken
daag vreuger op; 'n OOweer kump op = drijft naar
ons toe; c) opvaren: 't merretsjeep k(w)aom de Maos
op; d) opgroeien, opschieten: de terref kump dit jaor
vreug op; de opk6mmende ginnerasiej e) hersteIIen:
van die leste opperasie (of: van die krenkde) zal heer
wei neet mie - ; f) zich vormen, ontstaan: de gedachte kump bijj miech op: hObsle dich neet verdaold? dat idee is noels bijj miech opgek6mmej
g) verschijnen, aanwezig zijn: de lede k6mmen altied
trouw Opj h) zich verzetten tegen: tege die leuges
kaom iech Opj nog: veur z'n rechte - = verdedigen.
af!. opkoms.
opkomst, opk6ms, v., opk6mste: de - van de z6n =
opgang; trouw - van de lede = verschijning (op de
vergadering); de - van Mestreech in de daartiende
iew = opbloei.
opkoopster, opkuiperse, v., mv. = enkelv.: de waos neet op hMr munneke gevalle.
opkopen, opkoupe, kochop, opgekoch = alles van een
artikel enz. wat men kan krijgen, kopen: al 't iezer
woort opgekoch; aw kleijer - ; de opgekochde plaotse.
afl. opkuiper, opkuiperse.
opkoper, opkuiper, m., Os, opkuiperke: dao verdene
de -s 't nudige aon.

OPKRASSEN
opkrassen, z. 0 p k ret s e* en verg. k r ass e n.
opkretse*, kretsde op, opgekrets = opkrassen,
ophoepelen: krets noe opt eindelik kretsden heer
daan op.
oplruiper*; opkuiperse*, z. 0 p k 0 per; 0 p k 0 0 p.
s t e r.
opUehten, 1, opluffe en oplufte, lufde op, opgeluf =
optillen, opbeuren: dat gewiech kin iech neet - ;
heer IUfde z'n krok op; ze lufde met gemaak dee
zwoere stein op.
2, opluuchte, luuchde op, opgeluuch = opluffe.
3, opliechte, liechde op, opgeliech (opgeliechde) =
door bedriegelijke middelen benadelen: de bank
- veur 'n haaf ton; iech bin door deen doogeneet
lielik opgeliech.
aft. opliechter, opliechting.
opUehter, opliechter, m., -s = iem. die oplicht:
sjlechte luij, aofutters en -s vint me euveraal.
oploop, opluip, m., -e = samenscholing: 'nen - in
de Groete Staat; nog: bijj iemes 'nen - doen = gaan
opspelen, herrie maken.
Opm. Naast opluip komt nu en dan voor oploup.
oplopeo, oploupe, leep op, opgeloupe = a) naar
boven lopen: d'n trap kOmmen - j de berreg - j de
weeg 1(Jp sterrek op = helt sterk; b) bezoeken bij
gelegenheid: kOm ins - , este langs kums; noe en dan
ins - bijj iemesj c) zwellen, op~,etten: d'n errem is
lielik opgeloupe; d) toenemen: de rekening bijj de
bekker is hoeg opgeloupej deen trein en 't hotel, dat
lap allemaol zoe op = kost zoveel; e) beginnen te
lopen: iech loup alvas mer op, k6m miech dan mer
naoj f) krijgen (meestal ong.): boe hObste die krenkde
opgeloupe? 'n kaw - j e pak zjwens -.
aft. opluip, -loup.
opluehteo, opliichte, lochde op, opgeloch (opgelOchde) = opfrissen, verlichten: die wandeling, dat
6nderhaajd heet miech gaans opgelOch.
afl. oplOchting.
opluffe*, oplufte*, opluuehte, z. 0 p I i c h ten.
opmaken, opmake, maakde op, opgemaak = a) verteren; ong. verkwisten: al ze geld had heer in twie
jaor opgemaak; b) in orde maken: 't bed - j 't hoor
- ; c) berekenen: de kosten - j d) gevolgtrekkingen
maken: oet die wdlJrd kOs me van alles - ; nog refl.:
zich - tot = gereed maken om; opgemaakde
blOmme = kunstbloemen; opgemaakde veugel =
opgezette.
aft.opmaak.
opmieter*, m. of v., -s = opdonder: oet de weeg/
of de krijgs 'nen (of: 'n) - .
opnaaisel, opnej(t)sel, 0., -s, opnej(t)selke = stiksel
op iets: e klei opnejtselke en dan is alles klaor.
opnemen, opnumme, naom op, opgen6mme = a)
omhoog nemen, opbeuren: d'ne rok get - = opbeuren; of: korter maken; b) nagaan, vaststellen:
de kas - , de temperatuur - j c) ontvangen: iemes
in z'n familie - ; in e gestiech - = toegang verlenen ter verpleging; d) een plaats geven: 'n ingezande sWk neet - ; e) schoonmaken: met 'ne naten
dweil de gaank even - ; f) lenen tegen rente: geld - ;
g) bekijken: iemes good van Onder tot bove - ;
h) succes hebben: dat, die zaak zal hijj wei -; nog:
wie zal dee dat - = duiden? get good - = niet
boos worden; verg. 0 p g e n 6 m m e*; de pertijj
(of: 't) veur iemes - = zijn partij kiezen, hem
verdedigen; 't tegen iemes - = als tegenstander
optreden; tegen telaatkomers: de oor - is veur de
gekke, de wijze kinne hunnen tied.
afl. opnaome; opgenOmme.

OPRICHTEN

opneuker*, v., -s = harde stomp, slag, klap, opdonder: dao kreeg 'r 'n - , tot 'r op z'n bein dazeldej
iemes 'n - geve.
opnieuw, 1, opnuij of opnuijts of obbenuij of obbenuijts, bw.: - kwaom heer vraoge; - beginne.
2, euvernuijts, z.a.
opnoemeo, opneume, neumde op, opgeneump = een
voor een noemen, opsommen: neum ze miech ins op
die zoe hel werreket heer neumde ze allemaol achterein
op; de opgeneumde jOnges.
afl. opneuming.
oponthoud, op6nthaajd, o. = verlet, vertraging: ekart
- hObbe; die tien menute - kwaome good van pas.
oppakken, oppakke, pakde op, opgepak = a) vastpakken en in de hoogte tillen: iech pakde 'm op wie
e keend; b) inrekenen: de peliesie heet 'm opgepak
weges landluiperijjj c) refl. zich klaar maken: iech
pak miech op en iech nao de hiere van de brouwerijj.
oppassen, oppasse, pasde op, opgepas = a) verzorgen: in 't hospitaol weurste good - j 'ne kraanke
- ; b) acht geven, letten op: pas opt anders velste;
c) zich goed gedragen, zijn plicht doen: 'nen oppassende mins, maan.
aft. oppesser; oppassing.
oppasser, oppesser, m., Os, oppesserke = iem. in
persoonlijke dienst bij iem., inz. soldaat bij een
officier: d'n - van de lutenant broch e boeket TOeze.
Oppendrees*, z. pun c tum.
opper*, m., -s = a) hoofd, gmz.: ze slogen 'm bove op
z'nen - ; b) dobber: d'n - bewoog en heer trok op.
ss. sjeetapperke (visserst.).
opper (hooihoop), ongebr.
opperman, ongebr., z. 0 per j 6 n g.
oppersen, oppeerse, peersde op, opgepeers = door
een persijzer weer in zijn fatsoen brengen: es dee
jas opgepeers is, dan is 'r weer good; z. ook n a a d.
opperste, opperste, 1, bn.: de - wiesheid = hoogste;
2, m., my. = enkelv. = overste: d'n - van de
huzare, d'n - van de Broun Paoters = hoofd.
oppervlak, oppervlak. 0., oppervlakke = het opperste vlak: 't doort lang, ie zoe'n - weer riJstig weurd
afl. oppervlakkig; oppervlakde.
oppervlakte, oppervlakde, v.: de - van 't meer =
spiegel; de - van de hand = bovenste vlak.
opperwaarts, opperwarts, bn. = aan de kanten van
Veldwezelt wonend: 'n kloke -e boerin van boete de
Breuselepoort.
oppinnagel*, m., -negel = (schoenmakerst.) draadnagel; ook opgegeven als lange "opzwikspijker".
opraap, opraap, m. = 't "trousseren" van dames:
'ne sjoenen - nl. wanneer de dame chic, smaakvol
ondergoed laat zien.
oprakelen, opraochele, raochelde op, opgeraocheld:
't vuur, de kachel - .
opraoehele*, z. 0 p r a k e len.
oprapen, oprape, raapde op, opgeraap = van de
grond opnemen: raap deen appel op; me heet 't dao
mer veur 't - = het is in overvloed aanwezig.
af!. opraapj opraapsel.
opreeht, oprech, bn., bw., oprechte; oprechter, oprechste = eerlijk, te goeder trouw: 'nen oprechte
maanj 'n - hart; 'n - berouw; vertel noe ins - ,
watste gedoon hObs.
af!. oprechtigheid, oprechheid.
opriehten, opriechte, riechde op, opgeriech = a) omhoog heffen, brengen (inz. refl.): zich weer - nao
z'ne val; b) stichten, bouwen, vestigen: 'n vereiniging, e mdnnemint - .
af!. opriechter, opriechting.
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oprijten, operiete, reet ope, opegerete = openscheuren: de sjerrej van de granaat heet 'm de ganse boors
opegerete.
oprIJzen; oprispen, oprisping, ongebr. verg. r ij zen;
z. r 6 p s ( e )*, r i s pen.
oproepen, oprope, reep op, opgerope = a) te voorschijn doen komen: 'ne geis - ; b) ontbieden, bijeenroepen: iemes veur 't eksame - ; de lede veur de
vergadering - .
aft. oproop, oproping; opreuper.
oproer, opreur, 0., -: dao kump - in de stad =
volksverzet; ooe brou"de, hitsig opgesteuk, 't - in 't
rond; - make; alles waos in - = wilde woeste
beweging.
ss.-afl.opreurmeker.
afl. opreurig.
oproerig, opreurig, bn., bw. = tot oproer geneigd;
in oproer zijnde: de -e Luikeneers hadde weer ins
hunne bissjop weggejaog.
afl. opreurigheid.
opscbepen, opsjepe, sjeepde op, opgesjeep (opgesjeepde) = iemand iets tot zijn last opdragen: dao
hiJbbe ze miech noe met opgesjeep; dao zit heer noe
met opgesjeep = tot zijn last hebben.
opscbeppen, opsjoppe, sjopde op, opgesjop = a) opdissen: de sop - ; iech hlJb 't mer neet veur 't - ;
b) opsnijden: heer waos weer aon 't - euver z'n
dejtige jemilie.
afl. -opsjiJpper.
opschieten, opsjete, sjoot op, opgesjote = a) opgroeien: de terrej sjut al op; b) vorderen: iech sjeet
mer neet op met dat werrek; dao sjutste neet (of: niks,
of: wienig) met op; sjeet op = maak voort.
opschik, opsjik, m. = tooi (ietwat ong.): alles mer
veurd'n - .
opschrijven, opsjrieve, sjreef op, opgesjreve = aantekenen, noteren: de naome - ; sjriej 't mer veur
miech op = zet het maar op mijn rekening; sjriej
't dich mer op d'ne boek (spott.); dan kinste dich wel
- = het opgeven; heer is opgesjreve = hij zal
sterven, te gronde gaan.
S8. opsjriejbeukske.
opschroeven, opsjrouve, sjroufde op, opgesjrouf =
kunstmatig opdrijven; opvijzelen: dat is allemaol
zoe opgesjrouj; 'n opgesjroujde besjrieving van de
kfmgkoer.
opsehudden, opsjodde, sjOdde op, opgesjod, inz. in:
de kojjie - = kokend water op de gemalen koffie
in de koffiepot gieten om op tafel te brengen: de
reuk van veers opgesjiJdde kojjie kaom oct 't keukensje; verg. ins c h u d den.
opscbudding (ontste!tenis), opsjOdding, v., -e: veroerzake.
opsj(-)*, z. opsch{ -).
opslaan, opsloon, sloog op, opgeslage = a) opwaarts
slaan: de mouwe - ; b) omhoog richten; openen:
de ouge (nao bove) - ; eindelik sloog heer weer de
ouge op; e book - ; c) samenstellen, oprichten:
de tente, de kraome - op de merret; d) duurder
maken; duurder worden: de winkeleers sloon (de
prijze, de waore) mer op; mO'T'rege sleit de boter op;
e) opstapelen: 't kore in de sjeure - ; nog: (een kous)
opzetten, beginnen te breien: ze zaot noe met 't
kojjiegesjier veur ziech 'n lang %Warte kOUB op te
sloon.
opslag, opslaag, m., opsleeg = a) het opslaan der
ogen: d'n - van z'n ouge (of: z'nen ougopslaag) waos
oprech; b) verhoging (van prijzen, salaris enz.):
- kriege; d'n - van de prijze, de boter; c) hoger
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bod: bijj - verkoupe; d) omgeslagen deel van 'n
kledingstuk: 'n unijorrem met roej opsleeg aon de
mouwe.
S8. opslaagplaots.
opspange*, z. 0 p s pel den.
opspclden, opspa{a)nge, spangde op, opgespank (opgespangde): de rok get - = opschorten met spe!den: ze hiJbben 'm dao weer van alles opgespank =
op de mouw gespeld; laot diech toch niks - .
opspraak, opspraok, v. = ongunstig spreken over:
iemes in - bringe; in - k6mme; de bissjop had in
z'n stad viiiJl - gemaak door de verkwistinge van ze
bestuur.
opstaan, opstoon, st6nd of sMng of sting op, opgesta(a)nde, opgesta(a)nge = a) recht gaan
staan, zich oprichten: van taojel - ; vreug - =
nit het bed komen; este dee wels verneuke, dan mooste vreug -; opgestange, plaots vergange, weer gek6mme, niks gev6nde; es dee opsteit, steit alles op =
gezegd van iem. zonder fortuin, bezit (alles = zijn
geheel bezit); b) van de doden verrijzen: de doeje
zullen ins weer - en geoordeild weurde; c) op het
vuur staan: de eerappele stoon, 't vleis steit al op;
d) in opstand komen: de geweste st6nten op; gwl.
in opstaand k6mme.
afl.opsta{a)nd.
opstand, opsta( a )nd, m., -e = a) oproer; verzet: d'nbreijde zich wie longer wie miejer oet; tegen iemes,
get in - k6mme = zich gaan verzetten.
afl. opstendig (= opstandig).
opstanding, opstanding, v. = uit de dood verrijzen:
de - van Slivvenier.
opstange*, stangde op, opgestank (opgestangde) =
ophitsen, in opwinding brengen: laot diech toch
neet - ; ze hiJbben 'm tege miech opgestank.
opsteken, opsteke, staok op, opgestoke = a) in de
hoogte steken: z'ne vinger - ; 't peerd staok z'ne
start op; de kop - = eig.; fig. zich gaan verzetten;
b) wegsteken: geld - = opstrijken; van die lesse
van dee perfesser hiJbbe veer viiiJl opgestoke = geleerd; c) aansteken: 'n sigaar - ; steek ins op =
rook eens; d) zich verheffen: de wind, de stiJrrem
staok op.
opstel, opst~l, v., -stMle, -st~lke = schets,ontwerp,
stijloefening: 'n - make euver de sjaol; e vrijj - =
naarkeuze.
opstellen, opst~lle, zw., scheidb. = a) ontwerpen:
stel mer ins get op, dan bespreke veer 't later; b)
plaatsen, oprichten: 'n nuij mesjien - ; 't Zeger
woort opgesUld op de Pietersberreg.
afl. opsteller, -stelling.
opstoken, 1, opstoke, stookde op, opgestook =
a) beter doen branden: stook de kachel ins op;
b) alles verbranden: 't hout is bijnao opgestook.
2, opsteuke, steukde op, opgesteuk = heimelijk aanporren; ophitsen, ontevredenheid tegen
iem. opwekken: wee heet de j6nges opgesteuk
um dat vurke te stoke? heer heet 'm tege miech
opgesteuk.
opstoten, opstoete, stoot of stoetde op, opgestoet{ e)
= oprisping veroorzaken: spruutsjes stoete mich
altied op.
optillen, ongebr.; z. 0 p lie h ten.
optocht, optoch, m., optochte en opt6ch, optochske
= het ordelijk optrekken van een menigte; (feest-)
stoet: 'nen - hawwe; ze t:rokken in - nao 't stadhoes; iech zaog persessies en optiJch zoe blijj.
ss. karnevals-, vastelaovendoptoch, vastelaovensoptoch.

ORDENTELIJK

OPTREDEN
optreden, optrejje, trejde of trooj op, opgetrejd of
opgetroje = a) op het toneel, in het openbaar
verschijnen en een toespraak, een spreekbeurt
houden, een rol speIen enz.: venaovend moot heer
veur 't iers - ; heer trejt op in de rol van Katsjimboe;
b) handelen, tot daden overgaan: tege iemes neet
d6rreve - .
optrek*, m. = bluf, uiterlijk vertoon: allemaol veur
de groeten - , veur de sjiek.
optrekje, optrekske, 0., -s = klein (boven)vertrek:
e zolderkemerke, 'n - is zellefs neet mie te kriege.
optrekken, optrekke, trok op, opgetrokke = a) omhoog trekken: 'n gardijn - ; de neus veur iemes,
veur get - ; z'n sjouwers euver get - = ophalen;
ref!. :rich aon 'n touw - = omhoog werken; b) hoger maken, opbouwen: 'ne moer -; c) opmarcheren: 't leger trok op tege; d) waken bij, zorgen voor:
de hid nach heet ze met dee kraanke moon moten - ;
e) langzaam verdwijnen: de mis is opgetrokke; nog:
ze heet hiiOT tien kinder met iere opgetrokke = grootgebracht; die trekke hoeg op = leven op grote voet.
opvallen, opvalle, veel op, opgevaUe = in 't oog
vaUen, de opmerkzaamheid trekken: 't veel algemein op; 't is miech dekser wie ins opgevalle, tot . .•
Ret teg. dw. opvallend als bn. en bw.: 'n --e kleur;
- slech oetzien.
opvliegen, opvlege, vloog op, opgevloge = a) omhoog vliegen: de koppel patrijze vloog op; b) driftig
opstuiven: wie heer dat hoort, vloog 'r op; 'n opvlegend moon, karakter = driftig.
opvoeden, opveuje, veujde op, opgeveujd: z'n kinder
good - .
opvoeding, opveujing, v.: de - van eur d6chterke;
'n hoeselike - .
ss. opveujingsgestiech.
opwarmen, opwerreme, werremde op, opgewerremp
= a) opnieuw warmen: opgewerremp ete; opgewerremde kos = eig.; fig. niets nieuws, oud nieuws;
b) warm maken voor: iech gam 'm ins get - veur
die 6ndernumming.
opwegen, opwaoge, woog of waogde op, opgewoge of
opgewaog = eig. even zwaar zijn; fig. evenveel
waard zijn: die twie waoge tegenein op.
opwindele*, windelde op, opgewindeld = tot een
kluwen maken: z'n lijn heet de vesser opgewindeld
inz'n tes.
Opm. Ret tegengestelde is aofwindele.
opwinden, w6nd op, opgew6nde = a) niet zeer gebr.
met de bet. van opwindele*: gare opwinde; b) in de
bet. van spanning geven aan een veer b.v. van een
horloge, gwl. opdrejje; fig. in spanning brengen,
driftig maken gwl. in v. dw.: in z'nen opgew6nden
touwstaand.
Opm. In al deze bet. min of meer als Hollandismen
aangevoeld. Het gew. woord is opwindele* met de
bet. van tot een kluwen maken.
af!. opwinding (bet. b fig.).
opzat*, z. 0 P z e t.
opzet, opzat, 1, m. en o. = toeleg, plan: wie d'n
iersten - misl(jkde, beg6s heer met get aanders; met
- leep iech 'm verbijj = met bedoeling; 2, m.,
opzatte: banketwerk van torenvormig opgebouwde roombolletjes: op de kemuniefieste 6nbraok noets
'nen-.
afl. oputtelik(heid) (niet: opzat-).
opzetten, opzette, zat en zetde op, opgezat = a) op
iets zetten: 'ne brei, 'nen hood - ; 't ete - n.l. op het
vuur; b) op het spel zetten: e wollemke -; c) beginnen: 'n zaak - ; d) ophitsen tegen: de luij tege 't

bestuur, tege us - ; e) de huid van een dier opstoppen en toebereiden: 'ne vogel - ; 'nen opgezatden tieger; z. echter ook 0 p m a ken; f) naderen:
'n 6nweer kwaom - ; nog: 'n keel - = hard beginnen te schreeuwen; 'n groete moul - ; groete ouge
- = verwonderd staan kijken; opgezatde klere =
gezwoUen klieren; z. ook 0 P g e z e t.
afl. oputting.

'nen opzat
opzeumere*, zeumerde op, opgezeumerd = bij elkaar zoeken: de negelkes van de neut - ; z. z e umere*.
opzicht, opziech, 0., -ziechte: de kinder moot me noets
z6nder - laoie; oet minselik - = mensenvrees;
in edeT - = elke betrekking; in alle opziechte heet
heer geliek; te mienen -(tel = wat mij betreft.
opziehter opziechter, m., -s = iem. die met het
opzicht, het toezicht is belast: - bijj de waterstaot;
z. ook 0 P z i e n e r.
opzicn, 1, opzien, zaog op, opgezeen = omhoog zien:
orreges vreemp van - = verwonderd zijn over iets;
tege. die betrekking zeen iech op wie tege 'ne berreg =
bevreesd zijn; hoeg tege iemes - = iem. zeer hoog
stellen.
2, opzeen en opzien, o. = verwondering, verbazing:
vdOl opzeen wekke, make; z. ook 0 P k i e k*.
opziener, opzener, m., Os; inz. in S8. jacht-, sjaolopzener = opzichter.
opzitten, opzitte, zaot op, opgezete: laat - = opblijven; 'n hunneke liere - en puutsje.s geve = op
zijn achterpootjes zitten; dao zal get veur dich - =
je zult een strenge berisping, straf krijgen.
opzoeken, opzeuke, zeukde op, opgezeuk = a)
trachten te vinden: e woord - ; b) bezoeken:
wienie kumste miech weer ins -?
orateur, orateur, m., -s = (goed) spreker, redenaar:
'ne gojen - ; z. red e n a a r.
orehestrion, orkestrion, m., os: achter de kache~ st6nt
'ne groeten - .
orde, orde, v., Os; in de meeste bet. v. h. A.N.; in
de bet. van ridderorde wordt ook weI order gebezigd gwl. niet in de ss. als ordelint.
ss. kloester-, ridderorde; ortlegeistelik, -lint.
afl. wanorde; ordentelik; ordelik.
ordencer*, 1, bw. (-de- = -da-) = in de regel: heer
kaom - e kerteer te laat; 2, bn. = alledaags(ong.).
ordeneer
f,. ordinair.
ordenteliJk, ordentelik, bn., bw. = a) fatsoenlijk,
net: 'n -e vrouw; es de kinder zich noe mer ammezeerde; b) schappelijk, behoorlijk: 'nen --e
pries veur get vraoge; bezarreg miech noe ins get -so
af!. ordentelikheid.

<
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ORDER
order, order, v., -s = a) bevel, lastgeving: wee gieJ
hijj eigelik de -s? b) ridderorde: de - van de
Windmeule.
ordonneren, ord6nnere, zw., gwI. verordOnnere =
gelasten, voorschrijven.
ore(-)*, z. uren(-).
organist, 1, orregelis, m., orregeliste of ollegernis,
m., ollegerniste: de ollegerniste waoren euver 't algemein gooj muzikante.
2, organis, organiste: d'n - van Slevrouwe.
orgel, olleger en orregel, m., os, ollegerke, orregelke
= a) bekend groot muziekinstrument (in kerken);
de plaats, de galerij waar het orgel staat: es ze van
d'n - kwaome, g6ng al ins de keplaon neven hun de
keTTek oet; ook van andere soortgelijke grote muziekinstrumenten b.v. in cafe's: viva d'n - , viva
d'n - , viva d'n - van Lies Bosch; b) draaiorgel:
de maan drejde d'n - en de vrouw haolde de sent op;
nog: krOmmen olleger, scheldw. tegen iem. die gebrekkig loopt; z. ook A dam.
ss. olleger-, OTTegelkas, -meziek, -speul, -toen; drej(Jlleger, -(JTTegel.
5s.-af!. (Jlleger-, OTTegeldrejjer.

'n oTTegelpiep in de berreg
orgelpijp, olleger-, orregelpiep, v., -e = een der
pijpen van het orgel; een der pijpvormige holten
in de St.-Pietersberg.
original, z. 0 rzj e na al*.
orlgine, orizjien, v. = oorsprong: heer is van - 'nen
lngelsmaan.
origlnceI, or(i)zjineel, 1, bn., bw. = a) oorspronkeHjk: d'n or(i)zjinelen teks van Trijn; b) eigenaardig;
'n - karakter; 2, 0., or(i)zjinele = het oorspronkelijke, echte stuk: 't - van die sjelderijj is in 't
Rieksmuzeum; 3, m., or(i)zjinele = oorspronkelijke geest, persoon: deen dokter is 'nen -, er heet
get oT(i)zjineels euver zich.
Bijv. orezjeneel (-rezje- = -razja-), orzjeneel.
Opm. or(i)zjineel
originel) wordt in de aarde-

«fr.
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werkfabrieken niet gebruikt voor orzjenaal ( < fro
original) z.a.
.
orkest, orkes, v., orkeste, orkeske: 't stedelik - ; klein
- ; 't orkes spdolde de oevertuur van Willem Tell.
5S. orkesdirekteur, -paTtijj; harmonie-, striekorkes.
omament, ornemint, 0., -e, omeminsje = sieraad,
versiersel: 'n neus dat is 'n - , dat is van Adams
tied bekind.
orte*, my. = etensresten, kliekjes: boe de sjieper z'n
- bewaort; ook: (h) 0 r t e, h 0 r t e: de goddeweze dee kroog niks, gein harte oj restante.
OTte = RijnI. ort, urz = "Oberrest; Schu. oort, ort
= overschot; Tue. oorten (oirten) my. = overschot van spijzen; KiI. ooraete, oorete = reliquiae
fastiditi pabuli sive cibi.
orzjenaal*, 0., orzjenale = (aardew.) de eerste gipsen "moel", die op een model door de inrichter
wordt vervaardigd; verg. 0 rig i nee I.
os, os, m., Os of osse, oske: zweite, zijvere wie 'nen - ;
e kaaJ zeet n6nk tege d'n, - j oetzien wie 'ne gekroenden - = opgedirkt; 't deit d'n - nog good,
es heer neve de kooj steit (gezegd van oude snoepers
in damesgezelschap); wat 'nen - = dom mens.
ss. osseheures, -hoed, -leer, -pens, -rib, -tOng, -vleis,
-wagel; paos-, trek-, wmekos.
osseknle, osseknee, m., -kneeje = binnenwaarts gegroeide knie: heer heet ossekneeje en platveuj.
ossekop, ossekop, m., -kop = a) kop van een os: In
de gouwen - = uithangbord en cafe op de
Bosstraat; b) appelsoort: 'ne boer met 'ne zak ossek(Jp, um krollebolle te make.
ossenhaas, ongebr.; gwI. Jielee.
ots* of hots, v., -e, (h)otske = buil, gezwel: me zoog
Pieke noets zOnder 'n - in z'ne kop.
(Jts met als bijv. Mts (die wel de oorspr. is) van de
starn V. e. WW. verwant met A.N. hotsen, horten,
eng. to hurt = stoten.
Otte*, in de zegsw.: es 't mer woer is, zeet - , zegt
iem. die twijfelt aan het gehoorde/ Welke Otte
oorspr. bedoeld wordt, is ons niet bekend.
otter, otter, m., -s, otterke: zweite wie 'nen - ; sjelen
- ! tegen iemand die niet goed ziet.
S8. ottervel; vesotter.
IIttere*, otterde, geotterd = (kleermakerstaal) tevergeefs een knoopsgat maken; knoeien; ook wei
= knutse1en.
ouch z. ook.
oud, 1, aajd, bn., bw., awwe; awwer, ajdste: 'nen
awwe maan, 'n aw VTOUW, 'n aajd keend; aw maander,
vrouwe, keender; dee mins is - ; - weerde is Gods
guns, jOnk blieve is minsekuns; zoe - wie m'n han,
meh neet wie m'n tan; 'n aw kOnkernol, knaktuutj
'n aw jOrig dochter; d'n awwemerret; z. ook: b 0 k,
d u i v c I, k e tel, n 0 0 d.
aajd (predikatief, adverbiaal en attributief O.
enkelv.) en aajd 2 heeft steeds sleept.; aw, awwe,
awwer, ajdste (in aIle andere gevallen) hebben
steeds stoott.
2, aajd, O. = a) oudjaar: van 't --noo 'tnuijt viere;
b) oude mensen: jdnk en - woos aon 't danse; jOnk
bijj jank en - bijj - ; c) Maastrichtse biersoort:
e gleeske -; nog: alles bijj 't - laole = laten zoals
het was.
oudbakken, ongebr.; A.N. oudbakken brood, Ma. aajd
broed.
oude, awwe, m., my. = enkelv.; aw, v., awwe: d'n
awwe is toes; zoe'n aw tTouwe, dat is niks gedoon; es
de jange wiste en de awwe k6ste.
[a:wwe; a:w]

OUDEHEER
oudeheer, awwenhier, m., aw hiere = vader: wat
zeet d'n - daovaan?
Opm. Het meervoud komt niet zo vaak voor,
maar wordt blijkbaar niet als samenkoppeling
(wel als syntaktisehe eenheid) aangevoeld, hetgeen o.i. blijkt uit de regelmatige meervoudsvorm
UW; verg. soortgelijke gevallen als Mlligendaag:
Mlligedaog; verg. ook brevendreger: brevedregers;
hierenhoes: hierehoezer enz.
oudejaar, 1, awwejaor of aajd jaor, 0.: 't - is noe
verbijj.
ss. uwwejaorsaavend.
2, aajd; z. 0 u d 2 a.
oudemannenhuis, aajdmannehoes, o. = gestieht voor
oude mannen: in Mommes' - voolt heer zich toes.
ouder, awwer, m., oS; z. 0 u d e r s.
ouderdom, 1, awwer, m.: uk miech wat d'nen - is,
ofste getroud of jOnkmaan bis; drijj, stiej van d'n - ,
die strompelden achteraon.
2, awwerdom, m.: gestorreve in d'n - vaan 70 jaor.
ss. awwerdomspensjoen, -rinte.
ouderlijk, awwerlik, bn.: de --e mach = van de ouders.
ouderling, ongebr.
ouders, awwers, mv.: z'n - zien vreug gestOTTeve;
't keend had gein - mie.
ss. awwe-rsleejde, -pliech.
ouderwets, awwerwets, bn., bw.; awwerwetser, awwerwetste: ''11 - hoes; ''11 - hoeshuwwe (met gunstige bijbet.); ''lien - en hood; 'nen -e zomer; 'n--e
preek; - gekleijd; als zn. dat is get awwerwets.
afl. awwerwetsigheid.
oudheid, aajdheid, v. = a) het oud zijn: de - van e
gebouw, ''11 stad; b) de oude tijd: de Romeinse - ;
c) voorwerp uit de oude tijd: Romeinse, Frankiese,
Mestreechse aajdhede.
Opm. In de bet. a komt ook voor uwwigheid, b.v.
de awwigheid van dat gebouw.
oudje, ajdsje, 0., os: de twie -s voolte zich nog hiel
gez6nd.
oudoom, oudtante, ongebr.; steeds e-uvern6nk, e-uver-

tanto
oudsher (van), aajdsheer (vaan), bw.: vaan - waore
ze vrun.
oudste, ajdste, m., v., my. = enkelv.: heer is d'n van de veer; zijj is de - van de kaartklub; de mote de wijste zien.
oUO(-)*; ouoekleker*; ouoekler*; ou(o)sbraoj*;
ou(O)s(-)*; ouwe (den), Z. 00 g, 0 g e ( -); 0 g e ndie n a a r;
0 0 g wen k;
wen k bra u W;
o 0 g s t ( - ); 0 u d e.
ouwel, ouwel, m., -s, ouwelsje = dun gebak uit
bloem en water; ongewijde hostie: potdiesje! iech
houw dich zoe plat wie ''II ouwelsje.
ouwellJk, awwelik, bn., bw. = de kenmerken van
ouderdom vertonende: ''11 - geziech, ve-urkOmme;
doeg neet zoe - .
oven, ove en hove, m., Os, euvensje en heuvensje:
Mesjeelke weTTekde in de haves en woende in de
naobersjap = aardewerkoven; bekker sjiet lekker,
sjiet broejer in d'n ave = bakkersoven; ut 'm in 't
e-uvensje, dat is nog zoe lekker WeTTe-m = keukenfornnis; 'U)ie iech d'n hove ope-maakde, waos 't ketteke
kepot; d'n ave aonmake, stoke, oet laote goon.
ss. aveplaat, -vuur; bekkers-, gaas-, glaa.9-, ringave.
ss.-afl. avewerreker, -weTTekster (n1. in de aardewerk- en glasovens).
ovenpaal, z. s chi e t e r en s j e ute 1*.
lover, euver, als VZ. en als bw. met ongeveer dezelfde bet. als in het A.N. o.a. 1, vz. = a) boven:

OVERDRIJVEN

- eerd ligke = opgebaard; - 't vuur haange;
b) zieh bewegende langs de oppervlakte van: - de
straot loupe; c) bedekkende: met de dekes - z'ne
kop; - 't hid land = verspreid; d) maeht hebbende over: - get niks te zegke Mbbe; nog: -kruus
= kruislings; viiiJl - houwelik geve = veel alB
huwelijksgift geven; iech geej m'n doeMer - haUwelik 40.000 fr.; - daag = gedurende; - tied zien
= te laat; - de sjraom = over de sehreef.
ss. euvermits, -maotig, -weeg (met klemt. op -weeg).
2, bw. = boven iets zieh bewegend: - de Maos
hoort me e gesjriews van belang; - en (of: end) wee-r
reize; - zien = verhuisd, of: in een hogere klas;
sjuins - WOe'llt d'n dokter = aan de overzijde.
ss. e-uverbringe enz., z. de vlg. lemmata; verder:
e-uver-end-e-uvergroetvajer of e-uver-ent-e-uvergroetvajer, e-uverhumme, -jas, -kant, -weeg (met klemt.
op e-uver); achter-, boven-, Onder-, tegene-uver; z. ook
euver(-)*.
afl. e-uverheid; e-uve-rig; e-uverste.
II over*, overe*, z. 0 eve r 2.
overal, euveraal en euveral, bw.: - 't zellefde; woort gedans en meziek ge-maak.
overblijfsel, euverblijfsel, 0., -s en -e: merrekwierdige
--e oet d'n awwen tied.
overblijven, euverblieve, bleef euver, euvergebleve
= a) gedurende zekere tijd op dezelfde plaatB
blijven of voortbestaan: veer zulle zaoterdag kOmme
en dan nog e paar daog - ; e-uverblievende plante =
in de grond overwinterende; b) nog zijn, terwijl
het overige verdwenen is: nog get euvergebleve wien;
ze is allein e-uvergebleve = over zijn; miech blijjniks
anders euver es = ik kan niets anders doen dan.
afl. euverblijfsel, -bliever.
overbrengen, euverbringe, braeh of broeh euver;
euvergebraeh of -gebroeh = a) van de ene plaats,
de ene persoon naar de andere brengen: breve, de
kOmple-minte - ; b) verklikken: wee heet dat noe
weer euvergebrach? c) vertalen: oet 't Greeks in 't
Mestreechs - .
overdaad, euverdaod, v.: - in draank maak biiiJrs en
liechaam kraank; in - en weelde leve = verkwisting,
onmatigheid; z. ook: wee I moo d.
afl. euverdaodig.
overdenken, euverdinke, euverdaeh of -doeh = overpeinzen, overwegen: e plan - ; heer heet die zaak
good euverdach.
overdoen, euverdoen, deeg euver, euvergedoon =
a) opnieuw (en beter) doen: de moos dat nog ins
alle-maol - ; get nag ins dunnekes - = genoeglijk
een feestelijkheid herhalen; b) overdragen b: die
zaak hOb iech 'm e-uvergedoon.
overdraeht, euverdraeh, v., euverdraehte = het afstaan, overgeven: de - van de jebrik aon de nuijen
eigeneer; de - aon 't Riek; nao de ojfisjeel- van de
mach e-uver de stad, trok 't hoeg-IOstig gezelsjap nao
't Palies.
overdragen, euverdrage, droog euver, euvergedrage
= a) naar elders overbrengen, over 'n oppervlakte
dragen, brengen: draag diech de steul euver; b) afstaan in eigendom; overgeven = z'n rechte aon
ie-mes - ; nog: e-uverdrage (v. dw. van onseheidb_
ss. e-uverdrage) kawwe; Z. k 0 u d e.
afl. e-uverdrach.
overdreven, euverdreve = buitensporig: - koste;
iemes - prijze.
overdr!jven, 1, euverdrieve, dreef euver, euvergedreve = naar een andere plaats drijven: 't anweer,
de stiJTre-m is e-uvergedreve.
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2, euverdrieve, euverdreef, euverdreve = door
vergroting de grenzen der waarheid overschrijden:
bijj alles euverdTijJ heerj z. ook 0 v e r d rev e n.
afl. euverdTieving.
overduivelen, euverduvele, euverduveIde, euverduveld = overbluffen; de baas spelen over; tot zwijgen brengen: heer leet zich neet - door dero avvekaotj dao is geinro duvel of heer weurd euverduveld
= iedereen, hoe sterk, hoe knap enz. ook, vindt
tenslotte ergens zijn meester.
overdwars, euverdweers, bn., bw. = dwars, in de
breedterichting: get - doorsnijje, doorzege.
overe*, z. 0 eve r 2.
overeen, euverein, bw.: met de errem, de bein - = over
elkaar; evenals in het A.N. vormt - met de bet.
van over, op elkander, gelijk, bij elkaar passende
allerlei SS. inz. scheidb. ww.; z. de vlg.lemmata.
overeenbrengen, euvereinbringe, brach of broch
euverein, euvereingebrach of -gebroch = doen·
overeenstemmen: die pliechte kin iech neet good met
z'n handelwijs -.
overeenkomen, euvereink6mme, k(w)aom euverein,
euvereingek6mme = a) overeenstemmen met: d'n
wMrd kOmmeneeteuverein metd'n daodej b) bij elkaar
passen: die twie kleure k6mme good euvereinj c) overeenkomst bepalen, afsluiten, afspreken: ze k(w)oome -umsaoves tevertrekke; de euvereingekOmme som.
aflo euvereinkoms.
overeenkomst, euvereink6ms, v., -k6mste = a) volkomen overeenstemming, gelijkheid: 'n touwvallige
- van naomj b) gelijkenis: punte van - j - vaan
oonlekj c) het bij elkaar passen, niet in strijd zijn met
elkaar: de - van de getuigeverklaoTingej d) afspraak:
volleges de - moot iech 'n derde kTiege van de wins.
afl. euvereinkOmstig(heid).
overeenkomstig, euvereink6mstig, I, bn. = overeenkomend, -stemmend: de breejinhaajd is - met
wat iech had gezagj twie -e verholej 2, VZ.: dat is de woerheid, m'n meining.
afl. euvereink6mstigheid.
overeenllggen, euvereinligke, laog euverein, euvereingelege = a) overhoop liggen, ruzie hebben met:
ze ligken al jaore euvereinj b) in elkaar gezakt liggen, niet meer kunnen: es heer 'n haaf eurke heet
gewerrek, dan lik heer al euverein.
overeenstemmen, euvereinstumme, stumde euverein, euvereingestump = overeenkomen, gelijk zijn
aan, gelijkenis vertonen met: veer stumden in alles
good euvereinj watste noe zeks, stump neet euverein
met watste vreuger Mbs gezag.
afl. euvereinstumming.
overeenvaUen, euvereinvalle, veel euverein, euvereingevalle = over elkaar vallen: 'ne st6k en allesin dekoepee veel euverein; veer vele haas euverein van de lach.
overelnd, euverend, bw. = rechtop: Mer veel plat op
de gr6nd, meh Mer waos gaw weer - j zet de pool
weer - j alles vloog - = allen stonden haastig op.
over en weer, euverendweer, bw.: - vloge de sjeldwoord; iech bin vendaog - noo Amsterdam gewees
. = heen en terug.
overgaan, euvergoon, ging of g6ng euver, euvergega(a)nge = a) van de ene plaats naar de andere
gaan: van 't ei sjeepnoo 'tander-j b) zich (gaande)
over iets bewegen: heer ging dao zjus de briJk. de
stroot euverj c) bevorderd worden: is Mer (noo de
veerde klas) euvergegaange? d) in een andere toestand komen: tot rotting - j dat greun geit in blouw
euverj inein - j e) voorbijgaan: de pijn geit wei weer
euverj f) beginnen met, besluiten tot: tot stumme,
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tot betaole - enz.; nog: wat euvergeit dich? = wat
bezielt je plotseIing? (v. d. onscheidb. ss. euvergoon,
dat in andere vormen gwi. niet gebruikt wordt).
afl. euvergaank.
overgang, euverga(a)nk, m., -geng = het overgaan
in bijna aile bet. v. h. A.N.: d'n - euver de Maosj
d'n - van kaajd en werrem waos te groet = verandering; d'n - nao de veerde klas.
ss. euvergaanksbepaoling, -eksame, -tied.
overgave, euvergaof, v. = het overgeven in bet. b.
overgeven, euvergeve, gaof euver, euvergegeve =
a) overreiken; ter hand stellen: geef miech de pen
ins euverj iech Mb 'm al de stokke euvergegevej
b) refl. zich gevangen geven: geef diech euver! Mestreech m6s zich - = in de macht steIlen van de
beIegeraars; zich aon d'n draank - = verslaven;
c) braken: de hiel nach heet heer moten - .
afl. euvergeving.
overhalen, euverhole, haolde euver, euvergehaold =
a) naar een andere zijde van het water brengen:
hejl hool euverl b) spannen: d'n haon van't geweer
- j c) overreden, doen besluiten: eindelik wiste ze 'm
euver te hole um met te goon; iemes tot get - .
overhand (de), euverhand (de): de - Mbbe, kTiege op
= de meeste macht, het grootste getal; de numme = steeds talrijker, sterker worden.
overheen, euverheen (gwi. euver) bw.: de kis boe e
wit lake - (gwi. euver) laog; zich ilrreges - zette,
gwi. zich iiTTeges euver eweg zettej z. he e n.
overheld, euverigheid, v., euverighede en euverheid,
v., euverhede = gezagdragers: de Pous en de geistelike euverigheidj daonao kwaom de euveTigheid te
peerd en daan d'n tr6p, boetosse de veendelj de orders
van de hoeger euverheid.
ss. euverheidsamp; euverheids-, euveTigheidspersoen.
overhemd, euverhumme, v., os: e blouw - ; Z. ook
fr 6 n t.
overhoop, euverhoup, bw. = dooreen, door elkaar;
in de war, in wanorde; gwl. met ww. tot min of
meer vaste samenkoppelingen verbonden: euverhoupgoeje, -hole, -ligke, -loupe, -Tijje, -sjete, -steke.
overhouden, euverhawwe, heel euver, euvergehawwe = als overschot behouden, overhebben: veer
hiibbe van eus reisgeld niks mie euvergehawwe.
overjas, euverjas, m., euverjasse = 't is kaajd, doeg
dich d'nm dikken - aonj z'ne [esten - = doodkist.
overkant, euverkant, m. = aan de tegenovergestelde
zijde: aon d'n - van de stroot, van de Maos.
overkleed, ongebr.
overkomelijk, euverk6mmelik, bn.; gwI. te euverkOmme (of: euver te kOmme).
overkomen, I, euverk6mme, k(w)aom euver, euvergek6mme = a) over iets heen komen: veer k6ste de
Maos n~et - j b) over het boord heen gaan: dao kaom
hiel get water euver en veer woorte kletsnaatj c) (van
eIders) bij iem. komen: met de keersdaog kOmme de
twie ajdste j6nges euver = komen bezoeken, logeren.
88. euverkoms.
2, euverk6mme, euverk(w)aom, euverk6mme =
gebeuren, te beurt vallen: wat (veur 6ngeliik) is
diech -1 doo is miech get - , wat miech nog noets is
gebdiJrdj wat euverkump (of: euvergeit) diech 1 = wat
bezielt je? ben je niet goed wijs?
overkomst, euverk6ms, v.: iech verwach de - van
m'ne j6ngste eliken daag = bezoek.
overkrlJgen, euverkriege, kreeg euver, euvergekrege
= a) ergens overheen krijgen: veer k6ste de peerd
neet de brilk - ; b) op bezoek, als loge krijgen: ze
Mbbe met de vastelaovendfemilie euvergekrege.

OVERKRUIS
overkruis, euverkruus, bw. = kruislings: - nejje.
overlaat, euverlaot, m., -e: d'n - vreuger bij Heugem.
overladen, 1, euverlaoje, laojde euver, euvergelaojd,
-gelaoje = de lading elders overbrengen: de kole nao (of: in) 't sjeep;
2, euverlaoje, euverlaojde, euverlaojd, euverlaoje
= te zwaar laden; dikwijls overdr.: 'ne wagel - ;
iemes - met kedoos, ier = overstelpen met; met 'nen
- maog nao hoes goon = teveel hebben gegeten.
afl. euverlaojing.
overlast, euverlas, m. = hinder, leed: iemes - aondoen; - hObbe van de kinder van 't weishoes; tot van ederein zien.
overlaten, euverlaote, leet euver, euvergelaote =
a) laten overblijven: niks maagste -, d'ne telleur
mooste leeg make; b) over iets laten gaan: me leet al
um twellef ore niemes mie de brok euver weges d'n
optoch; c) laten zorgen voor: 't sjrieve van 't antwoord zal iech (aon) diech - ; nog: iemes aon ze lot
- = zich niet meer bekommeren om.
afl. euverlaot.
overleden, z. 0 v e r 1 ij den.
overleer, euverleer, 0., -lere = bovenleer: 't - van de
rechter sjoon is noe al door.
overleg, euverlek, 0.: get met - doen = nadenken,
beraad; in dat hoeshawwe is 't altied 'ne r6mmel, de
vrouw heet neet 't minste - en toch, - is 't haaf
hoeshawwe = verstandig beleid; met gemein - ; bijj
naoder - = nadere overweging.
overleggen, 1, euverlegke, lag (mv. lagte) euver,
euvergelag = besparen, ter zijde leggen: ze hadde
elik jaor get euvergelag; b) tonen, laten zien: de
stokke moten euvergelag weurde.
2, euverlegke, euverlag (mv. euverlagte), euverlag
= beraadslagen over, overwegen: ze euverlag iers
alles good; same euverlagte ze wat te doen; met z'ne
vrund had heer alles good euverlag.
afl. euverlek.
overlezen, 1, euverleze, laos of loos euver, euvergeleze = nog eens en beter lezen: lees dat stok in de
gezet nog ins euver.
2, euverleze, euverlaos of -loos, euverleze = gebeden over iem. lezen, om ziekten enz. af te weren:
laot dich in Hare - = je bent niet goed wijs.
(In Borgharen werd de hulp van St.-Cornelis ingeroepen tegen zielsziekten).
overlijden, ongebr., vervangen o.a. door sterreve.
overloop, euverluip, m. = waar men mag overlopen,
doorgang: trokl dat is hijj geinen -, janges.
overlopen, 1, euverloupe, leep euver, euvergeloupe
= a) over iets heen lopen: de brok, de straot - ;
b) over de rand stromen: 't water lop euver; ook:
de bak lOp euver; overdr. - van vruntelikheid en
k6mpleminsjes; c) overgaan naar een andere partij;
deserteren: nao de vijjand - ; heer is nao de liberaole
euvergeloupe.
afl. euverluip; euverluiper, euverluiperke.
2, euverloupe, euverleep, euverloupe = a) te
erg vermoeien door lopen; refl.: iech hOb miech
gisteren get - ; b) te druk bezoeken: veer zullen
usneet - .
overloper, euverluiper, m., -s = die naar een andere
partij overgaat; deserteur: de -s woorte mer haaf
vertroud; z. ook e u v e r lui per k e*.
overmaeht, euvermach, v. = meerdere macht: tege
die - kos eus leger neet op.
overrijden, 1, euverrijje, rijjde of reej euver, euvergerijje = a) over iets rijdende, vervoeren naar de
andere zijde; over iets rijden: de kotsjeer rijjde us

OVERTUIGEND
euver; de brok, 'tplein - ; b) nog eens rijden: -1-1
repe de koejanges.
2, euverrijje, euverrijjde of euverreej, euverrijje =
omverrijden inz. met de bijbet. van kwetsen,
doden: door 'ne vrachoto weurden - ; heer heet gistere
e keend - ; soms (onjuist) scheidb. in deze bet.:
heer rijjde miech haos euver.
overschoen, euversjoon, m., -sjeun = doeg diech d'n
euversjeun aon, met dat sniewater krijgste anders nate
veuj.
overschot, euversjoot, m., -sjote en -sjeut = restant:
van d'n - koste ze op reis goon.
overschrijven, euversjrieve, sjreef euver, euvergesjreve = a) nog eens, opnieuw schrijven: 'n opstel,
'ne breef - ; b) afschrijven: jong, de hObs die s6mme
gewoen euvergesjreve.
overslaan, euversloon, sloog euver, euvergeslage =
a) weglaten, uitlaten: twie regels heet ze - ; b) verzuimen: noets einen aovend - ; c) voorbijgaan: me
heet 'm bij die promosie euvergeslage = gepasseerd;
d) met snelheid overgaan: de brand sloog euver nao
de gebouwe aon d'n euverkant.
afl. euverslaag.
overslag, euverslaag, m., -sleeg = raming: 'nen van de koste make; bijj 't witte euversleeg make =
stukken overslaan.
overste, euverste, m. -v, my. = enkelv.:d'noppesser
vaan d'n - ; d'n - van de Broeders.
overstromen, 1, euverstruime, struimde euver, euvergestruimp = overlopen, stromende over de
rand lopen: de regeton struimde euver; overdr. de
femilie struimde euver van vruntelikheid.
2, euverstruime, euverstruimde, euverstruimp = a)
onder water zetten: de euverstruimde weije; de Moos
euverstruimde elik jaor 't dorrepke Heugem; b) overstelpen: veer woorten euverstruimp met immtasies.
afl. euverstruiming.
Opm. Naast euverstruime (1 en 2) en -struiming komt
ook voor euverstroume.-strouming; verg. s t rom e n.
overtrekken, 1, euvertrekke, trok euver, euvergetrokke = trekken over, trekken naar de andere
zijde: de Maos trokke ze euver bijj Zitterd; de grenze
- ; b) in een andere richting gaan: 't anweer trek
stellekes euver; c) stuk trekken: 'n touw, e lint - ;
nog: d'n haon - = spannen.
2, euvertrekke, euvertrok, euvertrokke = (met
doek, zijde, lint enz.) bekleden: de steul nuij -.
afl. euvertreksel; euvertrek (= trek meer dan men
verplicht was te spelen); in beide gevallen met
klemt. op euver-.
overtreksel, euvertreksel, 0., -s = bekleding; hoes:
Saaimans deit de -s van de steul aof; de -s ginge
van de steul aof en de kamer woort opnuij geboend.
overtroeven, euvertrouve, euvertroufde, euvertrouf
= eig. een hogere troef uitspelen dan die uitgespeeld is; fig. overbluffen: ze woort euvertrouf door
Mor dochter en heel hiiore m6nd.
overtuigen, euvertuige, euvertuigde, euvertuig
(-tuigde) = a) aantonen, dat iets waar is: iemes
van de woerheid - ; b) iem. brengen tot erkentenis
van schuld: de maog van deefstal - ; c) refl. zich
nauwkeurig op de hoogte stellen, dat iets zo is;
zelf de bewijzen nagaan: iech hOb miech euvertuig,
tot heer neet gelogen heet; gaank dich zellef - ; z. ook
overtuigend.
afl. euvertuiging.
overtuigend, euvertuigend, bn., bw. = geschikt om
te overtuigen: -e bewieze geve van z'n bekwaomheid; - spreke = met overtuigingskracht.
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OVERTUIGING

overtniging, euvertuiging, v., -e = a) het overtuigen:
st(Jk van - ; b) sterk gevoel van de waarheid of valsheid van een zaak: tot de - kOmme; met - spreke;
de - Mbbe tot; c) dat waarvan iem. overtuigd is:
iemes z'n - rispektere; en dat is noe mien - .
ss. euvertuigingskrach.
overuur, euveroor, v., -ore = werkuur boven de
verplichte uren: de euverore weurde good betaold.
overvlieger, euvervleger, m.,-s = hoogvlieger: datwaos
'ne - , bijj de Broeders sprong heer al ein klas euver.
overvloed, euvervlood, m. = grotere hoeveelheid
dan nodig is, zeer grote hoeveelheid: veer kriege
noe mie kezers, mie seldaote, mie sjaolmeisters en
mie belasting I wat 'nen -I wahl thans ook: e u v e rv I 0 e d b. v. de messedeenders doen p6jje 't dampend
hars in euvervloed.

overwinnen, euverwinne, euverw6n, euverwonne =
de zege behalen; te boven komen: en de Boere
Mbben euverwanne; de ierste meujelikhede zien noe
euverwanne.
afl. euverwinner, euverwinning.
overzenden, euversjikke, sjikde euver, euvergesjik
= naar elders, naar iem. die elders is, zenden: sjik
de sWkke dadelik euver.
overzetten, euverzette, zat euver, euvergezat =
a) overvaren; bijj K(Jbbes zette ze (us) euver; b) vertalen: dee romang in 't Frans - .
ss. euverzetveer.
afl. euverzetter, -zetting.
iem. die overzet
overzetter, euverzetter, m., -5
inz. vertaler: d'n - heet dat st(Jkske in ein ak
umgesmolte.

De vreugeren euverweeg bijj 't Wiekerveld

'nen euverweeg

overvragen, euvervraoge, euvervroog, euvervraog =
te hoge prijs vragen: in dee winkel- ze de luij.
overwaI, euverwaal, m.; z. 0 eve r.
overweg, euverweeg, 1, m., my. = enkelv. = weg
over een andere weg heen: 'nen Onbewaakden -;
2, bw.: met iemes, met get neet - kinne = omgaan
met, zich redden met (2, klemt op -weeg).
overwerk, euverwerrek, o. = werk boven het gewone, bepaalde: - doen; 't - weurt neet betaold.
overwerken, I, euverwerreke, werrekde euver, euvergewerrek = langer werken dan bepaald is: de lieger
amtenere mooste eliken daag 'n oor - .
afI. euverwerrek.
2, euverwerreke, euverwerrekde, euverwerrek; ref!.
= door te lang werken zijn gezondheid benadelen: heer heet zich euverwerrek, heer is euverwerrek.
overwlcht, euverwiech, o. = a) mecr gewicht dan
vereist wordt; toegift bij verkoop boven het bepaalde gewicht: 'nen have kilo - ; b) fig. groter
macht, aanzien, invloed: 't - Mbbe; zedelik

overzleht, euverziech, 0., -ziechte = a) vrij uitzicht
over: 't - euver 't euverstruimde land van de Pietersberreg ooj; b) hoofdlijnen, hoofdtrekken; algemene samenvatting: 'n - van de gesjiedenis van 't
Mestreechs; 'n - geve euver de planne.
af!. euverziechtelik( heid).
overzlen, 1, euverzien, zaog euver, euvergezeen =
vluchtig nazien of overlezen: de ierste bladzijje
Mbbe veer nog ins euvergezeen.
2, euverzien, euverzaog, euverzeen = a) een overzicht hebben over: van de berreg kin me 't hiel daal
- j 't veld is neet te - j b) nagaan, berekenen: de
euverzuus de gevollege neet.
af!. euverziech.
overzlj, euverzijj, v. = de tegenovergestelde zijde:
aon de - van de Maos.
overzwemmen, euverzwumme, zw6m of zwumde
euver, euvergezwomme of -gezwump = over een
rivier, een water zwemmen: de Moos, de kenaar
zwOm 'r al euver, wie 'r tienjoor waQT.~

p
p, p, v., p's, p'ke: in obbenuits huurt me 'n b en sjrijf
die ouch, meh die b is eigelik 'n p en weurt in opnuits
gesproke en ouch gesjreve.
pa, pa, m., pa's, pake: z'ne - woos koed; 'nen (au,we)
- = een oude heer, een ouwe paai b.v. doeg toch
neet wie 'nen (awwe) paj pakelee/; - en ma et mes
amis, tierlie, tierlie, tie-tie-tiel pik veur diech, de
krepkes zien veur - = tegen iem. die zich uit een
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gemeenschappelijke schotel van het lekkerste en
beste op onbescheiden wijze bedient; z. ook pap a.
af!. pa-echtig.
paaien, paoje, paojde, gepaojd = tevreden stellen;
in slaap wiegen met woorden, een schone schijn:
maak dich mer neet Onger(Js, ze make de kmej
dadelik ope, paojden 'm Kris = sussen; met belojte -.

PAARDEVOLK

PAOL
paal, paol, m., paO! of paole, paolke = a) langwerpig stuk hout, ijzer enz. dat in de bodem wordt
gedreven: 'ne zwoere - ; witte piUilkes; um de kare

neet door te laote, st6nt aon d'n ingaank van 't
straotsje 'ne - ; - hawwe = volhardend op zijn
post blijven; verg. pin I; b) strafwerktuig, kaak:
eine dee ze opgehaange hadde of dee aon de - had
gestande; de wiever verwete zich, es ze zich aon 't
kekele waore: d'ne maan hee) aon de - gestande; dee
zet 't Frans aon de - = radbraakt die taaI.
ss. paolwerrek, -worrem.
paam(-)*, z. pal m ( - ).
paap, ongebr.; aIleen nog in straatnamen, b.v.
Papestraot, -weeg.
paar, paar, 1, 0., pare = twee bijeenbehorende
mensen, dieren, zaken, koppel, stel van twee: e
j6nk - ; 't gouwe, 't zellevere - = 50-, 25-jarig
echtpaar; de sjeun, de hejse weurden bijj 't - gekoch.
ss. broeds-, dans-, minsepaar.
2, onbep. telw. = enige, een stuk ofwat: heer pakde
zich e - keukskes; wat daon iech met die - sent?
3, bn. = even in getal: is 't - of 6npaar?
afI. 6npaar.
paard, peerd, 0., peerd, peerdsje = a) bekend zoogdier:
't - sjijnt allied vaol indrok gemaak te hObbe, want
alderleij dinger die zwoer en fors van veurk6mme
zien, hObbe de bijjnaom van "peerds" gekrege, zowie
peerdsroeze, peerdsneut, peerdsraove, peerdsboene,
peerdspu en peerdsoug; 'n aajd, e blind - ; e blind kin dao geine sjaoj doen; dee j6nk te peerd rijjt, kaan
aajd te voot loupe = wie in zijn jeugd zich aan
weelde overgeeft, zal in zijn ouderdom zich die
moeten ontzeggen; d'n haver lop 't - nao = een
trouwlustig meisje; gooj - hoof me neet te spaore =
van goede werklui, ambtenaren enz. mag men
goed werk verwachten (spaore = sparen); of:
goede werklui enz. behoeft men niet aan te sporen
(spaore = de sporen geven); e good - is z'nen haver
weerd; dee met e - umgeit, geit met z'ne meister um
(of: dee op ze - zit, zit op z'ne meister); peerdsje
speule (jongensspel); dee heet e sjt6m - gerijje =
die heeft een domheid degaan; h6nger wie e - ;
maan en - neume; hoeg te - = eig.; fig. trots
zijn; heer is gaw op ze peerdsje = is licht geraakt,
gauw kwaad; b) voorstelling van een paard; voorwerpen vergeleken met een paard: In 't wit Peerd
= uithangbord en herberg van die naam; op e - in
de meulekes zitte; schaakspel: met 't - de keuning
sjaak zette; 't iezere - = de trein; z. ook h ave r, k r a k II, man, v ij g.
[enkelv. peerd; my. pee:rd; pee:rdsje]
ss. Zie de ss. onder a) en de volgende lemmata;
verder o.a. peerdendokter (mv. peerdedokters),
boere-, dans-, koutse-, meule-, pos-, sjogkelpeerd.
ss.-afI. peerdekuiper.
afI. peerdechtig.
paardebloem, ongebr.; z. pis b 1 0 e m.
paardeboon, peerdsboen, v., -e: a )eig. debieste --egeve;
b) paardevijgen: gein kroene, meh peerdsboene krijgste.
paardehaar, peerdshaor, 0., -e = haar (uit de staart)
van een paard; weefsel ervan: e kosse met - opgevold.
afl. peerdshaore.
paardeharen, peerdshaore, bn. = van paardehaar,
met paardehaar opgevuld: 'n - gerlozjeketting,
-matras.
paardehorzel, z. p a a r d e vii e g.
paardekeuteI, peerdskeutel, m., -e: met -e goeje; ze
zegke tege N elis: peerdskeutelegawdeef! heer liet zich

gein -e veur viege in de han stoppe = knollen voor
citroenen; -e veur de hel rape = vergeefse, dwaze
moeite doen.
paardekop, peerdskop, m., -kop = eig. kop van een
paard; zegsw. vrijje is geine - .
paardekracht, peerdekrach, v. = maatstaf voor arbeidsvermogen (75 kg per seconde): 'n masjien van
sestig - ; in de eig. bet. ook: pee r d s k r a c h.
paardekuil, peerdskoul, v., -e = plaats, waar de
vilder vroeger zijn bedrijf uitoefende, kuil voor de
afgemaakte dieren: de velder kwaom met Pieke
aongezat van de -, boe heer mos kieke, wie 'nen
doejen ezel 6nder de gr6nd woort gestop.
paardemiddeI, peerdsmiddel en peerdemiddel, 0., -e
= geneesmiddel, dat, maatregel, die zeer, zelfs te
krachtig, werkt: dat is e - en de vraog is, of dat zal
hellepe.
paardenarts, peerdendokter, m., peerdedokters =
veearts: de - woort gerope, meh dee kos de errem
bies neet mie hellepe.
paardenmarkt, peerdemerret, v., -e: de -in Vallekeberreg; de peerdekuipers op de - dege gein gooj zakes.
paardenoot, peerdsneut, v., my. = enkelv. = grote
soort van okkernoot; z. een voorbeeld bij p a a r d
a.
Opm. Thans wordt peerdsneutookwel gebruikt in de
bet. van paranoot.
paardeoog, peerdsoug, v., -e = a) eig.; b) rijksdaalder: heer had z'ne kammeraot bezeuk, um dee van e
paar --e te verlosse.
paardepoot, peerdspoet en peerdepoet, m., -pu =
a) eig.; b) horrelvoet, iem. met een horrelvoet;
z. p a a r d e v 0 e t.
paarderaaf, peerdsraof, m., -raove: wat hijj in Mestreech veur good doed is, dat is de groete - = raaf,
corvus c. corax.
paarderoos, peerdsroes, v., -roeze = pioen: van
paosbl6mme hObbe ze narsisse gemaak, van peerdsroeze, piejoene en van strublumkes, immortelle.
paardeslachter, peerdsslachter en peerdeslachter,
m., -s: de peerdeslachler oet de Jaostraot verkoch toen
'1 beste peerdsvleis.
paardestaart, peerdsstart, m., -stert: iezere kaskes
met zwarte peerdsstert.
paardestaI, peerdssta( a)l en peerdesta( a )1, m., -stel: op
weeg nao de peerdsstal.
paardetand, peerdstaand, v., -tan: 'n vrouwehaand
en 'ne - welle geine stelstaand.
paardevijg, peerdsvijg, v., -viege = uitwerpsel van
een paard: peerdsviege zien e bezunder soort viege;
eder z'n gosting, zag de boer en heer aot peerdsviege.
paardevlees, peerdsvleis en peerdevleis, 0.: ze aote
noe en daan ouch peerdsvleis, get van d'n hotju.

'ne peerdsvoot
paardevoet, peerdsvoot, m., -veuj = horrelvoet;
iem. met een horrelvoet: 'ne - Mbbe.
paardevolk, peerdevoIlek, o. = kavallerie: dan vol-

legde Italjaone, veurnaomelik -.
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PAARDJERIJDEN

paardjerljden, peerdsjerijje = het rijden op de knie:
es heer much te weld leet - , dan heel iech much aon
z'n bakkebeerd vas.
paardrljden, peerdrijje, rijjde of reej peerd, peerdgerijje: - k(w)aom weer in de mode.

peerdsjeTijje

paarlemoer, perre1emoer, o. (-rele- = -r~I3-): e
knuipke van - of e perrelemoere knuipke; met een
doorzichtige woordspeIing: dao zaot zeker get van de
- achteT = de Iiefde.
afI. perrelemoere (bn.).
paars, ongebr.; z. vi 0 let, m a u v e.
paarsgewijs, -gewijze, paarsgewijs, bw.: - verlete
veer de wupzaol.
paart*, z. par t.
paasbest, paosbes, o. en m.: op zegekleijd zien = met zijn mooiste
kleren aan; doeg noe ins d'ne - =
je uiterste best.
paasbieeht, paosbeech, v., -beechte
= verpIichte biecht in de Paastijd:
z'n - spreke.
paasbloem, paosbl6m, v., -bl6mme
= vero. nareis; z. een voorbeeld
onder paarderoos.
paasdag, paosdaag, m., -daog: op = Paaszondag; met de paosdaog
waosheertoes;opd'ntwiede-;wiede
wind op - wejt, wejt 'r 'tgaansjaor.
paasfeest, paosfies, 0.: 't - mere; 't
joeds - .
paaskaars, paoskeers, v., -e = de
hoge versierde kaars bij de kerkelijke diensten brandend van Zaterdag voor Pasen tot Hemelvaartsdag: de wijjing van de - .
Paasmaandag, Paosmaondag, m.,
-dage: op - mas heer al weer vertrekke.
paasos, paosos, m., -osse = vetgemeste os die tegenPasen werd gesIacht:vreugertrokkezemetde-,dee
ze opgeseerd hadden, door de straote;
fig. dikke, plompe of opgedirkte
'n paoskeers
man of vrouw.
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paaspUcht, paospIiech, v., -pliechte = verplichting
om met Pasen te biechten en te Kommunie te
gaan: z'n - vervolle.
paastijd, paostied, m. = tijd omtrent Pasen, inz. de
weken voor en na Pasen, waarin de R.K. zijn
paaspIicht moet vervullen.
paasweek, paosweek, v., -weke = week na Paaszondag; ook: de week v66r Paaszondag, ofschoon
meestal de gooj week genoemd.
Paaszaterdag, -zondag, Paoszaoterdag, Paosz6ndag,
m., -dage: op PaoszaoteTdag eindig de vaste; op
Paosz6ndag is groet konzaer in 't parek.
paat"', v., pate = petemoei: mevrouw is z'n - en
dao zal heer hiel get van erreve.
paatje, pake, 0., Os; z. p a.
pacht, pach, v. en m., pachte: 'n zwoer, hoeg (of: 'ne
zwoere, hoege) - moten opbringe; de - kOmme betaole = pachtsom; in - geve; heer meint, tot heer
de wiesheid in - heet = dat hij aileen aanspraak
op wijsheid kan maken.
ss.pachbreef, -geld, -kOntrak, -s6m, -termien,-tied,-wet.
afl.pachte (ww.).
pachten, pachte, pachde, gepach (gepachde) = in
pacht nemen: boer Jansen heet de weij van much
gepach en van me zwooger 'ne bOnder laand; spott.
de kwezele hObbe d'n hiemel gepach.
afl. pachteT en pechteT; verpachte.
pachter, pachter en pechter, m., os: de -s opsloon.
afl. pachteTse, pechteTse.

de pachhoof Leechtenberreg

paehthoeve, pachhoof, m., -haiif = boerenhofstede,
die gepacht of verpacht wordt: dee - heet heer aon
de Mijn verkoch.
Opm. Dikwijls spreekt men eenvoudig van hoof.
I pad, pad, v., padde, pedsje: kwakvorse en padde;
overdr.: noe zuug much die dikke - dao ins danse =
korte, dikke vrouw; verg. k r 6 d del"'.
II pad (weg), paad, 0., pajer, peedsje en pedsje =
smal weggetje: de pajer laoge vol blajer; iertieds ging
e smaal pedsje nao bove en van Slavante haolde ze
met 'n ezelke 't water aon de Moos; wie deks zien veer
gekledderd langs z'n steil peedsjes op; fig. 't - van de
dtwg; thans ,inz. in ss. ook: pad.
ss. padvinder; levespad; zijjpaad, -pad.
paddegemof"', = maluwekoekjes (Jaspar).
paddestoel, ongebr.; z. s jam pie n j 6 n g*, d uvel s v lei s* (= duive1sbrood).
paHen, paffe, pafde, gepaf (gepafde) = a) schieten:
d'r op los - ; b) sterk roken: de k6s de rook snijje,
zoe zaote ze dao te - .
ss. neerpa!!e.
I page, paasj, m., pazje(8), paasjke = edelknaap:
in d'n optoch lepe twie pazje(s) veur Prins Karneval.
S8. pazjekop.

II PAGE
II page, paasj, v., pazje, paasjke = bladzijde: ap de
twiede - steit 't dudelik gedrok; z. port epa z j e.
I pak, pak, 0., pakke en pakker, pekske: a) een geheel vormend aantal voorwerpen (in- of samengepakt): OOt lievend, die slQjje en de kouse, dat waor
'n hiel - ; met - en zak verlT~kke; e - beuk, breve;
ze pekske make = have en goed bijeenbrengen om
te vertrekken; of: zieh gereedmaken om te sterven;
eder moot ze pekske drage = zijn leed, lot verdragen;
b) een bepaalde hoeveelheid: e - sjokla; e pekske
tee, sigr~tte; e) een stel bovenkleren (in deze bet.
dikwijls pakker in het mv.): z'n pakker zitte good;
hObste de pekske al kloor = karnavalskostuum;
iemes in 't - steke = in de luren leggen, b.v. dee
rekel heet 'm in 't - gestoke veur mie es vie! en
twintig jrang; d) een draeht (slaag): heer kTeeg e
jlink - sleeg, zjwens.
ss. liets-, reis-, t:rouw-, zomer-, winteTpak.
ss.-afl. pekskesdreger.
II pak, pak, m. = greep, vat; iech hiJb 000 geine aon, 't is te glad en te dOn; z. ook p a k k e s.
pakgaren, pakgare, o. = garen of dun touw om
pakken mee dieht te naaien, te binden enz.: doo is
gei - mie gen6g en de paknaoje is nmeges te vinde.
pakhuls, pakhoes, 0., -hoezer = opslag-, bergplaats
voor koopwaren: twie pakhoezer zien ao!gebrand.
ss. pakhoesknech.
pakjesdrager, pekskesdreger, m., -s = bagagedrager, witkiel: aon de stasie woos geine - te zien.
pakken, pakke, pakde, gepak (gepakde), in de meeste bet. v. h. A.N. o.a. = a) een pak maken van
iets; inpakken: z'n kojjers - ; - en sorlere; b) dieht
samenvoegen: es hieTinge in 'n ton gepak; e) iets als
een pak onder iets nemen: 't book OOder d'n eTTem
- ; d) grijpen, beetpakken: heer kOs de touw neet
mie te - kriege; de polliesie heet d'n deej eindelik
gepak = gevangen; iemes te - hObbe = beethebben; of: onder handen nemen; tegen een hond:
pak 'm, pak zel e) tot zieh nemen: laote veer us nag
eine goon - = n.I. een borrel, een glas bier; f) begrijpen: dat kos heer mer neet te - kriege; g) beklemmen: die bijs pakde miech op de bOOTS; h) v. e.
ziekte: eraan lijden: heer heet 't eTTeg te - = is zwaar
verkouden, erg verliefd; i) houden: de snie pak neet;
j) roeren, treffen,: iech woos eTTeg gepak, wie iech dat
OngelOk hoort; nog refl.: dat pak zich neet = van
twee, die het niet goed met elkaar kunnen vinden.
ss. pakkamer, -pepier.
ss. bijjein-, in-, oet-, op-, same-, wegpakke.
afl. pakker, pakkeTijj.
pakkenote*, my. = kleren, pakken: iech hOb nog
beter - metgebrach.
pakkes*, indezegsw.:-aongethObbe=vat,greep:heer
zag: iech moot 'n dikke vrouw hObbe, dao h/Jbste - aon.
pakket, pakket, 0., pakkette, pakketsje = klein pak
(door de post te verzenden): de pos heet 't - verkierd oojgegeve.
ss. pospakkM.
paknaald. paknao(l)je, v., -s = lange,dikkenaaldom
balen enz. dieht te naaien: met 'n - WOOTt de bal
stevig euver de kOTTej geTijg.
pal, ongebr.j gwl. pin, pinneke; A.N. pal staan, Ma.
ap ze stok stoon, stand, pool hawwe.
palels, paleis, 0., paleize of paleizer, of palies, 0.,
palieze of paliezer: Palts kump van 't Latijns wOOTd
palatium, dat paleis beteikent; al seert de Tiekdom
ouch paliezer, toch bloojt de wood, die rouw dao sleit;
veer moten us spoje, es veer de prins nog w~lle zien
langs tr~kke op weeg noo zie palies.

PAN
palet, palet, 0., palette, paletsje: de sj~lder met ze en z'n pensiele.
paletot, palto, m., paltoos, paltoke (klemt. op palo)
= overjas: 'ne - met zijj gevoOTd; 'ne sjiekaar had
'ne nuije - aon en 't waos 'ne sjoene.
palfrenier, palfreneer, m., os: twie --8 met witte breuk
en zwarte stievele zaoten achterop.
paling, paoling, m., -e, paolingske: - in zjeleij; z.
nog een voorbeeld bij fuik.
Opm. Het gewone woord is iel* (= A.N. aal).
palingtrekken, z. i e I - s p r i n g e*.
palissade, pallissaot, v., -e = paalheining: d'n eikeboum waOT oet 'n - gegreujd, die wOTtel had gesjote;
heer loerl euver de -e = hij kijkt zijn medespelers
in de kaart.
palias, paljas, m., paljasse, paljeske = a) strozak:
veerwoore blijj, tot veer ap 'ne - koste sloope; b ) hansworst, potsenmaker; slappe beweeglijke figuurj
eig. en fig.: es - verkleijd; ze heite 'm de - ; heer
spMlt gere in elik gezelsjap de - .
pallemjee*, z. pal m 1.
palm, 1, pallem, m., -e, pellemke = boom der tropen; ook: sierplant: groete -e stante langa de weeg;
in de kamer had mevTOUW 'ne groete - stoan, dee ze
zellej verzmegde. In deze bet. van kamerpalm ook:
pallemjee, m., os: de pinksteTblomme weurden al
vMl veT/rans tot "margubites" en de palleme tot
"pallemjees" .
ss. pallemboum, -hout, -olie, -wien; ierepallem.
2, pallem, m. en v., -e = handvlakte: op de - van
de hand.
3, paam, m., pame = a) buxustak, ter vervanging
van eehte palmtakken, gewijd op Palmzondag:
ao, loot 't Mate kTUiske zien, eint met gewijjde pame
(n1. op het opgebaarde lijk).
ss. paam-, pameboum, paammeij; pamehout; z. ook
pam e 1 e e r*.
.
Opm. paamin de bet. van boom der tropen, sierplant
komt weleens voor, maar is thans niet het gebruikelijkste woord: ze kTope op de pamebuim (1883).
palmmei, paammeij, m., -e = (gewijd) buxustakje:
'ne - staok achteT de krusse!iks.
Palmpasen, Pallempaose, m. = Palmzondag: met weurde de pame gewijjd, die me daan noo de deenste
in de kmek bijj de koster kin hole.
Palmzondag, Pallemz6ndag, m., -z6ndage = Palmpasen, zondag voor Pasen.
palto*; palzeer*, z. paletot; pleizier.
pameleer*, m., Os, pamelere = buxusboom; stok van
buxushout.
pamelere*, bn. = van buxushout: 'ne - stek, 'ne
pameleren dop (= werptol).
pan, pan, v., panne, penneke = a) bekend vaatwerk: de keuke stant vol ketele, kasserolle, potten en
panne; penneke-v~t = lekker smullen b.v. 't is dao
altied penneke-v~t; 'n aajd gTies menneke, dat sjoorde
ins ze penneke; heer is oon (of: in) de - = is betrapt,
gevangen; z. ook s e h e e f; b) bovendeel van de
sehedel in de ss. hersepan; e) gebakken kleiplaat
als dakbedekking: panne bakke; 'n - is venach
oo!gewejd; OOder de panne slaope = op zolder, onder
het onbesehoten dak; nog: 'n - beer = een groot
glas bier b.v. 'n goO; - beer, neum mich ins op, boe
OOt in Mest:reech te vinden is (1858); gaw woos aUe
leid vergete, es bijj zien - aajd beer gezete, euze grampeer eve drank; e penneke make = de onderste lip
laten hangen, pruilen.
ss. brood-, koke-, zaajtpan.
ss.-afl. pannebekker(ijj).
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pand, pand en paand, 0., pander, paander = a)
waarborg, onderpand; ook het voorwerp dat als
pand dient: iemes z'n gerlozje in - geve; ze - triikkriege; b) perceeI, huis: dat is e sjoen en groet - , dat
hoes in de Breijstraot.
ss. pandbreef, -hoes, -rech, -speul.
pandhuis, pandhoes, 0., -hoezer; gebruikeIijker is
lOmmerd, baank van liening, n6nk Zjang.
pandjesjas, ongebr.; z. s lip j as, j a c que t.
pandoer, in de zegsw. 'ne welle - = een wilde Ier
een wildebras; kaartspeiterm: dat is opgelag - =
dat is een doorgestoken kaart; of: zal ongetwijfeid
gebeuren b.v. de vrouw is altied de sjiild devaan, dat
is opgelag pandoer.
afl.pandoere (ww.) = zeker kaartspel.
pandspel, pandverbeuren, pandspeule: laote ver venaovend-.
paneel, paniel, o. en m., -e, panielke = a) rechthoekig yak van een deur, een luik enz.: dao moot e
nuij - in de deur gezat weurde; b) paneelvormig,
hout om op te schilderen: op -e sjeldere deit heer
good.
ss. panielwerrek.
paneermeeI, paniermeel of peneermeel (pe- = p~),
o. = rol 't in - en braoj 't dan.
pang, 1, pang = het two en de naam V. h. geluid;
m.,-e.
2, bank, pank; z. ban kIll.
panlikker, ongebr.; vervangen o.a. door pinteveger,
sjmachlap.
pannekoek, pannekook, m., -keuk: pannekeuk bakke.
ss. spekpanneA:ook.
pannenbakker, pannebekker, m., os: de -s verdene
tegeswoordig vaiil = de werkIui, de bezitters der
pannenbakkerijen.
pannendak, pannedaak, 0., -daker = dak met pannen gedekt: in plaots van 't struje daak kwaom e
roed-.
panrechs*, = streklaag bij metselwerk.
fro panneresse.
panrechs
pans, z. pen S.
pantoffel, pant6ffel, m., -e of Os, pantuffelke: roedgeborduurde pantuffelkes; op z'n -e kwaom heer de
trappen aof; heer deit alles op z'n pantuffelkes (of:
slufkes) = zeer op z'n gemak; Onder de - sloan,
zieten = onder de plak van zijn vrouW.
ss. pantOffelheld, -paraad.
paol(-)*;paos(-)*, z. paaI, peul(-); paas(-).
pap, pap, v., pappe, pepke = a) brij van gekookte
rijst, gort, met melk enz.: - ete eliken daag; get
meug zien wie kaw - ; iemes de -in de mOnd geve =
het antwoord; b) andere mengsels: e pepke van
wittebroed op de zweer legke; nog: e pepke = een
moeiIijk, vervelend, ingewikkeld karweitje: veer
hiJbbe miech anders e pepke gehad, veer Mbbe met us
tiene vendaog e sjeep leeggedrage; pepke-op, pepke-aof
= van kIeine ongesteldheden bij kinderen.
SS. paplepel, -pot, -zak.
ss.-afl. papblozer.
afl. pappe (ww.); pappetig.
papa, papa, m., papaas, papake: jao - , iech kOm;
wat zeet d'ne - devaan? papakeleef; heer is - gewoorde = vader.
Opm. papa is minder grnz. dan pa.
ss. grampapa.
papblozer*, -s = dikkerd met bolle, bleke wangen.
papegaai, pappegej, m., pappegejje, pappegejke: de
- reep d'n hielen tied mer gawdeef! gawdeef! doeg
neet wie 'ne - = praat niet na.
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papler, pepier, 0., peperre, peperke (pe- = p~) =
a) bekende stof: - van lOmpe, - van haut; 'ne reem
- ; get op - zette = schrijven; op - sjrieve; sjriej
't dich op e peperke; e snitselke - ; heer heet gooj
peperre = goede getuigschriften; b) geldswaardig
papier: dat llip in de peperre.
Bijv. papier, pampier, pempier.
ss. pepierjebrik, -handel, -kiJrref, -merrek, -winkel;
kaste-, klats-, pak-, pos-, sjriefpepier.
afl. peperre (bn.).
papieren, peperre, bn. (pe- = p;}-) = van papier
gemaakt: - kreeg, mansjette; Z. ook Z 0 Ide r.
Bijv. pa-, parrt-, pemperre.
papkind, papkeend, 0., -kinder = zwak kind; wekeling, zwakkeling: dee jling is 'n ech - .
poppen, pappe, papde, gepap (gepapde) = met pap
bestrijken of bedekken: werrem hawwe en mer -,
zag d'n dokter; oud schoenmakersliedje: veer lappe,
veer -, veer houwen op dee pin, en al die sjoesterjlinges hiJbben altied goje zin.
pappig, pappetig, bn. = brijachtig, niet vast; dik,
maar niet stevig: e - mingsel; d'n damp blijf vettig
en - haange; e - geziech.
papzak, papzak, m., -zek of -zakke = dik, zwaarIijvig mens: vreuger waos 'r zoe mager wie 'n hout,
't is noe 'nen echte - gewoorde.
paraaf, paraaf, m., parafe = verkorte naamtekening door een of meer beginIetters.
parade, paraad, v., parades: denao is - oppe Vrielof.
ss. panwffelparaad; paradebed.
Opm. parade aileen in de zegsw. groete parade en
klein garnizoen (en wienig te doen).
paradijs, paradies, 0.: Adam en Eva in 't - ; 't eerdse
- ; dao leejde veer wie in 't - ; Aoke waos toen 't van de gojekoup = lustoord; 't - waos Onder de
veurstellinge peekduuster = de engelenbak.
ss. paradiesappel, -kostuum, -vogel.
paragraaf, paragraaf, m., paragrafe = bekend
teken; afdeling v. e. hoofdstuk.
paraplu, perrepIu, m., perrepluus, perrepluke =
a) regenscherm: 'ne greune, 'ne zijje - ; Onder deze
- zitte hOnderddoezend vlu (Iiedje); z'ne - oprolle,
opedoen, louwdoen; b) witte schermbloemige plant,
zoals scheerling: alle sjerremb16mme wie bereklaw
Mt de Mestreechteneer perreplukes en 't groet hoojblaad het heer perresolle.
ss. perreplubak, -stMnder.
parasol, perresol, m., perresoIle of Os, perresolke:
zOnder hood en - in de broodzOn loupe? keend, dat is
neet good veur d'ne teint; als plantennaam z.
paraplu.
[perres61; perreso:Ile; perreso:lke]
pardjen*, bastaardvloek, vero. of als "boers" aan·
gevoeld: Triene! wat hiJbste e plat geziech, me zuutgein naos aon diech (spotIiedje).
fr. par Dieu.
pardjen
pardon, pard6ng, 1, 0.: zOnder - ; 2, two - Mevrouw.
Bijv. perdOng, perdOn.
pardonneren, pard6nnere, zw. = vergiffenis schenken, verontschuldigen: pardOnneerste miech noe,
levekel
parel, 1, perreI, V. en m., -s of -e, perrelke: -s veur de
verrekes; e kleid met -e = glazen kralen; m'n leej
vrouwl denuij maogis 'n (of: 'ne) - = het puik van.
per- heeft in aIle vormen van perrel sleept.
S8. perrelgries, -oester.
afl. perrele (bn. = van paarlen, met paarlen bezet).
2, perel, v., -s of -e, pereIke: nein,nein, daoziengein
-s, gein brieljante mie es diech us weerd.
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PARELDRAAD
pareldraad, perreldraod, m. = draad, zilverwit als
een parel: d'n ingel dee oet perreldraod diech weef
'nen droum, zoe zeut, zoe leef.
parelhoender; parelmoer(en), z. pin h i n; p a a rI e moe r ( en).
paren, paore, paorde, gepaord = tot een paar maken; bij uitbr. zich verenigen, samenvoegen: dat
ging gepaord met viva Mestreech-geroop, tot men 't
oppe Vrietof k6s hure.
pareren, parere, zw. = goed staan; mooi eruit zien:
vaal - ; zuuch dat is sjoen, dat zal - veur miene
Zjang; dat pareert nog al get; nog: die pareert al
flink = haar zwangerschap wordt zeer zichtbaar.
parere
lat. parere (= zich laten zien).
pari, parie, m., -8 (met klemt. op -riel = weddenschap: met iemes 'ne - aongoon euver get veur
hOnderd golde.
parizjensje*, o. = verkleinwoord van Parisien? 't
- dat eder op z'n tiene speijt (Weustenraad).
parjam*, z. per j e m*.
park, parek, 0., -e = a) openbare uitspannings- en
wandelplaats met bomen, struiken, bloemen enz.:
zeet ins, wat 'ne gordel pareke me uuch dao heet
neergezat; b) inz. het Maastr. Stadspark: veer zaoten
in 't - in de tent; 't - Mt tegeswoordig weer wie
vreuger "Ingelsen Hoof".
ss. parekwachter; stadsparek.
parket, parkH, 0., parkHte = a) het bureau, waar
de leden van het Openbaar Ministerie buiten de
terechtzittingen hun ambtsbezigheden verrichten;
ook: verzamelnaam voor de leden van het O.M.:
't - waos nog neet k6mpleet; b) schouwburgzitplaatsen: 't - is oetverkoch; c) houtblokken: in de
zaol lik noe -; nog: in e meujelik - zitte = moeilijkheid.
ss. parketvloer.
parleije*, parleijde, geparleijd = redeneren: ze stOnte
dao weI 'n oor te -.
ss. oetparleije.
parleije = Rijnl. parleien (Rh. Wtb.); vorming van
fro parler.
parlement, parrelemint, 0., -e = a) regeringslichaam:
't Ingelse -; b) spraakvermogen in de zegsw.: e
good - hObbe = goed van de tongriem zijn gesneden; welbespraakt: die heet miech e - (aon) = die
kan haar mondje roeren !
parlevinken, parrelevinke, parrelevinkde, geparrelevink = praten inz. luid en in een vreemde taal:
ze stOnte dao met de Amerikaone te - in 't Mestreechs en 't Ingels.
parmant(ig), 1, parmant(ig), bn., bw. = a) zelfbewust, soms met de bijbet. van ongepastheid:
hiel - zat heer zich op euze stool; b) zo maar: gooj
'm - de deur oet.
2, plemant, bn., bw.: wie ammezant, dat drink
z'n gleeskes beer (ple- = pl;)-).
parrelwaar*, m., Os, Ma. spelling van parloir
spreekkamer in klooster, kostschool: veer wachde in
depart, paart, o. en m., -e, paartsje = a) deel: 't
groetste -; es de appele gesjeld zien, kump mevrouw
de paartsjes naoUlle; veur 't (of: de) mieste - = het
grootste deel, merendeel; b) aandeel: - noch deil
aon get hOMe = er niet de minste schuld aan hebben;
of: er niet de minste invloed, niet het minste gezag
hebben; nog: (veur) mie (of: miene) - kinste goon
= wat mij betreft.
S8. apaart.
partij, pertijj, v., pertijje, pertijjke
a) gedeelte
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van iets: muzo de versjellende pertijje waore good
bezat; verg. bospertijj, pianopartijj; b) een zeker
aantal: 'n - studente; 'n - koffie = zekere hoeveelheid; c) aanhang: de - van de bOrregemeister;
iemes z'n - keze; de verstendigste - keze = verstandig besluit nemen; d) feestelijke bijeenkomst,
feest: 'n groete - geve; verg. koffie-, pufferkespertijj; e) spel tussen twee of meer personen gespeeld: 'n - bieljart, bridge, sjaak; f) huwelijksverbintenis, -kandidaat: 'n gooj - doen = rijk
huwelijk sluiten; dee menier, dat meidske is 'n gooj
- ; g) voordeel: -vanget(wete te) trekke; nog evenals in het A.N.: rechter en -; zich - stelle tege
iemes (n.l. in rechte); de pr6ssederende pertijje; z'nwaos'm te sterrek = tegenpartij.
ss. pertijjbelang, -geis, -maan enz.; bos-, bedel-,
keunings-, mossele-, piano-, pUfferkespertijj enz.
afl. pertijjdig(heid), pertijjsjap.
partikuller, partekleer (e = ;), 1, bn., bw. = a) behorende bij een persoon, een zaak: mien partekleer
meining; 'n - sjaol, zaak; b) privaat, niet publiek:
iemes ze - leve geit us neet aon; 'ne partekleer
sikkertaris; 'ne parteklere persoen = zonder officiele waardigheid; c) onder vier ogen: iech zouw 'm
gere ins - euver die kwestie spreke; d) intiem:
iemes neet - kinne; 2, m., parteklere = ambteloos
burger, privaat persoon: zoe'n oetgaof kin zich 'ne
- neet permittere.
par-, pertoe*, bw.
fro partout = onder aUe omstandigheid, met geweld: heer wouw - met us oetgoon.
Rijnl. ook partu (Rh. Wtb).
parure. paruur, v., parure en -s = tooi, stel met edele
stenen: boerum dan strikskes,flikskes, kante, boerum
'n prachtige -? 'n diamante -.
I pas, pas, m., passe = paspoort: z6nder - kinste
neet euver de grens; nao Aoke goon waos niks, meh dee
verdobbelse -.
II pas, pas, 1, m., passe, peske = a) stap, schrede:
met groete passe; e paar passe hijj vandan; iech zal
dee kerel de peskes liere = mores leren, op z'n
nummer zetten; b) bergengte, doorgang: iemes de
- aofsnijje = de door- of voortgang beletten; 2, o.
en m. = (geschikt) tijdstip: de kums zjusvan -; dat
kwaom miech good van (of: tel - = was dienstig;
nog evenals in het A.N.: dat kump hijj neet te (of:
van) - = is niet gepast; lielik te - zien = eraan
toe zijn; dat gief gei (meer nog: geine) - = komt
niet te pas; 3, bw. = a) zoeven: heer is - hijj
gewees; b) nauwelijks: - waos iech toes, of . .. ; iech
hOb - de hellef op = nauwelijks meer dan; c) niet
eerder dan: heer steit - um negen oor op; biste dao
noe - = nu eerst? nog: dat is - e lekker beerke =
eerst.
Pasen, Paose, v. = a) bekende Kristelijke feestdag:
Zaolige -/ met - zien veer toes; 'ne greune Keersmes, 'ne witte Paose = met sneeuw; viege nao - =
mosterd na de maaltijd; gebroke - = beloken
Pasen; Paose vreug of laat, dreug de zomer aon ze
gaat; Paose in miert, alles verkierd; b) paaskommunie: hUt dee nog z'ne -? = vervult hij nog zijn
paasplicht? z. ook Pin k s t ere n.
ss. Zie de titelwoorden met Paas- en paas-.
pasklaar, pasklaor, bn., bw.: eig. d'n euverjas is -;
ook:fig.
pasmunt, pasmunt, v., -e; gebruikelijker was en is
nog: kleigeld; z. ook mas j era n g*.
pasparlere*, zw. = tegen elkaar aanstikken (kleermakerst. aldus opgegeven).
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PASSAGE
passage, passaasj, v., passazje(s) = a) doorgang: de
- aofslete; b) verkeer: in die straot is gein - , vaal
- ; c) overdekte winkeIstraat: de - in Luik kint
eder Mestreechteneer; d) uitdrukking, zin, gedeelte
van een boek, een gedicht, een rede, een muziekstuk: onthow die - ; twie passa:zjes m6s 't orkes
opnuij spcule.
ss. passa:zjebieljet, -geld.
passagier, passazjeer, m., -s = reiziger (per trein,
per boot, per vliegtuig): de -s m6ste in Laonake
oetstappe, um geviezenteerd te wcurde.
ss. passazjeerslies, -trein.
passement, passemint, 0., -e = belegsel: gouwe,
zellevere -e.
passen, passe, pasde, gepas (gepasde) = a) afpassen, op de juiste maat afmeten: met - en mete
wcurd d'n tied verslete = te lang wikken en wegen
is' nadelig; iech kin 't neet - = met afgepast geld
betalen; b) juist laten afmeten, aanmeten: 'ne nuije
jas - bijj • .• ; c) nauwkeurig letten op: op z'nen
tied - ; op de bel - ; op de kinder - = toezicht
houden op; op de kleinsjes - = eig.; fig. zuinig zijn;
d) de vereiste grootte, vorm hebben: deen dlksel pas
neetop deketel; dehejse-neet; e) bij iets (niet) behoren: die waiJrd - (neet) in de mOndvan e j6nkmeidske;
f) toepasselijk zijn op: pas dat gezekde soms op
miech? die grap is hielemaol op MOm gepas = in
overeenstemming met hetgeen men van hem verwacht, met hetgeen hij is enz.; g) schikken: 't pas
miech neet vemiddag te kamme; nog: (kaartspel):
iech moot altied mer - = verklaren dat men zijn
beurt laat voorbijgaan, om aan te zeggen, te vragen; verzaken; es 't pas (of: pas gief) = bij gelegenheid; 'ne mouw aon get - ; dao pas iech vcur =
daar wil ik niet voor in aanmerking komen.
ss. paskamer, -klaor; aon-, oof-, bijj-, oppasse.
afl. pesser; pessere (ww.); verpasse.
passend, passend, bn., bw.: 'n -e oetdriJkking
die er bij past; e - gebruuk van get make = behoorlijk, gepast.
passer, pesser, m., Os, pesserke = bekend meetwerktuig: lien miech ins d'ne - ; de bein van de - .
ss. pesserdoes.
passerelle, passerel, v., passerelle = brug voor voetgangers: op de - in Wiek.
passeren, passere, zw., met de meeste bet. van het
A.N. o.a. veer passeerde 'ne groete vrachwagel =
voorbijgaan; maag iech eve - = langs? get neet
loote - = niet laten voorbijgaan; bijj de algemein
promosie woort heer gepasseerd = overgeslagen;
vcur riek - = doorgaan voor; wat is gepasseerd =
gebeurd? In het Ma. dikwijls refl. in deze bet.:
wat heet zich dao gepasseerd? de scene passeert zich
in Mestreech = het toneel speelt in.
passie, passie, v., -s = a) hartstocht, hevige voorHefde: dot is gein leefde, dat is - ; heer heet bepoold
'n - vcur bieljare; b) het Lijden des Heren, het
verhaal hiervan: de - preke; wie dee paoter, had
nog noets eine de - verteld en oetgelag.
ss. passiepreek, -spcul, -week.
passiebloem, passiebl6m, v., -bI6mme: e paar passieblOmme st6nge in e vaaske van aajd Dellefs porselein.
Passiezondag, Passiez6ndag, m., -z6ndage = de
tweede Zondag voor Pasen: de passieweek begint
nao-.
pastei, pasteij, v., -e, pasteijke = a) bekend gerecht:
besjute met - ; b) gebakje met vlees of visragoftt:
num dich nag e pasteijke.
ss. pasteijkoors; hooze-, kallefs-, leverpasteij.
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pastel, pastel, 0., pasteIle, pasteIke: 'n teikeningin-.
ss. paseelkleur, -sjelder, -teikening, -verrej.
pastenaak, pastenaak, v., pastenake = witte peen:
wortele en pastenake, unne, zoermoos, met get vet, dol
kaan us neet smoke.
pastoor, pastoer, m., pastuurs, pastuurke of pestoer,m.,pestuurs (e = a) '7hoofdvaneenparochie:
de - van Slevrouwe droog OnsieT; de hoeshelderse van
de - ; hellep 'n hensje, hier - / eder - (of: eder)
preek VCUT zien parochie = ieder spreekt of doet in
zijn belang; de - deit gein twie messe vcur ei geld =
elke dienst eist beIoning; de - zegent zich 't ierste =
wie het naast bij het vuur zit, warmt zich het
best; ook: schertsend, als iem. bij tafel zich het
eerste bedient; doo woor ins 'ne lame - en 'ne
kr6mme koster, en wie ins de - zag: per kr6mnia
saecula saeculorum I zag de klJster: lame / - en
klJster zien = alles zeIf doen; zijn eigen vragen
beantwoorden; de - geit langs = een dominee
gaat voorbij; nao de - goon = zich aangeven voor
het huwelijk.
ss. pastoers-, pestoersmoppe, -plaots, -woening; dlJrrepspastoer, -pestoer.
ail. pastonjj.
pastoorskind, pestoerskeend, 0., in de zegsw. geliJkkig
wie e pestoerskeend; das e - = hij heeft altijd geluk.
pastoorsmop, pastoers-, pestoersmop, v. -moppe,
gwl. mv. = enigszins "sappige", maar niet "schuine"moppen.
pastoorsvaatje, paso, pestoersveetsje, 0., -s = beste bier
of wijn: e gleeske oet 't - = heerlijk, fijn glaasje.
pastorie, pastorijj, v., -e, pastorijjke = pastoorsplaats; de woning van de pastoor: 'n gooj - hObbe
gekrege; de keplaon ging de - binne.
pataklang*, m. = de hele rommel gwl. met hiele:
met deen hiele - Mb iech niks te make; met d'nen
hiele - de dcur oet!
pataklang <fro bataclan, wa. pataclan; Keu. pattaklang.

'ne pattak6n

patakon, pattak6n, m., -s = a) vero. munt: 'ne waos 'n ow munt ter wierde ongeveer van 2.40 gld.;
beneump met 'n traktemint van 100 -s (1843);
b) in het bekende kinderrijmpje: pattak6n (een slag
op de hand), iech ging noo de merret en koch 'n kooj,
e stlJkske van de lever vcur 'nen erreme wever, e
sWkske van de lUng, veur 'nen erreme j6ng, e stokske
van de pens, kiele-wiele-wensl
patat, petat, v., petatte (e = a) = a) gwl. mv. aardappeI: dat zien lekker petatte; z. ook pet a t f r i t;
b) slag, klap: iemes 'n - geve; en toon kroog heer
'
6nverwach 'n - , tot 'r duzelde.
ss. petatfrit, petattefrit. z.a.
patej* of petej*, v., patejje, petejje (pe- = pa-) =
klap, slag, peuter, oplawaai.
patej < patat, petat.

PATER
pater, paoter, m., os, piiOterke = geestelijke, tot een
orde behorende: 'ne broone - = een Franciscaan;
en Wen zag de -: maar Neske, trouwen is geen
zonde; 't hellig pooterke van Hasselt; kinderraadsel:
iech klopde ins aon e wit deurke, dao kaom e geel
pMterke oet (ei).
ss. paotersbeer, -kerrek, -boon (= de opgaande weg
naar de kerk der Franciskanen).
paternoster, paoternoster, m., -s = a) onze vader;
b) rozenkrans, -hoedje, gwl. noster z.a.
patersvaatje, paotersveetsje, o. = beste bier of
wijn: e gleeske oet 't - tappe; verg. pastoorsvaatje.
patient, pasjent, m., -e = behandeld wordende
zieke: werrekelike -e waore nog raar; Remigius
v6nt de twie -e in 'tzellejde kemerke, plat in bed
ligke.
patientie, pasjensie, v. = geduld: v(l61 - met
iemes mote h6bbe; medam, hiJb - , geer steurt m'n
attensie.
ss. pasjensiewerrek.
patrijs, petrijs, v., petrijze, petrijske (pe- = pa-):
'n koppel petrijze; petrijze met zoerm008; 't is e vet
petrijske = een meisje met geld.
88. petrijzeei, -jach, ones.
patronaat, patternaat, 0., patternate = R.K. vereniging van jongens en (of) meisjes onder leiding
van een R.K. geestelijke: nao 't - goon; wee heet in
MestTeech de ierste paUernate opgeriech?
ss. jUnges-, meidskespaUernaat.
patroon, patroen, I, m., -e, patruunsje = a) meester,
baas, heer: boe is d'ne - jUng, vroog iech in de
winkel; b) schutsheilige: Sint-Zjozej is de - van de
sjrienewerrekers.
ss. patToensjies, -vereiniging; kerrek-, stadspatroen.
2, v., -e, patruunsje = huls met kruitlading (en
projektiel): met losse -e sjete.
ss. geweerpatroen; patroentes; patToenekis(ke).
3, o. en v. = model: 't (of: de) - van die bloes steit
in Weldon; e leej patruunsje.
ss. borduur-, werrekpatToen.
patrouilleren, patroeljere, zw. = de ronde doen; bij
uitbr. voortdurend heen en weer lopen (met een
bepaalde bedoeling): d'n hiele middag patroeljeerde
heer door de Groete Staat, meh heer kas h(jjjr neet te
zien kriege.
pats, z. pat s j* II.
patsak*, patsak, m., patsakke = dik, lui, vadsig
mens: luije - ; zoe'nen dikke - kin iech neet gebruke
in m'nzaak.
patsak, wijziging van papzak of pajzak? Tel. patsak
= hinkend mens, lamlendig, lui, traag mens;
Schu. pafzak = zwaarlijvig mens.
I patsj*, v., -e = pet (min of meer min.): ut diech
d'n - op; 'ne boer met 'n - op.
Schu. patsch = muts, pet, kIak.
ss. boerepatsj.
II patsj* of pats, 1, tw., kIanknabootsing: -, - door
't water! 2, v., -e = kIap, slag,: 'ne jang 'n - geve.
paus, pous, m., -e, puiske: de - van Roeme; in
Roeme zien gewees en de - neet Mbbe gezeen; 't is
'nen pous = hij duldt geen tegenspraak; dee is wie
soldaote van de - , die tTekken allein oet, es 't sjorn
weer is = bang voor slecht weer of vermoeienis.
[paus; pause; puiske] verg. p a u z e.
ss. pouskMsj tegepOUSj z. ook po u s k e i g e 1*.
afl. poussjap, pouselik.
I pauw, pouw, m., -e, puike = bekende vogel: de -e
sjriewe, 't giej regej trots wie 'ne - j 't is 'ne - =

PEERSLIEM*
trots iemand; 'ne - heet zoe good z'n vere vandoon
wie 'n hin = rijken en armen hebben het hunne
nodig.
ss. pouweveer.
II Pauw, Pouw, m., eigenn. in het liedje: Yr. - (of: Louw, Louw) lielike (of: gekke of: zate) - ,
Mbste gei geld, verkoup d'n vrouw. Antw. Boerum
zouw iech m'n vrouw verkoope, die mieh zoe lang
heet naogeloupe. (of: die iech z.z. Mb n.).
pauwestaart, pouw(e)start, m., -stert = staart van
een pauw; meestal in de verkI. pouwstertsje 0.,
-s = duivensoort, die de staart waaiervormig
openspreiden: d'n eine helt van z'n poowstertsjes
en d'n andere van z'n eeksterkes
pauze, pous, v., pouze: tien menute - j z.ook
po os.
[pou:s; ,pou:ze] verg. p a us.
pave*, paafde, gepaaf (gepaafde) = Z,', aar drinken:
zuuch ze dao ins zitte (te) - j met 'm: meh nao de
kangkoer, toen Mbbe ze 'm gepaaj.
afl. verpave; paverj gepaajs, gepaaj.
pave, wisselvorm van pajje, dat schieten, zwaar
roken, maar ook een smakkend geluid maken betekent? Schu. kent als Limb. alleen paven
zwaar roken.
pavej(-)*; pe(-)*, z. p I a v e i ( - ); p a ( - ).
pedsje*, z. pad I en II.
I peek*, m., peke, peekske = slok, teug: laot us veur
d'n tToes nog ins e peekske pakkej z. p eke 1*.
II peek(-)*, z. p e k en pie k.
peekfiester*, m., -s (spott.) schoenmaker: dee welt biJrregemeister weurde! p6pnell biJrregemeister
van 't sjiethoes!
peekstek*, m., gwl. in het enkelv. = spott. hobo:
heer had z'ne - vergetej in eig. bet. = pikstok.
peekverjenneke*, 0., -s = koekje van Peek Frean en
Co.: geej 't keend e paar -s, daan kelt 't zieh stel.
peel*, m., pele = a) ijzeren of stalen pen van een
werptol: kraog de jUng d'n dop van z'ne kammeraot
kepot "gehak" dan waos de staole - veur 1uUJm; wievMl pele deit deen dop d.i. hoeveel malen kan de
"dop" op de hand tussen twee vingers genomen
worden (waarna men hem telkens laat afglijden)
voordat hij uitgedraaid is? z. ook h a k k ev lei s*; zeve pele en 'n klats; b) langwerpig
,.Frans" wittebrood: eine - en e zwanbroed.
[pileI; pille] bet. a.; [pee:l; pe:le] bet. b.
peel wrs. gew. bijvorm van of verwant aan pijl.
Schu. peel = pijl, stropijl, stengel, Limb. pin van
een dop; Ru. peel = stengel.
peen, ongebr.; z. w 0 r tel.
I peer, peer, v. (als boom en vrucht), pere, peerke:
es me op 'nen appeleboum grujjele van pere ut, dan
16k dat ouch; 'n meletige - j es de - riep is, moot ze
gepl6k weurde = de zaken op tijd doen; dao zit heer
noe met z'n gebakke pere = teleurgesteld; e nuij
peerke opzette n.l. peervormig glas voor elektrisch
licht.
[pee:r; p~re; pee:rke]
ss. pereboum, -kitsj, -sjel; kweij-, meel-, sakker-,
zeiverpeer.
II peer, peer, m., peers, peerke = vader (thana gwl.
alleen enkelv. en in de volkst.): pas op, iech zek 't
aon m'ne - ; - en meer ginge wandelej 'n aajd
peerke = een oud mannetje.
[pee:r; pee:rs; pee:rke]
ss. gram-, mOmpeer.
peersllem*, m., schoenmakerst. = lijm die geperst
moet worden.
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PEERSMAAN*

'ne peersmaan
peersmaan*, m., -maander = werkman die de kalieber in de klei perst (aardew.).
I pees, pees, v., peze, peeske = zenuw, spier: 'n sjiUJre; dikke peze; hool bijj de slachter e klei sWkske
van de sjeel zander peze.
afl. pezig.
II pees*, v., peze, peeske = perzik(eboom): de pas
geplande - heet al de krlJI = de boom; sjoen dikke
peze, appelekouwe en merketonne looge te koup = de
vrucht.
pees, wrs. < fr. peche; of < een vroegere vorm peers 'I
ss. pezeboum, -krenkde, -stein.
peesstok*, o. = (slagerst.) peeseind; z. afb. bij beest.
peet, z. paat* en peter*.
Pegasus, Pegaas, m., Pegaaske = het dichterpaard;
inz. bekend is de nabootsing van dit paard in de
officieIe vergaderingen van de Momus, waarop de
sprekers met de Momusmuts getooid, moesten
gaan zitten, als zij het woord wilden voeren, een
rede uitspreken enz.
pegel, piegel, z. de ss. ij s peg e I.
peigele*, z. pin gel e n.
peijie*, m.
fro pays: in de - van de Waole of de
Waolepeijie.
peillood, peilloed, 0., -luudsje = dieplood; inz. in
de verkl. bij vissers in gebruik.
peinzen, ongebr.; vervangen o.a. door naodinke,
prakkezere.
pels, peis, v.: in - en vreij leve; - pune = vrede
sluiten met een zoen, de twist "afzoenen" b.v.
k6m noe hijjl loote veer - pune.
pej*, v., pejje = klap, peuter: dehl preuf die -, doe
voul klappej.
[pej; p~jje]
pek, pik, peek, m.: zwart wie - ; de beert6nne metvan binne besmere; heer heet - aon ze gaat = kan
niet weg, blijft gaarne zitten.
[prek1
ss. peekketel, -reuk, -too, -zwart.
afl. peke (ww.).

pekdraad, peekdraod, m., -draoj = draad met pek
besmeerd: met 'ne - vasnejje; spott. schoenmaker:
sjeunmeker -I zet d'ne winkel op de stroot.
I peke*, peke, peekde, gepeek (dikwijls met 'm) =
zuipen, maar niet zo sterk: doo zaot heer weer te - ;
dee kint 'm -.
[peke; p~ekde; geprek]
peke samenhangend met Rijnl. picheln = reichlig
zechen (Rh. Wtb.)? of met het door Sch. vermelde
pegelen = een stuk wijn meten? of = peke II d.i.
pekken = met pek besmeren, overdr. (de keel)
smeren? Er is een wa. peki, pekter = teren, pekken en een wa. pekter = boire frequemment du
genievre.
II peke*, z. pekken.
pekel, piekel, m. = zoutwater: 't lik in de - ; haw 'm
OOder de - = drink flink.
ss. piekelhiering, -spek, -vleis, -weurs.
afl. piekele (ww.).
pekelen, piekele, zw. = in de pekelleggen: vleis - ;
die weurs is miech te gepiekeld = te zout.
pekelzonden, piekelzun, my. = oude zonde: me geit
nao de kerrek um z'n - te doen vergete.
pekken, peke, peekde, gepeek (gepeekde) = a) met
pek bestrijken, dicht maken: de ndoj van de boot - ;
b) een mastiekbedekking maken: 't hinnehok opnuij
- ; z. ook p e k e* I.
[p~ke; peekde; gep~ek; gepeekde]
pekketel, peekketel, m., -8 = ketel met vloeibaar
pek, waarmee men de biertonnen van binnen
pekt.
pel; pel*, ongebr.; z. p e II e n; p il.
pele-miHe, pele-mele, m., os: 'ne - met femielielede.

>
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'ne peekketel in 'n brouwerijj

PEPERKOEKEN

PELERINE
pelerine, pellerien en pelderien, v., -e, pelleriensje en
pelderiensje = schoudermantel: Onder de - VeTbOTTege, droog ze 'ne pepeTkook.
ss. pellerien-, pelderienjas.
pelgrim, pel(le)grim, m., os: nao Sintervoos doo kaome
-s van wied en breid.
ss. pel(le)grimshood, -kleid, -reis, -staaf, -toch.
pelgrimage, pelgrimaasj, v. en m., -e(s): 'n - noo
Lourdes; z. ook het. oude boo t* II.
pelikaan, pelikaon, m., -e, pelikaonsje = bekende
zwemvogel: de - is e bekind zinnebeeld in de Kristelike kuns.
pellen, ongebr. (evenals pel); steeds omschreven of
vervangen door sjelle, de sjaol aofdoen, 't vel oofdoen.
peloes*, v., peloeze <fro pelouse = grasperk, gazon:
vlaak veur 't hoes waos 'n sjoen - zOrider Onkroed.
[peloe:s; peloe:ze]
pels, pels, m. en v., -e, pelske = a) behaarde dierenhuid: de beeT met z'n dikke - ; scherts met toespeling op bet. b: 'n - is e vel, oot van bies VeTwisselt; b) het bereide vel, het bont: doo kroog ze
'ne - in de gateT, sjoon en neet deur; ze droog e
pelske um d'n hals = bontje; hool dich gein luis in
d'ne - = wees voorzichtig, bezorg jezelf geen
onaangenaamheden.
ss. pelsjas, -kraag, -mantel, -mOts, -werrek.
afl. pelse (bn.); pelserijj.
pelse*, bn. = van pels: 'ne pelse kraag, mantel of 'ne
pelskraag, -mantel.
pelt*, kaartt. bij het tappe: voorlaatste slag b.v.
op - stoon; - make.
peluehe(n), z. p I u c h e ( n ).
peluw, polling, m., -e, pollingske; z. de gebruikelijker
ss. huijpolling* (= A.N. hoofdpeluw).
pem*, m., naast mem gevormd = vader: mem en
pem; zeer gebr. is het woord niet, bijna steeds in
verbinding met memo
I pen, pen, v., penne, penneke = a) schrijfpen (met
pennehouder): - en ink; 'n duuske penne; raap m'n
- ins even op; b) kunst van het schrijven: heeT leef
van z'n - ; 'n sjerrepe - hObbe = met scherpe
bewoordingen schrijven; nog: 't is in de - = er is
sprake van, dat het zal gt\beuren.
ss. pennehawwer, -streek, -vroch; penteikening;
sjrief-, teiken-, volpen.
afl. penne (ww.).
II pen (houten nagel), z. pin.
penant, 1, penant, 0., -e: e breid - .
2, spiegelpos, m., -poste: e tdofelke veur de - .
pendant, pendant, m. en 0., -e = tegenstuk, -hanger:
ditportretrechsis'ne-van'tportretlinksvandesjouw.
pendule, penduul, v., pendule, penduulke: de steit stel; 'n vergolde - .
penetrant, pinnetrant, bn., bw. = 'n --e kaw; 'ne--e
reuk.
penlebel*, bn. en bw. < fro penible = pijnlijk: oot
waos eTTeg - veur hiiiJm (pe- = pa-).
penltentie, pinnetensie, v., os: veur z'n - mas heeT
drijj weesgegroetsjes beije.
penneke make*, z. pan.
pennelikker, pennelekker, m., os: 't is meT 'ne - op
'n baank.
pennemes, pennemets, 0., -e (minder gebr. pennemetSeT): metzepennemetske 'nepunt aon ze poUoed make.
penning, penning, m., -e, penningske = a) vero.
muntstuk: op de --(e) oetzien = gierig, inhalig;
z. ook d e r tie n; 't penningske van de wedewe; b)
metalen plaatje als gedenkteken, belastingbewijs
enz.: de pries is 'ne goUWe - ; de hun maste 'ne -

drage, um te bewieze tot ze de belasting hadde betoold.
ss. penningmeisteT; hOns-, lekpenning.
pens, 1, pens, v., -e, penske = a) deel van de maag
van herkauwers: de - van de kooj; b) buik, Iichaam: met z'n dikke - ; heeT kreeg op z'n - ; nog:
heer VeTsteit - = is niet dom.
[p~ns; p~nse; p~nske]
S8.

rolpens.

2, pans, v., -e, penske = buik, Iichaam (min.):

noe krijg iech ouch nog op m'n - ; aUes mer veur
z'n - = buik; 't is 'n echte - = iem. die alles
voor zich zelf houdt.
[pans; panse; penske]
penseel, pensiel, o. en v., -e, pensielke = schilder- of
tekenkwastje; borsteltje: 't - in de verref loote
valle; met e fien pensielke get jodium d'rop smeTe.
afl. pensiele (ww.).
pensioen, pensjoen, 0., -e, pensjuunsje: ze - aonvraoge, kriege.
S8. pensjoenaonvraog, -fOns, -kas, -wet; wedewepensjoen.
afl. pensjeneTe (ww.).
pension, pensj6n, 0., os: e - hawwe; in - zien.
pensionaat, pensjenaat, 0., pensjenate, pensjenaatsje (-sje- = -sja-) = kostschool: de ajdste woos op
- ; veeT dinke Ml d'reuveT, uuch alle drijj nao e te sjikke.
pensionere, pensjenere, zw. (-sje- = -sja-) = op
pensioen stellen: m'nhieT woort nao e tienjMrig
veTblief in de stad gepensjeneeTd.
pensj(-)*, z. pen s i ( - ).
pepeke*, z. s pin.
peper, peper, m.: 000 is te vdol - in de sop; geef 'm = span je in; bedoeg dich neet, miene - is zoe good
wie diene sefraon = ik ben net zo goed als jij;
mijn woorden zijn evenveel waard als de jouwe.
ss. pepeTbiJs, -korel, -plant.
afl. pepeTe (ww.); inpepeTe.
peperdunr, peperdeur, bn., bw.: gaank dao toch neet,
dao is alles eve - ; get - veTkoupe.
peperkoek, peperkook, m. (als voorwerpsnaam en
als stofn.), -keuk: dee - is te tej; e sneijjke - bijj de
botram; met SinteTklaos kreeg heer altied 'ne groote - .
afl. pepeTkoke (bn.).

peperkoke mennekes
peperkoeken, peperkoke, bn. = van peperkoek: 'ne
- maan, 'n - vrouw; - mennekes = allerlei
figuren (niet uitsluitend mannetjes !) van peperkoek
inz. in de tijd van Sinterklaas b.v. noo AlderMllige
woorte de pepeTkoke mennekes oetgewinkeld op rijje
planke, rechop geTanzjeeTd, met hun kiJp tege de roete.
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PEPERMUNT
pepermunt, 1, pepermunt, m., -e: steek dich 'ne - in
d'ne '1TI6nd, dan geit dee lielike smaak eweg; z. ook
r 6 p 8 k e u k 8 k e*.
2, menta, m., mentaas, mentake: d'n aptieker gaoj
us 'n hemjelke mentaas.
88. mentaknab.
pepernoot, peperneut, v., peperneut (gwI. in de
verkl. peperneutsje) = bekend kubusje, met bolrond bovenvlak, van peperkoek o.a. bij bedevaarten een gewild artikel: dao sWnge veur
aUe hoezer taojels '1TIit peperneutsjes op, dat is eksellent veur zeker minse, die noe en daan wat zien
verstop.
pepervlek, pepervlek, v., -vlekke = moedervlek: op
z'n reehter sjouwer heet heer 'n - .
pepieter*; perbeer(-)*; perbere*, z. pup i t r e;
pro bee r ( -); pro b ere n.
perceel, per8iel, 0., -e, persielke = stuk onroerend
goed: e paar --e land verkoupe.
pere; perel, z. pee r; par e 1.
peregruffel*, v., -s = peregriffel: es me -s op 'nen
appeleboum zet, krijg me neet e soort tiissebeij.
periiet(-)*, z. profijt(-)
periode, peerjood, v., peerjode (klemt. op -jood) =
a) tijdkring, -perk: in de ierste - ging alles good;
b) volzin; passage uit een geschrift: de lang peerjode
lJijj Cicero; op paasj viejtig is 'n sjoen - , boe de
sjrijver 't heet euver de sjariteit.
perjem* en perjen*, m. = een soort van porseleinmassa, waarvan beeldjes worden gefabriceerd.
perjem < eng. parian = e ceramic ware resembling unglazed porcelain biscuit of which are made
statuettes, ornaments etc.
perk, perrek, o. en m., -e, perrekske = a) afgebakende ruimte, tuinvak: 'ne - roeze veur de deur;
b) begrenzing: dat geit alle --e te boete; iemes, get
binne de --e hawwe.

PERSPLANK
van Luik: op 't Vrietoj sWnt vreuger de - van de
bissjop van Luik.
perruusj*, v., perrusje
fro perruche = wijfjespapegaai: 'n - in een wiUe kouw.
Opm. perruusj in het Ma. betekent niet parkiet.
pers, peers, v., -e, peerske = a) werktuig om te persen: 'n - veur d'n olie oet te peerse; b) drukpers
eig. en overdr.: de --e vaan de drokkerij woorte oetgebreijd; wat zeet de -? = de dagbladen.
S8. peersburo, -kaart, -klaor; drok-, olie-, rotasiepeers.
persen, peerse, peersde, gepeers (gepeersde) = a)
met kracht drukken, samendrukken: veer woorte
van aUe kante gepeers; b) door drukken in· een
bepaalde vorm brengen: gepeersde kop = samengeperst gehakt, gekruid vlees van een varkenskop;
c) door drukken vocht winnen uit: olie - , droeve
- ; nog: zich - = zich inspannen, of: een hoge
borst opzetten: zuuch die zich ins - / iech veul
miech gepeers veur e kort woord te zegke = ik voel
me gedrongen om.
ss. peersgaas, -iezer, -plank, -pOmp; oet-, op(ein)-,
samepeerse; z. ook pee r sma a n* en pee r s1 i e m*.
afl. peerser, peersing; gepeers.
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[p~rrek; p~rreke; p~rrekske]

ss. blOmme-, roezeperrek.
perkaal, perkajl, o. en m. = vero. geweven stof van
katoen: dao laoge roUe - en satinet, pakke goud- en
zellevergaloen.
perkajl*, z. per k a a 1.
perkament, perrekemint, 0., -e, perrekeminsje (-reke= -raka-) = a) bekende stof van dierenhuiden:
e geziech zoe geel wie - ; b) stuk op perkament
geschreven: alderleij aw, geel gewoorde --e laoge op
de gr6nd doorein.
ss. perrekemintpepier.
afl. perrekeminte (bn.).
perlits*, v., -e = nuffig meisje, vrouw: wie vinder
dao die sjraol -'I
perlits = Rijnl. Pernitsch = stolzes, freches Weib
(Rh. Wtb.); Schu. paarlutig, perlutig = koket.
afI. perlitsetig.
permefooj*, bn. = beroerd, onlekker, zieke1ijk: 'r is

<

permejooj
fr. par rna foi? Schu. ziek, erg ziek,
gevaarlijk ziek te en omstr. Brusse1.
perneuts*, v., -e = nuffig meisje, vrouw; ook p e rneut*, perneutsel*, perneuksel*.
AI deze vormen gaan misschien terug op preuts,
met invloed van neuke b = verve1end zijn.
pilrrel(-)*; perroen*, z. par e I; per ron.
perron, 1, perr6n, o. en m., -s, perrunsje = stoep
van een spoorwegstation: op 't - blieve.
S8. perr6nkeertsje.
2, perroen, o. en m. = stenen bouwwerk, voetstuk met zuil, inz. het wapen van de bisschop
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de Perroen

persjiln*, v., gwl. my. persjenne < fro persienne =
buiten-zonneblind: laot de persjenne aoj; de z6n
sjeen op de wiUe persjenne; ein - is kepot.
Persjonkele*, z. Po r t i u n cuI a (f e est).
personage, personazje, o. en v., -s: sprekende - 8 =
rol in een tonee1stuk; 'n hoeg - = hooggeplaatst
persoon; wat is heer veur e -? = persoon.
persoon, persoen en persoon, m.-v., persoene, persone, persuunsje, persoonsje = a) individu: dat kos
per - viej golde; plaots veur tien persoene; b) iems.
individuele persoonlijkheid: es zich eine vergrepe
had aon 't leve van zienen evennaoste, dan woos 't ouch
um z'n eige persoonsje te doen; c) in tegenste11ing
met zaak, dieren: verveure van persone en geujere.
ss. persoenen-, personentrein; persoons-, persoensbewies, -verwisseling; OOoj-, manspersoen, -persoon.
afI. persoenelik( heid), persoonlik, persoenlik.
persplank, peersplaank, v., -e en -plenk = a) plank
waarop, waarmee geperst wordt: de - van de
snijders; b) nuffig, hoogmoedig meisje, vrouw:
noe zuuch die - dao loupe, ze kint gein klein lUij.

PERZIK

PIEL*

perzik, z. pee s* II.
pessere*, pesserde, gepesserd, gwl. aofpessere = op
de juiste maat afmeten;. z. a f pas sen.
pest, pes, v.: dao TegeeTde wen de - ; iemes sjuije wie
de - j de - aon iemes (of: get) (gezeen) Mbbe =
hartgrondige afkeer hebben van; de - inMbbe =
het land; die beuk, dat is de - VeuT de jdngluij =
zedelijk verderf; (spott.) en dee de - in heet, stik
z'ne vingeT in ze g . •. /
ss. pesblaoT, -gevaal, -hoes; -kTenkde, -loch.
ss.-af!. peslijjeT.
af!. peste (ww.).
pesteloeris*, tw., bastaardvloek: - / dat heet miech
dee sjof geflik.
pesten, peste, pesde, gepes (gepesde) = treiteren,
judassen: iemes zo stiekum - ; zich neet laote - .
pesthuis, peshoes, 0., -hoezer = huis als verblijf
voor pestlijders bestemd: de MestTeechteneeTs hedde
't belastingkentDeT w~l ins 't - .

't Peshoes

pestkop, peskop, .m., -kOp = judas, treiteraar: die
jooges oet de veeTde klas, dat zien echte peskiJp, die
diech d'n hielen daag judasse.
pet, ongebr.; z. pat s j* of m u t s.
petatfrlt* en petattefrlt* m. = in vet gebakken aardappelreepjes: busstok met - j e sjeutelke, e TUuske
- ; thans gwl. fTitte.
ss. petatfTitskTaom.
petatfrltskraom*, m., -e = kermiskraam, waar men
petatfrit ging eten: me zuut haos geine - mie op de
meTTet; e sjeutelke petatfTit kosde vief sent en me
hedde zoe sjeutelke 'ne "TUUS".
petej*, z. pat e j*.
peteklnd, petekeend, 0., -kinder: Lewie is hiWT-.
peter, petere, m., my. = enkelv.: van z'ne - kTeeg
heeT 'n gouwe geTlozjej dee kin nao z'ne - in Den
Haag sjTieve VeuT Mllep en bijjstand = die is van
te voren veri oren; z. ook p a a t.
ss. nOOk-peteTe = oom die meteen peter is.
peterseHe, pitterseelje of -selie, m. (-se- = -see-): op
de eeTappele moot get - .
ss. pitteTseelje-, -seliesaijs.
petik*, afkorting van santepetik*, z. san ten b 0 eti ek.
petrln*, m., a) in de zegsw. in de petrin zitte = in de
verlegenheid; b) mv., -s = (aardew.) pers die
strengen klei perst; fro uitspr.
petroleum, petroUe, petrol, m. (pe- = pa-): de lamp
geit oet, sjiJd get - bijj.
ss. petTolskachel, -kan, -k6mfDeT, -kToek, -lamp, -vaat.

petroImesjien*, 0., -e = petroleumtoestel, waarop
gekookt wordt: sleit 't - bijj uuch in bTand, dan
zien veeT seffes bijj de hand, zOnge de pdmpjees.
petroistill*, 0., -stelle; z. pet r 0 I m e s j i e n. *

'n petTDlskan

pettelaar, z. pit tel e e r*.
petutterke*, 0., -s = oud-modisch model van een
vrouwenhoed: zieT modes gekleijd met e TaaT - van
heudsje op.
I peuIen, 1, paole, paolde, gepaold: eTTete - .
2, renge, z.a.
II peulen (mv. van peuI), ongebr.; gwl. eTTete, paoleTTetsjes.
peulerwtjes, paolerretsjes, mv.: 'n klats - j - , zach
gestaof met boteT, dat belaof.
peuisehllletje, ongebr.
peur*, bw. = uitsluitend, niets dan: - VTeemde luij.
peuT < fro pure.
peuter, peuter. 1, v., -s, peuterke = klap, slag: Bet
gief Meij 'n dngenutige - j 2, m., -s = klein kind
wat mooste, kleine -?
peuzeike*, 0., -s = lekker hapje; zie een voorbeeld
bij r a a f.
piano, piano, m., pianoos = bekend instrument:
'ne nuije - koupe.
ss. pianospeul, -stok.
piejot*, z. p i 0 t.
piejottenel*, v., -nelle = meisjedatgraagsoldatenziet
(zwakker van gevoelswaarde dan soldatenmeid).
piek, peek, m., peke, peekske: de VTouwluij stoon op
sjeltlwach met peke in de hand, de maandeT aon de
waskoep (1860).
piekel(-)*, z. p eke I ( - ).
piekonnere*, zw. = hatelijke toespelingen maken,
steken onder water geven: altied met - .
piek6nneTe <fro picoter?
.

'ne piel klOmpe

pieI*, m.,-e(gwl. i.h.mv.)=stapel:de-eklOmpewaDTe
langs de mOT geTanzjeeTd; z.ook pielemaan*.
[piel; piele]
piel < fro pile (= hoop, stapel).
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PIEZEL

PIELE*

piele*, roepnaam voor eenden; de eend: Franquinet
verme1dt de zegsw. heer is nao de pielekes = is
dood. Misschien eufemisme voor pieringe; z.
pier I.
[piele]
pielebaog*, m., -e = boog voor pijlen (vero.).
pielemaan*, m., -maander = (aardew.) arbeider,
die in de afgekoe1de oven na het bakken de stapels
cassetten afIaadt: de pielemaander welle stake, es ze
gein hoeger loen kriege.
pielewie*, m., -s = (spott.) infanterist: twie zate --s
sjeigelde door de Groete Staat.
pielewie, humoristische vervorming van piot.
pielrech*, z. p ij Ire c h t.
piepen, piepe, piepde, gepiep (gepiepde) = het bekende geluid maken b.v. zoals jonge vogels, muizen: de deur piepde; de kinder jiemerde, piepde en
repen op hun meer; heer piepde van de pijn.
[piepe; piepde; gepiep]
ss. piepj6nk, -stum.
afI. pieper; pieperig; piepsel.
pieper, pieper, m., -s, pieperke = a) pijper z.a.;
b) jonge duif: d'n doevemelleker had 't euver 'ne dee de duvelshMrkes nog op had.
[pieper; piepers; pieperke]
pieperd*, m., piepers = lafaard, vreesachtig persoon.
piepjong, piepj6nk, bn.: e -lutenensje, keplMnsje.
plepsel, piepsel, 0., -s = jong. broed van voge1s;
overdr. onervaren jongmens: achter de wachmeister
st6nt e piepj6nk zjenderremke, 'n ech -.
[piepsel; piepse1s]
piepstem, piepstum, v., -stumme = schrille hoge
stem: 'ne groete zwoere kerel met 'n -.
I pier, piering, m., -e, pieringske = aardworm: 'ne
meelder met 'ne - in z'ne bek; e potsje met --e =
eig.; fig. krioelend vol; heer geit --e zeuke = eig.;
fig. is ten dode opgeschreven; op get loere (of:
op get oet zien) wie 'n hin op 'ne - = gretig
naar iets streven, verlangen; met get r6ndloupe
wie 'n hin met 'ne - = geen raad weten, hoe iets
te gebruiken; heer is veur de --e = ten dode opgeschreven; drink beer, slik hieringe, dan gaot ger
neet nao de --e (of: 't pieringelensje) = doodgaan;
iemes de --e oet z'n neus (wellen) hole = van iem.
het fijne (willen) te weten komen; iem. trachten
uit te horen; heer zuut 't graas greuje en huurt de --e
hooste (of: fluite) = hij is een krentekakker; of:
gierig; of: overwijs; 'ne magere - = een lang mager
iemand; gekapde --e = min. hoofdkaas (Ma. huidvleis*); giftig wie 'ne (of: 'nen doorgesrwje) - =
zeer kwaad (maar machteloos); dee heet --e in z'n
kouse = uiet glad zittend, maar met rimpels; 'ne veur rijjstartel gebruke = zich weten te helpen (ir.).
II pier, pier, m., in de zegsw. de koeje - zien = de
zondenbok, steeds de schuld krijgen.
pierameter*, m., -s = barometer (volkswoord)
pieren, piere, zw. = beetnemen, in een onaangename, lastige positie brengen: en Wen waos iech
lielik gepierd, wie iech m'ne pas kwiet waor; daan
zult geer hMm ins hure briJlle, es heer weer zuut, dat
iech 'm pier.
[piere; pierde; gepierd]
pierewaaien, pierewaje, sorns in het Ma. gebruikt in
de bet. van sterven; z. ook pie r I.
plering*, z. pie r I.
Plerlala, Pierlala, m. = bekende legendarische figuur: en - laog in de kia, al sins versjeije jaor (aanhef van een oud liedje).
plero*, z. pierrot.
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plerrot, piero, m., pieroos, pieroke (met klemt. op
pie-) = a) vastenavondzot, als de bekende Franse
tonee1figuur gekleed: dao (zuut me) Mefisto met 'ne
- , 'nen domino met 'n pjerret; b) het vastenavondskostuum: iech doon mich 'ne - aon.
[piero; pteroos; pieroke]
piet, piet, m., -e; gwI. in de verkl. pieteke = vogel
(kindertaal): me sprik tege de kleinsjes van e metteke,
e wouwke, e pieteke; zuuch, die twie pietekes bouwe
zich e neske.
Plet(er), Pieter, Pie, Pierre (fr. uitspr.), m., Pieterke,
Pieke, Pierke (Pier- fro uitspr.): met Sint-Pieter en
Sint-Paulus trek op Sint-Pieter de persessie oet;
van Pieter en Paulus hOb iech dat gehuurd = van
de een of ander; dee lek Sint-Pieter op Slivvenier = drinkt bier na wijn; hoh, hoh, hoh Pie! zeve
sent 'ne reiperok, morrege sleit de boter op; de stroppestreek van Pieke; Pierre moos toesblieve van z'ne pa;
mama geit op jieziet en nump Pieke met.
Opm. Pieter, in kerke1ijke taal en min of meer
deftig.
Pie, de alledaagse gemeenzame naam.
Pierre, min of meer geaffekteerd-deftig.
Piet, gwl. aileen in zegsw. onder invloed van het
A.N.: 't is 'nen hiele - ; Zwarte -; hoeg --e = hoge
heren; z. ook pie t m a k e.
ss. pietermots; Pieterspenning; gaarpieter; gries-,
l6mmele-, stamelepie.
pletermiits*, v., -e = SOOrt (slaap)muts: dao zaot d'n
crwwe grampeer met z'n blouw - op.

'n pieterm(Jts
pietluUig, ongebr.; gwI. kleingeistig, kinderechtig.
pietmake zieh*, maakde zich piet, pietgemaak =
zich verhovaardigen; vertoon maken, swietslaan:
zuuch dee zich ins - met z'ne nuije jiets; die kinne
zich get -, noe ze in dat villake woene.
afl. pietmeker.
pietmeker*, m., -s = - , kakske, repe 'm de koej6nges
nao.
piezel, piezel, m., -s of -e, piezelke = a) dunne sliert:
Neleke had dun vlesse hiiarkes, die in piezelkes um
hiiare kop h6nge; b) zeer kleine hoevee1heid: e piezelke vleis in de sop, waos alles, wat veer krege;
c) aardew. buigzame streng van aardewerk, doorsnede 7-20 mm: met de - gameert me de binnekant van de brit; me gebruuk 'nen druge of 'ne nate-;
d) buIIepees, gummiknuppel: 'ne slaag met de
- kriege; nog: 'ne bange - = bangerik.
[piezel; ptezels; piezele; piezelke]
ss. deurepiezel; piezelpeers z.a.
afI. piezele (ww.).

PIKKEN

PIEZELE*
piezele*, piezelde, gepiezeld = flinke k1appen geven;
pijnigen: ze gepiezeld kTiege = er van langs krijgen.
piezelpeers*, v., -e = (aardew.) schroefpers, waarmee
uit kneedbare k1ei piezels worden geperst.

pijp, piep, v., -e, piepke = a) muziekinstrument;
orgelbuis: noo iemes z'n -e (mote) danse; de -evan
d'n Olleger; b) holle ronde buis: iezere -e veur de
gaasleijingj c) buisvormig voorwerp: 'n - lak,
keniel; 'n me1'1'egpiep; d) smalle ondergrondse gang
van dieren: de knijns waore bezig mit hun -e te
graove; e) rookwerktuig: 'n - stoppe, rouke, octkloppe; 'n lang - j 'n lielike - rouke = van iets
dat iem.lelijk zal opbreken; nog: noe brik m'n - =
mijn k1omp; 't begint 'm in z'n -e te branne = (van
een oud man) hij begint te ~offen.
[piep; piepe; piepke]
ss. piepedapke, -jebrik, -kop, -looj, -peute1', -rek,
-steel; piepeerd (= pijpaarde); brooks-, gaas-, kenijns-, me1'1'eg-, 01'1'egelpiep; sigare-, sigrettepiep(ke).

'n piezelpeers
pij, pijj, v., -e, pijjke: de poote1' in z'n verslete broun -.
[pij:j; pij:je; pij:jke]
pijl, pijI, m., -e, pijlke = a) flits, schicht: mit - en
boog; met vergijtigde -e sjete; evenals in het A.N.
in verg. en zegsw.: wie 'ne - oet 'ne boog = zeer
sneI; nog miejer (of: aande1') -e OF z'ne baog hrJbbe;
b) nabootsing van een piji inz. als richtingwijzer:
de - wijs in de riechting Vallekebe1'1'eg; vero. piel
met sleept., nog in ss.; z. de ss.
[pij:I; pij:le; pij:lke]
ss. pijlebundel, -hout, -koker; pijlsjeut, brandpijl;
pielebaog, z.a. en pielrech, z. p ij 1 r e c h t.
pijlrecht, pielrech, bn., bw.: wie de gier - oet hoeger
laoge neersjut op 't laam; - leep heer de deur oetj
thans ook p ij Ire ch*.
I pijn, pijn, v., -e = smart, gwi. lichamelijk maar
ook geestelijk: Mbste dich e1'1'ege - gedoon, mennekef - in z'n zijj, z'ne boek hObbej zOnde1' pijne oj
sjagrijne; zuuch, wie ze dat zag, dat deeg much ech
-; 'n zeute - = liefde.
[pij :n; pij :ne]
ss. pijnbaankj boek-, kop-, maog-, zijjpijn.
afl. pienelik; pijnige.
Opm. pien is blijkbaar vroeger ook gebruikt b.v.
pien in h(1fJr veuj kriege (1874), thans wordt pien
als "boers" aangevoeld.
II pijn, plJnboom, ongebr.; men spreekt steeds van
den(neboum).
plJne, in de zegsw. das de - neet weerd = is de moeite
niet waard.
pijnlijk, pienelik, bw., bn. = a) pijn verradende,
blijk gevende van pijn: ze trok gestiedig e - geziech;
b) Ieed doende, verdrietig: dat woos - , wie heer dat
in 't publiek gezag kreegj 'n -e steltej 0) gevoelig
voor pijn: trek de tan mer z6nde1' verdouving, iech
bin neet e1'1'eg - (oetgevalle).
[pienelik]
afl. pienelikheid.
plJnloos, 1, gwl. z6nder pijn; 2, pijnloes, bn., bw.:
- tan trekke; 'n pijnloeze behandeling.

piepe
plJper, pieper, m., Os, pieperke = fluitspeler: trommeleers en -s marsjeerde veuropj 'ne kop wie 'ne - =
vuurrood van inspanning, opwinding, verlegenheid h.v. mit kap wie de -s maakde de dames, tot
ze 't strMtsje oetkwoome.
I pik(-), z. pe k (-) en hik.
II pik, pik, m., pikke, pikske = lichte prik.
m pik, pik, m. = haat, wrok in de zegsw.: 'ne (of: de)
- op iemes Mbbe = iem. niet mogen lijden en dit
laten blijken.
pikdonker, peekduuster, 1, bn.: 't waos - ; 2, als
zn. in 't - oj in de peekduuste1'e.
I piket, piket, 0., pikette, piketsje = k1eine afdeling
(soldaten): d'n ojjeseer, dee 't - k6mmandeerde.
S8. piketpaolj brandpiket.
II piket, piket, o. = kaartspel met 32 kaarten: speule.
afI. pikette (ww.).
pikkelelie*, m. = een mengsel van allerlei met een
zure mosterdsaus: venaovend kriege ver - (-kele- =
-kalee-).
eng. piccalilly = sterk gekruid zuur.
pikkelelie
I pikken, pikke, pikde, gepik (gepikde) = a) met de
snavel slaan, bijten. steken: de meelder pikde tege de
roetj de haone pikde zich; b) pikkende oprapen,
eten: de knarie pikde 't zaod oet 't bckske; heer pikde
zich de vetste stOkskes oct de sjotel.
ss. octo, op-, wegpikkej z. ook pi k s too 1*.

<
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II PIKKEN

II pikken, z. p e k ken a.
pikstool*, m., -steul = (in mergelgroeven) de stoel
onder het sjaap; z. s c hap.
pikzwart, peekzwart, bn.: -e haore; -enegers.
pil, peI, v., pelle, pelke = geneesmiddel in balletjesvorm: dao is gein pel die veer neet al perbeerde; pelle
drejje, slikke; in vele zegsw. als in het A.N.: 'n ver-

golde - ; de - vergolle; 'n bitter -; de - is gedrejd,
ze moot mer geslik weurde = de zaak is genoeg
voorbereid, ze moet nu maar doorgezet worden;
of: het is mislukt, de gevolgen moeten maar gedragen worden.
ss. pelledoes; purgeer-, staol-, taarpfl.
ss.-afl. pellendrejjer.
pilaar, pileer, m., pilere, pileerke = kolom, pijler,
steunzuil: bijj d'n twiede - van 't middelsjeep steit
euze kerrekstool.
ss. pileerhellige; kerrekpileer.
ss.-afl. pilerebieter.
pilaarbljter, pilerebieter, m., -s = iem. die zeer
"kerks" is (met ong. bijbet.): 'ne kwezeleer, 'ne waos heer neet, meh heer heel z'ne Paose en ging
s6ndags nao de meso
pillendraaier, pellendrejjer, m., peIledrejjers =
(spott.) apotheker: wee is d'n ierste -? 'ne bleike-;
de - steit aon de deur, dat is 'ne gelierde maan.
piloms* = een bepaald gerecht: veugel en patrijskes,
-s en sousijskes, zeutselkes met frikkedel (Franquinet).
piloms? Dit woord komt, naar we weten, slechts een
keer voor bij Franquinet, zonder verklaring.
pimpel, pumpeI,inde zegsw. aonde-zien = a) bezig
met drinken (van alcoholica); b) aan de drank zijn.
pimpelaar, pumpeleer, m., -s = iem. die graag en
veel pimpelt: zoe'nen awwe - met 'n roej neus.
pimpelen, pumpele, zw. = alcoholica (onmatig) gebruiken: dao zitte ze werechtig weer te - en wie!
dee heet miech gepumpeld (of: get aofgepumpeld) deen
aovend!
afl. pumpeleer.
pimpelmees, z. m e e S.
pimpere zieh*, zW. = a) zich opdirken: mevrouw geit
nao hiior kamer zich - ; b) nuffig, hoogmoedig
doen: zuuch zich die ins - ! (-pe- = -pee-).
zich pimpere < f,. se pimper.
I pin, pin, m., pinne en pin, pinneke = a) (houten)
schoenmakerspen, -nagel: veer lappe, veer pappe,
veer houwe op dee - (schoenmakersliedje); b) stomp
of spits toelopend uiteinde; spits boutje, stiftje:
bovenaon waos 'ne -; resepte in 'ne kopere - veme;
dat drejt um e pinneke; dikke stekker met pin hollepe
die van 't vlake land eus berreg te beklummele; nog:
- hawwe = volhardend op zijn post blijven.
[enkelv. pin; pi:nne; my. pi:n; pi:nneke]
II pin, in de zegsw.: aon de pin biete (of: lekke) =
tegen de lamp lopen, ergens lelijk van afkomen;
Z. een voorbeeld onder pinhin.
pin II is misschien een meerv. van pin I; verg. de
Zn. zegsw. voor de pinnen komen = voor het gerecht.
[pi:n]
pindraod*, z. pun t d r a a d.
pingelen, 1, pingele, zw. = kleingeestig afdingen.
ss. aofpingele.
afl. pingeleer( ster).
2, peigele, peigelde, gepeigeld: de keukemeeg die
kOste - !
peigele = Schu. pegelen = aanhoudend afdingen.
ss. aofpeigele.
afl. peigeleer(ster).
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PINT

is perrelgries met witte
tikkele, me kint ze mie 6nder de Pranse naom "pintade", de Hollenders neume ze "parelhoenders";
vreuger kwaome op fijn pertijje geregeld pinhinne op
taofel, mer 0 wee! es eine aon de pin gebete had, dat
waos get anders.
pink, kink, m., -e, kinkske: iech hOb m'ne - verstoek;
dee heet mie verstand in z'ne - es ze broor in ze gans
lief·
[kink; kinke; kinkske]
pinker, pinker, m., -s, pinkerke = a) puntig houtje
bij het pinkeren: de - sloon; b) slechte sigaar,
stinkstok: van die -s, dao krijgste koppijn van.
[pi:nker; pi:nkers; pi:nkerke]
afl. pinkere (ww.).
pinkeren, pinkere, zw. = jongensspel, waarbij een
puntig houtje met een plankje of stokje wordt
weggeslagen: heer lierde - , reipe en op stelte loupe.
Zie een uitvoerige beschrijving van pinkere in
Maasgouw, Jg. 4, bIz. 622.
ss. pinkerplaank.
pinhin*, v., pinhinne: de -

pinkere
pinkspummele*, min. van het luiden van klokken
of van een kleine klok: huur ze ins - .
pinkspummele, onomatopee.
Opm. Inz. werd indertijd pinkspummele gezegd
van een zeker klokje in de Sintervaaskerk.
Pinkster(en), Pinkstere, m. en Pinkste, m.: met ginge ze op reis. In ss. gwl. Pinkster( e )-; Paose nao
- viere = te laat trouwen.
[pinkstere; pinkste]
ss. pinksterbl6m, -roes; pinkster- of: pinksdaag,

-fies, -fekansie.
Opm. pinksdaag heeft dikwijls de klemt. op -daag.
pinksterbloem, pinksterblom, v., -blomme = a) margriet: de pinksterbl6mme weurde viiol verfrans tot
"marguerites"; b) pinksterbruid, een met bloemen
rode klaprozen, blauwe korenbloemen, en kleurige
linten versierd kind, dat met Pinksteren werd
rondgeleid: 't keend wat ze met b16mme geseerd op

pinksterdaag r6ndleijde, hMde ouch de Pinksterb16m
en het op de dorrepe nog zoe; bij verg. 't is 'n - =
een bont gekleed, rijk uitgedost meisje.
pinnef6kser*, m., -s = duitendief, vrek, schraper:
deen awwe met z'n vrouw, dat zien twie -s!
pinnef6kser < Rijnl. Pfennigsfukser (Rh. Wtb.).
pint, pint, v., -e, pinsje = vochtmaat: medam Kevers
kwaom Mor dageliks pinsje hole in 'n lampetkan
z6nder oer; Z. ook her b erg voor de zegsw. de
pinsjes haange oet.
[pint; pinte; pinsje]
ss.-afl. pinteveger.

PLAAGGEEST

PINTENEUKER*
pinteneuker*, m., -s = gierigaard.
pinteneuker een variant van pinnef6kser?
pinteveuer*, m., -s = dronkaard; tafelschuimerj
z.ook k let s k e s v e g e r*.
pintneus*, v., -neuze = pimpelpaarse dronkemansneus; iem. met een pintneus: ze hedden 'm de en dee 'm veur d'n ierste kier zaog, begreep dat
dadelik.
pioen, 1, piejoen, v., -e = plant, bloem: --e bleuje
met Pinkstere.
2, pinksterroes, v., -roeze.
3, peerdsroes, v., -roeze; z. p a a r d e roo s.
4, pivoine, v., my. = enkelv.: van peerdsroeze hiJbbe
ze - gemaak (Olterdissen).
plot, piejot, m., piejotte, piejotsje = soldaat (niet
steeds min.): meinste tot iech met 'ne - urijj 1 wee
zouw welle spotte met de keuning z'n piejotte? de
piejotte met hun lere votte = huzaren; gewoenelik
waos de beul in "La Juive" 'nen aongekleijde - , dee
ze e roed pekske hadden aongetrokke en 'ne weuste
baard opgezat.
ss. piejottebrook, -miJtsj z. ook pie jot ten e 1*.
pip, pips, pups, v. = a) snotziekte van pluimvee: es
de kukes nate veuj kriege, dan kriege ze de - j b) van
allerlei kwalen van mensen gezegd, zonder -dat
bIijkt welke: (verwensing) iech wouw totste de kreegsj deen awwe maan, heer krijg de - devaan.
pirameter*, m., -s = barometer (volkst.).
piramide, pieramied, v., -e: de--einEgiptej de kinder
zouwe 'n - laote zien hoven op 'n taofel = bekende
gymnastische figuur.
I pis, pis, m.: en Pierlala laog in de kis, al sins versjeije jaor, toen kroog heer hiele groete ••• , wat d'rop
rijmpj nao - stinkej - kriege, Mbbej de kawwe = druppelpis.
ss. pisblaosj Mns-, katte-, minsepis.
afI. piskieker.
II pls*, 1, vz. = tot: adie, - miJrregej 2, vgw.
totdat: wach - (tot) iech gedoon Mb.
pis
duo bis; hetzelfde woord als b i s* II, z.a.
pisbak, pisbak, m., -bek of -bakke = waterbak: 'ne
- of urienwaar.
plsbloem, pisbl6m, v., -bl6mme = paardebloem:
euveraal stOnte de geel pisbl6mmej met 'ne krans
van pisbl6mme op z'ne kop leep de koej6ng door de
weij.
pisdook*, m., -deuk = luier: de pisdeuk moten oetgewasse weurde.
plskous, piskous, v., -e = min. meisje: alweer 'n zag de vajer, wie 'r z'n vijfde dochter kreeg.
pismedam*, v., -medamme = min. een dame die
geen dame is; verg. k a k m e d a m*.
plspot, pispot, m., -pot of -potte = de - oetsjiJdde.
plspraatje, pispriiotsje, 0., -s = onbeduidend, waardeloos gepraat: dat zien -s, sjeij noe mer oet.
plssebed (schaaldier), weld verreke, 0., wei verrekes: 6nder de bl6mpot zaot e gans nes wei verrekes.
pissen, pisse, pisde, gepis (gepisde) = wateren: tege
'ne boum - j in z'n brook - van 't lachej .Z. voor
een zegsw. ook b i e r Ij 't is weer aon 't - =
regenen; dee wet neet, of 'r - of kakke moot = is
besluiteloos.
ss. z. de hierboven vermelde lemmata.
afl. pisserj gepisj bepisse (ww.).
plstakel*, O. = spektakel: e - van belang makej on-

<

nudig-.

plstolet, piestolee, m., Os, piestoleeke (met klemt. op
"lee) = waterbroodje: met ei piestoleeke had heer
smiirreges gen6g.

plstool, pistol, O. of v., pistolle, pistolke: de kinder
kochte zich e -, pollefer en vuurwerrekj op de duwellerej staank op ennum de-.
ss. pistolkogelj kinderpistlJlke.
plstoolsehot, pistolsjeut, m., my. = enkelv.: pangl
kl6nk opins 'ne - door de spin.
pit, pit, m., pitte, pitsje; niet zeer gebr., men zei
gwI. keen of stein van vruchten, week van een lamp;
pit is tans gebruikelijker, ook in zegsw. als: dao zit
geine (of: gein) pit in, en in een SS. als nachpitsje en
afl. pittiJ!,.
pits*, m., -e, pitske = neep, inz. in de zegsw. in dezitte = in de benauwdheid; Z. een zegsw. bij
z e e m lee r; ze heet mich in de - = gevangen.
pltsen, pitse, pitsde, gepits (gepitsde) = (pijnlijk)
knijpen, nijpen, knellen: z'ne vinger - j aj I iech Mb
miech gepitsj aj 1 dat pitsj de boer wet, boe 'm de sjoon
pits = ieder weet, waar hem de schoen wringtj
boe pits dich de sjoon = waar hapert het aan? m'n
vinger - miech van de kaw = snerpend pijn doen;
fig. iemes - = duur laten betalen.
ss. oof-, touwpitse.
afI. pits.
pltstanu*, m., -e = nijptang: met de - de negel oct
de moer trekke.

'n pitstang
pitteleer*. m., Os, pitteleerke = kort jasje; verg.
pregeerjas*.
pitteleer < fr. pet-en-I'air = veston de chambre
fort court; Schu. pieteleer, piteleer = een mansrok
met korte of met lange en smalle slippen. Gents:
pietalere. Wdb. pettelaar = vrijschijtertje.
pivo*, m., pivoos, pivoke = speun: 'ne sterreke -.
pivo <fr. pivot.

'ne pivo
pjerret*, v., pjerrette = vrouweIijke pierrotj Z. een
voorbeeld bij pierrot.
pjee*, m., -s = voetstuk <fr. pied: de bl6mpot stOnt
op 'ne-.
plaau, plaog, v., -e, pliiogske = a) straf, bezoeking:
de --e van Egiptej b) kwelling, verdriet: dat iewig
gesjriews van die kinder dat weurt (tot) 'n - j die
meeg tegeswoordig, dat is 'n - j .c) vallende ziekte:
iech wouw, totste de - kreegs.
88. aomzeike-, r6pseplaog.
afl. plaoge (ww.).
pIaauueest, plaoggeis, m., -geister = iem. die anderen plaagt, kwelt: dej6ngste van de kinder, datis 'nen
ierste (of: echte) - j gaank toch weg-I
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PLAAT

plaat, plaat, v., plate, pleetsje = a) vlak stuk steen:
'n - malleber; b) blad van metaal of van een
andere stof: 'n zellevere - ; glaze plate; c) gegraveerde plaat, de afdruk: e kinderbook met plate;
nog in zegsw.: wie 'nen dr(Jppel water op 'n gleujetige
- ; dame wie 'nen haon op 'n heite - = voortdurend in beweging zijn, onnodige bewegingen maken; zich 'n - tikke = een verzuim plegen, een
stommiteit uithalen, b.v. wat 'n - Mbbe veer us
getik, meh noe is 't te laat; heer wouw zich gein tikke door weg te blieve; wat 'n - heet dee kerel, 'nen
echte platekop = kaal hoofd.
ss. plaatiezer, -werrek; platekop; platenatlas; koperplaat; lanteriepleetsjes.
plaats, plaots, v., -e, pliiotske = a) open stuk grond
voor of binnen de muren v. e. gebouw: 'n euverdekde - ; speulplaots; b) terrein: de - van 't nuij
febrik; c) ruimte: 'n - ope laote; 'n - innumme;
hijj is gein - ; d) punt of deel v. e. ruimte, op de
opperviakte v. e. lichaam: op de zjuste - ; 'n zeker
- = w.e.; op die - Mb iech pijn; 'n zwake plaots
= eig. en fig.; op de - doed blieve; e) stad, dorp:
'n groete, klein - ; de -e aonwieze op d'n atlas, de
kaart; f) biljet; toegangskaart: twie -e numme,
bestelle; g) betrekking, baan: heer heet 'n gooj op 't goevernemint; 't verstaand kump met 't plMtske;
h) gelegenheid: noe, hijj is 't neet de - um dao
euver te spreke; nog: op de ierste - is heer neet
gez6nd = ten eerste; iem. op z'n - zette = nummer;
in - van z'ne n6nk; in - van op tied te zien, kwaom
heer 'n OOT te laat = in stede van; opgestange, is
pl!'i(Jtske vergange = die opstaat, verliest zijn plaats;
in zien - deeg iech 't neet = als ik hem was.
ss. plaotsMbbe, -griepe, -vinde; plaotsbewies, -gebrek,
-keertsje, -naom, -ruimte; boete-, garnizoens-, grensplaots.
88.-afl. plaotsbesjrijving, -besjrieving, -bespreking,
-vervanger, -vervanging.
afl. plaotse, plaotselik.
plaatselljk, plaotselik, bn., bw. = a) betrekking
hebbende op een plaats, een bepaald gedeelte der
ruimte: e - Onderzeuk; b) zich bepalende tot een
zekere plaats: 'ne -e rege; e - Onweer; e - gebrek;
c) van een plaats, dorp, gemeente: -e gebruke;
nog: - regende 't = hier en daar; dat is - versjellend = naar gelang de plaats.
plaatsen, plaotse, plaotsde, geplaots (geplaotsde) =
a) een plaats geven; zetten: 'n kachel - ; 'n advertensie - in de gazet; b) beleggen: ze geld good
- ; c) een betrekking bezorgen, geven: heer heet
z'ne zoon good geplaots; heer is bijj de belastinge
geplaots.
afl. plaotsing.
plaatsing, plaotsing, v., -e = de - van 'n kachel, 'n
advertensie, van geld; heer v6nt - op e kentoer.
plafond, pIaff6ng en plef6ng, m., Os, plaffungske,
plefungske (pIe- = pla-) = vlakke, gestukadeerde zoldering: de - aofwasse; de - waos gans
effegewit.
Bijv. plafOn, plefOn (pIe- = pIa).
plafoneren, plaff6nnere, zw. = van een plafond
voorzien; stukadoren: de kamer opnuij - .
afl. plaffOnneerder; plaffOnnering.
plag, ongebr.; bij gras spreekt men van groos
graszode.
plauen, plaoge, pIaogde, gepIaog (geplaogde)
a) kwelling, overlast, hinder aandoen: fojl de kins
'ne mins get - ; de vlege - 't peerd; maag iech uuch
evekes -1 beleefdheidsformule, als men iem. een
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weinig overiast aandoet; de brets plaog 'm = stoort
zijn gemoedsrust; b) schertsend kwellen: meidskes weurde gere geplaog; ze plaogden h!'i(Jr met de
nuijen dokter = schertsend toespe1ingen maken op
een verliefdheid; c) refl. zich aftobben: d'n hielen
daag zich - en mote sj(Jrrege veur z'n kinder.
ss. plaoggeis.
afl. plaoge, plaoger, plaogerig, plaogerijj; geplaogs,
geplaog.
plajer*, v., -e en -s = pIas; ook: klets water of andere
vioeistof: euveraal zuut me groete -e blood in de
straote; dee haog Wsse kin en das 'n - dat 'm aonstonds (sic!) 't vel opzwol (Weustenraad).
plajer, met klanknabootsend element, verwant
met het bij Schu. vermeide plaaieren en pladderen
= lijnwaad in en uit het water plonsen; gew. pIaren = met water morsen; Rijnl. Pladder.
I plak, pIak, v., plakke = vero. schooimeestersstrafwerktuig: vreuger krege de kinder met de - ;
Onder de - stoon, kdmme, zitte = niets te zeggen
hebben; idem: Onder de - Mbbe, hawwe.
II plRk, pIak, v., plakke, plekske = a) plek, vIek:
me neump gein kooj bOnt, of ze heet 'n - ; 'n - ink;
b) schijfje: e paar plakke geruik vleis = dunne
snede; e paar plakke weurs; c) vero. of als "boers"
gevoeld: stuk doek inz. hoofddoek der boerinnen:
't kleurriek boerinnepekske met ze jekske en ze plekske
verdwijnt boete zoe stellekes aon. Dit plak Ieeft nog
in de 88. sjotelsplak = schoteldoek en het spott.
gebruikte "boerse" sjnoefplak = zakdoek.

'ne plak II c

pIRket*, v., plakette = oude munt; de Luikse munt
was ongeveer t gId,: veur 'n - kwaom de kleppermaan iemes smiJTTeges wekke.
plaket < fro plaquette, wa. plakHe; Schu. plaket.
pIakkaat, plakkaat, 1, v., plakkate = grote vIak;
groot klad: wat Mbs diech dao veur 'n - op d'ne jas;
2, 0., plakkate (gesch.) = bevelschrift der overheid: de plakkate van Alva.
plakken, plakke, plakde, geplak (gepIakde) =
a) vastkleven (doen) kleven: plak de poszegel boven
op de breef; 't humme plak miech op (of: aon) me
lief; dee gom, liem plak neet; b) overmatig lang
blijven bij een bezoek (in cafe's): (Jrreges lang blieve
- ; verg. pIe k ken.
ss. plakalbum, -zegel; aonein-, op-, vasplakke.
afl. plakker; plakketig; plaksel; geplaks, geplak.
plakker, plekker, m., -s = iem. die plakt inz. die
ergens lang blijft zitten: de zoon is al 'nen eve groete
- wie z'nen awwe; verg. pIe k k e r*.
plakkerig, 1, plakketig, bn. = kleverig: van dee zjem
krijgste zoe'n -evinger; overdr. dee vent is zoe-.
2, plekketig, bn.: -e vinger.

PLAKPLEISTER
plakpleister, plakplaoster, v., -s = a) hechtpleister:
hObste soms nog 'n - in hoes? b) plakker: zouw 't
dich noe haos tied weurde, lielike -?
plakprentje, plakprinsje, 0., -s = a) veelkleurig
plaatje dat op papier wordt geplakt: albums veur
-S; b) (aardew.) decalcomanieprent gwl. vervaardigd als steendruk in polychromie; z. een
voorbeeId bij pop.
plamuren, plammure, zw. = met plamuur bestrijken, zodat de oneffenheden verdwijnen: iers - en
dan pas veTTeve; ook: pie m u r e (ple- = pla-).
plamuur, plammuur, m. of o. = mengsel van verschillende samenstelling, waarmee men plamuurt:
lienolie en zinkwit weurd in de - gedoon; ook:
pie m u u r (ple- = pla-).
plan, plan en plaan, m. en 0., planne en plane =
a) schets, afbeeIding, plattegrond: e (of: 'ne) teikene, make; St.-MonuIJus maakde zelleJ de plane
veur 'ne groeten tempel ter iere van Sintervaos;
b) ontworpen stelseI, volgens hetwelk men iets wi!
doen: dat lik neet in (of: is neet, of: kump neet euverein met) 't -; c) voornemen, opzet: 't (of: de) anstJJnt um 'n groete vertuining te geve; wat ze haom
veurs[oog es haore -, waos ...
ss. stadsplan, -plaan.
ss_-af!. plan(n)emeker; verg. k 0 n s e pte k r i erne r*.
plancber, z. p I a n k i e r.
plane*, plaande, geplaand = van plan zijn, plannen beramen: ze plaande in de Jekansie nao zie
te goon.
Opm. plane, vermoedelijk onder duo invloed.
plank, plaank, v., -e of plenk, plenkske = a) plat
stuk hout, breder dan dik en langer dan breed:
die - die waos te dOn; de -e zien rot; van alle hout
kaan me gein -e zege = aIle hout is geen timmerhout; b) toneel: daonao is noets mie 'nen ezel op eus
-e gek6mme; dat veurstel kump venaovend op de -e
= wordt voorgesteld; nog: get van de beuvenste = de eerste rang; de - missloon = zich vergissen;
dee heet 'n - veur z'ne kop = is onbevattelijk, of:
onbeschaamd; broed op de - hObbe = overdr.;
z. k 0 m - ins - v Ii () r*.
[plaank; plaanke; pIenk; pIenkske]
ss. plaankekoors, -vloer; bedde-, boke-, kaste-, peers-,
spring-, striekplaank.
afl. plaanke (bn.).
plankier, plankeer, 0., -s of plankere, plankeerke =
houten vloer b.v. van steigers, aanlegplaatsen. Men
gebruikt dikwijls plancher (met fro uitspraak en ook
gespeld plaosjee, m., plaosjees) voor vloer: 'ne nuije
- laole legke.
plannenmaker, 1, Z. k 6 n s e pte k r i erne r*.
2, plan(n)emeker, m., -so
plant, plant, v., -e, plensje: in 't andersjeije van -e
waos de vreugere Mestreechteneer neet sterrek; raar
-e; verlatijns zien vaal -e en b16mme; 'n aordig
plensje; einjaorige -e.
[plant; plante; plensje]
SS. planteboter, -giJ, -leve, -riek, -soort enz.; planteneter; mojer-, muskes-, slinger-, winter-, zomerplant
enz.
afl. plante (ww.); plantaordig.
planteereer(d)appel*, m., -e = pootaardappel.
planten, plante, plande, geplant (geplande) =
a) gewassen in de grond plaatsen, zodat ze wortel
kunnen schieten: buim -; in de plaots daovaan is
noe 'ne gepanasjeerden hOls geplant; A.N. aardappelen poten = Ma. eerappele -; b) op iets

PLATVOET
plaatsen of stevig vastzetten: dat gelouJ is 'm in 't
hart geplant.
S8. plantplaots, -tied; aon-, euver-, oetplante.
af!. planter; verplante.
plan- van plante heeft in aIle vormen sleept.
plaog(-)*; plaoster*,
z.
p I a a g,
p I age n;
pie i s t e r.
plas, ongebr.; z. poe I en p I a j e r*.
plasere*, zw. = plaatsen inz. b. en c.
plastron, plastron, m., -s = platte brede das: 'ne
zwarte -; gwl. fro uitspr. ofookgespelden uitgesproken plastrong, m., Os, plastrungske.
plat, plat, 1, bn., bw., platte; platter, platste =
a) vlak (en effen): e - daak; 'n platte does = niet
hoog; zich - op de grand goje = op de vlakke zijde;
e - keend = zuigeling, kind dat nog niet kan
lopen; b) klaar, duidelijk: iech zal diech dat ins
in - Mestreechs zegke; c) zeer alledaags, laag
bij de grond: neet zoe - ezzebleeJ, spreek get besjaoJder; d) enigsz. vero. of als "boers" aangevoeld: slim: dee is der duvel te - aoJ; nog: platte
don; z. p I at ted () n*.
ss. platrand, -sloon, -sjete, -zak; platteland.
afl. plattigheid, platheid.
2, O. = a) de platte kant: met't - nao bove gekierd;
met 't - V. d. sabel; b) volkstaal, streektaal: spreke; z. ook p I a t j e.
Opm. Men spreekt van een platJoTTem, m. en 0.,
als men een klein plat dak bedoelt.
plateau, platto, m., plattoos, plattoke = a) vlak,
hooggelegen terrein: de groete parade woort dit jaor
gehawwe op de - van de St.-Pietersberreg; b) platte
schaal, gebakschaal (met voet): koJJie serveerde me
op 'ne zwoer-zellevere -; c) (aardew.) vlakke, rechthoekige gipsen plaat; verg. ron d 0*.
Opm. platto heeft steeds klemt. op -to.
plateel, platiel; ons aIleen nog bekend in de straatnaam Platielstraot, ofschoon er twijfeI bestaat, of
platiel in Platielstraat weI A.N. plateeI is.
platekop*, m.; Z. p I a at.
plater*, m. = pleisterwerk, gips: de -liet los.
plater <.: fro platre.
platje, pletje, 0., -s = jongeman, dikwijls met de
ong. bijbet. van leegloper, fat enz. (vero.): "keumt
eine verloupe Fransmaan, met einen hood op ekop
wie e Mairtscheep en knuijp op erok wie de booijem
van ein talleur, en get lou de Cologne op sen
neusdook, domet hebben het de Mastreegse plettjes augh" (de spelling is die van bet sermoen uit
1729).

Opm. Voor platje in de bet. van klein plat dak;
z. p I a t opm. Men verwacht pletsje in het tegenwoordig Ma.
platsj*, 1, tw.: en -, - door 'f water nao hoes; 2, m.,
-e = naam van het geluid; hoeveelheid v. e. vloeistof: iem. met 'ne - water goje; verg. pi 6 t s j* I.
platsje*, platsje, platsjde, geplatsj (geplatsjde) =
plassen: 't regende neet, 'I platsjde; en dapper platsjentere door 't water vollegde Flup de raod van z'n
vrouw op; verg. plot s j e* (plotsen).
platsje = Rijnl. platschen (Rh. Wtb.); Schu. platsen = plonzen.
plattediin*, v. = klapstuk; z. dun en afb. bij
beest; idem dikkedon.
platto*, z. p I ate a u.
platuit, -weg, platoet, platweeg, bw.: - gezag, 't is'ne zaatlap.
platvoet, platvoot, m. inz. in het my. platveuj: platveuj hObbe; z. ook een voorbeeld bij e end.
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plaveien, pavejje, pavejde, gepavejd: 't -

van de
.merret; dao zien de straote met gepavejd = eig.;

()verdr. er is overvloed van.
pavejje, verg. fr. -wa. paver.
]llavejje*, my. = plaveistenen, z. een voorbeeld bij

mooswie/.

pleisteren, pliestere, pliesterde, gepliesterd = met
pleister of gips bestrijken: de mor opnuij - .
ss. pliesteTkallek, -werrek; bijjpliestere.
afl. bepliestere.
pleiten, pleite, pleitde, gepleit (gepleitde) = verdedigen in een geding; bij uitbr. verdedigen: wee
moot in die zaak -'I dat pleit veur(tege) hdor =
spreekt ten gunste (ten ongunste) van haar; ten

veurdeile, ten naodeile pleite van iemes; veTzachtende
umstandighede - = fig. vergoelijken.
ss. pleitzaak; vrijjpleite.
afl. pleiteT, bepleite.
pleizier, 1, plezeer, 0., plezere, plezeerke (ple- =
pla-) = vermaak; genoegen, met meer betekenisschakeringen als het A.N.: met kerremis dan hObbe

veer - ; - , mer neet boete de sjraom; boe al de
plezere met de weldaode gepaord goon; laot al de
plezere us blieve regere; - hObbe aon, in get = behagen scheppen in; dat daon iech met - = gaarne, of: met gemak b.v. iech haol 'm binne de haaf
oor met - in; iemes e - doen = een genoegen;
iech haw kukes veur me -, oet - = genoegen; ten
plezere van m'n vrouw; 't is e - um te zien; veur ze
- oet nao Luik; ir. dat is ouch e plezeeT(ke)!
ss. plezeerboot, -reis.
ss.-afl. plezeermeker, -reiziger.
afl. plezerig(heid).
2, palzeer of plazeer, met de afl. palzerig(heid),
plazerig(heid): vol plazeer van de broelof aofk6mme

pavejje
plaveisteen, pavejstein en plavejstein, m., -stein:VeTtere = een struisvogelmaag hebben.
plavnis, plavuis, v., plavuize = vioertegeI: blouw

plavuize; ze hObbe gesjoord met zeipluter, tot de
plavuize blinke en me d'reuver oetsjievelt; ook

pIe v u i s (ple- = pla-).
pleband*, m. = bossing.
I plegen, plege, plach en pleegde

gewoon zijn:

heer plach dao vaol te k6mme; 't pleeg te regene es
veer 'n oetstepke welle make.
Opm. Zeer gewoon is plege in deze bet. niet. Men
omschrijft het begrip met geweend zien, of bw.
als gewoenelik, miestal b.v. heer waos geweend dao
vaol te k6mme; 't regent gewoenelik, miestal, es • ..

II plegen, plege, pleegde, gepleeg (gepleegde) =
doen: 'ne moord, 'n misdaod - ; euverlek -met iemes.
ss. pleegawwers, -dochter, -keend enz.
afl. veTplege (ww.).
plein, plein, 0., -e, pleinsje = a) onbebouwde, effen,
vlakke plek grond: veur 't kastiel waor e groet - ;
b) in steden en dorpen: open ruimte, met bomen
beplant of versierd met standbeelden, fonteinen,
enz.: -e en straote, alles stOnt vol. In deze bet. ook
m.: heer woent op De (of: oppel Plein = O.L.V.plein; de drokker van De Plein.
[plein; pleine; pleinsje]
pleister, 1, plaoster, v., os, pIaosterke = geneesmiddeI: doeg dich veur alle veumechtigheid e pldos-

terke op d'ne vingeT; met twie groete - 8 op z'ne kop;
'n plaoster veur d'n erreme maan = stuk "tutepapier" besmeerd met het vet van een vetkaarsje
en op de borst gelegd bij verkoudheid. De pleister
moest van zeIf afvallen en dan was de kou weg.
ss. mosteT(d)-, plakplaosteT.
2, pliester, m. = gips in verschillende vorm: de-

liet euveraallos; e beetsje van -.

ss. pliesterornamint.
afl. pliestere (ww.).
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Opm. Deze vormen evenals plazerig, palzerig zijn
thans meestal komisch bedoeld.
pleizierig, plezerig en plazerig, palzerig, bn., bw. =
genoegelijk, aangenaam: 'n -e reis; - reize; get
eTTeg - vinde; -e luij (dikwijls ir.); - is get aandeTs; dat is ouch - = ir. verre van aangenaam.
afl. plezerigheid, palzerigheid, plazerigheid.
plek, plek, v., plekke, plekske = a) vlek, klein gedeelte van een oppervlakte = iech hOb euveraal
blouw plekke, boe iech bin gevalle; b) plaats: dat is
hijj e fien plekske in de zon; in deze bet. gwl.
p I a 0 t s. In bet. a ook plak; z. p I a k II.
plekke*, plekde, geplek (geplekde) = a) stukadoren,
gwl. aIleen in de afl. plekker z.a.; b) plakkerig zijn:

dee zjeleij plek zoe.

= a) stukadoor: me kin
haos gein -s kriege, ze hObbe zoevaol werrek met al
die nuij hoezer; b) z. p I a k k e r.

plekker*, m., os, plekkerke

plekketig*; plemaat*, z. p I a k k e rig; porn m ade.
plemej*, m. = modder, papachtige massa, brij
(ple- = pla-): en klabaatsj dao laog heer in de -.
plemej, samenhangend met Zn. woorden als plameusteren, plammoten?
plenke*, plenkde, geplenk = spijbelen: 'ne middag

- ; van -, plenk en plenkskes.
[plenke; plenkde; gepIenk]

plenke = Rijnl. planken (Rh. Wtb.); Iangs de plenk
d.i.langs de planken nl. het schooigebouw, gaan?
Kil. plencken = errare, divagari, ook Schu.
plenken.
afl. plenkeT( d); geplenks, geplenk.
pletten, pIette, pletde, geplet (gepletde)
platslaan,
-drukken: iezer - ; de vloer van de kraag is get

=

geplet.
ss. pletmesjien, -rol.
afl. pletter(e); verplette, pletterijj.

pletter, pletter, m., -s = a) persoon die plet; b) in de
zegsw. te - sloon, valle.

PLETTEREN

PLOTSEN

pletteren, plettere, zw. = a) door slaan, stoten enz.
kneuzen, vernielen, verbrijzelen: die proeme, die
pere zien gaans gepletterd; b) eten samenpletten;
prakken: es dee it, dan weurt iers alles doorein
gepletterd.
pleureuse;pleuris, z. jenkpluim*; fleuris.
plezant, plezant, bn., bw. = behaaglijk, leuk: dat
woos nog al - veur edere passant.
plieht, pliech, v., pliechte = zedelijke gebondenheid:
dat is z'n -, neet mie es z'n - ; z'n - doen, verzake,
verzoume; ze kinnen allein rechte, gein pliechte.
ss. pliechbesef, -verzuim; pliechsgetrouw; awwers-,
kinderpliech.
afl. pliechtig; pliechmaotig.
pliesee*; pliester(-)*, z. pi iss e e; pie i s t e r (-).
plint, plint, v., -e = (houten) vloerlijst: de --e van de
eetkamer moten opnuij gedoon weurde, ze zien aofgestoete hijj en dao.
plissiie, pliesee, m., os, plieseeke = plooisel (als garneersel): met e plieseeke onder oon de rok.

'neplekker
I.lisseren, pliesere, zw. = in fijne plooitjes persen:
e wit geplieseerd r6kske.
I ploeg, ploog, m. en v., ploge, pleugske = landbouwwerktuig: veur de - spanne; van achter de (oet) = boers, onbeschaafd, lomp.
ss. ploogos, -peerd.
afl. ploge (ww.).
II ploeg, ploog, v., ploge = groep: 'ne - wmekluij;
met versjellende ploge woort daag en nach gewerrek.
ss. ploogbaas; eksameploog.
Opm. Arbeiders in de mijnstreek werkende, spreken dikwijls van sjiech* Z. s chi c h t.
ploegen, ploge, ploogde, geploog (geploogde) = met
de ploeg (be)werken: de boere zien al aon 't -; op 't
land weurd iers geploog en dan gezejd; - , zejje en
mejje.
ss. ploogiezer, -start; onder-, umploge.
afl. beploge; ploger.

ploegijzer, ploogiezer, 0., -s = ploegschaar, kouter
= van e - heet de boer miejer verstand es van e
geweer; e blinketig -.
ploegsehaar, ploogsjier, v., -e; gwl. ploogiezer.
ploegstaart, ploogstart, m., -stert.
ploejere (zieh)*, ploejerde Z., geploejerd, = zich
koesteren: Zjannet ploejerde zich e bitsje in de 'ZOn;
'n m6sj die ploejert zich = zich in het zand of aarde
wentelen.
ploeme*, z. pi u i m.
plomberen, p16mbere, zw.: 'nen haolen land loote - .
afl. plOmbeersel.
I plomp, p16mp, bn., bW., pl6mper, pl6mste = dik,
log, grof:'n -e vrouw; -e meubels.
ss. p16mp(e)weeg.
afl. pl6mpigheid, p16mpheid.
II plomp, pl6mp, 1, tw.: -, doo veel heer in de mespool; 2, m., -e = naam van het geluid, doffe slag,
val: met 'ne - veel heer in de wijjer.
plompebladen, z. p 6 m p e ( 1 ) b 1 a .i e r*.
plompen, pl6mpe, pl6mpde, gepl6mp (gepI6mde) =
het geluid "pI6mp" maken; met een "pI6mp"
valIen, doen vallen: iech huurde get in 't water -.
pIons, pl6ns, 1, tw.: - , - en weg waos heer; 2, m.,
-e = naam van het geluid waarmee iem., iets in
een vloeistof valt; val met dit geluid vergezeld:
iech huurde 'ne - in 't water.
plonzen, pl6nze, p16nsde, gepl6ns = het geluid
"pI6ns" maken; met een "p16ns" valIen of doen
vall en, zich voortbewegen: door 't water -; get in
'twater -.
afl. geplOns.
ploog(-)*, z. pi 0 e g ( - ).
plooi, ploej, v., ploeje, pluujke of pluke = a) vouw:
de sjoen gestreke --e van ha6re rok; de -e opstrieke;
de kleijer weer in de vawwe en plukes doen; 'n gooj,
'n koej, 'n slechte, 'n verkierde - numme = goede
enz. gewoonte aannemen; b) verkeerde, valse
vouw: 't is jaomer, door 't zitte zien versjellende --e
in de rok gekomme; gei pluke kwaom de lijne Onderbreke; c) fatsoen, vorm, model: ze geziech kwaom
noets oet de -; zellefs 't streng geziech van de wachmeister kaom oet de-.
afl. ploeje (ww.).
plooien, ploeje, ploejde, geploejd = a) plooien leggen in: dat rokske moot opnuij geploejd weerde;
b) regelen, schikken: heer wet 't altied zoe te - , tot
heer get d'raon verdeent; c) valse plooien, kreuken vertonen: dee rok ploejt get; d) refl. zich schikken: heer
wet zich altied good te - en zal 't nog wied bringe.
afl. ploejbaar; ploejing; ploejsel; Ontploeje; z. ook
ploej ere*.
plots, pl6tsj, 1, tw.: - , -, -, met hun stievele door
't water; 2, m., -e, naam V. h. geluid, waarmee iem.
in een vloeistof valt, zich voortbeweegt: en flaats!
dao toemelde ze en maakde zoe'ne - , dat ouch de
kiekers krege hun poorsie van de gotsj; Z. ook
p 16 t s j* II.
afl. p16tsje (ww.).
plotseling, pl6tseling, bw., bn.: - veel heer = ineens;
'ne --en doed = schielijk.
plotsen, pl6tsje, pl6tsjde, gepl6tsj = het geluid
"pI6tsj" maken; met een "pI6tsj" valIen, doen
valIen, zich voortbewegen: huur dat ins - ; get in 't
water -; kletsnaat p16tsjdim heer nao de kant; verg.
p I a t s j e.
pl6tsje naast platsje; Rijnl. plotschen, plutschen
(Rh. Wtb.).
afl. geplotsj.
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I plotsj(-)*, z. plot s ( - ).
plotsj*, v., -e = dikke, lompe vrouw: heer is e
mager, vief kerelsje, meh hObste z'n vrouw, die dikke
-, al ins gezeen?
plotsj = Rijnl. Plutsche = plumpes Weib (Rh.
Wtb.), afl. van plutschen.
plons*, z. pI u i s II.
plnche, plusj, m. = wolfluweel: de - van de mantel
is veur good bedorreve; 'ne kraag van - ; e kleid van
- of e plussje kleid.
ss. meubelplusj.
afl. plussje (bn.).
plnim, 1, pluim, v., -e, pluimke = veer: 'nen !wed
met -e; iemes e pluimke geve = prijzen; bij uitbr.
de -e van die plante; de liew heet e pluimke aon z'ne
start = kwastje.
[plui:m; plui:me; plui:mke]
ss. heuje-, jenkpluim; pluimstart, -vie.
ss.-afl. pluimmeker, -strieker.
2, ploem, v., -e; vero. en als "boers" gevoeld: 'nen
hood met -e. In de bet. van donsveren (voor
kussens enz.) sehijnt het nog weI in gebruik te zijn.
Meestal in het my. en dan steeds met sleept.
I plnis, 1, pluus, bn.: dat is hijj neet -, 't is gaar neet
- in Paries = in orde, veilig; er hapert iets; 't is
neet - in z'n bovekamer.
[plt1us]
2, pluis, bn.: ieeh zit hijj in mien kluis, ieeh hOb vdal
op mie gewete, 't is hijj gaar neet pluis.
Opm. pluis heeft nu eens sleept. dan weer stoott.
Beide vormen pluus en pluis komen niet attributief voor.
II plnis, pluis, v., pluize; gwl. in de verkl. pluiske =
vlokje: beurstel dieh ins aof, d'ne jas zit vol pluiskes.
In de bet. van bosje haren ook wei: pi 0 u S.
pluis en plous hebben in aIle vormen stoott.
ss. zaodpluis.
afl. pluiseehtig; pluize (ww.).
pluizen, pluize, pluisde, gepluis = a) pluisjes afgeven: dat deske begint direk te -, es me 't eine kier
heet gedrage; b) onderzoeken, navorsen gwl. in ss.
nao-, oetpluize: dao is hiel get aon te - = te werken.
ss. nao-, oetpluize.
afl. pluizer, gepluis.
pluk, pliik, m.: de - van de pere is gedoon = het afplukken; dao zulste 'nen hiele-aon hObbe= veel werk,
een hoop werk (in deze laatste bet. A.N. invloed).
ss. keerse-, perepWk enz.
plukken, pliikke, pliikde, gepliik (gepliikde) = a) afof uitrukken en verzamelen: keerse, appele, pere - ;
blomme - ; b) van de veren ontdoen: ze hObben d'n
haon gepWk, de vere zien gevloge van hijj tot aon de
br6k; c) geld aftroggelen: dao heet mieeh deen
hoteljee lielik gepWk.
SS. pWkgeld, -lMder, -tied; aofpWkke.
ss.-afl. keerse-, perepWkker enz.
afl. pWk; pWkker; pWksel.
plukviuk, pliikvink, v., -e = a) afzetter: d'n avvekaot
PWkvink is d'n hoofpersoen oet e blijjspeul van dee
naom oet 1843; e) spott. penningmeester.
plnmp*, v., gwl. in 't my. plumpe = oogwimper:
wat heet dat meidske sjoen lang -e; z'n -e en z'n
ougsbraoje waore wie z'n haore, zelleverwit, boerum
ze 'm oueh wel "de witte" hMde.
plump = plomp, wrs. afl. van plompen volgens
Wdb.; Rijnl. plemp (Rh. Wtb.).
plusj*;po, z. pluche; popo.
pochel, p6kkel, m., -s, pukkelke = rug: e paar ore
loupes met zoe'ne zwoere pungel op d'ne -, is neet

n
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alles; iemes z'ne - volsjelle = gedueht uitsehelden;
op z'ne - kriege = er van langs krijgen eig. en fig.
Opm. Voor pokkel in de bet. van bult, gebruikt
men gwl. krof of bOlt.
SS. kattepokkel, -poekel.
pochen, ongebr.; gwl. bluffe, stoffe, nieste.
podagra, z. p 0 0 t j e.
I poddel*, v., -s en -e = vrouw van lichte zeden,
seheldwoord: lielike - ! sjriewde Zjannet lege N eleke.
poddel, samenhangend met gew. podde = vuil.
II pOddel(-)*, z. poe del ( - ).
podding, bodding en pudding, m., -e, boddingske,
puddinkske: 'ne bodding met 'n wiensajs.
ss. pUddingpoejer, -v6rrem.
poedel, poedel, m., -e en -s, poedelke = a) kroesharige hond: 'ne gesjore - ; es rashun zaog me fikse,
-e, smuiskes, takse, sjipperkes, haozewinsjes;
b) misworp: 'ne -, 'ne -, mis, mis, repe vief, zes
keigeleers doorein!
ss. poedelpries.
poedelen (zich), pOddele (zieh), p6ddelde (z.), gep6ddeld = baden, zieh wassen: elike Zaoterdagaovend ziehflink -.
poedelnaakt, p6ddelnaaks, bn.: is 't woer, dat de luij
van dat land gaans - wie de bieste dao loupe?
Bijv.pol(le)kernaaks b.v. -wie 'nekwakvors; Rijnl.
polkernacks (Rh. Wtb.).
poeder, poejer, m. en v., -s, pujerke = a) geneesmiddel: -s en pelle; met pujerkes en pelle maak ieeh
alles weer gezond; b) bekend toiletartikel: doeg dieh
e bitsje - op de gezieeh.
ss. poejerdoes, -kwas, -sjoklaat, -sokker, -varrem.
afl. poejere; poejerig.
poederen, poejere, poejerde, gepoejerd = met poeder b bedekken: (zieh) ze gezieeh, z'n neus - ; zieh
get-.
ss. oetpoejere (= een standje geven).
poef, Z. p 0 f.
poeha, poeha en boeha, m. = ophef, bluf: vdal,
alderleij poeha make; wat 'ne boeha van die kalerike.
poejakkere*, poejakkerde, gepoejakkerd = zwaar
werk verrichten, zieh afbeulen: este d'n hielen daag
gepoejakkerd hObs, totste d'n kneuk neet mie veuls.
poejakkere hetzelfde woord als het Rijnlands pujake
= tiichtig schaffen (Rh. Wtb.), met volksetymologisehe wijziging in .jakkere of frequentatief-vormingo
Bijv. poejakke, poetjakke.
poejet*, in de zegsw. zwart wie - = zeer zwart, vuil.
poejet < ? Schu. vermeldt als Ma. poeiet, poeijet
met de bet. van vuilerik, een die zieh bemorst
(ons onbekend).
poel, pool, m., peul of pole, peulke = a) (moerassig)
stilstaand water: veer hObben eus ze:ijjers, eus peul;
verg. me s p 001; b) (gewone bet.) plas: in 'netrejje; loup neet door de pole, koejOng; nao de rege
swnte euveraal pole en peulkes op straot.
ss. mespool; vlammepool (Franquinet).
poele, z. poe 1 e k e*.
poele! poeleke! jiepl jiep!*, lokroep voor hoenders.
poeleke*, 0., -s = troetelwoord tegen een vrouw,
meisje: liefje, dot: aoeh me leefste - , de krijgs 'ne
reiperok; vol verlange, nao 't - hdar lekker wange.
poeleke, verkl. van poele = jonge vogel.
poelepejje*, in de onb. wijs = liefkozen, vleien: mer
es ze ins getroud zien, dan is dat - gedoon.
poelepejje < poele + pejje ( = paaien) 'I of horende
bij een woord als Rijnl. pullepeia in een slaapliedje,
beginnende: heia, pullepeia?

POELEPETAAT*

poelepetaat*, v., poelepetate = parelhoen: 'n good
geserveerde - met pToemekOmpot.
fro poule pintade.
poelepetaat
poeller, poeleer, m., -S; niet zeer gebr.; verg. k u k ekriemer*.
poem*, bn. = a) afgemat: nao die wandelingwOOTe veer
- ; b) verloren bij het spel: ennoemste -, Zjang!
poemel*, m., -e, pumelke = vod, nietswaardig
voorwerp, "kl6mmel": wee bewoort noe toch al die
-e? wat 'ne - / zoe pumelke en daoveur 'ne golle
betaole!
[p6emel; p6emele; pumelke]
poemel (samenhangend met A.N. pummel) =
Rijnl. Pummel, Piimmel, dat gw1. in ong. bet.
voorkomt o.a. Burepummel = Tolpel (Rh. Wtb.).
afl. poemele (ww.); poemelig.
poemele*, poemelde, gepoemeld = a) voddig knoeien: hetste datfien aofwerreke, dat is -; b) zeer geinteresseerd biljart spelen: met Miim spMI iech neet
gere, dee poemelt altied.
poe- van poemele steeds sleept.
ss. zich get oonpoemele (= slecht kleden); oofpoemele (= afranselen); poemelwerrek.
afl. poemeleeT; verpoemele; gepoemels, gepoemel.
poep, poep, m., puup en poepe, puupke = wind,
flatus: 'ne - laote; Adam lufde ze beinsje op en Eva
leet e puupke.
[p6ep; pilup; p6epe; pilupke]
ss. z. de vlg.lemmata.
afl. poepe (ww.).
poepdropke*, 0., -s = glaasje anijs, anizette inz. als
laxeermiddel voor kraamvrouwen: besjute met
mouzekeutelkes en e - woorte gepTizzenteerd.
poepen, poepe, poepde, gepoep = a) winden laten:
wee heet hijj gepoep? Adam en Eva zooten in 'n koep,
Adam zag, wat stink 't hijj! Eva hadgepoep; b) zijn
gevoeg doen: dao poepste vaan.
[p6epe;p6epde;gep6ep]
ss. z. de bovenstaande en vlg. lemmata.
afl.gepoeps,gepoep.
poependik*, m. = kort dik ventje: zoe'n lang vrouw
met zoe'ne - , dat geit neet.
poepmenneke*, 0., -s = min. onbeduidend, nietszeggend ventje.
poeprokske*, 0., -s = kort onderrokje (verg. pi ttel e e r*, pre gee r j a s*): met e Toed - van
mevrouw en e spenserke kaom 't meidske op de
vastelaovensbal.
poepzak, poepzak, m., -zek en -zakke = a) dik, kort
ventje: zuug deen dikke ..,.. gespele, heer kin hoos
neet veurroet; b) piepzak: heer zit in z'ne - = in de
angst, benauwdheid.
poepzat, poepzaat, bn. = stomdronken: met vastelaovend kaom heer toes, meh wie?-!
poerl poerr!*, roep om schapen weg te jagen.
poes, poes, v., poeze, poeske en poezeke = a) kat:
em - heet weer 'n moes gevaange; dat is neet veUT de
- = is van betekenis; mis - / ze is e veugelke VeuT
de - = is verloren; b) lok- en troetelwoord in de
verk1. eig. en fig.: poeske, poeske, reep Netteke, meh
de kat kwaom neet; kom hijj poeske = lief kind,
meisje, vrouw; c) halsbontje: met e klei zwaTt poeske
umd'nhals.
[poe:s; poe:ze; poe:ske; poe:zeke]
ss. poesleef; poezemiem(eke); smeer-, voelpoes.
poesjenel, p6ssjenel, v., p6ssjenelle, p6ssjenelke =
a) stijve, houterige pop: Pieke lijmde twie vliichsjes
van Verzjenieke op d'n houte kop van de - ; b) ong.
spook, akeligerd; stijve, opgedirkte vrouw of meis-
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POFFER

je: noe sjeer dich van d'n here oof, doe zate - ; - / - /
fTikkedel, pas mer op, iech kTijg diech wel.
fro polichinelle of
poesje + Nel
possjenel
(kattenaam)?
ss. possjenellekraom.
poetjakke*, z. poe j a k k e r e*.
poetrel*, v., Os, poetrhlle = zware (ijzeren) draagbalk: e paaT nuij poetrelle zien nudig •
fro poutrelle, dat balkje bet.; fro poutre
poetrel
= balk.
I poets, p6ts, v., -e = klucht, grap: dat waor 'n gooj
- ; iemes 'n - bakke; z. ook b 6 t s*.
II poets, p6ts, m. = het gewone woord voor schoonmaak: de groete - helt ze veermaol in 't jaoT; veer
zien oon de -, zitten in de - .
ss. potskrenkde.
poetsen, p6tse, p6tsde, gep6ts (gep6tste) = a)
schoonmaken; wrijvend glimmend maken: de straot
- ; de pas gepotsde gaank; 't zelleveT - ; zuver is mie
es gepots; b) ontfutselen: dee potsde miech e kTentebruudsje, dee stook 'n eijke in z'n tes; nog: 't 'm - =
'm smeren, er van door gaan, ook refl. iech potsde
miech stel noo m'n kamer.
ss. potsdook, -lap, -pemaad; aof-, oetpotse.
ss.-afl. sjeunpotser.
afl. pots; potser; gepots.
poetsvrouw, p6tsvrouw, v., -e = schoonmaakster:
twie meeg d'Top naohawwe en daan nog um de ach
daog 'n-.
poeze*, z. po zen.
poezelig, poezeltig en poezelig, bn., bw. = zacht en
rond, zacht vlezig: e - keend.
poezemlem, poezemiem en poezelemiem, v., -e;
poeze(le)miemeke = vleinaam voor een katje; een
klein lief meisje.
pof, p6f, 1, tw.: - deeg de moter nog ins en toen
sjeijden 'r oet; pief! paf! - / 2, m., p6ffe = doffe
slag, stoot, klap: nog e paaT poffe en toen waos 't
sMl; 3, m. = krediet: alles op de - koupe; get op de
- hole; eint op de - = kind voor de huwelijksvoltrekking; op de - Wile = iets vertellen, waarvan men de waarheid niet zeker weet; 4, m., p6ffe,
pufke: bol staande plooi: met 'ne - op de mouwe.
pofbroek, p6fbrook, v., -breuk = a) kniebroek met
opgepofte pijpen: op 't ies droog heeT altied 'n - ;
b) min. iem. die altijd poft n1. op krediet koopt.
poffen, p6ffe, p6fde, gep6f (gep6fde) = a) op krediet
kopen; ook: op krediet verkopen: pof mer Ferdinand, pof mer Ferdinand, morrege sleit de boter op;
m'n leef medam, iech pof uuch neet mie, veur tot geer
eUT sjold van verleije jaor hOb betaold; b) in de hete
as braden, roosteren: gepofde kerstaanjele, eerappele; c) met een pof of bolstaande plooi maken: de
mouwe get - ; d) met een dof geluid (doen) ontbranden: de messedeenders doen 't dampend haTS
oet wierouksvater-.
af!. poffer; gepofs, gepof.
poffer, p6fferen p6fferd (inz. bet. c, d), m., p6ffers, pufferke = a) iem. die op krediet koopt (zelden: die op
krediet verkoopt): iech wei gein -s es klant, ze mote
bij miech kontant betoole, zag de bekker; b) bekend
gebak inz. in de verkl. vorm: pUfferkes ete, bakke;
e geziech wie 'ne - (of: pofferd) = dik gezond; heer
heet 'n hart wie 'ne pofferd = is zeer goedhartig,
week van hart; c) dik persoon, in deze bet. gw1.
pofferd: 't is zoe 'ne gez6nnen dikke pofferd; d) zitvlak, in deze bet. gwl. p6fferd: iech stoot miech
pront met m'ne pofferd dooT 'n Toet achter miech.
ss. pufferkeskraom, -pertijj.

<

<

<
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POMPEN

pOHerd*, z. poffer b,cend.
poHer-hijj-en-dao*, bastaardvloek: welt geer - I ins
oetsjeije met miech de kTaom hijj aof te bTeke.
poffer-hijj-en-dao < potver-hijj-en-dao.
pofmouw, p6fmouw, m., -e: e kleid met --e = mouwen met bolstaande plooien; ze heet zich e paar --e
laote make.

pogen, poge, poogde, gepoog (gepoogde); gebruikeHjker is perbere (A.N. proberen).
afl. poging.
pokdalig, ongebr.; z. po k k i g, mot t i g.
poken, poke, pookde, gepook = a) rakelen: in de
kachel, 't vuur - ; b) onrustig, rumoerig bezig zijn:
wat waoste toch vf!m{jrrege al vreug aon 't wider.
afl. gepooks, gepook.

dao op

Opm. Stille (1885) spreekt van pols, v., en in een
blijspel van 1856 wordt pula geschreven.
polsen, pOIse, polsde, gepols (gepolsde) = gwi. fig.
ierns. mening of opvatting trachten te weten te
komen: heer piJlsde iers z'n awwers dao euver; iemes
umtrint z'n polletiek ins - .

pomerans, p6mmerans, m., -e, p6mmerenske =
a) pomeransbitter: num dich nog 'ne - ; b) keudopje: de - van dee keu is al wied verslete.
pommade, pemaad (e = a) en plemaad (e = a), m.:
z'n hoore in de - , ze knievelke in de kosmetiek, z'n
negel gepots.
Bijv. pammaad, pomaat.
ss. potspemaad, -plemaad; pemaothaore
gepom-

madeerde haren.
p6mmerens*, z. s j r 6 t s e 1*.

=

p6kkel*, z. poe he!.
pokken, pokke, mv.: de - hObbe, kriege; tege de inente; gwl. iemes de - zeUe; de :r:warte - ; z. ook
po kkig.
ss. pokkebTeefke; waterpokke.
afl. pokkig.
pokkig, 1, mottig, z.a.
2, pokkig, bn. = pokdalig: e - geziech of e geziech
van de pokke doornejd.

pOl*, z. p u I I en II.
polder, polder, m., Os, polderke; in de bet. v. h. A.N.;
z. ook h inn e pol de r.
piileijke, piiUe-eijke*, 0., -s = kleine eieren vanjonge
kippen: aon twie -s hObste nog neet vtUil.
poliehinel*, z. poe s j e n e 1.
polijsten, pollieste, polliesde, gepollies (gepolliesde)
= doen glanzen; fig. verfijnen, bescbaven: de
taofel moot opnuij gepoUies weurde; sjorn gepollies hout; dee boerejoog heet e good karakter, mer
heer moot nog get gepollies weurde, de knabbe mote
d'roof·
ss. pollieshamel, -stein, -werrek.
afl. polliester; oogepollies.
politie, polliesie, 1, v., collectivum: de - heet 't in
han; 2, m., -s = politieagent: dao stOnt 'ne - op
d'n oetkiek.
Bijv. peliesie, pliessie.
ss. polliesieagent, -OOro, -kamer, -mach, -mots, -rechter enz.; veiligheids-, zedepolliesie.
politiek, polletiek, 1, bn., bw.: 'ne --e mins (min of
meer ong.) = geslepen; dee maan heet niks es --e
noepe in z'ne kop; De polletieken Tenegeter (vaudeville uit de helft der 1ge eeuw); die opmerreking op
dat momint waos allesbehalleve - = bandig, op zijn

plaats, vruchtdragend; 2, v. en o. = a) staatkunde:
sinder tot iech 't - studeer; de - is 'n slebrik, boe
mennigein de nek op brik; b) gedragslijn: stellekes
aon, woos zien - ; c) met in: burgerkleding: de
lutenant woos in - .

polka, polka, m., polkaas, polkake: 'nen awwerwetse
- ; me dansde toen e sjlJtske, 'ne wals, 'ne - , 'ne
mazurka en 'ne kadriel.
ss. polkahaor = tot in de nek groeiend baar en op

geIijke hoogte afgesneden.
poUefer(-)*; pol(le)kemaaks*, z. p u 1 v e r ( - );
poedelnaakt.
poUefertore*, m. = kruittoren: de - in Wiek.
pols, pOls, m., -e, polske = a) bekend licbaamsdeel:
ze is van de fiets gevalle en heet MiJre - gebroke;
b) polsader(slag): iemes de - veule = eig. en fig.;
't hart en de - zien good.

ss. piJlsaojer, -gerloze, -mouwe, -slaag.
afl. piJlse (ww.).
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'n pamp op de merret

pomp, p6mp, v., p6mpe, pumpke = a) zuig- of perswerktuig inz. waterpomp: vreuger vOnt me in Mestreech versjellende --e in de stroote of op de pleine;
op de steiweeg stOnt 'n - ; loop nao de - (en hool
water; of: drink e glaas water); b) bij uitbreiding:
't pumpke van de koow
waterbakje in een vogelkooi; de - van de vinstersluting werrek neet mie

=

=

spanjolet.
p6mp, p6mpe en pumpke bebben sleept.
ss. pdmpwater; beer-, benzien-,jiets-, lochpomp enz.
ss.-afl. pampemeker (= waterfitter).
afI. pampe (ww.); pampenjak (= Pompignac).
p6mpe(l)blajer*, in de uitdrukking e kleidvan - =
iets beloven wat onbestaanbaar is (Franquinet).
pampe(IJblajer
plompebladen.
p6mpekop*, m., -kop = dik rond hoofd: deen hood is

<

te klein veur d'ne _.

pompen, p6mpe, p6mpde, gep6mp (gep6mde) =
door middel van een pomp vloeistof of gas verplaatsen: water - ; 't gepamde water waos voel en
geel; pdmpen of verzoepe = er is groot gevaar.
p6mpe in aIle vormen sleept.
ss. leeg-, oppampe.
afl.pamper.

POMPERNIKKEL
pompernikkel, p6mpernikkel, m. = a) grof roggebrood: 'nen dmge Mkkem mit e paaT sneije -;
zoe hel es -; b) lichaam; kop; achterwerk: ze
!wuden 'm op z'ne -; c) rare kwast: zoe'ne -

vinste neet vMl, zoe'ne TaTe sjinees.
p6mpestievel*, m., -s = letted. pompelaars = bovenste deel van een pomp, waaraan de benedenbuis is bevestigd.
p6mpestievel = Rijnl. Pumpenstiefel.
pompier, p6mpjee, m., os, p6mpjeeke = a) vroeger:
nachtwaker (bij de politie): vee'f heite neet mie

kleppe'fmaan, meT - korl en good; te'f'ferree - boemdiedjeel 'ne zate -/ b) spuitgast: op dat alen-em lepe
de -s nao hun b'fandspmite.
pompignae, p6mpenjak, m. = water: drink e glaas

-.

p6mpjaan*, in de zegsw.: lachewie - = gemaakt.
p6mpjee*, z. po m pie r.
pompmaker, p6mpemeker, m., -s = loodgieter: de
p6mp woos bevroTe en de - k6s neet kOmme; me
BpTaok V'feuge'f aUied van - 8 , al dege die /leks hieZ
get aandeT werrek es p6mpe make.
pompon, p6mp6ng, m., Os, p6mpungske = wollige
bol als versiersel: 'ne roeje rok met 6nde'flangs

POOSJE

pont, p6nt, o. en v., -e, punsje = platboomd bootje:

mit e - zich Zaoten euVe'fZ~tte; de - sloog um; iech
:rem us al aUe vee'f in e punsje vaTe, op de griesgTeun
"baTe", nao Hare vaTe; hee'f stuut 't punsje Wee'( van
land oof.
pOOt, pOOte, punsje met sleept.
afl. punteTe (ww.).
ponteneur, p6nteneur, m.: heeT steit op z'ne heeft veel eergevoel.
pony, p6nnie, m., Os, p6nnieke = a) klein paard: e
wegelke met 'ne -; b) ponyhaar: 'n aajd leedsje van
de febriksmeidskes woos: pOOnies dTage is gein sjan,
dao hObbe vee'f pe'fmissie van.
pook, 1, pook, v., poke, peukske = porijzer: mit de

- in 't VUUT Toochele; met stek en el, mit - en tang,
:/lien vee'f VeuT geine gawdeef bang.
2, raocheliezer, 0., os, z.a.; verg. k a c h eli e z e r.
pool*; poor*, z. poe I; pre i.
poormennekes·, mv., spotn. van de bewoners van
St.-Pieter, waar veel prei (= POO'f*) wordt verbouwd.

zwaTte -S; tege de - op de sjako zagte de bOe'fejOnges
,,'tflouske".

De

'ne p6mpstein
pompsteen, p6mp(e)stein, m., -stein = gootsteen
(oorspr. onder de pomp): de - is Ve'fstop.
pompzwengeI, p6mpezwingel, m., os: e laank ieze'fe
handvat zoe get wie 'ne -, dee links en f'eChs gOng in

pZaots van op en oof.

0., -e en p6nd, punsje: e - boteT; 't
Ingels -; VeuT gein doezend - klunsjes (doon iech

pond, p6nd,

dat)!
[p6nd met sleept; p6:nde; pfulsje]
p6ndeparie*, m., -s = spijkertje met brede kop.
pdndeparie
fro point de Paris? wa. ponde
piquer, poindre.
ponder(-), z. pun d e r ( - ).
ponjaard, p6njaard, m., os: hee'f had 'ne - op zijj.
p6nk(-)*, z. b 6 n k ( -), bon k ( - ).
pons, p6nsj, m. = bekende drank: e gleeske, 'n flea

<

-; werreme -.
pdnsjbokaal, -gleeske, -lepel.

88.

H~lpooTt

poort, poort, v., -e, peurtsje = a) doorgang in een
muur: de aw --e van MestTeech; de --e woo'fte saoves
um 10 O'fe geslote; De Bospoo'ft, de TOnge'fse -, de
BTeusele - enz.; 'T is de - oet = de stad uit,
gevlucht; iemes de TOOge'fse - oetd:rage, De T6nge'fse POO'ft oetgoon = begraven, begraven worden
(het kerkhofligt buiten de Tongerse Poort); b) grote toegangsdeur in een gebouw: 'n !wes ~ 'n -;
'n deUT wie 'n -; aw --e hiibben aw sjaTne'fe = oude
mensen hebben stijve gewrichten; de - van d'n
Hiemel = de toegang; c) deurtje, hekken: dan
geiste ie'fs dooT e peuTtsje; d) aarsopening: de openhawwe = zorgen voor ontlasting; e) o-benen:
deesjiJtte'f had'n -, boe 'nenMndgemekelik doO'f kOs;
nog: naam v. sommige herenhuizen met poortingang (oorspr. adellijke verblijven) b.v. de Poort
van Gaveren.
ss. pOO'ftsleteT, -wachteT; achte'f-, stads-; waterpeuTtsje; de H~lpoo'ft (= een der oude vestingpoorten).
poorter, poorter, m., -s = burger van een stad: de
-8

van M. tTokke de penijj van de Luikse bissjop.

afl. pOO'fteTsjap.
poos, poos, v., poze = pauze: in de - tT6k ei gedeilte

van 't publiek nao de

T~toTasie

van ZegUe'fs.

poosje, ongebr.; gwl. 'n tiedsje, tuuTke.
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POOT
poot, poet, v., pu, puutsje (troetelwoord: puteke) =
a) een der twee, vier of meer ledematen van een
dier: soms = voet, soms = been; (ruw, plat) van
mensen: been, voet, hand: 't peerd braok z'ne - ;
op z'n echterste pu goon stoon = van een paard, eig.;
fig. opstuiven, zich krachtig verzetten; joed, joed,
breek d'ne - , op e stokske wittebroed; zuug boeste
d'n pu zets; veeg d'n pu aof; liefkozend: luf d'n putekes op; blief met d'n pu devaan = hand, vingers;
zet d'ne - d'r6nder = handtekening; b) steunsel
v. e. tafel, stoel enz.: de pu van 'n taofel; met 'ne van de stool sloog heer hiWm op z'ne kop; nog:
met haangende puutsjes aonkomme = eig. v. e.
hond; fig.: onderworpen; dat steit op (z'n) pu =
is goed in orde, rust op goede gronden; e puutsje
trekke = een beentje lichten; z. ook' po 0 t j e.
[poe:t; pu:; puu:tsje]
ss. hOns-, katte-, peerds-, taofelpoet; doezendpoet.
pootaan, poetaon, bw.: - speule = duchtig aanpakken; zeer gewoon is poet oetsteke in de onbep.
wijs: dee z'n vrouw wet van poet oetsteke; dee kaan
poet oetsteke, es 't moot.
pootje, puutsje, o. = voetjicht: 't - Mbbe, kriege
van de boergonje; gezegde tegen iem., die zijn glas te
lang laat staan: de krijgs 't -.
pootje-bedek, puutsje-bedek, o. = kinderspel, waarbij men tracht elkaar met stengels van afgevallen
blaren op de blote handen te slaan onder het uitroepen van "puutsje-bedek".
pop, 1, p6p, v., p6ppe, pupke = a) meisjesspeelgoed:
'n - die keek, este d'rop duijs; 'n houte - = eig.;
fig. stijf houterig meisje, vrouw; e porseleine pupke;
b) wijfjesvogel: de - van de k(e)narie zink neet; dat
(die eigenschap nl.) heet de jong van de - = van
de moeder; nog: als voorwerpsn. z. O.a. b lou ts e I p 6 p; aardew. = staafje stijf opgerold viltdoek: met de pOp de plakprinsjes vrieve; z. ook
pup k e (s ) - 0 I i fan t*.
ss. poppekledsjes, -kop, -speul", -wagel, -winkel;
bloutsel-, strupop.
afl. popperig(heid).
2, pop, m. = gulden: dat kos miech vief -.
popelen, p6ppele, p6ppelde, gep6ppeld = snel kloppen: m'n hertsje poppelde van verlange; dan poppelt
miech m'n hart, dan sptiolt dat wie e gutsjke.
popnel*, two = langs je neus, morgen brengen, gw1.
met jewel: iech dach, gaank al mer get bijjtijds, dan
weurste ouch gaw gehollepe, meh jewel! popnel!
popo, po, m., popoos, popoke = achterwerk van kinderen: heer gaof datmenneke epaar klatse op z'ne popo.
poppele*, z. pop e len.
poppengezieht, p6ppegeziech, 0., -geziechter: de ajdste
dochter waos neet sjoen en neet lielik, met e kontent -.
poppenkast, p6ppekas, v., -kaste en -kes = a) bekend (kermis)vermaak met poppen als spelers:
de - st6nt veur 't stadhoes; de polletieke - = marionettenteater waarin de toestanden op politiek
gebied gehekeld worden; b) zinloze plichtplegingen, dwaasheden; ook: misleidende daden, woorden: dat is allemaol mer - (of: poppekasterijj); iech
zaog van achter 't vinsterglaas de sjoenste -.
poppenkraam, p6ppekraom, m., -e en -kraiim =
kermiskraam met speelgoedpoppen: wie veer langs
de - kwaome, zaog Berbke 'n groete pop van porselein en die mos ze, gehouwe of geslage, hObbe.
popperig, p6ppetig, bn., bw. = klein, peuterig, stijf:
e - huiske; zoe - gekleijd.
poppestront, p6ppestr6nt, v., in de zegsw. zoe fien
wie (fien gemaole) - = uiterst fijn (niet in de Iste
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plaats op godsdienstig gebied); dat smelt dich in
d'ne m6nd wie - = is heellekker.
por, porren, ongebr.; gwl. stoet(e), duij(e), steek, steke;
in de kachel porren, Ma. i.d.k. raochele; aanporren,
Ma. aonzette.
I porselein*, m. = postelein, bekende groente: get in de sop doen; thans gwl. postelein.
II porselein, porselein, m. = fijn aardewerk: de
sjoenste - kaom oet Sjiena; teskes vanfien Frans -.
[porselein]
ss. porseleinfebrik, -winkel, -kas (of: porseleinekas,
-winkel); familieporselein.
afl. porseleine (bn.).
porseleinen, porseleine, bn.
van porselein: e eetservies; - teskes.
[porselei:ne]

de poppekas
porseleinkast, porseleinekas, v., -kaste en -kes: in de
zaol stont 'n good gevolde -; A.N. Voorzichtigheid
is de moeder van de porseleinkast; Ma. gw1. Veurziechtigheid is de mojer van de porseleinewinkel. Opm.
In de koppelingen porseleinekas, -winkel heeft ei
geen sleept., weI in de ss. porseleinkas, -winkel.
porseleinwinkel, Z. p 0 r s e lei n k a s t.
I port, port, m., portsje = bekende wijn: 'nfles - ;
deure -; num diech e portsje = glaasje port.
ss. portfles, -glaas, -wien.
II port, port, m. = vrachtloon: de - van dee breef
is 20 sent.
ss. portvrijj; strafport.
portaal, portaol, O. en m., -e, portaiilke = a) grote
deurnis, voorhal: in de - hing 'n groete sjelderijj;
b) ruimte op een bovengang: op 't - stont de
lievenskas; ook per tao 1.
sS. kerrek-, veurportaol, -pertaol.
portefeuille, portefuij, v., Os, portefuijke = a) tas
van verschillend formaat en materiaal voor papieren, akten, geldswaardig papier enz.: stop 't in
d'n -; doeg de teikeninge in de -; b) afk. van leesportefeuille; de inhoud hiervan: heer zaot de - te
leze; wat veur illestrasies zien in de -?
ss. portefuijkwestie; geld-, ministers-, teikenportefuij.
portemonnaie, port(e)menee, m., Os, port(e)meneeke:
'ne lere, 'ne lege -; pijn in z'ne - hObbe = gebrek
aangeld.

POT

PORTEPAZ.JE*
portepazje*, m., -s = onderlegvel van nat drukwerk.
portie, poorsie, v., -s, peursieke (ook: peusieke) =
a) deel, aandeel: mien - is get klein oetgevalle;
b) hoeveelheid: 'n groete - gedold hObbe; dao waoren
'rs 'n hiel - die = een groot aantal; c) gerecht: 'n
- ves; wieviiol -s hadde ze bijj d'n dinee; nog:
iemes z'n - geve = zijn deeI; of: standje, uitbrander; e peursieke = een lekker hapje, b.v. ze
kwaome gemekelik aon get sent en aon e lekker
"peusieke" op de koup touw; z. ook d u i m.
I portier, porteer, m., Os, porteerke: de - van de
sjaol; in de hall van 't hotel stUnt 'ne - met 'ne baard;
ook perteer.
ss. porteers-, perteerswoening.
afl. porteerster; perteerster; porteerse.
II portier, porteer, 0., portere, porteerke = auto-,
koepee-, koetsdeur: 't - ging neet mie open; met 'nen
helle slaag sloog 't - touw; ook per tee r.
portierster, porteerster, v., -s of porteerse, v., my. =
enkelv.: de - woos ej6nk begijnsje; ook: p e r-.
portioneula(feest), persj6nkel(e), m. = aflaatfeest
2 augustus: met - is 't um ach oor dDnkel; d'n
oofloot van - verdene.
Bijv. persj6nkula.
ss. persj6nkele-ooflaot, -fies.
portret, portret, 0., portrette, portrMsje = a) geschilderde, gefotografeerde afbeelding van een
persoon: e - in olieverrej sjeldere; e good - van z'n
VTOUW; b) persoon, enigszins min.: die tant, dat aajd
- , moot die nog nao de kerremis?
ss. portretalbum, -lies; ook: portrettenalbum; femilie-,
j6nges-, meidskesportret.
ss.-afl. portretsjelder.
afl. portrettere (ww.).
pos (vis); pos*, ongebr.; z. j u u d s j e*; po s t I,
II, III, IV.
pose, poos, v., poze(s) = houding: wat 'n -I iemes
in versjellende poze(s)fotografere.
Opm. Met de bijbet. van aanstellerij, gebruikt men
bij voorkeur poze, v. zonder mv.: bijj die utinge van
vaderlandsleefde is viiOl poze.
poseren, pozere, zw. = a) "zitten" voor een schilder
enz.: iech moos eliken daag twie ore - ; b) zich een
gekunstelde houding geven: nein, heer pozeert miech
te viiOl, es de verdeidiger van de 6nsjold.
positie, poziesie, v., -s, poziesieke = iech zit in 'n
lestige - = eig. houding, stand van het lichaam;
fig. toestand: de - waos gunstig = stand van
zaken; 'n gooj - op 't stad/lOes; mevrouw waor neet
good gewoorde, ze waor in - = zwanger.
possjenel*, z. poe s j e n e I.
I post, pos, m., poste = pilaar, stijI: tege de - van de
deur leune.
II post, pos, m., poste, poske = a)wacht:op -stoan;
aon de kazerren steit 'ne - = schildwacht; b) taak,
baantje, betrekking: allied op z'ne - zien n.l. waar
zijn taak hem roept; e poske bij de Pos = baantje.
III post, pos, m., poste, poske = onderdeel van een
rekening, een begroting: e paar Onbetoolde poste;
'ne - oettrekke veur beuk.
IV post, pos, v. en m. (in c, d, e) = a) postkantoor;
brievenbus: iech moot eve nao de - ; 'ne breef op de
- doen; b) posterijen: de amtenere van de - ;
c) brieven: is vemOrrege gein(e) - gek6mme? d) postbestelling: s6ndags is gein(e) - ; e) postbode: is de
- allangs?vroeger gwl. b rev end reg er.
ss. posdirekteur, -douf, -hings, -hore, -kentoer, -wissel
enz.; breve-, lucht- (niet: lochpos), pakket-, veldpos.
afl. poste (ww.).

posteIe*, postele, postelde, geposteld = zich moeite
doen; trachten te overtuigen; ook: te keer gaan
tegen: lik noe neet te - , de euvertuigs miech loch neetl
postele <apostele (z.a.) met aphaeresis.
postelein, z. po r s e 1 e i n I.
posten, poste, posde, gepos (geposde) = op de post
doen; algemeen is op de pos doen, met de pos
versjikke enz.
I posteur, z. po stu u r.
II posteur, m., Os; afkorting van fro imposteur = bedrieger, als scheldw. gebruikt: watraak diech dat-?
postkaart, poskaart, v., -e = briefkaart: sjik direk
'n - ; ze sjreef miech op 'n - , tot ze neet kwaom.
postpaard, pospeerd, 0., -peerd; nog in de uitdr.:
loupe wie e - = snel.
postuur, pos- ofpesteur, 0., pos-, pesteurke = a) gestalte, lichaamsbouw: klein van - ; b) als verkl. =
(schoorsteen )beeldje: op de sjouw stUnte twie pesteurkes van porselein; daag en nach is hiiOr gedach: iech
gaon es pesteurke 't kemood op (d.w.z. ik krijg geen
man).

'ne VTeugere poswagel
poltwagen, poswagel of -wage, m., os: de poswagel
moot op6nthaajd hObbe.
postzegel, poszegeI, m., -s = 'ne - van vief sent.
ss. poszegelalbum, -verzameling.
pot, pot, m., potte of pot, potsje = a) vaatwerk tot
verschillende doeleinden gebezigd: 'ne - met
bl6mme; potten en panne; gei potsje of dao pas e
dekselke op = voor ieder meisje is nog weI een man
te vinden; z. ook d e k s e 1; e geziech trekke wie e
potsje vol duvele = nijdig; e potsje mage breke =
een streepje voor hebben; pot sloan = voIksspel,
waarbij een gebIinddoekte, na enige malen te zijn
rondgedraaid, moet trachten een pot met een stok
stuk te slaan; zij die geen eukel maal de pot hadden
geraakt, moesten de stukgeslagen pot betalen; dee
de - brik, kaan de stokke betaole = wie de fout
begaat, moet er voor boeten; um de - drejje =
niet rechtuit de waarheid zeggen; b) algemene inzet: eder zet 'ne golle in de - ; same de - veTtere;
c) bepaalde maat: drijj pot (of: potte) beer; e potsje
beer goon drinke; nog: e potsje van get make = niet
emstig opvatten, een grapje van iets maken; zoe
douf wie 'ne - (z6nder oere) = hardstikke doof;
eder moot z'nen eige - koke, of met een variatie:
eder kook z'ne - op zien maneer (of: wie 'r 'm ete
welt) = fig. zich met z'n eigen zaken bemoeien en
de verantwoording ervan dragen.
ss. potb16m, -diech, -douf, -kachel, -lepel, -plant;
pottemerret; potsjeslatien; koffie-, kook-, mellek-,
pis-, teepot enz. Tot een achtervoegsel geworden is
pot in gevallen als zoer-, zanikpot.
ss.-afl. pottebekker, -kieker.
af!. potte (ww.).
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POTAGE
potagc, 1, potagie in de vero. naam van de kermisklant Jan Potagie: "sij wijten neet dat eine Mastreegtenair de tong in de maul kan dreijen, wie
Jan Potagie de muts op het huijt" (1729 in de
oorspr. spelling).
2, potaasj en potazje, v. = soep: iers - en dan
/ielee met gelrroje eereppelkes en spinazie; dee neet
beter en wet, smaak de - zoe good es vleis.
ss. potazjebak.
potdicmc*, potdicsjc*, potdiibbclc*, bastaardvloek,
z. potverdomme.
potdock, potdook, m., -deuk = vaatdoek: hool de oet 't keukensje en veeg 'm de unnesajs van ze geziech.
potdoof, potdouf, bn. (-douf met sleept.): ze is aon 't linkeroer en huurt dao niks; z. ook het vlg.
woord.
potdouf*, (-douf met stoott.), v., -doeve = duif,
aIleen goed om te worden gegeten; z. een voorbeeld bij sierdui/.
potcn, pote, pootde, gepoot (gepootde): eerappele-.
Opm. Het gewone woord is plante; z. ook p I a ntee r e e r ( d ) a p p e 1*.
potcntaat, pottentaot, m., -e = machthebber: deen
awwe biJTTegemeister woos 'nen echte - ; 'ne lestige,
'ne rfUe - = heer, persoon; De P6ttentaote =
spotn. van de inwoners van Beek (L.).
potguIf*, v., -guive, b.v. wat mooste ouch d'n - daoin steke = wat moet jij je daarmee bemoeien, je
neus daarin steken?
potgui/
pothuif? mnl. pothuve, Kil. pothuyue
= ronde helm zonder spits.
potWngclc* = met een of twee dames gearmd gaan.
potig, poetig, bn., bw.: 'ne -e kerel; z'n vrouw, dat
ise -wie/.
potkaas, potkies, m. = afval van Limburgse kaas,
inz. van makej of fluitert: ze verkochte zoermoos,
knapkeuk, - , meelwfJrrem, sjroep, sjalkes en anieswaffele; de - had 'n hieTingesmeekske; doeg dich get
- op d'n botTam.
potlodcn, potloede, potloedde, gepotloed: de kachel
- ; de bis zoe zwart, o/ste de kachel Mbs gepotloed.
potlood, potloed, o. (en m. in bet. a); in bet. b
potloejer, potluudsje = a) poetsmiddel voor kachels: met sjeunsmeer en - woOTt heer zoe zwart
gewiks wie 'n gevuurlakde potkachel; b) bekend
schrijfvoorwerp: de baoj maakde ze - ins good naat
met speij, zat 'ne groete lrrel op en begos; ze verkochte
penne, potloejer en ink.
ss. potloedlijn, -stTiep, -teikening; ink-, teiken-, vulpotloed.
afl. potloede (ww.).
potnat, potnaat, 0., 1, met eenheidsaccent en als
ss. aangevoeld; 2, m., zonder eenheidsaccent en
als syntaktische isolering aangevoeld: dat is allemool ei (of: eine) potnaat.
potpourri, potpoerie en poppoerie, m., os: ze beg6ste
met 'ne - en sjeijden oet met 'ne marsj.
pots; pots(-)*, z. poets I; po et s (-) II.
potskrcnkdc*, v. = ziekelijke schoonmaakwoede:
d'n erreme kerel, heer heet wienig plezeer dezer daog:
z'n vrouw heet weer ins de - ; euveraalligke besseme,
beurstels, p6tslOmmele.
potslommclc*, mv. = poetslappen inz. poetskatoen.
potsloon*, z. onder pot a.
potstuk, potstok, 0., -stokker = zonderling, vervelend iem., man of vrouw; ook wei spott. oude
vrijster: wat e vervelend - is dat mins, noets kOntent
en op alles get aon te merreke.
Opm. In de bet. van geldstuk ongebr.
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potsuikcr, potsokker, m. = basterdsuiker: 'n botTam
met - ; witte en lrroune - .
pottckJjkcr, pottekieker, m., -s = eig. iem. die in de
keukenpot kijkt; overdr. en min. iem. die ergens
toezicht houdt, waarnemer: haw d'n deksel op d'ne
ketel, antlers stik dee lange - hiJiJT neus d'Tin um te
zien watste gekook Mbs.
pottcmaan*, m., pottemaander, -menneke (het verkl.
was zeer gebr.) = aardewerkfabrieksarbeider: de
kToezelekop, die kTaog kinnis, 'ne - kaom op hiUJr
00/; noets geine - , noets geine blozer, cine oet d'n
ave weuTt miene maan, z6nge vreuger de /elrriksmeidskes.
pottemcnnekcskrcnkdc*, v. = longaandoening van
de "pottemennekes" als gevolg van de ongezonde
arbeid: en wievdOl SWTTeven 'rs neet aon de - I
pottcn, potte, potde, gepot (gepotde) = schrapen:
die twie Mbben hun leve laank gepot; verg. w 0 uve*.
ss. oppotte (ww.).
afl. potter.
potvcrdommc,' bastaardvloek. Daarnaast nog allerlei variaties pot(ver)dieme, pot(ver)diesje(me), potdiesje, pot(ver)dabbele, pot(ver)doTie, pot(ver)dosje,
pot-ver-hijj-en-doo enz.: en noe potverdiesjeme,
vlookde de veltlwachter, is 't oet.
pouskcigcl*, m., -s = middenkegel: ouch de - veel
en ze repe: aUe nege!
pouw*; Pouw*, z. p a u w I; P a u w II.
povcrtjcs, poverkes, bn., bw.: dat eksame, die Ontvangs waos mer -.
pozcn, poeze, poesde, gepoes = verwijlen, rusten:
laote ver e bitsje - tOsse dat werrek.
I pozcrc*, = pauzeren: eve - .
II pozcrc*, z. po s ere n.
praa!, praol, m. = pronk, vertoon, luister: de wels
neet bleve door kale blink, door gruutse - ; met prach
en-.
praat, praot, m., prii5tsje = gepraat, gebabbel: wat
is dat veur 'ne (sjuinse) -I iemes aon de - ha:wwe =
voortdurend met iem. spreken; of: iem. ophouden;
vdiJl praots Mbbe = aanmatigend, een hoog woord
hebben; e prdiJtsje met iemes make = met iem.
gemeenzaam wat babbelen; dee Mlt van e prdiJtsje
= een beetje gemeenzaam babbelen; dat zien allemool mer prdatsjes = verzinsels; wee stuurt zich
noe aon de prdatsjes van de luij = hetgeen de mensen vertellen.
ss. gekke-, kinder-, klets-, (a:wwe)wieverproot; klets-,
pisprdiJtsjes.
ss.-afl. pr(iatsjesmeker of praotsmeker.
praatjc, z. p r a a t.
praatjcsmakcr, praotsmeker of prootsjesmeker, m.,
os: 'nen echte - is Zjang.
praatstocl, praotstool, m.; gwl. klapstool, m.: weer
op z'ne klapswol zitte.
pracht, prach, v. = luister, glans, praal, heerlijkheid: met - en praol; in al z'n - .
ss. prachband, -oetgao/, -stOk, -werrek.
afl. prachtig, prechtig.
prachtig, prachtig en prechtig (vero.), bn., bw.
heerlijk, bijzonder mooi: 'n -e oetgooJ; - weer;
dat heet - gewmek = zeer goed.
afl. prachtigheid; preehtigheid (vero.).
prakkcdbikc*, gwl. in onbep. wijze; een variant van
prakkezere: doo zit heer weer te - ; iech moot doo nog
ins euver-.
prakkczasic*, v., -s = overpeinzing, gepieker, zorgen: m~t zoe keend heet me vdal -.
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PRAKKEZEREN
prakkezeren, prakkezere, zw. = met inspanning,
zorg nadenken over, piekeren: noo lang - kaom
heer tot de kOnkluzie • •. ; mennige gelierde heet zich
suf d'rop geprakkezeerd, wat wei 't ierste is gewees,
dehinoJ'teij;z.ook prakkedinke*.
afl. prakkezasie; geprakkezeers, geprakkezeer.
praktijk, praktiek, v., -e, praktiekske = a) toe"
passing der theorie: in teorie is dat woer, meh de is oonders; b) klanten van een dokter, advokaat
enz.; ook: de werkzaamheden van een dokter enz.:
'n groete - ; mer e klei praktiekske hObbe, kriege; 'n
dr(Jkke - ; c) ong. streken, daden: wat zien dat veur
-el
De ie van praktiek heeft steeds sleept. ook in mv.
en verkl.
ss. dokters-, avvekootepraktiek.
praktiseh, prakties, bn., bw.; praktieser, praktieste
= gemakkelijk en doelmatig: e - towwstel, 'n -e
inriechting; get - touwpasse; 'n -e hoesvrouw =
die alles doelmatig weet aan te pakken.
praktlzeren, praktizere, zw. = a) praktijk uitoefenen: heer is avvekoot meh heer praktizeertneet; b) zijn
godsdienstplichten vervullen: heer praktizeert al
jaore neet mie, heer Mlt neet mie z'ne Poose en
sOndags geit heer noets nao de meso
pral*, in de zegsw. in de -zOn = fel;verg. b roo dz6n.
pral = duo prall.
pralen, praole, praolde, gepraold = a) schitteren,
pronken: aon de blauwen hiemel st6nt de zOn te - ;
b) vertoon maken, snoeven: op z'n veurawwers, ~t
ze geld-.
88. praolbed, -graaf, -wagel; zegeprool.
afl. praol; praoler; gepraols, geprool.
Opm. praole is min of meer litteraire taal, het gewone woord is prOnke.
pramen, z. pre m e*.
I prat (trots), ongebr.; IT prat*, z. p rat s j en
prettel*.
praten, praote, praotde, gepraot = spreken, babbelen, kouten: - I - / d'n hieEen daag - I dao weurste
gek voonl k6m venaovend get - ; dao weit iech vaan
met te - = spreken; euver get - = spreken,
gunstig en ong.: dao weurt in de stad nog al geproot
euver die gesjiedenis ~t deen avvekaot = geroddeld;
iemes get oet z'ne kop - = zijn plan doen wijzigen;
iemes noo z'ne (of: de) mOnd - = zoals hij het
gaarne heeft.
ss. praotaovend, -stool; doorein-, good-, met-, sjoenpraote.
afl. praoter, praotster; gepraots, geproot; bepraote,
zich verpraote.
pratsj*, m. = weke, half vloeibare massa; vieze
knoei; modder: foj, wat 'ne - op stroot met deen
haaf gesmolte snie.
pratsj = Rijnl. Pratsch, Pretsch = Morast,
Schlamm, Strassendreck (Rh. Wtb.).
preeautle, prekosie en prikkosie, v., gwl. mv., -s =
voorzorgs-(middelen): prekosies numme.
premes, persijs, bn., bw. = a) stipt, zeer overdreven ordelijk: z'n vrouw is erreg - ; b) juist: dat
pas - ; 't is - wie ederein wet, dee 't gelezen heet
in de gezet.
afl. persijzigheid.
preddel*, z. pre t t e 1*.
predlkant, priddekant, m., -e, priddekensje = a)
kanselredenaar: dee Braune dat is 'ne goje - ; b) dominee, maar in deze betekenis meestal predikant
uitgesproken.

predlkatie, priddekasie, v., -s = a) kanselrede: de
pestoer heel 'n straffe - ; b) saaie vermaning: toen
mOs de koejdng nog 'n - van 'n hoof oor aonhure en
toen moch heer goon.
predlken; predlkheer, steeds: pre k e*; pre e khier*.
preek, preek, v., preke, preekske = a) kansel-, leerrede: um tien ore is gein preek; wee Mlt de - in de
hoegmes'l roezekrans, lof en - ; b) saaie vermaning:
nao die - van z'nennOnk woort heernog andeugetiger.
ss. gardijne-, vaste-, zedepreek.
afl. preekechtig.

'ne preekhier
preekheer, preekhier, m., -e = a) doruinikaan: de -e
hadden 'n kerrek in de Groete Staat; b) boterham
van wit en zwart brood: dat smaakde, want de dee woos good gesmeerd; geine - , allein 'n wittebroedse botram. Ook het Gents kent deze bet. b.
preekstoel, preekstool, m., -stenl: op de - stoon; van
de - aofleze; de - st6nt op zijj van d'n altaor; min
of meer spott. koep; z. k u i p.
preester*; preem*, z. p r i est e r I; p r i e m.
preiatie, prefasie en priffasie, v., -s = inleiding tot
de consecratie: de geistelike beg6s zjus oon de - .
preiereren, prifferere, zw. = de voorkeur geven aan:
dat bMnsje in Mestreech priffereer iech bove dat
van Herele.
pregeerjas*, m., -jasse = lange zwarte jas: deftig ~t
'ne - aon (eig. spott. purgeerjas).
prei, poor, m.: - en selderijj; 'n Mssel - en get unne.
poor <fro poree; mnI. porreye <lat. porrum.
88. poorsop (= soep met veel prei); z. ook p 0 0 rme n ne ke s*.
preken, preke, preekde, gepreek (gepreekde) = een
preek houden; min. een zedenpreek houden: wee
preek zOndag'l deen awwe is weer aon 't - , meh
niemes trek zich get devan aon; (wie de vos) de passie
- = huichelen; eder preek veur zien kapel = ieder
preekt voor zijn parochie, zorgt voor zijn belang.
ss. preekMart, -toen.
afl. gepreeks, gepreek.
prekosie*; Prel*, z. pre c aut i e; Apr i 1.
prelaat, prelaot, m., -e: 'ne - van Tangerlo; bissjoppe
en -e en aander hoeg geistelike.
prelude, preluud, m. = voorspel. (e = a)
preme* (deh), preemde z., gepreemp (gepreemde) =
a) zich inspannen, zijn uiterste best doen: 't welt
neet l(Jkke, al preemp heer zich ouch blouw en zwart;
b) een hoge borst zetten: zuuch die zich ins - ;
verg. z i c h pee r s e* (A.N. persen).
prengel*, m., -s of -e = a) kinkel, dikke, stevige,
lompe vent: ~t e paar (boere)prengels kerremis
viere; b) (lastige) bengel: 'ne - van e keend neump
me nog wei ins ,,'ne beul van e keend".
pTengel = Rijnl. Prangel, Prangel; Bureprangel =
TOlpel (Rh. Wtb.); idem Schu. prengel = dikke
stok; kinkel.
ss. boereprengel.
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PRIFFERERE*

PRENGELEER*
prengeleer*, m., -s = a) stevige knuppel: met in eder
hand 'ne - kwaom heer de wupzaolUinne; b) stevige,
potige kerel = d'n aajdste :won van d'n hallefing
waos 'ne - , de jdngste e kleisper vensje.
prengeleer = RijnI. Prangeler = Priigeistock (Rh.
Wtb.); z. ook pre n g e 1*.
prent, print, v., -e, prinsje = a) plaat, afbeelding:
van de prinsjes waos 't eint nog sjouwer wie 't
ander; prinsjes kieke; de pestoer gaof de braafste
jdng e sjoen prinsje = santje; b) stijve, prentachtige dame: wat 'n - de vrouw van dee kapteinl
'ne echte Hollanse - = stijve, Hollandse dame,
meisje.
[print; printe; prinsje]
ss. printebook; printenatlas; doedsprinsje; plakprint, -prinsje.
afl. printechtig; printe (ww.).
prenten, printe, prinde, geprint (geprinde) = (in)
drukken: iemes get in 't geheuge -; ook ref!. zich in
't geheuge - .
ss. in-, oetprinte (= duidelijk uitkomen).
prentenboek, printebook, 0., -beuk: Zjengske kreeg
veur z'ne Sinterklaos e - ; De Mastreechter Kiekkas,
nuijerwets - veur j6nk en aajd.
I present, prizzent, bn. = a) aanwezig: op de vergadering woos heer neet - ; b) bij de hand, te spreken, in de weer: is mevrouw al -1 naturelik, die is
edere miJrrege um zeven ore - .
II present, prizzent, 0., -e = geschenk: iemes getdoen, e - geve; gebruikelijker is kado.
presenteren, prizzentere, zw. = aanbieden: heer prizzenteerde miech 'n sigaar, e biiiJnsje; 't geweer - j
ref!. zich - = zich voorstellen, kennis komen maken; of: zich aanbieden, b. v. zich Uij e meidske - =
huwelijksaanzoek doen.
ss. prizzenteerblaad, -trCJmmelke.
presentie, prizzensie, v.: en dat in mien - = tegenwoordigheid; in (de) - van.
ss. prizzensiegeld, -lies.
president, prizzedent, m., -e, prizzedensje (-ze-za-): de - van de keigelvereiniging.
ss. prizzedentshamel; iere-prizzedent.
presideren, prizzedere, zw. = voorzitten (-ze- =
-za-): wee prizzedeert de vergadering?
preskop, gepeersde kop; z. per sen.
pressant, pressant, I;m. < fro pressant = dringend,
geen uitstellijdend: de kwestie is -.
presseren, pressere en persere, zw. = a) dringen,
spoedeisend zijn: 't presseert (of: perseert), spooj
dichl b) refl. zich haasten: de hoofs dich neet zoe te
pressere, de Mbs nog tied gen6g; nog: erreg gepresseerd zien = (erge) haast hebben.
presumeren, prizzemere, zw. = gissen, veronderstellen: ze - , tot iech rouk.
presumptie, prez6msie, v., -s = verdenking: - op
iemes hiJbbe; alderleij - 8 hiJbbe. (pre- = pra-)
pret, ongebr.; gwi. plezeer; weI in de spott. uitdrukking "Hollanse pretjes" = Hollandse meisjes.
preteks*, m., pretekste = voorwendseI, pretext: um
'ne - te hCJbbe veur neet te kamme, zag 'r, tot z'n
vrouw kraank waor. (pre- = pra-)
pretendent, prittendent, m., -e = iem. die aanspraak
maakt op; gwl. vrijer, minnaar: de - waogde zich
neet aon 'n dikklarasie.
pretenderen, prittendere, zw. = a) beweren: heer
prittendeert Uijj hoeg en Uijj lieg, tot z'ne zoon eksame
!teet gedoon; b) eisen, aanspraak maken op: de
prittendeers dao rechten op, dat heet jao geine zin,
die keuj die zien van miech.
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pretentie, prittensie, v., -s = het aanspraak maken
op; aanmatiging, eis: dee heet altied zoevaCJI -s.
afl. prittensjeus.
prettel*, m. = weke, vloeibare massa, vieze modder
"pratsj": wat 'ne - op straot; aon de - :/lien =
diarree hebben.
Bijv. preddel.
prettel = Rijnl. pratteI, praddel = breiiger
Schmutz (Rh. Wtb.).
prettig, ongebr.; gwl. plezeri,g; verg. pre t.
preupelkes*, z. pro per t j e s.
preutelen, preutele, zw.: d'n hielen daag mer -; op
iemes - = brommen.
af!. preuteleer(8ter); gepreutels, gepreutel.
preuts, ongebr.; gwi. vervangen door woorden als
gemaak, perlitsetig (z. per lit s*), perneutsetig
(z. per n e u t*).
preuv(-)*, z. pro e v ( - ).
preziimsle*; prezong*, z. presumptie; prison.

'ne priedjeu
prie-Dieu, priedjeu, m., -s = bidstoeI: in z'n kamer
st6nt 'ne sjoene - veur 'ne groete kruzzefiks.
priem, preem, m., preme, preemke = puntig werktuig: de - van de sjeunmeker; met de kop veroet en de
- in de hand perbeerde de jdnges op 't meuleke van
van Jngele de rink te steke.

'ne preem
I priester, 1, preester, m., -s: de -

aon d'n altaor.
Opm. preester is sterk aan 't verouderen en wordt
verdrongen door:
2, priester, m., -s: de - van de week; de jdngste zoon

'11":.os - .

ss. priesterkleid, -koor, -wijjing; hoege-, volkspriester.
af!. priesterlik; priestersjap.
II priester*, v., -s, priesterke = kleine gele pruim:
appele, pere, -s, proeme woorte zjus wie de eijer
met 't viedel verkoch.
priester < priesterpruim, met wegvallen van het
tweedelid.
prifferere*, z. pre fer ere n.

PRIJ
prij, prijj, v., -e, prijjke = a) lichaam: iemes op z'n
- gevej op z'n - kriegej de - moot 't hMrt hObe =
men moet op tijd zijn drinken en eten hebben;
b) scheldw. sorns met spijtige bewondering: lielike,
valse - / geine vreemden Mnd in mien hoes, zoe'n
smerige - / en wat deeg die - tom? ze lachde d'n
deender oet!
prijk (te), priek (te): in de zegsw. te pTiek stoan = om
gezien te worden, duidelijk zichtbaar.
prijken, prieke, priekde, gepriek: met get - .
prie- van prieke heeft steeds sleeptoon.
I prijs, pries, m., prijze, prijske = a) waarde, kosten:
wat is de -? Onder de - verkoupej b) wat door het
lot verkregen wordt: 'ne - in de loterijj trekkej
c) bekroning, onderscheiding: d'n ierste - kriegej
de prijze oetdeilej d) grote waarde: get op - stellej
nog: aon geine - = onder geen voorwaarde, nooit.
[pries; prij :ze; prij :ske]
ss. priesbepaoling, -koerant, -opgaof, -vraog, -winnerj
maar: prijsoetdeilingj ierepriesj febriks-, inkoups-,
merret-, winkelpries.
afl. prijzigj prijze (ww.).
II prijs, pries, m. = buit: get veur goje - verklaore.
[pries]
I prijzen, prijze, prijsde, geprijs (geprijsde) = van
een prijscijfer voorzien: de waore in de kiekoet waore
neet geprijs.
prij- van prijzen steeds met stoott.
II prijzen, prijze, prees en prijsde, gepreze = loven:
iech woort erreg geprezej refl. zich zellef - j gooj waor
prijs zich zellef = heeft geen aanbeveling nodig;
vdiJl prijzes (= A.N. prijzens) neetnudig hObbe.
[prij:ze; prij:sde; pree:s; gepreze]
I prik (vis), z. win del.
II prik, prik, m., prikke, prikske = lichte steek met
een puntig voorwerp: 'ne kleine - in d'n errem geve.
Opm. Gewoner is steekske.
I prikke*, prikde, geprik (geprikde) = een vallend
opgeworpen voorwerp opvangen: 'ne bal - j
prikl reep heer en goojde miech z'n biiiJrs toUWj refl.
iech st:rukelde, meh iech prikde miech geUJkkig aon de
leuning en veel neet = ving mij op.
pTikke = RijnI. pricken met dezelfde bet. als Ma.
(Rh. Wtb.); Schu. kent prikken eveneens met de
bet. een bal opvangen als Limb.
II prikken, prikke, prikde, geprik (geprikde) = iem.
een prik geven: ze heet zich in hiUJr vingers geprik
met denaoje.
afl. pTikkele (ww.).
Opm. Gewoner is steke, verg. p r i k II.
priktol, z. d 0 p.
prO, pre!, bn., prelle = jeugdig, onvolgroeid: in de
pTel jiUigj in hiUJr - jaore.
primeren, primere, zw. = a) voorgaan: die kwestie
primeert, ze moot iers oetgemaak weurdej b) bekronen: 'ne geprimeerden kings.
prinelpaal, prinsiepaol, 1, m., -e = hoofdpersoon,
patroon: wat zeet de - devaan? 2, bn. = zeer voornaam, allereerste: 'n - kOndiesie hijjbijj is, tot heer
met de luij wet um te goon.
principe, prinsiep(e), 0., -e(s) = beginsel, grondbeginsel: vreemde prinsiepe(s) d'TOP nao hawwej oet
- get weigerej 'ne maan van prinsiepe.
prins, prins, m., -e, prinske = a) vorstenzoon: dao is
e prinske geborej b) titel: - Hindrikj nog: evenals
in het A.N.: de - gespToke hObbej van de - gei koed
weitej de -e van de kerrek = bisschoppen, kardinalen enz.; e leve wie 'ne - = heerlijk.
[prins; prinse; prinske]

PROCESSIE

ss. pTins-gemaol; prinseleve; erref-, kroenprins.
afl. prinsdom; prinselik; prinses.
prinscs, prinses, v., prinsesse, prinseske = a) vorstendochter: de prinseskes gingen op sjaol met de
aander kinderj b) titel: - Wilhelminaj nog: e levensjewie'n-.
[pri:nses; pri:nsesse; pri:nseske]
ss. prinsessebuunsjes; erref-, keukeprinses.
prinsesseboon, prinsesseboen, v., -e; gwI. in de verkI.
en in het my. prinsessebuunsjes = suikerboontjes.
prison, prizz6ng of prez6ng, O. = gevangenis: in tegenwooTdigheid van de keplaon en d'n dokteT van 't - .
prittendere*; prittensie*; prizzedent*; prizzemere*;
prizzensie; prizzentere*, Z. pre ten d ere n;
pre ten s i e; pre sid e n t; pre sum ere n;
pre sen tie; pre sen t ere n.
proberen, probere of perbere, zw. = a) de proefvan
iets nemen: me kin dat liech ins perberej veer zulle 't
ins e jaor met dich perberej pTobeer 't ins, este dOrrefs
= waag het eens; b) trachten: iech pTobeerde much
vas te hawwe, meh jeweU dao laog iechj c) laatste
voorbereiding en vooroefening voor de dag der
lste H. Kommunie, gwl. in de infinitief en min of
meer substantivisch: daags te veure waos perbere.
ss. probeeT-, perbeeThood, -kleid, -pekske; pTobering,
perbering.
afl. pTobeersel, perbeersel.
probeer-, perbeerpekske*, 0., -s = nieuwe kIeren bij
gelegenheid van het "perbere": huip luij stante dan
al aon de deur um de kinder in hun perbeerpekske
nao de keTTek te zien goon.
proelide, pr6ssedee, O. of m. (-se- = -sao): 'ne nuije
(of: e nuij) - = methode, wijze van doen.
procederen, pr6ssedere, zw., (-se- = -sa-) = 'n proces voeren: dee boer welt - , meh dat perses geit 'T
verlere.
proces, 1, perses, O. en m., persesse, perseske =
a) rechtsgeding: 't - aon z'n brook kTiege = verliezen; met iemes e - hObbe; de - winne; b) afkorting van procesverbaal = e (of: 'ne) - kriege.
2, proses, O. en m. = a) peTses; b) verloop: wie mie
affekaote, wie langer 't pTOSes, wie mie dokters, wie
kOTter 't pToses.
SS. peTses-, pToseskoste.

peTsessieveendelke van Sjerrepenheuvel
processie, persessie, v., -s, persessieke = a) plechtige kerkelijke omgang: de - gOng oet in SlevTouWej
de - is aon 't trekke; de gToete - nl. zondag na
St.-Servaas, 13 Mei; bij uitbr. bedevaart: de -nao
Sjerrepenheuvel; b) groot aanta! personen achter
elkaar: dat waos 'n hiel - , wie de biJrregemeister
binnekaom met al z'n kinder; in - = in een lange rij.
ss. persessieveendel(ke), -voonsje; Sintervaospersessie.
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PROCESVERBAAL

'n persessie
proeesverbaal, persesverbal, 0., -verballe: dao heet
heer e - veur gekrege; de koste van 't -. De afk.
perses komt eveneens dikwijls voor: d'n deender
maakden 'm e perses; z. pro c e s.
Komische wijziging in: e propel persessjendaol aon
z'n brook kriege (1887).
produkt, produk, 0., produkte = a) voortbrengsel:
dao weurden allein LimbOrregse produkte verveerdigj
b) rek. uitkomst van een vermenigvuldiging: wie
vdol is 't - van 13 X 17'1
proef, proof, v., prove, preufke = a) toets, onderzoek naar de eigenschappen: 'n - numme met; op
- sjikke, werrekej iemes ze gedold op de - stellej
b) staaltje om iets te keuren: e preujke boter; dao
hobste noe 'n - van z'n zoegenaomde sjariteit =
bewijs; nog: de - op de som = doorslaand bewijs;
'n verbeterde - = drukproef, voorlopige afdruk.
88. proojbalans, -jaor, -kiske.
S8. proojdrejje, -drok, -nummer, -sjrij, -station (niet:
-statie), -stok, -tied; drok-, krach-, vuurprooj.
proeme(-)*, z. p r u i m e ( -) en vlg.lemma's.
proemeklaos*, m. = kluteklaos, z.a.
proemekrenkde*, v. = diarree in de pruimentijd als
gevolg van het eten van vee! pruimen.
proesten, protse, protsde, geprots (geprotsde)
heer protsde van de lach, wie heer dat zag.
ss. oetprotse.
proeven, preuve, preufde, gepreuf (gepreufde)
a) onderzoeken, hoe iets smaakt: preuf die boter
ins, is zeneet sterrek? orreges eve van - j (de) wien-j
b) ondervinden, leren kennen: noe moot heer die
erremooj ouch mer ins - j dao preujste de Mestreechteneer aon (of: in).
ss. veurpreuve.
ss.-afI. beer-, fien-, wienpreuver.
afI. preuverj bepreuve.
proever, preuver, m., -s, preuverke = iem. die proeft,
inz. iem. die veel alkohol gebruikt; ong. dronkaard:
'nen awwe - j dat zien -s, die kinne zich in wien.
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PRONK
proteet, proffeet, m., proffete, proffeetsje: geine is in ze land geierdj spott. - appelekitsj = profeet
die brood eet.
ss. prof!etemantelj ongelOksproffeet.
afI. proffetes.
proiessen, prof(f)esse, prof(f)esde, geprof(f)es (geprof(f)esde) = de kloostergeloften doen afIeggen:
vendaog weurde zusters geprofes Onder de Baoge; is
ze al geprofes?
professor, perfesser en perfester, m., -s, perfesserke,
perfesterke = hoogleraar; lange tijd en nog, ook
de naam voor leraar, onderwijzer: de -s van 't
kollezje in de Hellemstraotj 'ne - van Rolducj heer
is - veur de pianotes.
profeteren, profesijje, profesijjde, geprofesijjd =
voorspellen: wee hej toen dOrreve -, dat nog vendaog d'n daag me zeet: dat is sjterrek, zag Mambree! 'iech profesijj uuch, binne drijj jaor is heer
straoterrem.
afI. projesijjing.
profesijje < duo prophezeien. De vorm profesijje is
misschien een gevolg van homoniemenvrees (profiteren).
proietie, profesijj en profesijjing, v., -e = voorspelling: tet ins op m'n profesijj; wie, nao die profesijjing
d'n hellige baoj (een engel n.l.) noe zweeg.
Opm. projesijj heeft geen my.
prolieiat, perfiesia: - met d'ne meij.
profijt, perfiet en proffiet, 0., -e, perfietsje, proffietsje = voordeel, winst: veur hun - oetnao Aokej
dee is altied op ze proffiet oet; das - veur (of: in)
d'n asbak = als iets in huis onherstelbaar gebroken
wordt; e klei perjietsje.
afI. perfietelik, proffietelik.
profijtelijk, perfietelik en proffieteIik, bn., bw. =
a) voordeIig: e profietelik zeekskej b) netjes-voorzichtig; zuinigjes: dee kin dat zoe perfietelik daen.
profiteren, proffitere, zw. = a) voordeel of nut
trekken van; goed gebruik maken van: van de
gelegenheid - j b) zich bedienen van de opgediende spijzen en dranken: iech zal nog al get -, me
kump neet woer, van redelik wied; deze bet. wordt
tegenwoordig enigszins als vero. of "boers" aangevoeld; c) klaplopen: altied mer - , 't is 'nen echte
sjmachlap.
profundis (de), profundis (de), m.: 'ne - zinge, beije.
program(ma), program, m., -s, programme, progremke = Iijst, overzicht van hetgeen gaat gebeuren: de -neet euverlaoje, heer weurt met d'n daag
langer; de - van de vastelaovendsoptoch.
progres, progres, 0., in de zegsw. 't - klop miech
geld oet m'n tes = de vooruitgang veroorzaakt
aIIeriei onnodige uitgaven (Franquinet).
prOl(-), Z. p r u 1 ( - ).
promenade, prommenaad, v., prommenade, prommenaadsje = wandeIing: de dames maakde 'n
klein - door d'n lngelsen hoof.
ss. snijdersprommenaad, z.a.
promeneren, prommenere, zw. = wandelen: euver de
Vrietof-·
prompt, pront, bn., bw. = a) haastig, gezwind, juist
op tijd: 'n -e bedening, betaolingj b) juist: - op
tied kwaom heer eliken daag op sjaolj - (wie) z'nen
awwe = juist (als); - wie de drijj bestole luijkes
begoste rOnd te loere, huurde me Onderins 'ne sjnew =
juist toen.
pronk, pronk, m. = praal, schittering; ong. vertoon:
met - en praol; te - stoon, zitte, stellej alles veur
de - ; verg. b r 6 n k*.

PRONKEN

prooken, pr6nke, pr6nkde, gepr6nk (gepr6nkde) =
pralen, meestal enigszins oug.: met z'n kinnis - j
met andermans vere - .
ss. pronkjuwiel, prdnkstiJk.
afl. pronker, prOnksterj p7'Onkerigj pT6nkerijj.
ss.-afl. geprOnks, gepr6nk.
pront*; proof*, z. pro m p t; pro e f.
proof, ongebr.; vervangen o.a. door buut (= A.N.
buit).
proos*, 1, z. pro 0 s t; 2, = prosit.
proosdlj, proosdijj, v., -e = ambt, woning met aanhorigheden van een proost: de - van Meerse.
proost, proos, m., prooste = voorzitter van een
kapittel; kerke1ijke en wereldlijke waardigheidsbekleder (gesch.): de - van Meerse en d'n hoegproos
van Sinteroaos.
S8. hoeg-, 6ndeTproos.
afl. proosdijj.
prop, prop, m., proppe, prOpke = balletje deeg,
voedsel, papier: 'ne - pepierj de j6nges goojde met
pr(Jpkesj iemes 'ne - in de m6nd sroppej op de
proppe kOmme met getj ze kreeg 'ne - in de keel =
fig. het gevoel niet te kwmen slikken; bij verg.
Zlijj, heer waos 'ne - = kort, dik persoon.
88. pepierprop.
ss.-afl. proppesjeteT.
proper, propel, bn., bw., propelder, propel8te
a) zindelijk, net: 't is in dee kaffee neet - j 'ne --e
sjollekj eder - hoesvrouw gebruuk allein eus meTTeke
um te potsej b) netjes, behoorlijk: 't nejkiske woon
- trokgebrach; 't is zoe - kerelsjej nog: neinl die is
- = neen! die grap enz. is goed! ook pro per,
properder, properste.
88. kraakpropel, -proper (ook: krakende propel,
p7'oper),
afl. preupelkes, propelkesj p7'opeleteit; ook proper-.
properheid, propeleteit en propereteit, v. = zindelijkheid: dao geit niks bove de - .
propertJes, preupelkes en propelkes en preuperkes,
properkes, bw. = netjes, zinde1ijk: dejuffrouw had
preupelkes de telleure gewassej veer wlle dat ins preupelkes in orde make.
propos, z. a. pro p 0 s.
proppen, proppe, propde, geprop (gepropde) = met
kracht opvullen, stoppen: opein - ; geprop vol
(ook: pToppend vol, propvol) = tjokvoI.
proppenschieter, proppesjeter, m., -s = bekend jongensspeelgoed; spott. geweer: de koej6ng had twie
-s in z'n broketes.
protest, protes, 0., proteste, proteske = verzetaantekening: ze - hollep 'm neet; - aonteikene tege.
protestant, prot(t)estant, m., -e: de Sint-Metijs en
de Sint-Jaan krege de --ej 'nen deena bijj de --e.
ss. prot(t)estantekerrek.
afl. prot(t)estans.
protocol, prottekol, o. en m., prottekolle = 't - van
de 6ntvangs = de gebruikelijke voorschriften; 't van de notaris = het archief; - speule = een
bekend gezelschapsspe1.
afl. prottekolle (ww.).
protocoUcn, prottekolle, prottekolde, geprottekold
= a) het protocolspel spe1en: d'n hielen aovend-j
b) prutte1en: wat heet dee vent toch altied weer te -1
Mbste weer get te - = aan te merken?
prots-*, In vormingen als pr6tsautoke, -ingelke enz.
= klein, pieterig, onbeduidend, pruts-: 'ne nuijaorsbreef met e protsingelke d'rop.
protse*, z. proesten.
protsj*, in de zegsw. aon de - Zlien = diarree.

PRUIMEMONDJE

protte*, pr6tte, pr6tde, gepr6t = pruilen, maar sterker (z. een voorbeeld bij buik), moeke*.
p7'oUe = Rijnl. protten (Rh. wtb.) = o.a. miirrisch, eigensinnig hinbriiten; Schu. protten =
pruilen.
prousmedam*, v., -medamme = verwaande vrouw,
trots, ingebeeld schepsel; z. pro u z e* , p r u isen.
prouze*, z. p r u i sen.
prouzetig*, bw.: deejas Zlit - = met bulten.
provenu, provenu, m., provenuus = opbrengst,
winst: de - van dat st(Jkske land is neet neumensweerd.
provinciaal, provinsjaol, bn., bw. = 1, gewestelijk,
eigen aan, betrekkiug hebbende op een provincie:
't - bestuur; de --e Staote; e - belang; 2, m.,
Provinsjaole = hoofd van een orde in een kerkprovincie: de - van de broune, de zjezwiete; 3, Provinsjaole, my. = Provinciale Staten.
proggel* of progkel*, my. = slaag: - kriege.
pruggel = duo Priigel, Gents: preugel.
afl. pruggele, prugkele.
pruik, pruuk, v., pruke, pruukske = a) valse haardos: 'n - drage; de pruke raakden oet de mode;
b) woeste onverzorgde haardos: wat 'n - , laot dich
d'n haor snijje; c) ouderwets man: die (aw) p7'uke
moten oet de gemeimeraod; nog: eine z'n - oetkern,me
= de waarheid zeggen, een standje maken.
[prtluk; prUke; pruukske]
ss.prukenned;bokkepruuk.
ss.-afl. p7'ukemeker.
afl. prukerig.
pruikerunakersdrafje, prukemekersdrefke, o. =
enigszins gejaagd: op e - kaom heer aonloupe.
prullen, ongebr.; gwl. (maar sterker) mOtse, moeke,
proUe.

'nproum b
prufm, proum, v., proeme, pruimke = a) bekende
vmcht; de boom: dikke, blauw, geel proeme; iech
aot mich ins aon proeme stief; 'n - in meij is zoev4iJ1
weerd es 'n eij = onverwacht ge1uk verschaft buiteugewoon genot; proeme plante; b) stukje pruimtabak: met 'n veerse - in z'n maul; nog: proeme
kriege (of: rape), van de proeme kriege = s1aag,
klappen, ook fig.; das neet veur de proeme = is
heel wat waard; iech Zlit hijj neet veur de proeme =
ik zit niet voor niets, om niets te doen, om mij niet
te kunnen doen gelden enz.; 'n - inMbbe = aangeschoten zijn.
[prou:m; pr6eme; prui:mke]
ss. p7'oemeboum, -krenkde, -stein, -toert, -vlaoj; p7'oemenned; eijer-, tabaks-, zoerproum.
afl. proume (ww.).
pruimemondje, proememuilke, 0., -8: geer met euT
zeut - , verlaot noets mien gedachte = lief mondje,
gezichtje; Moent m'n levensdaog met eur sjoen en
zeut -; -s make = een gemaakt lief gezicht
trekken.
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PRUIMEN
pruimen, proume, proumde, geproump = a) tabak
kauwen: iech proum noets, iech rouk allein piepe,
zag Pah6nk; b) smakelijk eten: dao zaote ze stellekes

in 'n heukske te -.
ss. proumtoubak.
afl. pruimer; z. d roo g p r u i mer.
Pruis, Pruus, m., Pruse, Pruuske: in het oude spotliedje: - , veur twie sent gruus, veur twie sent leim,
dan k6mme aile Pruse biejein; de beste - heet nog e
peerd gestole = deugt niet veel.
[Pruus; Pruse; Pruuske]
afl. Prusies, Pruzin, 't Pruses.
II pruisen, prouze, prousde, geprous = a) blazen
van katten: es dee kater zoe snachs lik te - en te
grouze, dat is ouch neet louzig; ze prousde wie 'n kat,
die ze mosterd aon hiior neus hadde gesmeerd; b) opgeblazen doen: e snuutske, dat prous van "verwaandheid", met wengskes wie 'n merket6n.
prul, prol, m., proIle, prolke = vod, lor, waardeloos
ding: wat 'ne - hObste dao noe toch gekoch; doeg toch
al die prolle weg; bij verg. zoe'ne - van 'ne vent.
ss. prolleboel, -korref; prol(le)werrek.
[prol met sleept.; pro:Ile; pro:lke]
afl. proUetig, prollerig; prollerijj.
pruts, prutske, 0., -s = onbeduidende kleinigheid:
e prutske s6kker.
Opm.pruts- (voorvoegsel) ongebr.; z. p r 6 t s ( - )*.
prutsen, prutse, prutsde, gepruts (geprutsde) =
knoeien, onhandig bezig zijn met: aon 'n klok zoe
lang -, tot ze hielemaol kepot is.
afl. prutser; gepruts.
pruttel(-);pruuk*;pu*, z. preutel(-)*; pruik;
p 0 0 t (pu vermeldt Jaspar ook in de bet. van
een ouderwets kaartspel).
publlek, publiek, 1, bn., bw. = openbaar: de eksames
zien - ; e - geheim; wienie weurd 't (angazjemint)
-? get - verkoupe; -e werreke = van de gemeente
uitgaande, ook: gemeentelijke afdeling die hiervoor zorgt; 2, o. = a) de mensen, het gehoor, de
bezoekers: 't - waos neet k6ntent; b) het openbaar:
iemes in 't - belachelik make.
[pubIiek; publieke]
pudding; pufferke*, z. pod din g; po ff e r.
pui, ongebr.; gwl. 6nderslaag of gievel.
puik, puik, 1, bn., bw. = best, uitmuntend: --en
draank; dat werrek is - in orde; 2, o. = 't - van de
Mestreechter meidskes.
[puik; puike]
puilen, puiIe, puiIde, gepuild = buitenwaarts uitzwellen: de ouge puilden 'm oet z'ne kop.
puile in aIle vormen stoott.
ss. oetpuile.
puime*, m., -s = a) vervelende, akelige vent; onnozel iemand: zoe'ne - is euveraal oetgek6ts; 'ne van 'ne vent; b) afval: de res leet heer ligke es de -.
[puime; puimes]
puime, verwant met A.N. puin; Rijnl. kent puime
ook in de bet. van stoppels en overdr. Pobel,
Gesindel; Schu. puime = sui, snul, lummel.
puimezeiker*, m., -s = puime a, maar sterker (plat).
puimezeiker = RijnI. Pauneseicher, Pomezeker
(Rh. Wtb.).
puimsteen, pumpstein, m.: e stOkske - ; d'n ink
krijgste van d'n vinger aof met (get) - ; verg.
p 6 m pst e i n* (= pompsteen).
puin, puin, 0., -e = 't - wegruime; de --e in de stad
vorremde 'n tristig geziech.
[puin; pui:ne]
puip*, m., -e = klein dik iemand. [puip; pUipe]
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PUNT

= etterzweer(tje): met
e geziech vol puiste; zich e puiske opekretse.
[pui:s; pui:ste; pui:ske]
pukkel, pukkel, m., -s, pukkelke = puistje, zweertje:
heer kreeg euveraal op ze lief pukkelkes; verg.
p6kkel*.
I puI, pm, v., polle, polke = kruik; brede, hoge vaas:
de wins mesjiens e stel poUe en nog get klein prolle;
twie polle van Dellefs porselein st6nten op de sjouw.
II pul, pol, v., polle, polke = a) jonge kip: 'nj6ng hin
is e kuke, zoelang ze piep; piep ze neet mie, dan
verandert ze in 'n - en geit eijer legke; b) jong
meisje: 'n flinke, j6ng - is zier gezeuk.
ss. polle-eijke, poleijke.
pulver, pollefer, m. = buskruit: dee heet ouch de neet oetgev6nde; pollefer-op verbrand = tot as, geheel verbrand; dat (of: dee) is geine sjeut - weerd =
niets.
ss. polleferdamp, -kamer, -maggezijn; z. ook
pol I e fer tor e*.
pum*, m., pumme, pumke = (bastaard)hond:
d'n eigeneer van dee basterd zag, tot 't 'nen dobbel
gepoedelde - waos; de hun van de mellekboere hedde
toen -, wie allewijl MaaJ.
pum, samenhangend met A.N. pummel; z. ook
poemel*.
pumpel(-)*; pumpstein*; punch, z. pi m pel ( - );
p u i m s tee n; p 0 n s.
punctum, in de zegsw. punctum, zag Oppendrees =
het is genoeg! de zaak is uit!
Oppendrees, volgens Franquinet een Maastrichtenaar, die steeds punctum zei.
punder*, m., -s = weegschaal, unster, ponder, enigszins vero.
pundere*, punderde, gepunderd = op de hand het
gewicht schatten.
pundere afl. van punder, ponder = weegschaal,
unster.
pune*, puunde, gepuund = zoenen, kussen: heer
puunde hiior op hiior wang; ze puunde zich = kusten
elkaar; 't meidske puunde ze pupke en leet zich zellef
door ze meerke -; - is kaof, dee 't neet gere heet,
veeg (of: wis) 't zich aof = een zoen, als 't hart niet
meespreekt, is van geen betekenis, kan niet deren.
ss. puunhenneke, -hensje.
pune, klanknabootsing met Umlaut uit poene(n)?
Rijnl. punen, piinen o.a. met de bet. van kussen;
Schu. poenen, ponen, peunen, punen = kussen,
zoenen.
pungel, pungeI, m., -s, -e = a) zak, bundel: de sm6kkeleer goojde z'ne - achter 'n hek, wie 'r de k6mmieze
zaog; b) voddige kleren: wat hObste dao noe veur -e
aon?
pungel = pongel; z. Wdb. i. v. pongel; Ak. Piingel.
afl. pungele (= slordig bij elkaar pakken).
Opm. pungel in de bet. van unster is ons onbekend,
ofschoon deze betekenis weI eens vermeid wordt;
z. echter pun d e r ( e )*.
punsjesbensje*, z. pun t boo r d.
punt, punt, 1, O. en m., -e, punsje = a) stip: de punsjes
op de i zette; b) bepaalde plaats: van dat - heet me
e sjoen oetziech; c) onderdeel van een gesprek, lezing
enz.: euver dat - waore ze 't neet eins; -e van
behandeling; d) merk, aanduiding; maat van winst
of verIies: heet heer gooj --e veur rekene? dat is 'ne
goje - veur us; nog: op 't - stoon (of: zien) van te
vertrekke = gereed om; 2, m., -e, punsje = a) spits,
uiteinde: 'ne nuije, sjerrepe - aon ze potloed make;
b) sluitteken: zet dao 'ne - , geine komma; nog in
puist, puis, v., puiste, puiske

PUNTBOORD

PUUR

allerlei zegsw. evenals in het A.N. o.a. OOt waos in
de punsjes = keurig in orde; get in de punsjes kinne
= tot in bijzonderheden; 000 k6ste e punsje aon
zoeke = een voorbeeld aan nemen; slagerst. punsje
= slip van de lende.
[pilnt; pilnte; pilnsje]
ss. puntbeerdsje, -iezerj z. ook de hieronder volgende
lemmata; MaoBpuntj oetziechs-, stand-, zuidpuntj
sigarepunsje.
ss.-af!. punteslieper.
afl. puntelik, puntig.
puntboord, punsjesbensje, 0., Os: op taoJel laoge Pa
z'n glasees, ze wit strikske en ze - .
puntboors*, v. = slagerst. puntborst; z. afb. bij
beest.
puntdraad, 1, puntdraod, m. (als collectivum en als
voorwerpsnaam): met - ooJsletej sjiUJr d'ne jas neet
aon dee-.
2, pindraod, m.
3, tankelendraod, z.a.
puntellk*, bn., bw. = nauwgezet, keurig, net: altied
- in 't zwartj de kinder - verziJTTegej - , op klokslaag ach ore, waos heer altied toes.
an. puntelikheid.

puntere
punteren, puntere, punterde, gepunterd = met een
pontje varen op de Maas.
puntig, puntig, bn. = scherp, spits toelopend: die
-e stein dao lijje de ben van.
an. puntigheid.

puntvlaoj*, v., -e = in puntvormige delen gesneden
en in die vorm verkochte via.
pupil, pupel, 1, v., pupelle = oogappel: blouw
ouge met zwarte pupellej 2, m. -v., pupelle =
pleegkind.
ss. pupellesjool.
pupitre, pepieter, m., -s (pe- = pa-) = lessenaar: op
'ne groete - laoge alderleij peperrej achter z'ne zitte.
pupke(s)-oJifant*, o. = dikke, logge vrouw, meisje:
ze hedden hliiJr - j en wat deeg - , wie veer allemaol
de beTTeg op lepe?
pupke(s)- = wijfje(s)-; z. pop 1, b.
I pups*, = pips, z.a.
n pups*, v., pupse, pupske = a) vervelende akelige
vrouw, meisje; spook: 't is 'n echte - , iech kin ze
neet mie zien (of: ruke); b) oogvuil: doeg duch de-e
oet d'n oug; nog: kiek oet d'n pupse = uit je ogen
(plat).
pupstrijn*, v., -e = pups* II a.
-mjn = eigeunaam; verg. g r i e s p i e*, I 6 mmel e p i e*, k I ute k I a 0 s*, s I a 0 j g r e e t*
enz.
puree, puree, m. = tot pap geperste aardappelen,
tomaten enz.: 'ne lekkere - van rinsvleis.
ss. eerappelepuree.
purgeren, purgere, zw., dikwijls pregere; z. p r egee r j a s*, 0 e t pre g e r e* .
purper, porreper, o. en m. = a) de kleur, de verfstof
purper: met -- geverreJ; b) stuk purperen stof;
mantel, kleed "tn purperen stoffen: 't - van de
bissjoppe staok sterrek aoJ van de zwarte kleijer van
de zusterkesj 'ne mantel van - of 'ne p6TTepere
mantel; heer heet 't - gekrege = is prelaat, bisschop
geworden.
ss. piJTTeperkleur, -mantel, -roed.
af!. piJTTepere (bn.).
put, pot, m., potte, potsje = gemaakte diepte, geboorde opening in de aardkorst; schacht: 'ne - graovej
zegsw.als in het A.N. o.a. wee 'ne - (of: 'n koul)
graof veur 'nen andere, velt zelleJ d'rin; deep in de zitte = in verlegenheid, diep neerslachtig (verg.
put van het ganzenbord); es 'nen aandere in de
- sprink, hoo!stiech 'm toch neet nao te springe
= als iem. iets doms doet, hoef jij hem dit niet
na te doen.
ss. p6thaok; beer-, kool-, regep6t.
afl. z. k a 0 I pot t e r; p6tte (ww.).
putjessehepper, z. s j i e t e k 0 u I eve g e r*.
putten, potte, potde, gepot (gepotde) = a) water
ophalen (uit een put): water - j b) halen uit, te
weten komen: boe pot dee maan OOt allemool oet?
putter, potter, m., Os, potterke = distelvink: bookvink, -, sijs en vink, graassjieter en nachtegaol, die
bedaanke uuch allemool.
puun*, m., pune, puunsje, puneke = zoen, kus: dao
gaove ze ziech d'n ierste - ; gee! miech 'ne - , mouske,
e klei, klei puneke; ze k6mme neet vrijje met 'ne stek,
meh met 'ne - en 'ne lekj z. pun e*.
puunhenneke*, -hensje*, 0., -s = kushandje: alloh
Majke! gee! miech ins e - j dee kin iech kriege met e
- = gemakkelijk.
puur; puutsje*, z. p e u r*; po 0 t ( j e ).
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RABATSCHAAF

Q

Q
q, q, v., q's, q'tje: de q weurt in 't Mestreechs gewoenlik gesproke en gesjreve es k, de qu es kw of k.
Opm. De meeste vreemde woorden of bastaardwoorden, die met q of qu beginnen, worden in
deze lijst met k of kw gespeld en zoeke men dus
onder k, kw. De hier, onder q, qu opgenomen
woorden, worden gwl. nog aldus gespeld maar
verschiIIen in genus met het A.N.
quadrille, quadrille, m., os: iech kin wei nog 'ne - of
'ne wals, 'ne polka danse, meh die nuij dens kin iech
neet; spr. uit: kadriel, of kadrielje. Dikwijls ook gespeld kadriel(je), z.a.

quatertemper(dag), quatertemper(daag), m., -daog:
deze week zien de quatertemperdaog; ook: 't is vendaog quatertemper; spr. uit: kwattertemper. Dikwijls ook gespeld kwattertemper, z.a.
quatre-mains, quatre-mains, 1, bw.: - speule; 2, m.:
'ne - speule; spr. uit katteremae.
qul-pro-quo, qui-pro-quo, m., qui-pro-quo's = verwisseIing, misverstand: e blijjspeul vol qui-proquo's: spr. uit: kie-pro-kwo.
qul-vive, qui-vive, m., in de zegsw. op z'ne - zien =
op z'n hoede; spr. uit: kie-vief.

R
r, r, v., r's, r'ke: de r neet oetspreke; die groete T
beteikent Rieks.
raad, raod, m. = a) aanbeveling om iets te doen, te
latcH; voorlichting: iemes 'ne goje - geve; kump
tied, kump - ; met - en daod; j6ng luij :den gaw
met -, aw luij liere diech de daod; b) adviserend of
besturend college; inz. gemeenteraad: d'n Hoege
Raod; lid van de - zien; de - woos k6mpleet.
ss. raodltoes; raodsbesluut, -hier, -lid, -vergadering;
erreme-, familie-, gemeinteraod enz.
ss.-afl. raodgever, -geving.
afl. 6nraod.
raadgek*, bn., bw. = stapelgek.
raadsel, raodsel, 0., -s en -e, raodselke = a) (dikwijls
in de verkl.) iets waarvan de zin, de betekenis moet
gezocht worden: riiodselkes opgeve; kinstiech 't raodselke: wieviiol krolle zien in 'ne rechte verrekesstart?
b) dui8tere zaak: boe dee aon de sent kump, is miech
e groet - ; de --e van de touwk6ms.
ss. raodselbeukske.
afl. raodselechtig(heid); 6ntraodsele.
raadskelder, raodskelder, m., -s = stadstaveerne:
de Mrregemeister opende de nuije - in de vreuger
Landscrone.
raadzaam, raodzaom, bn., bw. = aan te raden, heilzaam: 't is neet erreg - in deen duuster de weeg
euver te steke.
raai, raof, m., raove, raofke:j6ng raove zien veur vdol
luij e welk6m peuzelke; ze stele wie de raove; 'ne peekzwarte - , 'n door en door lielike bies.
ss. raovebek, ones, -veer; peerdsraof.
raagbol; raai, ongebr.; z. 8pinnekop; reij*.
I raak, raak, bn., bw. = a) geraakt, het doel treffend:
'ne Take sjeut; dat waos -, kaom - oon; b) ad rem:
'n rake opmerreking; die waos - huur! nI. dit gezegde, antwoord, die opmerking.
S8. Wkraak.
II raak*, raak, m. = gehemelte: d'n erreme j6ng hat
geine - ; m'ne - is 6ntstoke.
raak = duo Rachen.
III raak (hark), ongebr.; z. h ark.
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raam, raom, m., -e, raomke = Iijst van schilderijen, portretten: loot dao 'ne - (e rliiJmke) umzette; in de in het A.N. gebruikelijke bet. van
venster ongewoon of als HoIIandisme aangevoeld. A.N. de ramen wassen; Ma. de roete (of: de
vinsters) wasse.
raamkozijn, ongebr.; z. (v ins t e r ) I ate j*.
raap, z. r e u b*; raap komt in enkele S8. voor.
raapkool, kuulderaap*; z. k 0 0 I r a a p.
raapstelen, steel, m.: deze middag hobbe ver veur 't
iers dit jaor -.
raar, raar, bn., bw., rare; raarder, raarste = a)
vreemd, eigenaardig, dikwijls ong.: 'ne rare vent;
'ne rare smaak hobbe; dat is e - zeekske = enigszins
verdacht; iech veul miech zoe - = draaierig, misselijk; b) zeldzaam: 'ne rare poszegel; de gooj j6ngluij
zien tegeswoordig - = gezocht; nog: neet vdol raars
= niets bijzonders, niet veel zaaks.
afl. raarheid, rarigheid.
raat, raot, m., -e; gwl. in de ss. honingraot.
rababbel*, m., -s = klap, oorveeg; k1emt. op -bab-;
Z. I a b a b bel.
Rijnl. Rababbel = Ohrfeige (Rh. Wtb.).
rabarber, reberreber, m. = bekende groente: - en
zenisblajer; dit joor is de - gojekoup; 'n vlaoj met
spijs van - ; spr. uit: raberrabar.
ss. reberrebersjruupke, -steel, -vlaoj, -wortel.
rabat, rabat, O. en v., rabatte = a) korting: met vief
persent -; b) sponning: de roet rammelde in de -.

'n rabatsjoof
rabatschaaf, rabatsjaof, v., -sjaove = schaaf om
sponningen in het hout te schaven: de - laog bijj
de plaanke, boe de rabatte m6sten aon k6mme.

RABAUW

RAKEN

rabauw, rabaw, m., rabawwe en rabouw, m., -e =
a) grauwe renet: kOTpenduus, rabawwe, kiJllemennekes zien bekinde soOTte van appelej b) deugniet, landloper, boef: histories van rabawwe en mMrdeneers
woorte verteld, tot de aonhuurders neet mie nao bed
doTTeve goon, z6ndeT ins d'rooder geloerd te Mbbej
z.ook rabouw*.
rabaw*, z. rabauw en rabouw*.
rabbelen, rabbele, zw. = aBel en onduidelijk spreken:
neet zoe - , este dich beijs.
ss. aofrabbele.
rabbijn, rabbijn, m., -e of rabbi, m., rabbi's: de van de joede.
ss. oppeTTabijn, -rabbi.
rabot* of rebot*, in de zegsw. op - goon, zien = aan
de zwier (re- = ra-; klemt. op -b6t).
rabOt < fro ribote.
rabonw* en rabaw*, in de zegsw. rabouw goje, smiete
= geen enkele kegel omverwerpen of met de bal
de zijschutten raken: dee smeet - al hiel brutaolj
dan is 't neet - , flan huurl me Mera klinke (1868).
rabouw <fro rabat, billes de rabat = kegelworpen,
waarbij de bal tegen de zijschutten aankomt.
rabzjie* of rebzjie*, m. = bijeenraapsel; uitvaagsel:
get rabzjie van appele; met dee rebsjie oet de Stokstraot moste dich neet aonlegke.
Schu. vermeldt als Ma. rabjee (?) = afval. Deze
spelling is weI zeer misleidend. Rijnl. rebbi = afval
(Rh. Wtb.) <fro rebut? of een afl. van rapen?
raee, rees, m., rese, reeske = a) snelheidswedloop,
ren: de - winnej b) plotseling snel rijden, lopen:
en wen inins 'ne - en heer bleef achter.
ss. reesbaon, -fiets, -010, -wagel.
afl. rese (ww.).
raeen, rese, reesde, gerees (gereesde) = snellopen, rijden: dat is neetrijje, flat is - j vlaak veur de CaubeTTeg
begos heer te - en niemes kos 'm mie bijjhawwe.
afl. reserj gerees.
raeheveu*, z. ret s j eve u*.

ss. rajerboot, -kas, -weTTekj achter-, fiets-, kam-,
meule-, stuur-, tand-, wateTToodj radbrake (niet:

rood-, weI vero. raobrake).
ss.-afl. rajermeker.
II rad (vlug), ongebr.; gwl. gaw, vief enz.
radbraken, 1, radbrake, radbraakde, geradbraak
(geradbraakde) = vero. rechtspleging: vreuger
WOOf't 'ne sjellem gehange of 'ne mMrdeneer gekiJp,
geradbraak of geviedeldj bij uitbr. veer kaome geradbraak oet die aw koutsj 'n vreemde taol - = slecht
uitspreken.
2, raobrake; slechts eenmaal ontmoet: ze mote ze
raobrake, die sjelleme (1888).
raden, raoje, raojde, geraoje = a) raadgeven, aanraden: iemes 't beste - ; laot diech - j 't is diech
geraoje menneke (als dreigement) = pas op; b) gissen, vermoeden: nao get - ; noe geef iech uuch te - ,
wee flat waor.
ss. aon-, aofraoje.
afl. raojerj raodselj raodzaom; veTTaoje.
radieaal, 1, raddikaal, bn., bw. = ingeworteld, grondig, diep: 'n - verandeTingj - veranderdj - anders.
2, ratsekaal, bw. (e = a) = geheel en al: de kinder
hObben alles - opgegete; - weg.
rat8ekaal = Rijnl. ratzenkahl (Rh. Wtb.).
radijs, redijs, v., redijze, redijske (re- = ra-): e biJsselke redijzej jang redijskes.
rafelen, 1, ruffele, ruffelde, geruffeld = loslaten van
draden: die wol ruffelt eTTeg.
ss. oetruffele.
afl. veTTUffele.
2, raofele, raofelde, geraofeld: de brook is van Onder
geroofeld.
ss. oeteinraofele = de draden uit elkaar halen.
raflel*, v., -s of -e = een grote menigte: 'n - kinder;
dat is 'n hiel - beukj 'n - hun.
raffel < fro rafle; verg. faire une rafle = alles inpikken, een razzia houden.
rail, z. s pin rag, s pin new e e f s e 1.
rail, reel, v., -s = spoor-, tramstaaf; richel: tOsse,
langs de -s van d'n treinj op -s loupe.
ralsonnabel, rizzenabel of rez6nnabel, bn., bw. (re= ra-) = voor rede vatbaar; redelijk: 't liek miech
'ne -e minsj flat is - gesproke.
rakelen, raochele, raochelde, geraocheld = poken:
in de kachel, in e vorke - .

e raocheliezer

'ne rajermeker
I rad, raad, 0., rajer, reedsje = a) wiel: 't - van 'ne
wagel, e masjien, 'n gerlozjej e zwoer iezere masjien
met drijj haute rajerj fien reedsjesj in zegsw. evenals
in hetA.N.: iernes e -veurde ouge drejje (of: make)
= bedriegen, misleiden; 't vijfde - aon de wagel =
overbodig en hinderlijk; 't - van fortuin; meister,
't - drejt = misleidende kwajongenswaarschuwing
tot een voerman; es m'n tant rajer had, dan waos 't
'ne verhuiswagel (tegen es-zeggers); 'ne verhuiswagel
zander rajer = dikke, zware vrouw; b) vero. strafwerktuig: heer greujt op veur galling en - .

rakelijzer, raocheliezer, 0., -s = ovenkrabber, pook:
de maog heet 't - met nao de keuke gen6mme.
raken, rake, raakde, geraak (geraakde) = a) treffen
door een stoot, schot, slag: de petTijs is geraakj in 't
hart - = eig.; fig. treffen, roeren; b) betreffen,
aangaan: flat raak dich neetj c) aanraken: de bal
vloog euver 't net, zander 't te - j d'n 010 heet 'm
evekes geruakj d) komen tot, geraken tot, worden:
aon 't praote, in gesprek - ; in brand - = vlam
vatten; van z'nen aperpo - (of: aofrake) = de
draad kwijt raken, van zijn onderwerp afkomen;
van ze stiJk - = verlegen worden; od de mode - j
nog: heer heet 'm (good) geraak = flink gegeten,
gedronken; dat waos flao van raak 'm = dat was
raak; rakende eus reis = betreffende.
ss. raaklijn, -punt; aon-, oof-, oetrake.
afl. gerakej rakelings.
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II RANG

RAKET
raket, raket, 0., rakette, raketsje = slagnetje in
(houten) omraming met handvat: e nuij - en nuij
balle, dat zal plezeTig speule zien.
ss. rciketsteel; tennisrciket.
rakker, rakker, m., -s = kwajongenj niet ongebr.,
maar vroeger gwI. vervangen door strabender,
bregang, z.a.
fro raccordement = afderakkordemint*, 0., -e
ling van (aardewerk)industrieen waar transportmiddelen en opsiagplaatsen zijn ondergebrachtj
ook: partikuliere verbindingsspoor van een fabriek
met de sp'oorlijn.
ram, niet gebr.j gwi. sjaopebok, hamel.
ramassere*, z. ram m e s e r e*.
ramen, raome, raomde, geraomp (geraomde) = begroten, schatten: de koste woorte zoe get geraomp op
Mnderd galle.
afl. raoming.
ramenas, rammenas, v., rammenasse, rammeneske:
rammenasse en redijze; de sjelle van de - .
ss. rammenas(se)smaak.
ramente*, ramende, gerament = rommeIen, dof
Iawaai maken: 't is deks, oj ze met zwoer dinger
ligke te-.
ramente = Rijnl. ramenten = Lii.rm machen (Rh.
Wtb.)j Schu. ramenten = moossen d.i. o.a. ruw te
werk gaanj (eveneens als rammeIen) klankschilderendj verg. Wa. rameter = caqueter, bavarder, dat
weI verwant zal zijn; Twents-Achterhoeks remeenten = stoeien, Iawaai maken.
rammeien, ongebr.j vervangen o.a. door b6nkere,
p6nkere.
I rammeiaar, remmeIeer, m., -8, remmeIeerke =
mannetjeskonijn, -haas: mennige moor oj - woort
veur de kerremes opgezat um te maste.

I ramp, ramp, m. en v., -e: die euverstrouming waor

'ne - veur Mestreech.
[rfLmpj rfLmpe]
ss. natuur-, sjeepsramp.
aft. rampzaolig(keid).

<

'n ramp II

II ramp*, v., -e = trapboom.
ramp = fro rampe, duo Rampe.
rampenere*, zw., gwI. verrampenere = beschadigen,
vernielen.

'ne rampeno
'ne rammeleer

0., -s = kinderspeeItuig:
't zellevere - waor kepot gegaange; (oud liedje) zus,
zus, me remmelke, me remmelke is kepot, iech hOb 't
laote make en 't kos miech 'n kehot.
rammeien, rammeie, zw. = a) leven, geraas van in
beweging gebrachteloszittende voorwerpen maken:
met de sleutels - ; die rammelt mer d'n hielen daag
op dat tikketcikkebreed; aon de deur - ; iech rammel
(of: m'ne maog rammelt) van d'n Mnger; b) heftig
schudden, slaan: iemes doorein - ; z. ook r i e mel e.
88. rammelkas, -kous; aojrammele.
afl. rammeling; remmelke; gerammel, gerammels.
rammelkast, rammeIkas, v., -kaste en -kes = min.
(oud) muziekinstrument inz. pianoj ook: oud rammelend voertuig: boe kumste aon die -1
rammenante*, my. = overblijfselen v. e. maaltijd,
kliekjes: veer kaome te laat en mooste k6ntent zien
met de - .
Bijv. ammerante, awmerante.
Rijnl. ramenante = Essreste (Rh. Wtb.)j Schu.
rammenante = o.a. overschotj Tei. uitschotj via
fro uit Lat. remanere = overblijven.
rammesere*, zw. <fro ramasserj term in de aardewerkindustriej z. moe 1*.
Rijnl. ramessieren = in orde brengen inz. gereedschappen (Rh. Wtb.).

II rammeiaar, remmeike,
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rampeno*, m., rampenoos = vero. koffiezeef, -filter:
macik get kOjfie, meh door de - (klenit. op ramo;
e = a).

rampeno < wa. rampono.
rampIassant*, m., -e < fro rempla98Dt = plaatsvervanger.
S8. ramplassantestelsel.
rampiassere*, zw. < fro remplacer = vervangen.
rand, rand, m., ren en reng, rensje = buitenste omtrek, onilijsting, boord, kant: aon de - is 't leer get
verslete; de - van 't pepier, 'ne mouw, de taojel, 'nen
hoed; met e rensje van goudgaloen aojgezat; heer had
e paar zwarte reng Onder z'n ouge wie 'ne blozer = wallenj de - van 't graaj = de nabijheid van de dood.
[rAndj re:nj re:ngj re:nsje]
ss. randgemeinte, -sjnj; achter-, bos-, bove-, taojel-,
viiOrrand.
ss.-af!. randversering; z. ook r eng e*.
I rang, rang, m., -e: a) rij, reeks: op d'n ierste zitte; b) volgorde, waardigheid: d'n ojjeseer is in bevorderd; 'nen hoege -in de maotsjappijj; c) stand:
aile --e van de stad waoren op 't ies.
[ra:ngj ra:nge]
ss. ranglies, -nammer, -orde, -siejer, -sjikke; ofjeseers-, veurrang.
II rang, rang, 1, tw.: - , - ging de bel; 2, m., -e =
naam v. h. geIuidj ruk: 'ne - aon de bel en wen oppe
luip.

RANGEREN

RATTELJEE*

rangeren, ranzjere, zw.: a) in orde brengen, regelen,
ordenen: alles waos good geranzjeerd en stlmt op z'n
plaots; 't lievend - = het linnen inruimen; b) op
een ander spoor brengen: de bereer is touw, ze zien
aon 't - ; c) refl. zich, zijn uiterlijk behoorlijk verzorgen: dat miiogske is altied good geranzjeerd (of:
geregeerd).
ss. ranzjeerlokkemetief, -terrein; oet-, wegranzjere.
afl. ranzjeerder; ranzjasie.
rangkuun*, v., z. w r 0 k.

rappor*, O. = schoenmakersgereedschap om lijnversiering aan te brengen aan de hak (-por fr.
uitspr.).
rapport, rappoort, 0., -e = a) bericht, verslag: wie is
't -? b) betrekking: in gooj rappoorte stoon met
iemes (of: zien met iemes).
I ras, ongebr.; gwl. guw, vlOk; verg. rap.
II ras, ras, 0., rasse = groep individuen: van zuver= afstamming; dao zit - in = pit; good - verluichent zich neet = de goede eigenschappen der
ouders gaan meestal over op hun afstammelingen.
ss. rash6nd, -peerd; rasech, -zuver; rassehaat; diere-,
minseras.
rasp, raspel, v., -s, respelke = vijlwerktuig: met de
- de neutemesjaot fien vrieve.
afl. raspele (= raspen).
rastering, rasterwerk, ongebr.; vervangen o.a. door
hegke, iezer-, tankelendraod.
rat, rat, v., ratte, retsje: las van ratte hObbe; 'n sjlOm
rat = slim kind, meisje, vrouW.
SS. rattekroed, -nes, -val; kelder-, waterrat.
ss.-afl. rattevenger.

'n raspel
ranjek6mpanje*, v. = bende, troep: op reis met de
ganse - ; z. f 1 its b 0 e r (krijgerstjesspel).
I rank (twijg), raank, m., -e: de -e van de welle
wiegerd.
II rank, ongebr.; gwl. slaank; z. ook g 6 t s j.
rans, ongebr.; z. gats*, garstig.
I ransel, ransel, m., -s, renselke = a) rugtas: in z'ne
- had de seldaot e paar zokke; b) lichaam; buik:
iemes op z'ne - geve; stop diech d'ne - mer vol met
die erretesop.
ss. seldaoteransel.
II ransel, ransel, m. = slaag: - kriege; iemes e pak
-geve.
afl. ransele (aofransele); ranseling; geransels, geransel.
ransig, ongebr.; verg. ran s.
rantsoen, ransoen, 0., -e, ransuunsje = afgepaste
hoeveelheid, portie spijs, drank: de luij wooTten op
- gesteld.
ss. broed-, mellek-, vleisransoen.
rantsoeneren, rans6nnere, zw. = beperken binnen
een vastgestelde maat: 't vleis woort geransonneerd.
afl. rans6nnering.
ranzjasie*, v., -s = regeling (dikwijls enigszins ong.):
dat waos miech dao ouch 'n - , alles leep doorein;
van wee is die -? wat is dat veur 'n -/
rao( -)*; raoehel( -)*, raodsel*; raoje*; z. r a ( - );
r a k e 1 ( -); r a ads e 1; r a den.
rap, niet gebr.; gwl. vervangen door guw, vlOk, vief
enz.; verg. r a s.
I rapen, rape, raapde, geraap (geraapde) = met de
hand oppakken, verzamelen: eijer -; nog: heer
heet ze (of: van de neut) geraap = slagen gekregen,
pijn geleden.
ss. bijjein-, oprape.
afl. raper; geraaps, geraap.
II rapen(-), z. r e u b e ( - )*.
rappeiement, rappelemint, 0., -e = standje: e kriege; dat - waos ten volle verdeend.
rappeieren, rappelere, zw. = herinneren: welste miech
d'raon -? refl. iech rappeleer miech dat neet mie
good.

ratel of klepper in de kerrek
ratel, ratel, v., -s, retelke = a) houten klepper: me
hoort in de mes neet mie de bel, meh allein de -;
b) mond: haw d'n -; c) inz. van vrouwen:rammel:
't is miech 'n -.
afl. ratele (ww.).
rateiaar, rateleer, m., -s en ratelere = zwetser,
rammel; ook wei van vrouwen: dee kint z'n maul
noets hawwe, dee -, de weurs 'r douf vaan.
rateien, ratele, zw. = a) min of meer helderder gelui den maken dan rammelen: de koutse ratelde
euver de brok; d'n donder ratelt; b) kakelen, snateren: ze zaote dao tegenein te - en 't sjeijde neet oet.
ss. ratelkous, -slang; aof-, doorratele.
afl. rateleer; geratels, geratel.
ratelsjellig*, bn., volgens Breuls = opgewonden, dol.
ratelslag, ratelslaag, m., -sleeg = ratelende (donder-)
slag; Z. een voorbeeld bij rauw.
I rats*, bw. = ineens, plotseling: en duo brik de touw
- aof; in de derde ak brik 'nen "ensemble" opins aof; iech snijj de touw - door.
rats, oorspr. klanknabootsing b.v. bij het verscheuren van iets.
II rats, 1, rats, m. = ratjetoe: snert is ertesop, en van alles onderein; de seldaote kraogen eliken daag -.
ss. ratsketel; z. ook rat sma r m i t*.
2, rets en rats, V. = benauwdheid, angst: heer zaot
lielik in de rets.
rets 2 is misschien etym. een ander woord dan rats 1.
ratsekaal*, z. r a d i c a a 1.
ratsen, z. ret s e*.
ratsmarmit*, v., -marmitte = soldateneetketeltje:
'nen h6nd met 'n - aon z'ne start en 'n struip j6nges
achter 'm aon; ook rat s k e tel ( k e )*, Z. onder
rat s II.
ratteljee*, m., -s < fr. ratelier = kunstgebit: ze verloor htiore -, wie ze van defiets veel.
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RATTENVANGER
rattenvanger, rattevenger, m., os: de - van Hamele
k6s haos 'nen ingel 2'ien, 't waor :we'ne sjoene kerel en
speule deeg beer ••• fien!

'ne rattestart

rattestaart, rattestart, m., -stert
eig. bet.; bij
verg. ronde, spits toelopende vijl.
rattraperen dch, rattrapere zich, zw. = zich weer
herstellen, weer beter worden: nao die 1/Il)oer opperasie heet heer zich good gerattrapeerd.
rauw, rouw, bn., bw.: - vleis = ongekookt, niet
gaar; 'ne -e ratelalaag sleit noe ooor de kerrek =
hard, onaangenaam; - kerela = ruw.
rouw met sleept. predikatief, adverbiaal en attributief onz. enkelv.; in aile andere gevallen met stoott.
ravagc, ravaasj en ravazje, v., ravazje(s) = a) verwoesting: dat heet vreiselike ravazjes aongeriech; wat
'n - wie de br(jk waos gespnmge; dadelik waor 't 'n
- , die koddig um te kieke waor; b) woeste bende:
ze wouwe die ganse - van kinder neet op zolder
h(jbbe; z. rewaasj*.
ravlesant*, bn.
fro ravissant = bekoorlijk, verrnkkelijk: e - oetziech heet me van de Pietersberreg.
rayon, z. rej on (- )*.
razele*, razelde, gerazeld = sidderen, beven: meerke
razelde op hil(Jr bein, wie de sjrObbeurstel umveel.
razele
razen met frequentatieve uitgang; mnl.
raselen; Keu. rasele.
afl. razeling (= siddering, beving); razeleer.
razcn, raoze, raosde, geraos = a) dol leven, rumoer
maken; tieren: ze raosde en sjriewde wie 'ne gek;
b) in doIIe vaart zich voortbewegen: euver de weeg
raosde de ruters.
ss. door-, oetraoze.
afi. rao:lleT; raozernijj; geraos.
razend, raozetig en raozend, n., bw. = a) dol: 'ne raozetig'en h6nd; 'n raozetige kat; van e - sjaop gegete
Mbbe = dom, dwaas, handelen; b) woedend: Wen
woort beer raozend; biste raozend? raozend op iemes
2'ien; c) hevig: 'n -e pijn hiJbbe; - vMl geld =
zeer veel.
Opm. raozetig inz. in de bet. a: aan watervrees
lijdend, raozend in bet. b en c.
rebzjlc*, z. r a b z j i e*.
reccpt, resep, 0., resepte, resepke (re- = ra-): e klaor make; de resepte inveme in 'ne kopere pin.
rcccttc, reset, v., resette (re- = ra-): = ontvangst
van entreegelden enz.: ze hadden eliken aovend 'n
gooj - .
recherche, resjersj en risjersj, v. = poIitieafdeIing
belast met opsporing, onderzoek: de - bemeujt
zich cIemet; eine van de - .
rechcrcheren, resjersjere en risjersjere = een meisje
het hof maken voor een huwelijksaanzoek: ze merrekde gaw, tot heer hMr resjersjeerde; zoe'n jang luij
met 'n poriesie rien rier geresjbsjeerd = gezocht.
rechcreheur, resjersjeur en risjersjeur, m., os: de --8
hiJbben 'm nao de buro gebroch.
rechsjaffe*, z. r e c h t s c hap e n.
recht, 1, rech, bn., bw., rechte en rechde; rechter en
rechder, rechste = a) niet scheef, niet krom: 'n
reehte lijn; zoe - wie 'n keers; - veuroet! b) juist,
goed: de reehte weeg; te rechter tied; c) ten volle, in
hoge mate: z'n meer waos 'n rechde slaojneus; beer
is neet - wies; d) biIIijk, rechtvaardig, geoorloofd:
alles wat - en bellik is.

<

<

RECOMMANDEREN
ss. reehbuige, -make enz.; reehhook, -op, -touw (=
rechttoe); rechtererrem, -kant enz.; keersrech, pielrech.
afl. reehheid; reeks.
2, rech, 0., rechte = a) wetten, voorschriften: 't kbrekelik - ; b) het gerechtigd zijn: dat waos 't - van
d'n hertog; de reehte van de Wrregerijj; met 't volate-;
c) gerechtigheid: - geit bove mach; - is veur hier
en veur kneeh; d) rechtsgeleerdheid: student in de
reehte; e) rechterlijke uitspraak, vonnis (steeds enkelv.): reeh spreke; f) belasting: oetgaonde rechte.
ss. reehbaank; rechsgelierd, -geveul, -persoon, -vraog;
b(Jrreger-, keuningsrech enz.
afi. reehter, reehtens, reehtelik.
rcchtbank, rechbaank, v., -e. Men spreekt gwl. van
gerech in plaats van reehbaank b.v. veur 't gereeh
(mote) k6mme; z. g ere c h t 1*.
rechtcr, 1, rechter, m., os, rechterke; thans het gewone woord. Vroeger was juge algemeen in gebruik:
Uweers gezandheid, menier de juge!
atl. reehterlik.
2, richter, m., Os; min of meer vero.: opdat de - 'm
zouw verstoon (1844).
rechthcld, rechheid, v.: de - van de straote.
rechtmatig, rechmaotig, bn., bw. = volgens recht,
overeenkomstig de wet: de -en eigeneer; dat heet
heer - gekrege.
atl. rechmaotigheid.
rechtop, rechop, bw. = - loupe; de kraanke zaot in ze bed.
rechts, rechs, bn., bw.: de -e kant; 't -e hoes; de-e
partijj in de Raod; - stumme; - aofsloan; - oet de
flank; als zn.: - zal tegestumme = de rechtse
partij.
ss. reehsaof, -um, -umkier(t).
rechtschapen, 1, rechsjaope, bn., bw.: 'ne - mins
deit zoe get neet; - handele.
atl. reehsjaopenheid.
2, rechsjaffe, bn., bw.: geer zeet 'ne -mins, notarial
(Breuls 1890).
afl. reehsjaffenheid.
rechtspraak, rechspraok, v.: de - in eus land liet niks
te winsen euver.
rechtvaardlg, rechveerdig of rechvierdig, bn., bw. =
geen onrecht doende of duldende; volgens recht:
God is -; 'n -e straof; - verdeile; 'ne -e vajer.
afl. rechveerdig- of rechvierdigheid; reehveerdige,
rechvierdige (zich).
rechtvaardlgcn, rechveerdige, rechveerdigde, gerechveerdig (gerechveerdigde) of rechvierdige enz. =
de rechtvaardigheid van iets aantonen: dat rechvierdigde 't genamme besluut; retl. heer ging nao
Breussel um rich te - = zich zuiveren van blaam,
schuld.
atl. rechveerdiging, reehvierdiging.
rcchtvaardighcid, rechveerdigheid of rechvierdigheid, v.: de - van Slivvenier; de - van de straof.
rcclame, rikklaam, v., rikklame(s) = a) beklag: ze
luusterde gediJldig nao de rikklames van de dames
euver de dOmmestieke; b) publieke aanprijzing: 'n van haverrlWut, Bola; dat is 'n gooj - veur de zaak;
- make veur iemes, get = aanprijzen.
reclamcren, rikklamere, zw. = a) terugvorderen:
veer - eus deil; b) opkomen tegen: euver de ingesjikde rekening, de belastingaonslaag - .
recommandcrcn, rikkemendere, zw. = aanbevelen:
heer rikkemendeerde hun veuraal, veurzieehtig te zien;
refl. veer - usl (of: veer hawwen us gerikkemendeerd)
= we bevelen ons in uwe welwiIIendheid aan.

REGAAR

RECOMMANDATIE
recommandatie, rikkemendasie, v., -s = aanbeveling: gooj -s Mbbe, geve.
recruut, rekruut, m., rekrute, rekruutsje: de rekrute
1'I'Wsten in meij opkomme.
re~u, resu, m., resuus, resuke =
ontvangbewijs:
kriege veer dao geine - vaan? (re- = r<}-).
redakteur, riddakteur, m., -e, -s: de - van degezet.
I rede, reije, v. = a) gesprek, vertoog: tot iech uuch
in de - val, wie hedde dee mins? b) toespraak (in
deze bet. dikwijls rede, gewoner is aonspraok): de
rede van de keuningin.
ss. troenrede, -reije.
II rede, reije, v. = denkvermogen, gezond verstand, oordeel: 'ne mins is e weze met - en verstand begaof; iemes tot - bringe = maken, dat hij
weer naar gezond verstand luistert; met hiWm is
gein - te sjete = met hem is niet tot overeenstemming te komen op redelijke gronden, hij blijft
onredelijk.
redekavelen, ongebr.; z. o.a. k I ass j en e r e*.
redelijk, redelik, bn., bw. = a) billijk: e - veurstel;
b) met rede II begaafd: e - minselik sjopsel;
c) tamelik: iech maak 't - good.
ss. redelikerwijs.
afl. redelikheid.
redeloos, ongebr.; vervangen O.a. door zander verstand.
reden, reije, v., -s ofmv. = enkelv. = beweeggrond,
oorzaak: dat maag gein - zien um anvrund vanein
te goon; um reije tot = omdat; um - van = ter
oorzake van; zander einige - ; ander tijje, ander (of: ander zjielees; z. gil e t).
redenaar, redenaar, m., -s; meer in gebr. was en is
orateur, spreker.
redenatie, riddenasie, v., -s = redenering: heer hoort
al die -s aon zander zellef viiollos te laote; juffrouw
Vlasb16m heel ganse -s tege Biezjoeke.
redeneren, riddenere, zw. = betogen: dao is neet tege
te - ; met dee sjtOmme vent is neet te - = logisch te
praten.
redentelik*, contaminatie van ordentelik en redelik.
redetwisten, ongebr.; gwl. disputere (zieh).
redevoering, redevoering, v., -e; niet zeer gebr. en
als Hollandisme aangevoeld.
redoute, red6t, v. = a) enigszins exclusieve vereniging, die voor de leden bals organiseerde: lid
van de - zien; Mestreech geit achteroet, tejater doed,
redot doed, boe goon veer nao touw? klaogden heer;
b) bal van deze vereniging: dao is venaovend - ;
heer heet hiiM 't ierste gezeen op de -; bin iech neet
d'ne vrund gewees, veur dich laote nao de - te goon?
c) de balzaal die echter ook voor andere doeleinden
diende: de - waos te klein veur al die luij; vergadering in de - (of: redotzaol).
ss. redotbal, -zaol.
I ree, ree, v., reeje, reeke = wijfjeshert: 'n jang ree.
ss. reebout, -rok.
II ree (= gereed), ongebr.; z. g ere e d.
IIIree (= duimstok); z. rei j*.
reeds; reek*, ongebr., vervangen door al; z. r i e k 1.
reeks, reeks, v., -e = aaneengeschakelde rij: 'n (van) jaore.
[reeks; reekse]
Opm. Gewoner dan reeks is rijj, serie.
reel;reem*, z. rail; riem.
reep, reip, v., -e, reipke = a) lange, smalle strook:
'n - sjokla; b) hoepel: de kuper sloog de - um de
droeve; eine, boevaan me de reipe zuut = iem. die
zeer mager is, zodat men zijn rib ben ziet; koelik

waos de jang met z'n - de straot op
jongensspeeltuig; z. ook h e iIi g.
[reip; reipe; reipke]
ss. reiperok z.a.; reipemaggezijn, z.a.; reipehout
(= hoepelhout).
afl. reipe (ww.); z. ook rei f e 1*.
I reet, reets, v., -e, reetske = spleet, smalle opening:
door 'n - van de deur kieke; de deur steit op 'n - =
kier.
[reets;reetse;reetske]
reets = duo Ritze; Kil. ritse = rete, splete, rima,
fissura.
II reet(-)*, z. r i e t ( - ).
reets*, z. r e e t 1.
reflekteren, rifflektere, zw. = a) gading hebben in,
ambieren: heer heet altied gerifflekteerd op dat boetegeudsje; b) acht geven op: hOb ger de kettelMnd
wel gerifflekteerd?
rerrein, 1, refrein, O. of m., -e, refreinsje = keerrijm,
-vers: dat aajd leedsje met 't (of: de) -, "soldere,
soldere, de ketel is kepot".
2, refrain, O. of m., -s (met fr. uitspr.): ederein k6s
allein de - , mehniks miejer.
refter, refter, m., -s = eetzaal in een klooster: de
nuije - bijj de Broune.

refuzjiehoes van Herckenrode op de Kommel
refugiehuis, refuzjiehoes, 0., -hoezer = huis in de
stad (als wijkplaats bij oorlogsgevaar) van kloosters
en andere stichtingen, buiten de stad gelegen.
refuseren, riffuzere, zw. = weigeren.
regaar*, regaarde*, in de zegsw. met regaar op de
rege = met het oog op; heer deit dat ter regaarde van
z'n familie = ter wille van, ten opzichte van
(re- = ra-).
regaar( de)
fr. regard.

<
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REGARDEREN
regarderen, riggardere, zw. = aangaan: dat Tiggardeert
miech neet, wat dee koej6ng van miech deit.
regel, regel, m., Os, regelke = a) liniaal, latje waarlangs lijnen worden getrokken: met 'nen iezere sloog heer miech op m'n vinger; z. ook reg 1 e t*;
b) schrijflijn: op, Onder, boue de - sjTieve; c) de
woorden op de lijn: veer hadden pas eine - gesjrevej
Wsse de -s door leun; d) gewoonte: in de - /rump
heer op tied; um 10 oor nao bed, OOt woos 000 de
vaste - in hoes; e) voorschrift: tege de -s van 't
speul zienj de -s van de zjezwiete = het geheel der
kloostervoorschriften; f) de regels hiJbbe = menstruatie, maandstonden; g) in ss. = dorpel b.v.
bove-, Onder-, tosseregel; z. de afb. bij deur.
ss. kloesterregel.
afl. regele (regeleer, regeling).
regelaot*, v., -e, regelaotsje (rege- = rag;)-); Z.
ri n gel a 0 t*.
regebnaat, regelmaot, V. = ordelijke schikking: in
de groetste - werrekde eder op z'ne pos.
afl. regelmaotig(heid).
regeJreeht, regelrech, bn., bw., -rechte = zonder
omwegen, op de man af: 'ne regelrechten aonval op
de direksie; este oet sjaol kuma, - nao hoes, huurste!
regen, rege, m., Os, regensje = a) neerslag: kwaom
meT get - / e mals regensje; - wie zaod = vruchtbare; noo - /rump zonnesjien; z. ook d r u p;
b) grote hoeveelheid: 'ne - van tillegramme.
ss. regebak, -jas, -loch, -mantel, -water maar regendaag, -drappel, -tied (mv. regedaog, -driippels); motrege.
afl. regenechtig.
regenboog, regebaog, m., -baog: aile kleure van
de-.
regenbui, z. reg e s j 0 0 r*.
regendag, regendaag, m., regedaog = dag met regen:
in augustus hiJbbe veer mie regeOOog es in september
gehad.
regenen, regene, zW. = a) in druppels neervallen:
't heet d'n hielen daag flink geregendj 't regent, 't
regent, de panne weurde naat; b) in menigte neervallen, gehoord enz. worden: 't regende tillegramme,
sjeldwiiiJrd, veTWiete.

'n regeton met kaanjelepiep

regenton, regeton, v., -tonne: de - leek, is leeg; en
in de - dao springe de bld(Jskes op en euverein;
Sinterklaos van bonne, bonne, bon, Tiji miech get
inm'n-.
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REINSTEEN
regeren, riggere of regere, zw. = a) heersen, besturen: eland (of: euver eland) - ; 't is beter sjokkere
es te - ; b) bedwingen: e peerd - ; c) in orde
brengen, schikken: de kamer get - ; ref!. foj / wie
zuuste oet, gaank dich ins get - ; die maog is altied
good geTiggeerd.
afl. regering, regeerder, Tiggering, Tiggeerder.
regesjoor*, v., -sjore = regenbui: 't is meT 'n -; 'n
flinke - op zich kTiege.
regime, rezjiem, m. en 0., -e (re- = ra-) = a) regeringsstelsel, bestuur: deen awwe - moot noe mer
verdwijne; Onder 'ne strf1}P,e - j b) leef-, eetregel:
heer moot ouch 'ne - vollege; d'n dokter sjreef 'm
'ne -veur.
regiment, rizzjemint, 0., rizzjeminter en -e, rizzjeminsje (-zje- = -zja-): dao op de plaUo van de Pietersberreg diffeleerde 't twiede en 't achste - , same zoe
get ellefdoezend maan.
sS. Tizzjemintsdokter, -muziek, -vecndel.
register, register, m., -s = naamlijst; klapperboek;
gezamenlijke orgelpijpen in een soort geluid.
reglement, rigglemint, 0., -e = verordening, voorschrift: volleges 't - j steit in 't - .
afl. rigglementere (ww.).
reglet*, v., reglette = liniaal, schoolt., vroeger
gebr.: de sjaolmeister sleit dTijjmaol met'n - op de
lessllneer. reglet < fro reglette.
reguieren, riggelere, zw. = regelen, schikken, ordenen.
reguiier, riggeleer (met klemt. op -leer) = I, bn. =
tot de ordegeestelijken behorende: de Tiggelere
geistelikheid leep achter 't beeld in de persessie; 2, m.,
gwl. my. riggelere = ordegeestelijken.
reHel*, m., -8, reifelke = 8trookje: e peperre hertsje
met twie struspierkes dedoor en e reifelke pepier veur
start, waos e wejjerke; flanelle --s van boorsrokke
gebruukde me ouch veur krolle te zette; z. ook
gereifeld*.
reifel, afl. van Reif(en) = reep.
reiger, rieger, m., Os, riegerke = bekende vogel:
sjiete wie 'ne - = hevig.
reigere*, Z. r ij j e I e*.
reij*, v., -e = meetlat: vergeet miech neet de - met te
numme, reep de sjrienewerreker z'ne lierjOng nao;
papierfabr. 8chuimlat, onderdeel van de formaatwagen.
S8. tesreij.
reije*, Z. red e I, II; red en.
reiken, reike, reikde, gereik (gereikde) = a) aanbieden: ze reikden 'm de hand; b) zich uitstrekken
tot: zoe wied 't oug reik; c) de hand naar iets uitstrekken: Pieke reikde nao de bel, meh kOs neet
d'raon; nog: ze habbe nao hdOm gereik = hebben
hem aangevallen.
S8. aon-, euver-, oetreike.
afl. bereike.
reikhalzen, ongebr.; vervangen o.a. door erreg verlange, oetzien nao.
rein (zuiver); reine-claude, z. z u i v e r; ri n g e1 a 0 t*.
reinen, reine, zw. = grenzen aan: reinende aon de
kinder Gielisse n.l. aan het land van de kinderen G.
reinigen, gwl. zuver make; in ss. en afl. komt het
voor, h.v. reinigingsdeens, -rechte.
reinsteen, reinstein, m., -stein = grenssteen bij
landerijen: de groete - waos in de nach verplaotsj
ook weI vero. en "boers": r i e n ( 8 t e in) o.a.
in de zegsw. Gods water euver Gods rienstein loote
Loupe (A.N. Gods akker).

REIP(-)*

RENGE*

delsreiziger zijn: heer reis al lang veur de firma;

- in mannefakture.
ss. reisgezelsjap, -koffer enz.; aof-, doorreize.
afI. reiziger; bereis; gereis.
rejon* of rejong*, m., -s
fro rayon = a) afdeling:
dat huurt neet in deze - ; b) (aardew.) houten of
ijzeren rek waarin aardewerk ter droging enz.
wordt geplaatst (re- = r;)-).
SS. rejon(g)plaank (gwl. 1,75 X 0,20 m).
rek, rek, v., rekke, rekske = a) latwerk om iets op te
drogen: 'n - um 't wasgood te druge; b) stelling om
iets op te plaatsen: 'n - veur beuk of 'n bokerek;
c) rekstok: aon de - werreke; d) lang eind weegs,
lang tijdsverloop: van Mestreech tot Nijmege fietse

<

is'n hiel-j van september tot keersmes is 'n lang -.
ss. rekplaank, -stekj boke-, druug-, wasrek.

reipe

reke*, Z. reekde, (gereekde) = harken, werken met
de riek: in d'n hoof get -.
ss. wegreke.
rekel, rekel, m., -s, rekelke = mannetjeshond: 'nemet 'ne stamboumj min. man: zoe'nen awwe - , wat

deit dee op de bal!
reip(-)*, z. r e e p en vgl. lemma's.
reipe*, reipde, gereip = met de hoepel spelen.
reipemaggezijn*, 0., spott. magere seharminkel,

knokekarrelej6ng* .

reiperok*, m., -rokke of -rok = hoepelrok, crinoline:
(bekend oud liedje) zeve sent 'ne - , morrege sleit de

boter op.

rekenen, rekene, zw. = a) cijferen, met getallen
werken: leze en - ; ze hadden 'n oor - = rekenles;
este g6ngs - (= eerste rekenles krijgen), lierdeste

iers de Arabiese en de Romeinse siefers; de j6ngste
met gerekend = meegeteld; wat rekent heer veur vief
daog lozjies? = wat vraagt hij; b) aehten, houden
voor: iech reken 't (es) m'n pliech; c) veronderstellen, vertrouwen: ze rekende (d'rop), tot heer saoves
kaom; dao rekende iech vas op.
ss. rekenfout, -kamer, -meister, -somj aof-, oetrekene.
afI. rekeneer, rekeningj be-, verrekene.

rekest, rekes, 0., rekeste, rekeske = verzoek, verzoeksehrift: e - indene, opmake.
rekken, rekke, rekde, gerek (gerekde) = a) uitrekken, langer maken: lievend - ; de 6nderhandelinge
- = lang doen duren; refl. wie veer 'm wakker

maakde, rekden heer zich ins, drejde zich um en beg6s
op nuij te snorreke; b) langer worden: 't leer geit - j
z. 1 e m p e (z i e h )*.
reliek, reliek, v., -e: achteraon k6mme de -e van de

twie kapittels.

[relie:k; relie:ke 1
religie, reliezjie of reliezje, v., -s

=

a) godsdienst:

neet met de - spottej dat is weer tege de - ; twie -s
op ei kosse, dao zit d'n duvel Wsse = gemengde
huwclijken zijn gevaarlijk; b) godsdienstzin, godsvrueht: 'ne mins met viiol - ; heer steit bekind es 'ne
maan van - = als godsdienstig man.
Bijv. rilliezjie, rilliezje.
relikwie, rillekwie, v., rillekwieje, rillekwieke (-le- =

'ne reiperok
toeht, uitstapje = op
- goon; e reiske make; inkelde - = enkele reis,
geen retour;'n boetenlanse-.
ss. handels-, plezeerreis.
reisdulf, reisdouf, v., -doeve = postduif; z. een voorbeeld onder sierduif; bij verg. iem. die veel reist.
reisvaardig, reisveerdig of -vierdig, bn., bw.: de geahonneerde oet de Koul (vroeger een buiten-eafe),

reis, reis, v., reize, reiske

=

mote zich reisveerdig make, want 't pestoersveetsje
steit ope.
reizen, reize, reisde, gereis = a) een reis doen;
vreemde landen, plaatsen bezoeken: heer reisde nao

Amsterdam; veur ze plezeer -; 'ne bereisde maan,
dee vMI heet gereis; heer waos wied gereis; b) han-

-1;)-): de - van St.-Rochus veriere; de - pune; de
rillekwieje woorte vertoend elike morrege.

remedie, rimmedie, v., -s, rimmedieke (-me- =
-mee-) = geneesmiddel: z'n ierste waor:

zeve eijerdojers, aongereurd met e bakske Franse
brandewienj 'n - tege de leefde = een zeer lelijk
meisje.
remmeleer*, remmelke*, z. ram mel a a r I en II.
remplat,lant, z. ram pIa s san t*.
ren (kippen), ongebr.; gwI. luip; hinneluip.
renegaat, rinnegaot, m., -e = afvallige.
renet, renet, v. en m., renette, renetsje = winterappelsoort: de renette hawwe zich dit jaor boetege-

woen good.
sS. goud-, sterrenet.
renge*, rengde, gerenk (gerengde) = peulen: buunsjes, errete -; ook: de reng (z. ran d) wegdoen.
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RENSEIGNEMENT

RETS*

renselgnement, ranseinjemint, 0., -e = inIichting:
-e geve; en dan k6mme de koppelkes saoves laat bijj
miech um - , zang Trijn de Begijn.
rente, rinte en rint, v., rinte = a) opbrengst van
kapitaal, intrest: de rinte van 't kappitaol is hOnderd
g(Jlde; 'n vaste rint; op (of: van) z'n rinte leve; er
wordt wei eens onderscheiden: (ir.) van z'n -l. =
lediggaan zonder fortuin; op z'n - I. = zonder
beroep van zijn inkomsten leven; b) in S8. pensioen:
awwerdomsrinte.
ss. rintekaart, -zegel; rintmeister; awwerdoms-, liefrinte.
aft. rinteneer(ster); rinteloes.
renten, ongebr.; gwl. r i n t e g eve, 0 pie v ere.
rentenIer, rinteneer, m., os: 'ne kleine - Mdde ze ouch
wei zolderrinteneer.
ss. zolderrinteneer.
rentmeester, rintmeister, m., -s = persoon, die de
pachten, huren voor iem. int, het geldelijke beheer
voert over iems. goederen: - van de groof de
Merode; de parahel van d'n antrouwe - .

renure

renuur*, v., renure = gleuf o.a. voor waterafvoer
(re- = ra-).
renuur < fro rainure = sponning, groef, keep.
reparatie, ripperasie, v., os, ripperasieke (-pe- =
-pa-) = herstelling: de - van die aw klok woos
deurder es boeveur iech ze had gekoch.
repareren, ripperere, zw. (-pe- = -pa-) = hersteIlen,
weer in orde brengen: heer rippereerde meersjoeme
piepe, perrepluus en mm/,ikaas.
afl. rippereerder.
repassere* en rlppasere*, zw. < fro repasser =
aardewerk in droge, ongebakken toestand afmaken, de laatste hand aan iets leggen: 'ne wage met
gerepasseerde klosets (aardew.).
afl. reo, rippasseerder = arbeider, die de aardewerkprodukten in droge, ongebakken toestand afwerkt.
repertoire, rippertwaar, m., -s = lijst van voordrachten, liederen enz.: wat is (of: steit op)
de -1
repeteren, rippetere, zw. = a) herhalen: iech hOb
diech dat zoe atks gerippeteerd = herhaaldelijk gezegd; veer zien aon 't - veur de kOngkoer; refl.: eine
kier is tot dao aan touw, meh dat rippeteert :<Iich
daogeliks en dat maag neet; b) instuderen: venaovend
rippeteert de Staar in 't Staargebouw.
repetitie, rippetiesie, v., Os, rippetiesieke = a) herhaling; herhalingsoefening: toen zaoge veer es 't
woere 'n - van 't OngelOk van verleije joor; de -s
beginne aonstaonde maondag; b) instudering: heer
woos nao de - van 't kbrekkoer.
reppen, rippe, ripde, gerip (geripde) = a) bewegen,
meestal refl.: bijj 't minste wat :<Iich ripde; doo ripde
of reurde zich niks mie, of de sjuiftromp(Jt leet :<Iich
hure; zich neet kinne - of reure; b) aanroeren, fig.:
848

heer ripde met gei woord van (of: euver) 't OngelOk =
sprak geen enkel woord erover.
reprosjere* of rlpprosjere*, zw. = verwijten, nageven: me reprosjeert hun, get sterrek op hun rech
te stoan.
repubJiek, rippubliek, v. = in Frankriek kaom toen
'n-.
[rippubUek]
repubIikein, rippublikein, m., -e: de Franse -e.
afl. rippublikeins.
reputatie, ripputasie, v. = goede naam, roep, faam:
dao woog iech m'n - neet aon.
reseda, I, rezeda, I, m. en v. = bekende bloem;
2, bn. = grijsachtig groen: e - kleid; 'n - kleur;
spr. uit: ree-z;)da.
2, roezjezjip, m.
fr. rose d'Egypte (wa. d 'Edjipe);
Keu. Egyptische Rusche.
Opm. Dit woord veroudert, maar was algemeen in
gebruik ± 1900.
~esidu, rizzedu, m. en 0., rizzeduus = overblijfsel,
bezinksel (-ze- = -Z;)-).
resoluut, rizzeluut, bn., bw. (-ze- = -ze-) = vastberaden, ronduit: 'n rizulute tes = vrouw; - pakde
ze 'm bijj z'nen errem en duijde 'm de deur oet; taant
Betsje is zoe good, zoe - mins.
respekt, respek en rispek, o. = a) eerbied, ontzag:
de janges hadde gei - mie veur hunne perfester;
b) opzicht: ten respekte van d'nen awwen hier zal
iech gei werrek devan make.
respektabel, rispektabel, bn., bw. = eerbiedwaardig,
-wekkend: 'ne -e minB; e - aontaljaore.
respekteren, rispektere, zw. = eerbiedigen.
respijt, respiet, o. = uitstel: mer wie de meidskes doen
allied, oet sjeemde VToogde ze get - ; mer daoveuT
hObste nog - ; veur mote is gei - = een zaak, die
gedaan moet worden, mag geen uitstellijden.
ressort, ressor, m., -s en -e (-SOT met fr. uitspr.) =
a) springveer: in de kanapee :<lien twie -s kepot;
b) yak, gebied, ambtskring: dat huurt neet tot :<Iiene
-. In bet. book ressort, o. met ned. uitspr.
ss. Tessorebak (ook weI: bakressor, fro uitspr.) =
springverenmatras.
rest, res, v., reste, reske = overschot: en de - geef
iech dich kedo; nog e klei Teske ete woor euver.
restaurant, restorang, m., -s = eethuis: veer ginge
in eine van de -s get gebruke.
Opm. De fro uitspr. van restaurant is ook zeer
gewoon, maar het genus blijft m.
restauratie, restorasie, v., -s = a) restaurant; b) herstelling: de - van de aw kbrek.
Bijv. ristoratie.
restensje*, 0., -s = verkl. van restant, m., -c =
overblijfsel.
resume, rizzumee, m., -s = korte samenvatting:
'ne (karte) - van de vergadering, 't gebliiJrde geve.
retenue, rittenu, v. = schoolt. nablijven, terugkomen: heer kreeg 'n oor - ; noo de - mote.
reticule, riddikuul, m., riddikule, riddekuulke =
damestasje; boodschappentas: ze kreeg met Sinterklaos van h{jjjre maan 'ne nuije - ; de zwegele, wiks
en bloutsel verdwijne in de - van de medam.
retour, retoer, 1, m., my. meestal = enkelv. of -s =
terugreisbiljet: heer naom veer retoer(s); 2, bw. =
terug: get - sjikke.
ss. retoerkeertsje.
retrlbutic, rittribusie, v., -s = contributie: de jaorlikse - bedreug vie! gillde; de koste weerde gedek
door de-.
rets*, z. rat s II 2.

<

RETSE*
retse*, retsde, gerets (geretsde) en ratse, radsde,
gerads, (geradsde) = gappen, stelen: de Wiekeneers retsde zich de wortele veur hun wortelevlaoje en
daorum Mite ze worteletikkers j kiek ins, oJste neet
e knepke hel kins - .
retse = Rijnl. ratsehen = o.a. in Hast und Eile an
sieh reissen (Rh. Wtb.) = Sehu., Ru. ratten =
stelen? gew. ned. ratsen.
retsjepoe*, I, m. = gemeen volk, janhagel; z.
r ij j a I 0 e twa gel; 2, two dat veraehting uitdrukt; in deze bet. ook ret t eke poe.
retsjeveu*, m., in aardewerkfabrieken afval bij
het vormen van artikelen die uit vaste aarde
worden gedraaid: 'n huipke - , wat 'r bejein had
geveeg.
retsjeveu een Waals woord? Ook gespeld raeheveu.
rettekepoe*, z. ret s j e p 0 e*.
retteketet*, klanknabootsing en spottend = a) mond:
haw d'ne - j b) man, vrouw die voortdurend aan
het woord is: mevTOUW - = mevrouw Rammel.
reu, ongebr.; gwl. rekel, menneke.
reub*, v., -e, reubke = raap: --e rien d'n Treechteneer z'ne goojj es 't Keerskinneke is gebore, dan Mbbe
de -e hunne smaak verlare (n.l. na Kerstmis eet
men geen rapen meer), dan rim de -e boolj 'r liet
--e good moos rien = is onversehillig, met alles
tevreden.
ss. reubezoodj reub(en)oliej zoodreub (= dom, goedhartig iemand); z. ook de vlg. lemmata.
reubesUkker*, m., -s = spotn. voor de Maastrichtenaars: de Mestreechteneers rim reubeslikkers, rope
die van Wiek en dan rope die van Mestreech: de
Wiekeneers rien worteletikkers.
reubesop*, v., -soppe = rapensoep: - met sjoopevleisj aftelrijm: lipke, dlipke, reubeslipke, lipke, dlJpke, knol.
reuk, reuk, m., -e, reukske = a) reukzin: heer heet
noo die kaw geine - miej b) uitwaseming, lucht:
op de - ooJgoonj de - van bl6mkuulj alderleij raar
reukskesj nog: in 'ne slechte - swon = niet gunstig
bekend.
ss. reukerretsje, -Jleske, -hom, -orgaan, -water, -werrekj Jiejoele-, roezereuk.
reumatiek, rimmatiek en rimmetik, remetik (reme= rama-), v.: - Mbbej met - geploog rien in z'ne
knee; iech wuns tot geer bevTijjd zlJlt rim van - en
van koej ouge.
ss. spierrimmatiek, -rimmetik, -remetik.
reup; reur*; reur(-)*, z. roe p; roe r II en III;
roe r ( -) en vlg. lemma's.
reurpot*. m., -potte, -pot = pot, waarin men roert
inz. brijpot in het bekende liedje: en zoe lang es de
lepel in de reurpot steit, treure veer nog neet.
reus, reus, m., reuze, reuske: de - Goliathj 'ne - van
'ne kerel.
ss. reuzenappel, -olijant, -trapj reuzepas8e, -pere,
-slang, -werrek.
afl. reusechtig, reu:rin.
reut( -)*, z. roe t I en roe t ( - ).
reutel, rotel, m. = de - in de keel Mbbe = gereutel
laten horen (v. e. stervende).
reutelen, rotele, zw.: 't i8 met 'm gedoon, heer lik te - ,
d'n doedszweit oppe veurkop.
reuzel, ongebr.; gwl. verevet of vet.
revanzjere z.* of rivvansjere z.*, zw. < fro se revancher met de bet. van een tegenbeleefdheid, een
wederdienst bewijzen: iech zouw miech gere wme
- vcur die vruntelike antvangs, meh iech zeen dao
veurluipig geine kana touw.

RIDEAU

revensj*, v. = vergelding, voldoening, wraak: noe
Mb iech mien - (L. Polis, 1887).
revensj <eng. revenge offr. revanche.
revere*; revet*, z. r i v ere n; r i vet.
revoltant, rivvoltant, bn., bw. = weerzin opwekkend, sehandelijk: 't waos - um aon te rim, wie ze
deen awwe maan behandelde.
revolutie, rivvelusie, v., -s, rivvelusieke = a) omwenteling: dao kump - j b) gehele omkeer: dat
waos bijj Publieke Werreke 'n hiel- bijj 't kentoerwerrek.
revolver, revollever, m., -s, revolleverke (-le- =
-la-): met in eder hand 'ne - .
ss. revolleversjeut.
rewaasj*, o. (re- = ra-) = bedrijvigheid, drukte: in's
Hieregaodsvreugde woor 't in de stroot al e - gewees.
rewaasj <fro ravage; z. ravage.
rezienenoUe*, m., volksetymologie van rieinusolie
= wonderolie.
Reymerstoek, in de zegsw. dat is e jUng8ke van - ,
z'n humme is langer es z'ne rok = een kind waarvan
de klederen wat kort zijn.
Reymerstock, een plaatsje bij Gulpen.
rheumatiek, z. r e u mat i e k.
rib, rib, v., ribbe, ribke en ribbeke = a) boogvormig
borstbeen: 'n - brekej iech stoetde 'm tege z'n
ribbej vleis op de ribbe Mbbe = gevleesd zijn;
b) ribbestuk, kotelet: die rib van 't verreke wei
iech neet.
In slagerst. is Jijn rib = rib, k16mprib = dikke rib,
spier = onderrib; z. afb. bij beest.
ss. ribbekasj verrekesrib.
afl. ribbel.
ribbenkast, ribbekas, v. = eig. bet. het samenstel
der ribben: de zaog8 z'n - hOO8 door ze vel stekej
bij uitbr .liehaam: heer vlaog met z'n - tege de taojel.
ribs, ribsen, z. rip s.
riehten, rieehte, rieehde, geriech (gerieehde) = a) in
een reehte lijn komen of brengen eig. en fig.: zich
nao iemes, nao de umstandighede - = regelen, 'zijn
gedragslijn bepalen; b) in een bepaalde riehting
brengen, doen gaan: 't geweer, 't oug op iemes - j
zich tot iemes - = wenden; z'n passe noo hoes - j
e) zenden: e sjrieves, 'ne breeJ, e rekes aon (of: tot)
iemes - j nog: dat is tege diech geriech = dat is
bedoeld tegen jou (dikwijls vijandig).
ss. riechlijn.
afI. riechting.
riehtlg, riechtig, bn., bw. = niet verkeerd, juist:
watste doo zeks, is neet - j - gesproke! veer wiste geine rood mie = werkelijk.
afl. riechtigheid.
riehting, rieehting, v., -e = a) bet riehten; de stand
of beweging naar zekere zijde: de - van 't geweerj
'n sjuinse - geve aonj in linkse - = linkse bewegingslijn; b) strekking, denkwijze, gezindheid:
'n nuij - in de polletiek, de wetensjap.
ss. riechtingwijzer, einriechtingsverkier.
rielnusoUe, z. r e z i e n e n 0 1 i e*.
ridder, ridder, m., -s, ridderke: de --8 oet de Middeliewej - van de Ned. Liew.
ss. ridderkruus, -remang, -spaor, -tied, -verhool,
-zool.
afI. ridderlik(heid)j riddersjap.
riddlkuul*, z. ret i cuI e.
rideau, rido, m. en 0., ridoos, ridoke = voorhanggordijn: kiek ins achier de -; 't - 'Oed en de 'Ocurstelling WOO8 oojgelaupe = toneelgordijn; ze Mbbe
hijj neve nuij ridoos opgehaange = venstergordijnen.
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RIDDINGDT*

RIJJELE*

"In de Ridder", gievelstein
riddingot*, v. = ouderwetse herenjas, geklede jas.
riddingot
fro redingote
eng. riding coat.
riegerkuut*, V. = korrelige haringkuit tegenover
mellekerkuut, welke laatste gebruikt werd om de
witte saus van de rolmops te maken.
riejant*, bn.
fro riant = lachend, bekoorlijk van
landschappen enz.: e - oetziech.
riejele*, riejere*, z. r ij j e I e*.
I riek, reek, v., reke, reekske = (tuin)hark: met sjop
en reek; 'n iezere, houte - .
[ree:k; re:ke; ree:kske]
afl. reke (met de riek werken), z. a.
I1riek(-)*, z. rijk(-).
I riem, reem, m., reme, reemke = a) reep leer, leren
band: z'n brook met 'ne - ophawwe; get met e reemke
vasmake; 't is good reme snijje van andermans leer;
b) roeispaan: halverwege de Maos braok eine van de
reme; nog: de - van e broed, 'n vlaoj = ongare laag
(ook Rijnl. Riemen = Wasserstreifen in nicht
recht ausgebackenen Brot. Rh. Wtb.).
sS. reemgespel; roei-, sjeun-, spanreem.
II riem, reem, m., reme = papiermaat, 480 of 500
vel: wetste wat 'ne - pepier tegeswoordig kos?
riemel*, m., -e = a) rammeling: 'ne - kriege (ook:
- kriege); iech gaof hiiOrnog 'neferreme -; b) roes:
'ne - inMbbe.
riemele*, zw. = een pakslaag geven; dikwijls refl.: ze
Mbben zich dao ins geriemeld, tot de peliesie debijj
mOskomme.
riemele, Rijnl. rimmeln = o.a. schlagen, priigeln
(Rh. Wtb.).
afl. geriemels, geriemel; riemel.
riemse neut*, v., my. en enkelv. = noten van
Riempst, een Belgisch dorpje vlak over de grens.
ries*, z. r ij s ( h 0 u t); r ij s t ( - ).
riesjaar*, m., -s
fro richard = rijkaard: dee is noe
'ne - gewoorde.
I riet, reet, 0., reetsje = a) bekende grassoort:in 'tbijjfort W Ollem; b) stengel, rietstok: met e reetsje 't water opzoeke; heer kreeg met e - Ongenutig devan langs.
[ree:t; ree:tsje] verg. r e e t I en r ij ten.
ss. reetsokker; sokkerreet.
afl. rete (bn.).
II riet*, m., -e = plotselinge ruk: met 'ne - trok ze't
keend weg van 't water; 'ne - aon d'n haore of d'n
oere kreegste noe en dan van de sjaolmeister.
[riet j riete]

<

<

<

<
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riete*, z. r ij ten.
l"ieten, rete, bn. = van riet: 'ne - stek; 'n - daak; 'ne
- stool = met rieten zittingj 'n - mat = rietmat.
[re:te] verg. r ij ten.
rieting*, v., -e = aframmeling: dee kreeg mich dao
evekes'n-.
rietstok, gwl. 'ne rete stek.
rietveld, reetveld, 0., -velde(r) = rietlandj veld met
suikerriet beplant: de Hollenders sjote get -e met de
grond geliek, naome met viiOl koste en verluus de
Kraton in en daobijj bleef 't.
riezel( -)*; riezer*; riUlektere*, rigglemint*; rigge( -);
z. r ij z e I ( -); r ij S; ref I e k t ere nj reg I emen tj reg u ( - ).
rij, rijj, v., -e, rijjke = reeks, gelid: 'n - hoezer;
in de - loupe; de ierste rijje van de stals waoren
oetverkoch; vief rijje dik stOnt 't publiek.
Dpm. Dikwijls ziet men rijj gespeld ook in de bet.
van richt-, meetlat; z. rei j *.
ss. achter-, viiOrrijj, zijjrijj.
rij-al-oet*, rijel-oet*, Z. r ij j a I 0 e t ( - )*.
rijden, rijje, rijjde en reej, gerijje = a) zich voortbewegen op een rijdier, voertuig: te (of: op e) peerd,
op 'ne fiets - ; in 'n kouts - ; b) van een voertuig:
zich voortbewegen: d'n oto is nao Luik gerijje;
c) zich laten berijden: dee weeg, dee fiets rijjt good;
d) iem. of iets vervoeren: veer zulle mevrouw nao
hoes - ; e) door rijden doen ontstaan: e btiOnsje-j
Sinterklaos van bonne, bonne, bon, rijj miech get in
m'n regeton; heet Sinterklaos good gerijje = veel
speelgoed enz. gebracht?
Dpm. In bet. b, c en e vroeger, maar thans als
"boers" aangevoeld, ook: vare.
[rijje; rijj:de; reej:; gerijje]
ss. rijjbewies, -brook, -knech, -les, -peerd, -weeg;
aof-, door-, nao-, oet-, veur-, wegrijje.
afl. rijjer; be-, verrijje; gerijjs, gerijj.
rijder, rijjer, m., -s = iem. die rijdt in de versch.
bet. van rijden; gwl. in ss.-afl. als fiets-, oto-,
sjaarserijjer; nog: de geel -s = de bekende rijdende artilleristen.
Dpm. lem. te paard noemt men gwl. ruter. A.N.
ros en rijderj Ma. de ruter en ze peerd.;
[rijjer; rijjers]
I rijf*, bn., gwl. in onverbogen vorm en predikatief
= mild: erreg - met get zien; te - zien; de bis met 't geld, snouf dat opt
rijf, vero. en gew. ned.; mnl. rive; Keu. rief.
II rijf*, Z. r ij p II, 2.
rijfel*, z. rei f e 1*.
rijgen, 1, rijge, rijgde, gerijg (gerijgde) = a) met een
snoer tot een geheel verenigen: de ves rijg heer aon
'n tuike; b) met grote steken vasthechten: met 'n
paknaoje woort de bal stevig d'reuver gerijg.
2, rijje, rijjde, gerijjd, gwI. in de ss. en het refl.
zich inrijje = vastsnoeren van een keurs: ze rijjde
zich stief in, um neet zoe dik te sjijne.
rijge en rijje hebben steeds in aIle vormen stoott.
sS. z. de vlg. lemmata.
rijgnaald, rijjnao(l )jc, v., -s: maak de bal veurluipig vas
met e paar steek met de -.
rij'gsehoen, rijjsjoon, m., -sjeun: heer droog noets
rijjsjeun.
rijjele*, zw. = beven, rilIen: van de koons, de kaw-j
en heer dee rijjelde op z'n bein, had vas 'n krenkde
en gein klein.
Daarnaast komen: rijgele, rijgere, riegele, riegere,
riejele, riejere voor.
rijjele
frequentatief van rijje (= rijden).

<

RIJJELOET*, RIJJALOET*
rijjeloet* of rijjaloet*, m., -e = reidans; afkorting van
rijjaloet-, rijjeloetwagel, m., -s = reidans en beginwoorden van het begeleidende lied nl. Tijjawet,
wagel! wagel! Tijjawet waaaagel! 't is 'ne retsjepoe!
bij dit laatste woord hurken de dansers en danseressen neer soms met de toevoeging: 't is m'ne (of:
mer 'ne) kakkedoe, joe!: 'n trupke j6ng vruimeskes
die in kante twaletsjes 'ne Tijaloet(wagel) d'rum
danse.
Opm. Het liedje, weI eens verklaard als oorspr. een
spotlied op de wegtrekkende Franse bezetting van
Napoleon of de Sanskulotten of van nog vroeger;
retsjepoe zou het voor de Fransen onverstaanbaar gemaakte scheldwoord race de POUll) zijn.
Misschien betekent retsje afval en is poe een tussenwerpsel, dat afkeer uitdrukt. Symbolisch is ook
weI het neerhurken. Dat het liedje iets met de
Fransen te maken heeft, is, naar wij weten, nergens bewezen. Invloed van woorden als ratjetoe,
fr. ratatouille is mogelijk; z. ook ret s j eve u*.
Overigens is het ook niet onmogelijk, dat Tijj- een
volksetymologische spelling van het niet meer gebr. rei (= dans) is.

'ne Tijjaloet van kinder
rljjstartel*, m., -e of -s, rijjstertelke = (rijg)veter:
de maalje van m'ne - ; ze verkochte -e, allemenek,
met, leim, meulekes van 'ne sent en nog van alles;
z.ook pier I.
Tijjstartel
Tijj- (= rijg- van rijgen) + startel
(= verkl. van start = A.N. staart in de bet. van
eind).
rijjwerrek*, O. = vakwerk van stijlen, liggers, schoren, waar stenen tussen gemetseld worden.
I rijk, riek, I, bn., bw. = a) veel geld hebbend, vermogend: 'ne -e nook; - zien; min. rieke verrekes
= rijkaards; b) veel hebbend van: eland aon kole en iezer; c) hebbend, in het bezit van:
iech bin nog zjus ein sigaar - ; d) kostbaar: gekleijd; 'nen Tieken 0U8 belaove; e) koste1ijk:
e - geziech die LimbiJTTegse delle, boe de zon op
sjijnt; f) ge1ukkig: de keuning te - zien; 2, zn.:
- en errem (of: errem en Tiek) = rijken en armen;
z. ook r ij k e.
De ie heeft in aIle vormen sleeptoon.
ss. bos-, waterTiek.
afl. riekdom; Tiekelik.
II rijk, riek, 0., -e, riekske = a) heerschappij: ze - is
oet; 't - allein hiJbbe = alles te zeggen hebben, of:
geheel aIleen ergens zijn; b) gebied, land, staat: de
-e van Europa; overdr. 't - Gods; c) Nederland:
dao moot 't Riek veur zlJTTege, dat geit de Gemeinte
niks aon.
De ie heeft in aIle vormen sleeptoon.

<

RIJS, RIJSHOUT

ss. Tieksa1nteneer enz.; z. de vlg. lemmata; blOmme-,
diere-, planteTiek. In sommige oude ss. hoort men
ook Tiks-.
rijkaard, riekaard, m., -s; gwl. Tiesjaar z.a.
rijkdom, riekdom, m., riekdomme = a) het rijk zijn,
het bezit van vele aardse goederen: ierliken eTTemooj is beter wie 6nierlike - ; b) geld en goed,
schatten enz.: foj mojer, mien hart vraog gein Tiekdomme; c) de rijke mensen: de - Tijjt nao bals en
fieste; d) pracht, kostbaarheid: de - van z'n meubets; dat waos miech op dat kastiel 'ne - , 'n prach;
e) grote hoeveelheid: 't vollek heet 'ne - aon sjelderechtige wiiiJrd, rake gezekdes.
rijke, rieke, m. -v., my. = enkelv.: 'ne nuije - =
parvenu; geer - , kos geer mer ins wete, d'n elend
dee alwijl regeert!
rijkeliJk, riekelik, bn., bij voorkeur bw. = a) overvloedig, ruim: - ze bestoon "hiJbbe, vinde; dat is viiiJl; b) kostbaar, ietwat ong.: die is altied zoe gekleijd; 'n --e drach; 'ne zier --e maoltied.
afl. Tiekelijkheid.
rijksadvokaat, rieksavvekaot, m., -e: d'n ajdste zoon
waos-.
rijksdaalder, 1, rieksdaalder, m., -s; 2, Tiks, m., -e,
rikske; z. ook pee r d sou g* (= paardeoog).
Opm. Gewoner dan Tieksdaalder is stiJk, twiefieftig.
r1jkslagereschooI, rikslagersjaol, rikslager, v.: op de
- zien; de - of het Hofvan Tilly.
rijksveldwachter, rieksveldwachter, m., -s: de nuije
- is de sjTik van de stTUipers.
I rijm (bevroren dauw, mist), riem, m.: 't vergeit wie
de - veur de zOO; Z. ook r ij p II, roe v e r 0 s*.
II rijm, rijm, 0., -e, rijmke = a) gelijkheid van klank:
'ne breef op - make; b) rijmwoord, -klank, -regel:
kins diech e - op dokter?
De ij heeft steeds stoott.
afl. Tijme (ww.).
rijmen, rijme, rijmde, gerijmp (gerijmde) = a) op
rijm dichten: de kuns van - verstoon; b) rijm
hebben: trap en op - neet; c) overeenstemmen: dat
Tijmp neet met wat heer gistere heet gezag; wie rijmste
dat?
[rij:me; rij:mde; gerij:mp; gerij:mde]
SS. Tijmklank, -wOOTd.
afl. Tijmer; beTijme; geTijms, geTijm.
I rijp, riep, bn., bw. = a) de volle wasdom en ontwikkeling bereikt hebbende: - fruit; --e appele;
de zweer is - ; b) goed ernstig en langdurig: nao
alles - euverwoge te hiJbbe; nao - beraod; c) gevorderd: op Tiepere leeftied; d) geschikt geworden
voor: dee is - veur KlavaTie = is op het punt gek
te worden; dee is - veur de Minnebreure, de galling
= voor de gevangenis, de galg.
De ie van Tiep heeft in aile vormen sleept.
afl. Tiepelik; Tiepigheid, Tiepheid; Tiepe (ww.); 00Tiep.
IIrijp, l,z. roeveros*.
2, rijf (Breuls). Verg. duo en Rijn1. Reif.
rljpelijk, riepelik, bn., bw. = ernstig en lang: get euverlegke; - euver get naodinke.
rijpen, riepe, riepde, geriep (geriepde) = rijp worden:
de keerse - neet met die kaw en dee rege.
De ie heeft steeds sleept.
rijs, rijshout, ries, 0., riezer = rijshout: met get Tieur
't vuur weer aonmake; zich oet de Tiezer make, hawwe
= er tussen uit gaan, zich buiten schot houden;
oet de Tieur blieve = buiten schot; verg. Rijnl.
sech dur de Riser mache = auskneifen (Rh. Wtb.).
sS. Tieshout; riezererrete.
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RIJSCHAAF

III RITS*

rijschaaf, rijjsjaof, v., -sjaove = grote soort van
schaaf tot het glad maken van ruw geschaafde
oppervlakten.

'n rijjsjaoj

rijschool, gwl. manezje of rutersjaol,
rijst, ries, m. = a) het bekende gewas: - verbouwe;
b) de korrels: 'ne zak met - ; c) de toebereide spijs:
beer aot 'ne ganse komp (met) - oet.
SSe z. de vlg. lemmata en nog riespepier, -taojel;
riestewater.
rijstebrij, z. r ij s t epa p.
rijstepap, riestepap of riespap, v.: in d'n hiemel ete de
kinderkes riestepap met zelleoere lepelkes; e kumpke
fluitert of riespap in vol talleure.
rijstevla, riestevlaoj, v., -e = vla bedekt met spijs
van rijst: eder jong kreeg 'ne pot beer met e viedel-.
rijten, riete, reet, gerete (afw. ww.v, o.t.t, diech rits,
heer rit, geer ret; geb. w. my. ret) = a) stuk
scheuren; rukken: pas op, de rtts me kleid; iemes de
kleijer van 't lief - ; b) in stukken gaan: 't hout is
gerete; neet zoe trekke, andere rit 't kleid; c) refl. met
elkaar vechten, bakkeleien: in dat striiotsje - ze
zich nog al ins; nog: iemes door de tan - = roddelen
over; nog: iemes ein - = een klap, slag geven, of:
er in laten lopen, een poets bakken; ze gerete kriege
= a) slaag, b) een standje krijgen.
[riete; reet: gerete] De afw. ww. v, hebben stoott.
SSe aof-, door-, kepot-, oet-, toegriete.
afl. riet; oerriete.
rijtuig; rijwieI, ongebr.; z, k 0 u t s of v 0 i t u r e;
fie t s, vel 0 c i p e d e.
rijzelen, riezele, zw. = rillen, beven: en me zaot in d'n
duuster te - en sjrok, es opins get kraakde; 't riezelt
mich door me lief, es iech d'raon dink (Franquinet),
afl, riezeling.
rijzeIing, riezeling, v., -e = beving: door 't dorrep
gong 'n - van noed.
rijzen, rijze, rijsde of rees, gereze; niet zeer gebr.:
zinnen als "z'n haore reze te berge, heer rees van
z'ne zetel" zijn Hollandismen. A.N. het rijzen van
de zon, Ma. 't opkomme van de zon; A.N. de barometer rijst, Ma. geit in de huugde, lop op; A.N. de
deeg wil niet rijzen, Ma. welt neet opgoon. rijze heeft
nooit de bet. van vallen , dus niet: de bladeren rijze,
maar valle; verge v err ij zen en z, s t eve 1.
rijzig, ongebr.: gwl. door slaank vervangen of geelanseerd(elance),
rikkemen(-)*; riks(-)*; rimmatiek*, z. r e co mman ( - ); r ij k s ( .. ); r e u mat i e k,
rillen, rille, zw.; gewoner is rijjele* of een der bijvormen hiervan; z. r ij j e I e* en r ij z e len.
rlmpel, rumpel, m., -s, rumpelke en rimpel, m., -s,
rimpelke = a) plooi: depe -s; heer heet 'ne koeje
- in z'ne kop = hij is slecht gemutst, verstoord;
b) lichte golving: gei rumpelke op 't water, alles eve
stel.
afl. rumpelig en rimpelig; rumpele, rimpele (ww.)
rlmpelen, rumpele en rimpele, zw. = a) rimpels doen
krijgen; Hcht doen golven: e zach winsje rumpelde 't
water; b) rimpels krijgen, licht golven: ze vel begint
te - ; 'ne gerumpelden appel; evekes rumpelde 't
water.
afI. rumpeling, rimpeling; berumpele, berimpele.
352

ring, rink, ID., ring, ringske = a) cirkelvormig voorwerp: 'ne gouwe - met 'ne groete brieljant; e Muurke
op e peerdsje met e ringske in z'n neus; de sleutels
h6nge in 'ne zellevere - ; me kos 'm altied (es) door e
ringske hole = goed verzorgd, wat zijn uiterlijk
betreft; aon de ring uierreke = bekend gymnastiektoestel; b) gesloten gebogen Iijn, kring, cirkel: 'ne
- um de maon veurspelt rege.
[rink; ri:ng; ri:ngske]
SSe ringbaard; rinkvinger; z. ook r i n g r ij d e n,
r i n g s t eke n; bissjops-, aongazjemints-, trouwrink.
afl. ringele (ww.); ringe (ww.),
ringelen, ringele, zw. = temmen, dwingen, ringeloren: zich mote laote - door zoe'ne boerenh6tskej
van 'ne kepraol.
ringelaot* en regelaot*, v.,-e, ringelaotsje, regelaotsje
(-ge- = -ga-) > reine-claude: de -e zien dit [aor
abbendant.
Rijnl. Keu. Ringelott; Sch. vermeldt ook ringelot,
reggelaot.
ringen, ringe, ringde, gerink (gerinkde) = van een
ringetje voorzien: fleermuis, doeve - .
ring mus, ringelmosj, v., -mossje: 'n - , is dat dezeilefde vogel es 'n hoesmosj?
ring oven, rinkove, m., -s: op de - in 't Bosseroeld is
'n bom gevalle = ringvormige steenoven.
ringrijden, -steken, rinksteke; in tijdsvormen: de
rink steke: - waos ein van de kerremisoermakelikhede; wee de rink staok (d.w.z. er in slaagde), kraog
bijj van lngele (draaimolen op de kermis) 'nen toer
lekker veur niks.
rinnewere*, z. r u i n ere n.
rins, ongebr.; vervangen o.a, door zoerechtig, ampere
riooI, riejool, v. of 0., riejole, riejeulke = onderaards
afvoerkanaal: de - is verstop; 't gothierke mas de
riejole potse; e soort-, dat oet de grach ze water
stool.
SSe riejooldekeel, -toater.
ss.-afl. riejoolp6tser.
rippasere*; rippe*; ripper(- )*, z, rep ass e r e*;
rep pen; rep a r ( - ).
rips, rips, m. = weefselgoed met dikke kettingdraden: 'n vwaal van zwarte - .
afl. ripse (bn.),
risico, riezeko of rieziko, m. en 0., riezekoos of
riezikoos = gevaarlijke kans: dee (of: dat) - num
iech op miech; de (of: 't) - Loupe; met vaal (-ze- = -zo-).
riskeren, riskere of reskere, zw. = wagen: riskeers
diech dat? nein dat dorref iech neet (te) - ; die twie
zien aonein gereskeerd = gewaagd; dee riskeert, dee
wint = wie waagt, wint,
rispen, r6pse, ropsde, gerops = een "boer" laten:
wat 'n manere, aon taojel zoe mer - .
ropse = Keu. ropse,
SSe ropskeukske.
afl. r6pser; gerops: r6ps.
rist, ris, v., riste, riske = a) bundel, aantal aaneengeregen voorwerpen: 'n - unne; b) rij of reeks,
menigte: dee heet miech 'n - kinder; dat waos 'n
hiel-.
I rits, rits, tw.: - , - , hoort me, wie 't pepier sjaorde.
II rits*, in de zegsw. op rits (of: op de Tits of: de
rits op) zien = a) erop uit zijn voor zijn pleizier;
b) op de loop zijn.
Rijnl. rits = fort, weg (Rh. Wtb.).
III rits*, v. = rij, Hjn, hetzelfde woord als ris*
(z. r i s t b).

ROEPEN

RITSBEITEL*
ritsbeitel*, m., -s = werktuig om seharnieren in te
voegen.
Opm. Sporadiseh ook fitsbeitel.

ritsbeitels
ritselen, ritselde, zw. = een lieht hoorbaar geluid
voortbrengen, laten horen: es get kraakde of ritselde,
of de deur lanksem van aUein opeg6ng, dan riejelde
heer van d'n angs.
afl. ritseling; geritsels, geritsel.
riveren, revere, zw. (spr. uit raveera) = aan elkaar
klinken: die twie stokke kinne nog wel gereveerd
weurde bijj de smeed.
rivet, revet, v., revette (re- = ra-) = klinknagel,
niet: met e paar revette vasmake.
rivier, revier, v., -e, revierke (re- = ra-): de --e van
eus land; de - de Maos.
ss. revierbed, -kleij, -mand enz.
rizzenabel*; rizzeluut*; roastbeef, z. r a i son n abel; res 0 I u u t; r 0 s b i e f.
rob, rob, m., robbe, robke; gwI. zieh6nd.
robbedoes, robbedous, m. -v., robbedouze: 't is zoe'ne
echte - , neet koed, meh weld en oetgelaote en met
wienig naodinkej z. ook r 0 u z e b 0 u s*, gebruikelijker dan robbedous.
robbelekanis*, m., -kanisse = ruwe vent, Iawaaimaker. Keu. Rubbelekanes.
robbelen, robbele, zw. = a) rumoerig, met veel
Iawaai lopen, zich bewegen: en 6nder vaol getrampel
en gejoechel robbelde de twie troppe de trappen op;
b) rommelen (in de buik): nao al die proeme begos
miech get te - in m'ne boek.
roebelen, rochele en roehele, zw. = een sehrapend
keelgeluid maken; ook: fluimen opgeven; z. ook
r e ute len.
roebel-, roebelpotsje*, 0., -s = kwispedoor.

'ne geistelik met rosjet
roebet, rosjet, o. en v., rosjette, rosjetsje = gewaad
van geestelijken zonder liturgisch karakter, kort
koorhemd; ook gedragen door de misdienaars: de

geistelike in - (of: met de - aon) ginge veuropj
z. r 0 k k eli e n*.
roddelen, roddele, zw. = kwaadspreken: dao woort
get geroddeld op die koffiepartijj.
afI. roddeleer(ster); geroddels, geroddel.
rode, roeje, m., my. = enkelv. = a) iem. met rood
haar: de - waos kolerig, meh anders 'ne goje vent;
b) socialist: d'n optoch van de - j c) roodgeklede
speIer: de - wonte lege de blouwe.
v. roej, mv., roeje:'n-met'nbefdeegdedeurope_
rodekool, roedmoos, 0.: - met braodweurs.
Rode Kruis, Roedkruus, 0.: dao zorreg 't - veurj 't
bestuur van 't-.
roed*, z. roo d.
roe(de), rooj, v., roje, reujke = a) gard, tuehtroede:
wie klein de kinder waore, ze kraoge met de - j zich 'n
- veur z'n eige gaat (of: z'n eige vot) hole (of: make)
= door eigen schuld zich onaangenaamheden veroorzaken; och Slivvenier, moder miech dan daoveur
straove met de - van kastijjing? b) metalen staaf of
stang: de kopere roje van d'n trap zitte get los;
c) vlaktemaat: 'n groete - heet twintig klein roje;
'n groete -is ongeveer'n aarj ze hadtwie rojevan 'ne
nonk gepach.
ss. liem-, wichelrooj.
I roef (seheepskamertje), ongewoon.
II roel, z. r 0 f*.
roeien, roeje, roejde, geroejd = a) spelevaren in een
roeiboot: laote ver vemiddag get goon - op de MarIsj
b) met de roeiriemen (zieh) voortbewegen; roeiende
vervoeren: ze roejde nao 't eilensjej veer roejde 'm naQ
't sjeep.
ss. roejbaank, -boot, -reem; door-, wegroeje.
afI. roejerj geroejs, geroej.
roeje*; roeje grond*, z. rod e; roo d von k.
roek, ongebr.; z. d a 0 1*, han n i k, k a u w en
het vig. woord.
roekske*, 0., -s = (kindert.) duifje: eder sprik tege de
kleinsjes van e -, e weleke, e pieteke.
roekske onomatopee. [roe:kske]
roelade*; roemele*, z. rollade; rommelen 2.
roemen, 1, reume, reumde, gereump (gereumde) =
de lof verkondigen van: de nuije wethawwer weurd
zier gereump; euver de lezing erreg - .
afl. bereume.
2, melle, melde, gemeld (bij het kaartspelen): wee
moot -?
roemer, rumer, m., -s, rumerke = (kelkvormig)
drinkglas: e rumerke zjenever.
Opm. e rumerke is niet altijd van glas.
roep, roop en reup, m. = a) kreet, sehreeuw: opins
de roop: trok, trok! b) huwelijksgebod in de kerk:
ze hobbe aonstaonde z6ndag al d'n ierste roop;
c) faam: wat 'ne reup ging neet in 't begin van 'm oet.
ss. straotroop (niet -reup).
roepen, rope, reep, gerope (afw. ww.v. o.t.t. dieeh.
reups, heer reup) = a) luide zijn stem verheffen
(om iem. te doen komen): heer reep en sjriewde zick
heis; 't kinneke reep op z'n meer (A.N. om); b) uitbundig prijzen: ederein reep euver z'n vruntelikheidj
c) iets sehreeuwen: ze repe MUep! MUep/ braand!
d) iem. traehten te doen luisteren door zijn naam
luid uit te spreken: iech hOb diech drijj kier geropej
wee reep miech dao? e) ontbieden: d'n dokter (laote)
- ; f) wekken: roop miech miirrege um zeven ore; nog:
God heet hiior tot zich gerope = zij is gestorven.
ss. roopnaom, -stum; aof-, binne-, nao-, oet-, um-.
same-, veur-, wegrope.
afl. reup, roop; roper, roping; berope; geroops; geroop.
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ROEPING
roeping, roping, v., -e = bestemming, innerlijke
aandrift: - veur geistelik; z'n - vollege; - hObbe;

z'n - verlere.
ss. kloesterroping.
roeps*, z. r 6 psI.
I roer, roor, 0., rore, reurke = stuurrad: heer leet 'tlos en 't roejbootsje ging obbins nao links; overdr.
aon 't - zien (of: stoon) en alles kommandere.
ss. sjeepsroor.
II roer, roor, 0., rore, reurke = buis, inz. buissteel
van een (Duitse) tabakspijp: 't - is verstop, de piep
welt neet aon; ook wei: reur, 0., -e; z. s t r i e kr e u r*.
ss. pieperoor.
III roer, reur, m. = beweging, in de zegswijze: in de
- zien = in beweging; in rep en - bringe, zien.
roeren, reure, zw. = a) herhaaldelijk druk bewegen:
z'n tong weite te - ; de moostich miejer - = van je
laten horen, je inspannen; b) dooreenmengen, omroeren: (in) de pap - ; wie miejer tot me dao-in
(plat: in de stront) reurt, wie miejer tot 't stink;
c) ontroeren, treffen: deep gereurd zien euver, door;
d) aanraken: kruudsje-reur-miech-neet; e) refl. zich
bewegen: wat zich evekes reurde, heer sjoot d'rop;
zich neet kinne reure (of: verreure).
ss. reurbak, -pot, -stek; aon-, dooreinreure.
afl. reur, reurder; reuring; reursel; reurig; verreure.
roerend, reurend, bn., bw. = a) aandoenlijk; zeer:
heer spraok zoe -, tot de mieste begoste te kriete;
't - eins zien met (of: same); b) niet vast: reurende
geudere.
roervink, reurvink, v., -e; inz. fig. beweeglijk iem.;
iemand, die steeds in beweging is; de bet. van opruier in het A.N. is in het Ma. ongewoon.
I roes, 1, roesj, m., ruusjke = (lichte) bedwelming:
alweer achter de flesl dao geit geinen daag verbijj
daste geine - inhObs.
[roesj; rfmsjke]
2, rieme!, m., z.a.
II roes*, z. roo s.
I roesj*, in de zegsw. oet de - koupe, verkoupe =
voetstoots, en bloc, of: zo maar, op 't oog gezien,
kopen.
[roesj]
II roesj*, z. roe s I.
I roest, ros, m. = a) roodkleurige oxyde: laot die
iezere sjop neet boete ligke, dao kump - op; de van 't koper aofdoen; b) plantenziekte: dao is - in
de terref.
ss. rosbroen, -vrijj; iezer-, koperros.
afl. roste (ww.); rostig, beros.
II roest (kippenhok), ongebr.; z. hi nne lui p*,
-polder*.
roesten, roste, rosde, geros (gerosde) = oxyderen:
iezer ros gaw; A.N. rust roest, zou in het Ma. moeten zijn: ros ros, komt echter niet voor.
ss. door-, vas-, wegroste.
afl. be-, verroste.
roestig, beros, bn., berosde: dat iezer is gaans beros;
'ne berosde nagel.
roestvIek, rosvlek, v., -vIekke: die rosvlekke in de
lakes krijgste neet mie d'roet.
I roet, 1, root, m. = schoorsteenzwart: zoe zwart wie
- ; 't ruuk nao - ; dat hout gief viiOl - in de sjouw.
2, reut, o. = vet; ongebr.; weI in de ss. reutekeers.
II roet*, z. r 0 ute en r u i t.
roete*, bn. = van geruite stof: e - kleid.
roetkaars, reutekeers, v., -e = vetkaars: e reutekeerske van 'ne sent; wee zit nog met 'n -, wee zet
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ROKER

zich met 'n slaopmots op? aofloupe wie 'n - = sterk
en snel vermageren.
roev(e)ros*, m. = witte rijp, ruwrijm: de buim wit
van -, die prOnken in 't parek.
roeveros = duo Raufrost; bij GezelIe: ruwrijm.
roezjezjip*, m. = reseda, z.a.
roezjiesere*, zw., vervangt dikwijis het A.N. blozen.
rol*, two =roef(v. iets dat plotselingen sneigeschiedt):
en - I - I d'n trap aof; en - I waos heer ewegl
rolfeI, rMfel, m., os, ruffeIke = a) trommeIslag: toen
hoort me 'ne - op de trom en alles woort doedstel; de
- sloon; b) spitsroeden, in de zegsw. door de mote; c) strenge berisping: 'ne - kriege.
afl. ro/fele (ww.).
I roffelen, rMfele, zw. = een roffel slaan: (op) de
trom -; de tamboers roffelde.
afl. geroffels, geroffel.
II roffelen (slordig werken), gwl. raffele, zw., in de
ss. aofraffele b.v. ze werrek aofraffele; z. echter
ook v err 6 f f e I e.
rogge, rogge, v.: de - heet gesjote.
ss. roggebroed (roggebroeds), -stru, -veld; z. ook
r 0 g k elk e*.
Opm. Men gebruikt voor het simplex gwl. kore en
spreekt van kore en terref, als men rogge en tarwe
bedoelt. In de ss. komt rogge wei geregeld voor.
roggebroeds*, bn.: 'n -e botram n.l. van roggebrood.
Opm. Men hoort ook: 'n roggebroedsbotram; uit
deze ss. is het bn. wel afgeleid.
roggeknOI*, m., -knolle = lompe roggebroden of
hompen roggebrood: met kies en -knolle; vero.
rojem*, tw., bekrachtiging uitdrukkende, dikwijls
ir.: heer zal veur alles ziJrregel rojeml (terwijl men
tegelijkertijd de keel schraapt).
rok, rok, m., rokke en rok, rokske = a) mannenkIedingstuk: in - en witten das; met 'n tumpke van
z'ne zakdook oet z'n roktes; b) vrouwenkledingstuk:
'n tiroolderse met 'ne roeje -; jes of breukskes oet aw
rok gemaak; ze foetelt Onder hOOr rokke = een
manke, die haar gebrek bij het lopen tracht te
verbergen; z. voor een zegsw. ook n a 0 d e r*.
ss. roksknoup, -mouw; roktes; rokkestof, -tes; z.
r 0 k- en r 0 k k e t e s*; boors-, bove-, dames-,
hiere-, humpe-, onder-, reiperok.
ss.-afl. rokkenejeers (= rokkennaaister).
rok(-)*; rokelijn, z. rug (-); r 0 k k eli e n*.
rogkelke*, 0., -s = broodje van tarwe- en roggemeel: ei wittebroed en twie -s, bekkerl
rogkelke, komt in het Rijnl. ook voor o.a. als
Roggelchen (verkl. van Roggel) met de bet. van
klein vierkant brood.
I roken, ruike, ruikde, geruik (geruikde) = in de
rook hangen om te drogen, te verduurzamen: geruik vleis; bOkkeme-.
ss. doorruike.
II roken, rouke, roukde, gerouk (geroukde) =
a) rook van zich afgeven: wat rouk dao? dao kin de
sjouw neet van - = daar kan men niet van Ieven;
b) de rook van tabak genieten door inzuigen en
uitblazen: heer roukde d'n hielen daag; - is good
tege de verkajdheid; wee rouk, ruuk wie e verreke,
wee snouf, zuut oet wie e verreke, wee proump, is e
verreke; c) in rook doen opgaan: sigare, sigarette-;
piepe roukde me algemein; z. ook p ij p; nog: 't
regent, 't sniet, tot 't rouk = hevig.
ss. roukkoepee, -stel, -tiiofelke; oprouke.
afl. ruiker; verrouke.
roker, ruiker en rouker, m., -8 = iem. die (veeI)
rookt: 'ne sterreke - = die zwaar en veeI rookt.

ROKKELAOJ*

= nek·, rugstuk van 't varken: op
euzen telleur zien veer met smaak e sWk van de - .
rokkelaoj, samenhangend met fro roquelaure, eng.
rokelay = overkleed tot aan de knieen; korte
rok? of met rok = rug?
rokkelien*, O. en V. = rochet, kort koorhemd: met
't (of: de) - aon; Z. roc h e t.
rokketes*, v., -tesse = zak in een vrouwenrok.
roktes, v., -tesse = bovenzijzakje van de rok, het
mannenkledingstuk; z. een voorbeeld bij rok a.
roI, 1, roI, m., rolle, rolke = a) register-, zaken-,
personenlijst: die zaak steit al lang op de rol;
b) woorden, gebaren v. e. toneeispeler, -speeister:
Sam B. in de - van l' Aiglon; c) cylindervormige
hoeveelheid: 'n - pepier; e rolke touwbak = pruimtabak; d) cylindervormig stuk hout, ijzer, koper
enz.: 'n kopere - ; 'n iezere - ; onder de pu zien
rolkes; dat lOp op rOikes = eig.; fig. gaat ais gesmeerd.
ss. rolsjaars, -vas; pepier-, vrouwerol.
ss.-afl. rolverdeiling.
2, rol, in de zegsw. aon de - zien = aan de zwier.
Opm. rol 1 heeft in aIle vormen stoott., maar rol 2
sleept. Dit rol 2 is een afl. van rollen.
rollade, rollaad of roelaad, v., rollade(s), roelade(s)
= rollende, opgerolde schijf vlees met een touwtje
stevig bijeengehouden: 'n - van onderhave kilo
zal wei genog zien.
S8. kallefsrollaad, -roelaad.
rollen, rolle, zw.; in bijna aIle bet. van het A.N. o.a.
a) zich al wentelende voortbewegen: de huive rolden
onder de kas; b) zich op rollen of wielen voortbewegen: de koutse rolde door de stmote; c) ronddraaien in de kassen: z'n ouge rolde, de sjoem stOnt
'm op de moul; ook: heer rolde met z'n ouge = deed
ze rollen; d) buitelen, duikelen; rondwentelend
naar beneden vallen: veer rolden allemaol euverein,
euver de grOnd, in de bOs; heer is van de trappe gerold
= eig.; fig. heeft zijn haar laten knippen; e) diep
en luid weerklinken: d'n donder roft; f) afdruppelen:
tmone - langs h(ior wange; g) al rondwentelende
voortbewegen: de vater in de deur - ; h) rollende
vormen: 'n sigaret - ; i) glad of plat maken met
een rol: d'n deig - ; nog: refl. zich in de snie, euver
de grand - = wentelen.
ss. rolblin, -lende, -pens; achteroet-, aof-, doorein-,
in-, inein-, oprolle enz.
ss.-afl. deigroller.
afl. rol2; roller; rolling; gerols, gerol; ontrolle.
rollende, z. roll a d e.
roller*, m., Os, rollerke = autoped: met Sinterklaos
kreeg 't ajdste z(ionsje 'ne -.
rollet, rollet, v., rollette = schoenmakersgereedschap voor ribbeltjesversiering < fro roulette.
riilse*, rolse, rolsde, geriils = stoeien; stoeiend over
de grond rollen of buitelen: laot mieeh - op de
gouwe vloer met d' ander kinder; op 't febrik vertelde
me zieeh, tot Anneke Poes zoe gerols had in de
, , Boerendans" .
rolse = Rijnl. riilsen, rolsen met dezelfde bet.
(Rh. Wtb.); duo roisen = sich balgen.
afl. gerols.
roman, romang, m., Os, romengske: Franse - 8 leze;
met 'ne - in de hand; dat leus me in alle -8; soms
0.: veer leze iers dat prachtige romang oet (1905).
rommedoe*, m., os, rommedoeke = fijne Limburgse
stinkkaas: ze wiste op hun duimke, boe ze de beste
rommedoekes kriege koste.
SS. rommedoekies.
rokkelaoj*, v.

R6NDBLAJERE*

rommedoe <Ma. roum- (= ned. room) + fro doux?
Gents kent ramatoerke = klein fijn Hervkaasje <
fr. remoudoe, welk fr. woord ons echter onbekend is.
rommel, r6mmel, m., r6mmelsje = waardeloze boe!:
wat 'ne - = ordeloos dooreenliggende dingen.
SS. rommelkamer, -kas, -zolder.
afl. r6mmelig.
rom-, rommelebiis*, v., -bosse = (spott.) omnibus:
ieeh vertrok met de - (1885).
rommelen, 1, r6mmele, zw. = een dof geluid maken:
d'n donder r6mmelt; 't r6mmelt in m'ne boek.
afl. ger6mmels, gerommel.
2, roemele, zw., refl. = met elkaar vechten; Frens
had zieh geroemeld met 'ne boerepiejot.
ss. roemelpartijj (= vechtpartij).
afl. roemelerijj; geroemel8, geroemel.
rommelig, r6mmelig, bn., bw. = overhoop: 'n --e
kamer; 't zuut zoe - oet in dat hoes.
afl. r6mmeligheid.

'ne rommelpot
rommelpot, r6mmel(s)pot, m., -potte en -pot =
jongensspeeltuig nl. pot met een (varkens)blaas
overspannen en rietje: op de - speule.
romp, r6mp, m., -e = a) lichaamsdeel, lichaam
zonder hoofd: de kop van de - houwe; b) scheepslichaam: eus bootsje stoetde tege de - van 't sjeep.
ss. seheepsromp.
rompslomp, r6msl6mp, m. = beslommering, lastige
drukte: wat 'ne - brink zoe fies neet met ziehl
rond, r6nd, 1, bn., bw.; r6nner, r6nste. In de meeste
bet. V. h. A.N. o.a. a) bolo, kogelvormig: 'ne r6nne
kogel; rOn kogels; dee kogel is rOnd; b) cylindrisch.
rolrond: 'ne rOnne staaf; c) cirkelvormig: r6nd oet-

zege; 'n rOn taofel, ron taofels, e rOnd t(jofelke; de
taofel is rond; d) gevuld, niet hoekig: e rOnd buukske;
rOn ermkes; e) afgerond tot: 'n rOn som van doezend
golde; in ron siefers; f) ongeveinsd, openhartig:
fond veur z'n meining oetkomme.
Predikatief, attributief O. enkelv. en als bw. rOnd
met sleept.; in alle andere gevallen met stoott.
ron(ne).
2, zn., 0.: euvemal in 't rOnd = in de omtrek, in aIle
richtingen.
3, VZ. = om, om iets heen: ze zaote rond de kachel.
Opm. Ais zn. en als vz. steeds rOnd met sleept.
sS. rOndbazuine, -bringe enz.; rOndreis, -sjrif, -vraog;
bolo, eij-, haaf-, ovaal-, platrOnd.
afl. runde, runle; runsje; rundigheid, rOndheid.
rondblajere*, blajerde r6nd, r6ndgeblajerd = overal
rondverteIlen: vertel hlWr niks, want dan geit ze dat
euvemal weer -.
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RONDE
ronde, runde, v., -s, rundeke = a) rondgang: de
pompjees dege snachs tege ein oor hun - ; dat
praotsje deeg de - door de hiel stad; b) eenmaal de
baan rondrijden: Seije wan met Iwie rundes; ook
van andere wedstrijden: de leste - van d'n dikklamasiekangkoer; c) rond voorwerp inz. als verkl.:
snijj 't vleis in klein rundekes. Verg. ron d t e,
Ma. run t e* en z. ron d j e.
rondgaan, rondgoon, ging of gong rond, rondgega(a)nge = a) in een kring zich bewegen: de wijzers van 'n klokgoon in 12 orerond; b) zich bewegen
in aUe richtingen: heer leet z'n ouge ins - ; c) naar
de rij af komen bij: hoes veur hoes - um te kollektere; met lieste - ; laot de keukskes ins - =
bied ze achtereenvolgens ieder van het gezelschap
aan.
ronding, runding, v., -e = a) ronde vorm: geef get
mie - aon dee geteikende bol; b) dat deel van iets,
dat de ronde vorm geeft: aon de - van de weeg; de
- van d'n hals.
rondje, runsje, 0., -s = glas bier, borrel voor ieder
v. h. gezelschap: e runsje geve; gewoner is drej;
z. d r a a i.
rondlopen, rondloupe, leep rond, rondgeloupe =
a) in een kring lopen: veer hObben ore (in 'ne krink)
rOndgeloupe; b) in aIle richtingen lopen; her- en
derwaarts lopen: de kamer - ; dao lepen e paar
kinder rOnd; laole veer 'n haaf eurke -, veur ver goon
ete = in de frisse lucht ons wat vertreden; nog:
met die kaw hOb iech te lang rondgeloupe = met mij
meegedragen.
rondo*, m., rondoos (met klemt. op ron-) = (aardew.) vlakke ronde, ringvormige gipsen plaat;
verg. platto*.
rondom, rontelum, 1, bw.: - siOnte buim; 't sjavot
waos - met rouw behaange; 2, vZ.: - de Vrietof
siOnte de luij met doezende.
rondte, runte, v., -s = a) kring: zet uuch in de - ;
b) rondom, aan aile kanten, in de omtrek: oren in
de -; versjrik keek Teun in de - (of: runde).
Opm. runde en runte worden dikwijls zonder onderscheid door elkaar gebruikt. Men hoort echter
altijd rundeke.
rondult, rondoet, bn. = vrij uit, zonder omwegen:
- z'n meining zegke; spreek noe -.
ronken, ronke, ronkde, geronk = a) snorren, gonzen,
brommen: de goudsmeed rank van blom nao b16m; de
beek, die gistere laog bevrore, drijf ronkend aof wie
vleujend glaas (Weustenraad); rankende motore;
b) fluisteren: iech hOb dao zoe get van hure - .
afl. geronks, gerank.
ronselen, ronsele, zw. = werven met list of geweld:
heer leet zich - en teikende veur d'n Oos.
afl. ronseleer; z. z i e len v e r k 0 per.
rood, roed, 1, bn., bw., roejer, roedste = a) de
bekende kleur hebbende eig. en oneig. en bij verg.:
- wie blood; 'ne roeje veendel; e - potloed = dat
rood schrijft; roejen ink; 'r luig z6nder - te weurde
= zonder (blikken of) blozen; - vleis = met bloed
gekleurd (tegenover: wit vleis); roeje wien; -leech;
roej ouge = eig. van konijnen, albino's; ook =
ontstoken; de roeje grand = roodvonk; ze woort
Toed = bloosde; b) roodachtig, bruin, rossig: koper, - haor; 'ne roeje kerel; geine roejen duit mie
hobbe; 2, o. = de rode kleur: 't - , wit en blouw; de
sjroete kinne gei - zien; z. ook rod e.
Predikatief, attributief, o. enkelv. en als bw. roed,
in aIle andere gevaIlen roej(e); roe- steeds met
stoott; verg. roe t* (= A.N. ruit).
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R6pSKEUKSKE*
ss. roedbeurske, -broen, -gleujend, -koper; dOnker-,
hel-, liech-, sjaom-, vuur-, wienroed.
afl. roedechtig, aovendroed, morregeroed.
roodstaartje, 1, wientepperke, z.a.
2, roedstertsje, 0., -S.
roodvonk, 1, roeje grond, m.: 't kinneke heet de roeje
grand; spott. (v. e. maIlemolen): 't meuleke van van
lngele, dat is zoe rot wie str ... , de peerdsjes hObbe de
maze Ie, de liewe de roeje grond.
2, roedvonk, O.
I roof, rouf, m. = a) het roven: op - oetgoon;
b) het geroofde: z'ne - in veiligheid bringe.
II rool, rouf, v., rouve, ruifke = wondkorst: op z'n
kneje had 'r geregeld e paar rouve van 't kleddere
en kroepe.
roolmoord, roufmoord, m., -maord = moord met
beroving: weges - woort 'r opgehaange.
rooien, ongebr.; aardappelen rooien, Ma. oetdoen;
bomen rooien, Ma. kappe.
rooj, z. roe ( de).
rook, rouk, m. = de - van de kachel; dee - is slech
veur de ouge; dao kump vaal - oet de sjouw; in opgoon = eig. en fig.
Opm. rouk dikwijls vervangen door damp.
ss. roukkelom, -masker, -pluim, -wollek; fabriks-,
sigare-, wierouk.
afl. ruikerig(heid).
rookvlees, geruik vleis, 0.: ei sneijke wittebroed met
e fitske geruik vleis van 't muiske.
rookworst, geruikde weurs, v.: e paar sjijfkes geruikdeweurs.
room, roum, m.: erebeize met - ; zoere - ; de - van
de mellek sjappe = eig.; fig. het beste van iets
wegnemen. [rou: m]
ss. roumboter, -dook (= zeefdoek), -kies, -sajs.
roomtaart, 1, roumtoert, v., -e = taart met room
als hoofdbestanddeel.
Opm. In tegenstelling met roumboter, roumkies,
heeft roumtoert de klemt. gwl. op het tweede lid.
2, kremtoert (z.a.), dat vroeger algemeen in gebruik was. Klemt. op eerste of tweede lid.
roos, roes, v., roeze, ruuske = a) bekende bloem en
ook struik: 'n roej - in d'n haor; roeze plante; roeze
veur de verrekes (struije) = paarIen voor de zwijnen; b) beeld van iets liefs, aangenaams: zijj wandelt op roeze; gein roeze zander deures; c) bIos: met
roeze op de wange; d) huidontsteking: smeer dat op
d'ne kop, dat is good veur (of: tege) de - ; e) ronde
plek in de schietschijf: midden in de - ; de - rake.
[roe:s; roe:ze; ruu:ske] verg. roe s j* en roe s I.
ss. roezeblaad, -buimke, -krans, -perrek, -stroek;
roezenolie; boere-, hegke-, stam-, stroek-, teeroes.
afl. roesechtig.
rooster, ruuster, m., -s, ruusterke = a) ijzeren raamwerk: de - van de kachel is verros; 'ne nuije - veur
't keldergaat make; b) tabel, lijst van werkzaamheden: aoftrejje volgens de -.
ss. ruusterwerrek; kelder-, lest se )ruuster.
afl. ruustere (ww.).
roosteren, ruustere, zw. = op de rooster, een hete
plaat of anderszins braden, hard laten uitdrogen:
zach geruusterde forelle; geruikde zallem op geruusterd broed.
I rops* of roeps*. two = plotseling, ineens: en rops!
kump dao ander oet gespronge e vruimeske.
II rops*, m., --e, rupske = oprisping, boer.
I1Irops(-)*, Z. rispen en rups.
ropskeukske*, 0., -8
pepermuntje:'n handvol
zjezjip en twie -s.

ROS

ROVEN

r08;r08(-)*, ongebr.,gwlopeerd,bajjz. roest I.
r08(-)*, z. r u s t ( - ).
r08bief, rosbuf, m.: - met paolerretsjes en gebakke
eereppelkesj de rooks al 'ne - dee woort aongebroje.
rose, raos, bn., raoze = rooskleurig: e raoze kleidj
'ne raoze sjollek.
rosjet*, z. roc h e t.
I rot, rot, bn., bw., rotte; rotter, rotste = a) in staat
van bederf: roUe appele, eijerj z. ook be war e n,
n 0 0 t; b) fig. bedorven: de boel is - j zieh - verfele = zeer; dat is - = is beroerd, ellendig.
Opm. In talrijke ss. krijgt rot de bet. van een voorvoegsel: rotboel, -kerel, -vent, -zooj.
II rot, steeds in het my. rotte = a) aantal manschappen: roUe reehsj b) vier tegen elkaar gezette
geweren: de gewere in roUe zeUe.
III rot, in de bet. van rat ongebr.
IV rot*, in de zegsw.: op - b.v. de twie j6nges woore
daag oon daag op - = er op uit; z. ook r 0 ute.
rot> f,. route.
rotel(-)*, Z. r e ute I ( - ).
rotje, z. m u i s k e* = klapper, voetzoeker.
rots, rots, v., -e, rotske: boven op 'n - j naogemaakde
rotse.
ss. rotsblok, -vas.
rot8* en ruts*, v., -e, rotske, rutske = blankvoorn:
de vesser brach toes 'n flinke poorsie brieseme, rotse,
abele, beerskes en juudsjes.
Schu. kent rotse en ruits; Kil. ruysse = alburnus.
rotsj* of rots*, 1, tw.: -, -, dao sjievelde ieeh nao
6nderj 2, m., -e = snelle afglijding: e paar -e en
dao laog heer 6nder aon de berreg in de prettel.
rotsje*, r6tsjde, ger6tsj (ger6tsjde) = schuiven,
glijden: de j6nges die altied op die sjaolbenk mote - ,
versliete hunne bojemj op 'ne stool - j - op 'n
sjievelsleijj die meidskes - dao neet = komen niet
aan de man.
ratsje = duo rutschen, mnlo rutsen; Kilo rutsen,
rotsen = prolabi, proserpere.
ss. aof-, oetratsje.
afl. geratsj j ratsj.
rotterd*, m. = achterwerk (plat).
rotting (stok), ongebr.; vervangen door rete stek.
rouf-; rouk(-)*; roulade; roum*, Z. roof I enII;
roo k ( -); roll end e; roo m.
route, roet, v. = weg: morrige vreug op - j dat is 'n
lang - j z. ook r 6 t IV, dat hetzelfde woord is.
[roe:t] verg. r (, e t = A.N. ruit.
rouv( -), z. r 0 v ( - ).

'n rouwstrik
rouw, m. = a) droefheid: daog van
;
b) rouwkledij, -floers, -stof enz.: heer is in de (of:
dreUg) - veur z'n VTOUWj have -, depe - j de kamer
woos met - behaange = rouwfloers; nog: de sleipe = bij een begrafenis (van het sterfhuis naar
de kerk) het over de baar hangende kleed even
vasthoudende, naast de kist in de begrafenisstoet

I rouw,

ter kerke gaan; z'n negel zien in de - = met vuil
onder de randen.
[rou:w]
ss. rouwband, -kamer (= chapelle ardente), -klach,
-kleur, -kleid, -kouts, -negel, -rand, -strik, -v lag,
-wimpelj hof-, zeswekerouw.
afl. rouwig.
Opm. Verschillende ss. met rouw- als eerste lid,
kent het Ma. als ss. met doeds- ais eerste lid.

'n rouwkamer
IIrouw, z. rauw en ruw.
rouwbank, rouwbaank, v., rouwbenk en -e = met
zwart floers bedekte rijen stoelen vlak achter de
lijkkist bij de kerkdienst, waarop de naaste familieleden, vrienden enz. plaatsnemen: geer weurt op de
begraffenis verzeuk, op de derde -.
rouwbrief, Z. d 0 0 d s b r i e f.
rouwen, rouwe, zW. = berouwen: dat zal dich -, menneke!
rouwkoop, rouwkoup, m. = a) A.N. rouwkoop; b) in
de zegsw. - kriege = berouw krijgen over een onvoordelige koop.
rouwprentje, z. d 0 0 d s pre n t j e.
rouzebous*, m., rouzebouze = robbedoes; inz. onnadenkend, warhoofdig, maar levendig meisje en
niet kwaad van aard: die moot me dat mer neet
koelik numme, 't is zoe'ne - , ze meint 't neet slechj
verg. rob bed 0 e S.
rouzebous, misschien verwant met een fries woord
als rusebusen = Iawaai maken en het A.N. roezemoezen, misschien ook met het Ma. bouze (z.a.) en
min of meer klankschilderend; Ru. spelt rauzebaus
= onversaagde, woeste; Schu. vermeldt als Limb.
roezeboezig = o.a. onstuimig ruw (ook ald. roezeboezen = roezemoezen), ons onbekend.
roven, rouve, roufde, gerouf (geroufde) = andermans eigendom met geweld of list wegnemen: ze
rou/den en stole wat ze zaoge.
ss. rou/vogel (maar: roo/bouw)j kinderrou/.
afl. ruiver en rouverj berouve.
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RUIMTE

rover, ruiver en rouver, m., -s en ruiver: bang veur
-s; d'n opperste van de -B.
ss. ruivers-, rauversbende, -nes; stroekruiver, -rauver.
royaal, 1, rejaol, bn., bw.; rejaolder, rejaolste (re- =
ra-) = a) niet kleinzielig: dat is - behandeld; 'ne -e
kerel; b) ruim, overvloedig: zich - van get bedene;
't ete waor neet - bij Net; (rejaalder in de zegsw.
wie kaalder, wie rejaalder, wrs. rijmdwang).
afl. rejaolheid.
2, rejaolig, bn., bw.
afl. rejaoligheid.
roze; rozenboedje, z. r 0 s e; r 0 zen k ran s.

'ne roezekraans
rozenkrans, roezekraans, m., -krens en -e = a) eig.
gebed aan een bidsnoer van 15 tientjes, gwI. echter in de bet. gebruikt van rozenhoedje: eliken
aovend woort trouw de - gebeijd; heer belaojde
vdiJl roezekrens en littenijje; venaovend loj en - in
Slevrouwe; b) het bidsnoer: de kralle van de - ; ze
heet 'ne zellevere - gekrege veur haor ierste kemunie.
Opm. In beide bet., maar inz. in bet. b dikwijls
noster z.a.
ss. roezekraansgebed.
rozijn, rezijn, v., reziene, rezijnsje (re- = ra-): 'n 6ns
reziene; krenten en reziene.
[rezij:n; reziene; rezij:nsje]
ruche, rusj, v. en m., russje, rusjke = geplooid oplegsel: met - aojgezat, gegarneerd; 'ne kraag van -oj'ne
russje kraag; e jien rusjke pas dao good bijj; die russje
veur de pojje zien bijnao zoevaol, es veur 't hiel kleid.
afl. russje (bn.).
rucbtbaar, rochbaar, bn. = algemeen bekend, openbaar: meh wie dat - woort, waos heer al lang euver
degrens.
afl. rOchbaarheid.
mUele*, z. r a f e len.
rug, rok, m., rogke, rokske = a) bekend lichaamsdeel, ook overdr.: pijn in de - hObbe; heer veel op
boe de - z'nen ierlike naom verluis; iemes de touwkiere, touwdrejje = minachting tonen; dat is
gelOkkig achter de - = is voorbij; achter iemes z'ne
- koedspreke = in zijn afwezigheid; 't geld was
miech neet op m'ne - ; d'ne - jeuk dich = je verdient
slagen, klappen; de - van 't book = rugzijde; de van de stool; b) deel van het kledingstuk, dat de rug
bedekt: de - zit neet good; in de - deep oetgesnoje.
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ss. rokstraank, -titel, -zwumme; rogkemerreg, -steunj
haoze-, reerok.
ruggegraat, rogkegraot, m., rogkegraoj: z'ne - brelee;
heer heet 't aon de - ; z. ook rug g est r eng.
ss. rogkegraotstering.
ruggelings, De Ma. vorm zou moeten zijn rogkelings,
is echter o.i. ongew.; ruggelings viel hij van de ladder, Ma. (achteroet) op z'ne rok; ruggelings te paard
zitten, Ma. 't echterste voor op e peerd zitte; ruggelings aan elkaar gebonden, Ma. met de rogke tegenein.
ruggestreng, rokstraank, m. = ruggegraat, maar
ook de gehele rug: m'ne - deit miech nog pijn van
dee vaal van gisterenaovend; dee helt z'ne - good
gesmeerd = houdt van een glaasje; z'ne - oetsnouve
= ontlasting hebben; 'r lik op z'ne - = hij luiert,
of: slaapt, of: is dood.
rui(-):ruH, z. ruzel(-)*; krib.
ruig, ongebr.; vervangen o.a. door grooj, vrie.
miken, ruke, ruukde en rook, geroke = a) reuk afgeven, gwI. onaangename: wat ruuk dat hijj toch
zoe raar/ dat ruuk (sterker: stink) drijj ore tege de
wind; 't rook lekker nao jiejoele; b) reuk opnemen,
inademen: laot miech ins aon de fles - ; dee kin
aon haiJm neet - = kan niet met hem vergeleken
worden (sterker: boe dee get gedoon heet, maag d'n
aandere nag ins k6mme ruke); c) iets met de
reukzin gewaar worden: iech ruuk, iech ruuk minsevleis, zag de reus; euveraal rookste de jritte; d)
gewaarworden: wie kOs iech dat -1 niemes heet miech
gewaarsjoud; z. ook Ion t; e) luchten: geer wout
hOOr 'ne maan aonplakke, dee ze neet - kos (1856).
afl. beruke.
miker; ruiker*, ongebr.; z. b 0 eke t; r 0 k e r.
ruil, ruil, m.: 'ne goje - doen; vroeger algemeen toesj.
ruilen, ruile, zw.: met iemes neet ruile welle; z. het
vroeger algemene toe s j e* (A.N. tuisen).
ss. ruilhandel, -middel.
afl. ruil.
ruim, ruim, 1, bn., bw. in de meeste bet. V. h. A.N.
o.a. a) zich ver uitstrekkend in alle richtingen: de
- wereld = wijde; zich - kinne bewege = eig.;
oneig. onbekrompen kunnen leven; b) veel ruimte,
plaats biedend: e - lokaal; - kamers; 'n - plaots
besloon, innumme = een belangrijk deel vormen
van; c) open, vrij: e - oetzich hObbe van bove op 't
jort St.'Pieterj d) onbelemmerd, vrij: - baon make;
e) niet nauw; wijd: - tesse; in -e kring bekind
make; f) aanmerkelijk: 'n - kaos hObbej 'ne ruimen
tied (gwl. geruimen tied, of: ruim d'n tied); nog: 't is
- haaj ach = over; - veertig luij = iets meer dan;
veer hadde - zoevaOl plezeer onder US; 2, zn., 0.,
ongebr. of onder A.N. invloed b.v. 't - van e
sjeep; of in ss. als: lochruim en luehruim.
afl. mime; ruimte, ruimde.
ruimen, ruime, zW. = a) opruimen, wegdoen: get oet
de weeg - b.v. bezwaren; iemes oet de weeg - =
(heimelijk) van kant maken; b) verIaten: z'n plaots
- (of: inruime) veur 'nen andere.
ss. in-, op-, wegruime.
afl. verruime (ww.).
ruimschoots, ongebr.; vervangen o.a. door volop,
rejaol.
ruimte, ruimte en ruimde, v., -8 = a) plaatsom zich
uit te breiden: dao is - genog in dat hoes; get make; b) tussenruimte: de - tosse de twie regelB
moot groeter zien; in deze bet. gwl. spasie; c) rijkelijkheid: de - van de gij, verw6nderde UB; d) verruimd gevoel: dat gaoj m'n hart -.
ss. ruimtemaot; kentoer-, sjeeps-, woeningruimte.

RUIN

RUK

ruin, ruin, m., -e = gesneden paard.
Opm. Men boort sporadiscb (als "boers" aangevoeld) Toen, veelal ook 'ne gekastTeerden hings.
ruine, rewien, v., -e, rewiensje (met klemt. op -wien
dat stoott. beeft) = a) ondergang; verderf: die
belastinge zien 'n - veUT de kleinhandelere; b) bouwval: de - Leechtenberreg; bij verg.: hObste 'm al
gezeen nao die opperasie'l 't is 'n - gewOOTde.

rutekeskleid* en streep); dat is 'n
aordig ruutsje = stof met kleine ruiten; b) kaart
(figuur) meestal in mv.: iech had mer ein - (of: ein
roete); z. r u i ten; c) glazen plaat in bout, lood
gevat: de luij dege saoves allemaol de blinne veur de
-e; aile -e waore kepot; 'n (gebroke) - in (of: oet)
'n vinater = eig.; oneig. een klein verlies; dat is 'n
- oet 'n vinster.
[raet; r6ete; ruutsje] verg. r 0 ute, roo d.
ss. Toeteglaas, -loed; bove-, glaas-, spiegel-, vinster-.
winkelToet; z. ook rut eke ski e i d*.
ruiten, roete, my. en enkelv., ook roet, v. met my.
roetes; rutensje, ruteke = een der vier figuren van
het kaartspel; de kaart: (in de) roete speule;
- is trouf; iech had mer ein roete (of: Toet) mie, en
zijj had nog vief roeies (of: viefToete); wat moot iech
met zoe'n 6nnuzel rutensje doen = zwak ruitenspel,
z. s c bop pen I.
[r6ete; r6etes; rflteke; rutensje]
ss. Toeteboer, -kaart, -speul, -vrouw; roetenaos,
roetenhier .

de rewien LeechtenbeTTeg

ruineren, rinnewere, rinneweerde, gerinneweerd =
a) verwoesten, stuk maken; de seldoote hObbe de
weij, boe ze kampeerde, lielik gerinneweerd; z'n gezOndheid - ; met dat danae en springe - ze dich d'ne
nuije paTJretvloer; b) zijn vermogen doen verliezen:
dat spikkelere heet 'm gerinneweeTd; c) ref!. maken
dat men zijn vermogen verliest: heer heet zich met
dat bouwe gerinneweerd; verg. v e r t est ewe r e*.
af!. verTinnewere.
ruisen, roesje, roesjde, geroesj (geroesjde): de wind
roesj dooT de blajer; 't is naojaor en de win die - en
wejjen allea weg; roesjende zijj; 't water TOesj en
sjuimp; de oere - mich = gonzen; ook: 't roesj
mich in m'n oere. De oe beeft steeds sleept.
af!. roesjing; verroesje.
ruising, roesjing, v., -e: -e in m'n oere of oerroesjinge = oorsuizingen.

beer hole aan 't ruutsje

'ne roeteninzetter

rnit, roet, v., -e, ruutsje = a) vierboek, ruitvormige
figuur, ruitvormig voorwerp: 'ne mantel met groete
-e; e kleid met Toete (of: e roete kleid; verg.

ruiter, ruter, m., -s, ruterke: 'ne flinke - ; 'ne te peerd; met vallen en opstoon liert de - rijje;
spaonae - = boom, boepelstok met ijzeren pinnen enz.
ss. ruterbende, -fies, -sjaol, -standbeeld, -stievel; s6ndagsruter.
af!. ruterlik; ruteTijj.
ruiterlijk, ruterlik, bn., bw. = - veUT get oetkamme;
- get bekinne = open, rondborstig.
af!. ruterlikheid.
ruitersehool, rutersjaol, v., -e = manege: peerdrijje
heet 'r in de - gelierd.
ruitertjeszaH, ruterkeszallef, v. = zalftegen schurft
bij dieren, kwikzalf.
ruiver; ruizel(-); ruizing*, z. r over; r u z e 1 ( - )*;
r u z i e.
ruk, ongebr.; gwl. trek, riet.
359

RUKKEN
rukken, 1, rokke, rokde, gerok (gerokde) = optrekken van een krijgsmacht: de Franse rokde nao

Breussel (op).
2, rukke, rukde, geruk (gerukde).
Opm. In de bet. van "trekken, stukscheuren met
een plotselinge beweging" ongebr., dat noemt men
riete; z. r ij ten.
ss. aon-, door-, in-, op-, oet-, veuroetrokke, -rukke.
rul, ongebr.; gwl. druug, los.
rum, rum, m.: lngelse - ; e gleeske, 'nfles-.
ss. rumglaas, -fles, -grok, -podding, -toert.
rumer*, z. roemer.
rumoer, remoer (re- = r;)-) en ramoer, o. (niet zeer
gebr.): remoer make (e = ;)); wat huur iech dao veur
e ramoer? Het gewone woord is leve, spiktakel,

lawej.
run, z. 10 e j* (= A.N. looi).
rund, rind, 0., rinder = bekend huisdier, inz. het
volwassen dier: e - van doezend gOlde; bloje wie e = hevig, zoals een rund, dat wordt geslacht; veer
spronge wie de rinder = dwaas, vrolik.
[rind; rinder] In de ss. en ss. - afl. (rinsgebrood
enz.) heeft rins- steeds stoott.
ss. rinsgebrood, -vet, -vie, -vleis.
ss.-afl. rinsslachter.
runde*, z. ron d e.
runderslachter, rinsslachter, m., os: me maak 'n

Ondersjeid tossen 'ne - , 'ne peerdsslachter en 'ne
spekslachter; 'ne - zeet bieste en neet vie; 't is dus
'ne biesteslachter, wat 'ne peerdsslachter nog lang
neet is.
rundvee, 1, rinsvie, 0.: huurt 'ne geitebok bij 't -?
2, koojbieste, mv.

runsje*; runte*; z. ron d j e; ron d t e.
rups, r6ps, v., -e, rupske: -e, kapelle, bloodzukers,
motte, miete kin uuch ederein aonwieze; thans ook
hoe langer hoe meer rups inz. in ss. rupsenes.
rusj*, z. ruche.
rust, ros, v., in de meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) gevoel van ontspanning, verademing, verpozing: get
-numme; b) slaap: in zeute, depe -ligke; zich ter
roste begeve; de iewige - = doodslaap; of: het vrij
zijn van pijn, smart in het andere leven; c) het vrij
zijn van ambtsbezigheden, arbeid, last, hinder;

veertien daog - zal deen erremen euverwerrekde jOng
good doen; laot die kinder met -; de maan is eindelik
op z'n - = vrij van zorg, last, of: is gestorven;
z. b; d) vrede: de hoeselike - , de openbaar - versture; e) afwezigheid van (onaangename) geluiden,
van bewegingen: de - van de nach woort inins verbroke door 't gekef van 'nen h6nd; 't is 'ne weules,
noets in - , altied mer loupe; d'n haon, 't geweer in zette = niet overgehaald.
ss. aovend-, nacho, sOndags-, zieleros.
ss.-afl. rosbewaorder, -verstuurder.
afl. rostig, rosteloes, Onros.
rustaItaar, rosaltaor, 0., -e; het gewone woord is
helligehuiske; z. h e iii g e h u i s j e.
rusteloos, rosteloes, bn., bw., rosteloeze = voortdurend bezig, zonder rust: 'ne rosteloezen Onder-

zeuker; - werreke.
afl. rosteloesheid.
rusten, roste, rosde, geros (gerosde) in de meeste
bet. v. h. A.N. o.a. a) uitrusten, verpozen: neet-,
veur heer 't werrek klaor heet; b) slapen: heet de
kraanke good geros (gewoner is: geslaope)? wei te - /
ook van de doodslaap: hijj ros . .. ; c) non-aktief:
de rostende sjotterijj; rostend pestoer; d) in bewegingloze toestand zijn: laot de pen noe - = houd op
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RUZIE
met schrijven; e) niet voortgaan met: 'n kwestie,
'n zaak veurluipig laote -; f) Iiggen op; ook: bezwarend drukken op: de op z'nen eigendom rostende
hiepeteek; g) steunen op: 't taak ros op e paar piiiil;
h) gevestigd zijn op: vol leefde rosde de ouge van
mameerke op haw dochterke; nog refl. rostiech get =
rust een weinig uit.
ss. rosbaank, -bed, -daag, -plaots, -puntenz.; oetroste.
afl. geros; beroste.
rustig, rostig, bn., bw., eveneens in de meeste bet.
v. h. A.N. o.a. a) vrij van arbeid; van tijdeIijke
zorgen: 'ne rostigen awwen daag; - leve; b) niet
slapeloos: 'n -e nach hObbe; - de nach doork6mme;
c) met geen of weinig beweging: de kraanke waos
eindelik -; laot die plant noe - greuje; d) regelmatig: de pols, 't hart sleit -; 'ne -en aosem;
e) kalm, bedaard: e leve leije; f) zonder
geluid, niet druk: - en stel waos d'n aovend; e
- zach leech; g) niet gestoord, gehinderd: in 't
- bezit van ze vajers errefdeil; h) niet oproerig:
de stad waos - ; nog: get - kinne aofwachte =
zonder vrees, veilig.
afl. rostigheid; Onrostig.
rutekllskleid*, 0., -kleijer = kleed van een geruite
stof; Z. ook roe t e*.
ruter(-)*; ruts*; rutsen, z. r u i t e r (-); rot s*;
r 6 t s j e"'.
ruus"', m.; thans gwl. in verkl. in de zegsw. e ruuske
frit = een kleine portie, een schoteltje met "frit".
ruw, rouw, bn., bw. = a) oneffen, ongeIijk, niet glad
van oppervlak: - han van 't werreke; b) guur, bar:

de leefdevraog in ier en daog is op de -e wereldweeg
e gleujend zonneleech; 'ne -e wind; c) grof, onbeschaamd, ongemanierd (niet altijd ong.): 'ne -e
sjotter = iem. met ruwe manieren maar toch met
een zekere goedhartigheid; rouw spiktakel en platte
taol = onbeschaafd.
Opm. rauw, rouw en ruw zijn in klank samengevallen en hun bet. door elkaar gelopen; z.
r a u w voor sleept. en stoott. en verg. r 0 u w 1.
afl. rouwigheid, rouwheid.
ruwheid, rouwigheid en rouwheid, v. = a) het oneffen, het niet glad van oppervlakte zijn: de kweerte

en de rouwigheid van z'n han getuigde devaan, wat e
zwoer werrek heer daogeliks had; b) grofheid, ongemanierdheid, onbeschaafdheid: de taol van dat
vollekske is gewoenelik neet zoe hiel persijs weer te
geve, meh met al hliw rouwheid en sjouwheid deks
gen6g vermakelik.
[rouwheid; rou:wigheid]
ruwrijm, z. roe v ( e ) r 0 s*.
ruzel"', m. = de rui, het ruien: de hinne legke neet,

ze zien aon de -.

ruzele*, ruzelde, geruzeld = a) ruien, van veren verwisselen: hOMe de hinne al geruzeld? b) bladeren
laten vallen: de roeze zien benao oetgebleujd, sommige

beginne lielik te - .
ruzele = het bij Schu. vermelde ruzelen, ruseIen

=

uitvalIen, afvallen van haren, veren, bladeren.
De Bo heeft reuzelen = ergens af- of uitvaIIen.
afl. verruzele; ruzeleer.
ruzeleer*, m., -s = ruiende vogel; ook: iem. die zijn
haren verliest.
ruzie, ruizing, v., ruizingske: - met iemes hoMe,

kriege; ze krege Onderein - euver e meidske; - zeuke
veur 'ne spaangekop = ruzie maken om een onbeduidend iets, twisten om een geitenhaar; Meer
wouw gein - in hliore kaffee hObbe.
ss.-afl. ruizingmeker.

SAMMELEN

S

s
s, s, v., 'se, s 'ke; in het my. gwi. esse geschreven; z.
es: de s van sop; 'n groete s; 'n lIjaklate s.
I saal, sej, bn., bw., sejje; sejjer, sejste = weinig
Ievendig, verveIend: wat 'ne sejje vent; dee kin alles
zoe - vertelle.
[silj; siljje; siljjer; siljste]
aflo sejjigheid, sejheid; z. ook s a j e I e*.
IT saal, ongebr.; gwi. rips; z. ook sa jet.
sabbelen, sebbele en zebbele, zw. = a) zuigend
k1uiven: op 'n sigaar, e stiJkske sakker - ; b) zeurend
zaniken: lik toch neet zoe te - / zek joo of nein.
an. sebbeleer en zebbeleer; gesebbe18, gesebbel, gezebbe18, gezebbel.
sabel, sabel, m., -s en -e, sebelke (se- = see-): de -van
de offesere hMde me kiesmets; hijj is de brook en de
- met de kwas; heer stook de kop van d'n haon op de
punt van z'ne - .
SS. sabelkwas, -sjeij.
saccharinc, sach(e)rien, m.: sommige brouwers gebruukde - in plaots van sakker in 't beef.
sacramcnt, sakkermint, 0., -e: de hellige -e; 't - van
't houwelik; spott. me zevende - = mijn vrouw.
88. Sakkerminspersessie; Altoorsakkermint.
Sacramcntsdag, Sakkerminsdaag, m., -daog = R.K.
feestdag op de 2de donderdag na Pinksteren: op woort vreuger op de lIjoole vrijjgegeve; de ierste kemunie is op - .
sacrificic, zegsw. sakrifiesies doen = zich opofferingen getroosten: mennige luij doen de groetste sakrifiesies um de eurd mer op 'n gooj maneer kwiet te rake.
sacristie, sakkerstijj, v., -e, sakkerstijjke = kerkekamer: de koster kaom oet de - ; de kinder trokke
door de - nao hoes met hun paoseijer.
saffraan, sefraon, m. (se- = Sil-): zoe geel wie - ; de
spokende paoter waos 'ne smakkeleer, dee - smakkelde; z. ook pep e r.
saint-miljaar*, z. mil j a a r*.
sajel*, v., -s = teutster: 't is e good mins, meh 'n - ;
ookwel zajeI.
sajele*, sajelde, gesajeId = langzaam, teutend iets
doen, lopen: kom toch get gawwer door en sajel neet
zoe; ook weI z a j e I e.
sajele = vero. ned. saggeIen = zich langzaam
voortbewegen.
an. sajel, zajel; sajeleer, zajeleer; sajeltig, zajeltig.
sajcltlg* of zajcltig*, bn., bw. = traag, Iangzaam,
saai: dee kin zoe - spreke.
sajeltrijn* of zajeltrijn*, v., -e = sajel*, teutster; ook
weI - t r i e n e.
sajet, sejet, m. (se- = Sil-): kouse van -of sejette k0U8e~
88. sejettewinkel.
af!. sejette (bn.).
sajs*, z. sa u s.
sakkercn, sakkere, zw. = vloeken, vloekend opspelen: de Waol begas weer te - , meh koelik waor
heer oon de geng, of 't kl6nk: ik heb nog nooit zo'n
101 gehad.
sakkcrju, m., WaaIse vloek.
af!. sakkerjuus = vervloekt, beroerd.
sakkerloot, sakkerloot, tw., bastaardvloek met allerlei variaties: sapperloot z.a.
sakkerloot
sakkermoot (= sacre mort).

<

salade, z. s I a.
saUewasie*, v., -s = groet, vero. of komisch-deftig:
iech maakde drijj groete -s en mooj oet.
salon.. saI6n, m. en o. (dikwijis uitgespr. op z'n
Frans; het gewone woord was vroeger zool): 't
meidske gOng hun veurnao de - , boe defamilie(een
Hollandse familie nl.) op hdfJr imvitees zoot te wachte;
de "Grand-Salon" (fr. uitspraak) woos vreuger 'n
bekinde dansgelegenheid.
ss. salOnmeubele, -meublemint; rouksalOn.
salpeter, salpieter, m. = steenzout.
saln*, z. s a I u u t.
salncren, sallewere, zw. (-Ie- = -lao); het gewone
woord voor A.N. groeten: heer salleweert miech neet
mie; iemes deep - .
salnnt, salu, m., saluus, saluke = a) afscheidsgroet:
en noe - , iech moot uuch goon verlaote; b) buiging:
es heer miech tege kump, maak heer altied 'nen tlepe
- ; 'ne - kriege; z. ook s a II e was i e*.
ss. salulljeut.
salvo, salvo, m., salvoos: 'ne - klOnk en de koge18
fWtden us um de oere; bij verg. 'ne - van snieballe,
stein, lIjeldwaord.
ss. lachsalvo.
Samaritaan, Samaritaon, m., -e: de Berremhertige-.
samen, same, bw. = bij eikaar, onderling, onder
eIkaar: same (of: tesame) met andere get op touw
zette; veer zollen 't good - kinne vinde; z. ook
aaneen.
ss. Zie de hieronder vIg.lemmata en verder talrijke
scheidbaar ss. ww. als samebakke, -hange, -Mmme,
-trekke, -zwere enz.
samcnbindcn, samebinde, b6nt (mv. b6nte) same,
samegeb6nde = bijeen, aaneenbinden: takke - .
samengaan, samegoon, g6ng of ging same, samegega(a)nge = gepaard gaan met: echte reliezjie en
haat, dat kin neet - .
samenhoren, samehure, huurde same, samegehuurd
= bij elkaar horen of passen (dikwijls met ontkenning): die twie partijje, de roeje en de blouwe,
hure neet same.
samenkomst, ~amek6ms, v., -k6mste = gelegenheid
of keer, dat twee of meer personen bij elkaar
komen: - van de lede in de Mommestempel um
11 ore; - oppe Vrietof.
samenioop, sameloup, m. = a) plaats waar rivieren,
wegen zich verenigen: bijj de - van Maos en Jeker;
b) toevallige vereniging: 'ne - van umstandighede
maakde 't us onmeugelik, op tied te %ien.
samenstellen, samestelle, steIde same, samegesteId
= iets uit verschillende bestanddelen tot een geheel maken: e rapport, 'n lies - ; e samegesteld
woord; 'n samegestelde breuk.
af!. samesteller, -stelling.
sammelaar, semmeleer of zemmeIeer, m., -s of -lere
= treuzel: dee knech (die maog) is 'ne - , heer (%ijj)
kump neet veuroet met 't werrek.
sammelen, semmele of zemmele, zw. = zeuren,
treuzelen, teuten: met dat - kamme veer weer te
laat aon d'n trein; lik neet zoe te - .
af!. semmeleer; gesemme18, gesemmel; idem zem-.
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SANCTUS
sanetus, sanktus, m. = bekende kerkelijke hymne;
ook in de zegsw. me zouw ieder 'nen ezel 'ne - liere,

es 'ne boer doen van gedachte vemndere.
= bindzool: op sandale
loupe.
sanitair, sannetaer, I, bn.: -e artikelen; - eerdeweTTek; 2, 0., verzamelnaam = sanitair aardewerk
d. z. badkuipen, wastafels, zeepbakjes, waterclosets, gootstenen, douchebakken (-ne- = -n::!-).
santenboetiek, santebetik of santepetik, m. = santen
kraam; min. de hele rommel: en noe oetgesjeijd, of
anders vluigste met d'nen hiele santepetik de meTTet
aof, sjTiewded'n deender tege't mooswief (-be-, -pe- =
-ba-, -pa-).
santenkraaII1, santekraom, m.
sap saap, o. en m.: 't is 'n echte lekker zeiverpeer, 'tWp diech oet d'ne mOnd.
ss. appel-, droevesaap enz.
afl. sapig.
sapper*, z. vlg. woord.
sapperloot, sapperloot, tw., bastaardvloek; z. sa kk e rIo 0 t. Een komisch verlengde variatie is
nog: sapper de boere, de mikke en de vlaoje!
afl. sapperlotekes (tw.).
sappeur, sappeur, m., os: veurop marsjeerde de -s of
bielmaander.
ss. sappeursbaard.
sappig, sapig, bn., bw.: -e pere; droeve die - zien,
kleure zoe sjoen.
afl. sapigheid.
sardine, sardien, v., -e, sardiensje: e bruudsje met
sardiensjes; veer hObbe e sardiensje gegete = enige
sardientjes.
ss. sardieneduuske, -vangs.
sardinenblikje, gwl. sardieneduuske, 0., os: leeg -s
vantste euveraal.
sarren, ongebr.; vervangen o.a. door tretere, (zwakker) plaoge.
satijn, setien, m. (se- = sa-): de - van de voTing is
verslete.
[setien]
afl. setijne.
satijnen, setijne, bn. (se- = sao) = van satijn: 'ne
setijnen das; setijne zakdeukskes.
[setij:ne]
satinet, satinet, m.: 'n bloes van - of 'n satinette
bloes.
afl. satineue.
saueijs, sesijs, v., sesijze, sesijske (se- = sa-); min of
meer vero. klinkt sasijs = worst: dink mer ins aon
de sasijs, gedrejd wie keuningskroene; piloms en
sesijskes; werrem sesijskes.
ss. sesijzebruudsje.
saus, sajs, v., sajze, sejske = a) toebereid nat bij
spijzen: 'n gaajs a l'instar de Vise met knoflook en 'n
witte - ; de - is beter es de ves = de bijzaak is
beter dan de hoofdzaak, de wijze van behandeling
is beter dan het onderwerp; b) regen; slaag: veer
kTiege - ; dan krijgste van de - = er van langs; c)
(papierfabr.) harsmelk.
ss. sajskOmp, -pan; botero, mosterdsajs.
sauslepel, sajslepel, m., os: wie eine de - oet de sajspan wouw numme, bleef de pan d'man haange.
savojaar*, m., -s = eig. iem. uit Savoye; inz. grappenmaker, kwast: noe zuug dee gekke - zich ins
aonstelle.
savonnage, savonnaad en savonnade, v., savonnade(s) = schrobbering: deenawwe dee mote veerins'n
flinke - geve.
sandaal, sandaal, v., sandale
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savooie(kool), I, sevoeje, v. en m. (se- = sao)
stofnaam: prachtige -; veer hObbe vemiddag

-(kuul).

= sao) = a) voorwerpsn. een savooiekool: veer maste veur ein in d'n oorlog vieftig sent betaole; b) (goedhartige)
vrouw, enigszins min.: 'n gooj Mssel van e vroumes
2, sevoej, v., -e; sevujke (se-

weurd aongeduijd es 'n -.
ss. sevoejekuul.

e sjabbeleer
seapulier, sjabbeleer, 0., sjabbelere en os, sjabbeleerke: e - drage; de sjabbelere wijje; heer heet ze

sjabbeleer verlore.
seh wordt in het begin v. e. woord in het Ma.
steeds sj. Men zoeke eventuele sj-woorden dus in
de eerste plaats onder de A.N. sch-woorden b.v.
sjake, sjampe onder schaken, schampen. Indien Ma.
woorden met sj in anlaut o.i. moeilijkheden zouden
kunnen opleveren, dan plaatsen we ze bij de sjwoorden, en lichten ze daar toe, of verwijzen naar
de A.N. sch-woorden.

'n sjaof
sjaof, v., sjaove, sjiiofke: met de - ins
d'reuver goon; de - is nog neet d'reuver = hij is nog
lomp, ongemanierd, of: 't werk is nog niet geheel
afgewerkt.
ss. sjaofblok; fineersjaof; z. ook r a bat s c h a a f,
r ij s c h a a f.
sehaafsel, ongebr.; z. k r u II e n, s pie n*.
sehaak, sjaak, 1, o. = schaakspel: 'n partijj - ;
2, bn. als bep. v. gesteldh.: de keuning steit - ;
de keuning - zette.
ss. sjaakspeul, -speuler, -mat.
I schaal, sjaol, v., -e = lijn als maatstaf; op groete,
op klein - ; op 'n - van 1 : 1000 geteikend.
ss.-afl. sjaolverdeiling.
schaaf,

II SCHAAL
II schaal,. sjaoI, v., -e, sjaolke = a) (harde) bekleding:

de - van 'n eij, van oesters, neut; verg. s chi I;
heer krijg euver (of: op) z'n -e = z. s c h e I II;
b) ondiep, wijd vat: 'n zellevere - met fruit; kollekte met ope - (gwi. met de sjotel) in de mes van
tien ore; heer lag tien giJlde op de sjool (gwl. sjotel);
c) bord, plaat van een weegtoesteI: lek 't eve op de
- , dan wetste 't zjuste gewiech; dat lek vdiJl gewiech
in de - (fig.).
ss. eijer-, fruit-, neute-, oester-, weegsjaol.
schaamrood, sjaomroed, 1, 0.: met 't - op ze geziech
bekinden heer; 2, bn.: - weurde.
sellaamtc, sjeemde en sjeemte, v.: ze kinne gein - ;
valse - = ongegronde schaamte voor het verraden van aandoeningen.
S8. sjeemde-, sjeemtegeveul.
schaamtclijk, z. s c ham e I ij k.
schaap, sjaop, 0., sjiiop, sjiiopke = a) bekend zoogdier: de kinderkes van de sjMp heite lemkes; iech hiJb
't - gevanden, wat iech verlore waor; e verlore sjaop;
de sjaiJp sjere = winst maken (tegenst.: de verrekes
sjere); van e raozetig (of: 'n diJl) - gegete hiJbbe =
dwaas, dom, onverstandig handelen; randloupe
wie 'n dOL - = zenuwachtig heen en weer lopen;
boe Slivvenier de sjdiJp sjik, sjik heer ouch de wol =
waar O.L. Heer een huwelijk met kinderen zegent,
daar zorgt Hij ook voor hun onderhoud; pleit veur
e - , de verluis 'n kooj = bij een proces verliest
men altijd; b) hulpeloos, deemiswaardig jong persoon inz. kind: 't errem - had kinne doed zien;
e - van e keend.
S8. sjaopsherder, -kleijer, -kop (of: sjaopekop), -kouw,
-leer (of: sjaopeleer), -staal (of: sjaopestaal); sjaopebok, -vleis, -wol; melleksjdiJpke.
I schaar, sjier, v., -e, sjierke = a) knipwerktuig:
'n zellevere - ; met 'n - de fraanjels aofsnijje; dao
hink de - oet = het is er duur; dee snijder ziirreg
wei tot noe en dan 'ne koep6n lake door de - velt =
weet een koepon laken achterover te drukken;
van ierste sjierke tot vijfde sjierke = aanhef bij het
bikkeispel (z. dig k e I e*), de vingers vormen
scharen, waartussen de bikkels worden geklemd;
d'n hier zit in de - , (kaartt.) de heer moet noodzakelijk verloren gaan; b) orgaan van schaaldieren:
de -e van 'n kreef; c) bekkenbouw bij duiven: dee
liechten dOnkele heet de - vaiJls te wied.
ss. borduur-, daak-, hegke-, lakesjier; negelsjierke;
z. s c h are n s I ij p.
II schaar, sjaor, v. = gewas, oogstopbrengst v. e.
jaar: de hellef van de - woos veur d'n hier (= de
verpachter).
IIIschaar(troep), ongebr.;z. troep, menigte.
IV schaar, sjaor, v. = de bovenlaag van stoffen: de
- is devaan aof, 't pak begint lielik te blinke.
sjaor IV misschien weI = sjoor II.
schaarde, sjaorde, v., my. = enkelv. = kerf: e mets
met (of: vol) - .
schaars, ongebr.; z. k r i e*, n a u wei ij k s,
ra ar.
schaats, sjaars, v., -e, sjaarske: Friese -e; 't leer van
m'n rechter - is kepot; zich de -e anderdoen.
[sjfutrs; sjflarse; sjflarske]
ss. sjaarseleer, -lint; sjaars(en)tand z.a.; dames-,
hiere-, kuns-, rolsjaars.
afl. sjaarse (ww.).
schaatsen, sjaarse, sjaarsde, gesjaars (gesjaarsde) =
schaatsenrijden: in de Kompe kos me vreuger - ;
veer zien ins ei joor nao Vise gesjaars; hel -.
afl. sjaarser, sjaarsster; gesjaars.

SCHALIE
sehaatsenrijden, sjaarserijje; het gewone woord is
sjaarse.
schaatsenrijder, sjaarserijjer, m., -s; het gewone
woord is sjaarser.
schaatser, sjaarser, m., -s = a) schaatsenrijder: met
dat weer bOffe de -8; b) waterspinnetje.
schab, z. 8 c hap.
schabbcrig, sjebbetig, bn., bw. = a) kaal, armoedig
= heer zuut tegeswoordig zoe - oet; - gekleijd;
b) ellendig, beroerd: 't is - weer.
schachclcn, schaeheren, sjachele, zw. = a) minderwaardige kleinhandel drijven: velt hijj niks te -'I
van kleins-oon sjachelden heer in poszegels; b) pingelen, loven en bieden: dao zoote ze met hun twieje
wei 'n oor te -, ie ze 't eins waore euver de verkoup
van die weij; z. ook s j a c h e I e*.
afl. sjacheleer; gesjachels, gesjachel.
schacht, sjach, v., sjachte = a) steel, stok, buis: de
- van 'n lans, 'ne sleutel; b) kokervormige uitgraving, mijnput: in de sjach van de mijn geit de lif
op en aof; c) losse leren beenbedekking: met de
sjachten aon.
ss. mijnsjach.
scha(de), sjaoj, m. = nadeel, waardevermindering:
tot - van z'n gez6ndheid; me liert met - en sjan =
kennis doet men op door teleurstelling en tegenspoed; moes, mot, maoj, boe :<Ie kOmme, doen ze - ;
de - vergeuje; z. ook s I a.
ss. sjoojpos; brand-, watersjooj.
ss.-afl. sjaojvergeujing, -verzekering.
afl. sjooje; sjMjelik.
schadelijk. sjiiojelik, bn., bw.
onvoordeIig:
wiestiech dat broed snijjs, is erreg - ; - werreke.
afl. sjaiJjelikheid; 6nsjaojelik.
schadcloos, Een woord als sjaojeloes komt niet voor;
gwl. vervangen o.a. door zander sjooj.
schaden, sjaoje, sjaojde, gesjaojd = nadeel, doen
kwaad doen: daomet sjaojste d'n gezandheid; hiJllep
't neet, 't sjoojt neet; wat heer neet wet, dat sjaojt
'mneet.
schadevcrgoeding, sjaojvergeujing, v., -e: - kriege,
vraoge; rech op - hiJbbe.
schaduw, 1, sjaduw, m.: in de - goon zitte.
2, sjeem, z.a.
schaflen, sjaffe, sjafde, gesjaf (gesjafde) = bezorgen,
verstrekken: iech sjaf raod in duuster zakes; nog:
met iemes, met get (neet) te - (welle) hiJbbe = (niet)
te maken (willen) hebben.
ss. oof-, aonsjaffe.
afl. versjaffe.
schalten, sjafte, sjafde, gesjaf = middagmalen van
werklui enz.: um 12 oor is - .
ss. sjaftied.
I schakcn, sjake, sjaakde, gesjaak (gesjaakde) =
ontvoeren: door wee is ze gesjaak'l ze heet :<:ich door
de rintmeister laote - .
afl. sjaker; sjaking.
II schaken, sjake, sjaakde, gesjaak (gesjaakde)
het schaakspel spelen: elike Vriedag sjaakden iech
'n eurke met 'm.
ss. sjaakbord, -klub, -pertijj, -speul.
afl. sjaker; gesjaaks, gesjaak.
schako, sjakko, m., sjakko08, sjakkoke (gwl. met
klemt. op eerste lid) = bekend soldatenhoofddekseI: bijj 't groet tenu hoort d'n hoege, zwoere met drijj kopere liewekiJp veur de kopere stiJrremband
vas temake.
schalie, ongebr.; z. lei.
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SCHALK
schalk, sjallek, m., -e = grappig, plaagzuchtig iem.;
guit (van jonge mensen): 'nen echte - is dee koejOng.
[sjaIlek; sjaIleke]
afl. sjalleks(heid).
schamel, ongebr.; vervangen O.a. door erremeujetig,
kaal.
schameIijk, sjemelik, bn., bw. = gevoel van schaamte opwekkend: dat is zoe -, este veur zoe'n deftig
gezelsjap moos danse.
schamcn (zich), 1, sjaome z., sjaomde z., gesjaomp:
foj / heer mos zich - zoe get te doen; sjaom dich getj
zich de ouge oet de kop - .
2, sjeme z., sjeemde z., gesjeemp, vero.: me zaog
aon ze geziech, dat heer zich sjeemde veur ... (Franquinet).
schamp, sjamp, m., -e, sjempke = schimpscheut,
hatelijke toespeling: dat waor 'ne - / dat waor
sjokkere op hun huidvleis; met Sinterklaos sjikde ze
'm e sjempke = een "surprise" die een hatelijke
toespeling op de ontvanger bevat.
[sjamp; sjampe; sjempke]
afl. sjampe (ww.), sjampetig.

schandalcrcn, sjendelere, zw. = schenden, onteren;
beschadigen: dee z'n neus (ver)sjendeleert, (ver)sjendeleert z'n hiel geziechj z. ook len e n.
afl. sjendelering; versjendelere.
schandalcus, sjendeleus, bn., bw. = schandelijk:
die Ondankbaarheid waos -.
schandaIig, sjendaolig, bn., bw. = ergernisgevend;
schandelijk: dat is 'n -e aofzetterijj; mie es - deurj
zich - gedrage.
afl. sjendaoligheid.
scbandaIizcrcn, z. s c han d a I ere n.
scbandc, sjan, v. = a) staat van oneer: dat strek tot
- veur de hiel stad; b) iets, dat tot oneer verstrekt:
't is (bepaold) 'n -; 't is ('n iewige) - j de luij spreke
- devaan = zich met verontwaardiging uitlaten
over.
ss. sjangojekoup; femieliesjan.
Opm. Van ss. als A.N. schandmerk, -vlek zijn Ma.
parallellen als sjanmerrek enz. niet zeer gebr.
scbandckoop, sjannekoup of sjangojekoup, bn.: in
Aoke waos toen alles -.
scbandcIijk, ongebr.; gwl. sjendaolig.

'n sjans

'ne sjakko
schampcn, sjampe, sjampde, gesjamp (gesjampde)
= a) van terzijde even raken en afglijden: de kogel
sjampdej b) smalen, hatelijke toespelingen maken:
'n trots mins het me sjampentere 'n pouwinj in de
vastelaovensgezetsjes woort hiel get gesjamp op de
gemeintemod.
[sjampe; sjampde; gesjamp; gesjampde]
ss. sjamppaol, -sjeut; aofsjampe.
afl. sjamperj gesjamps, gesjamp.
schampcr, sjamper, bn., bw. = minachtend, geringschattend, spottend: e - antwoord.
schampcrig, sjampetig, bn., bw.: dee kin zoe - get
zegke.
schamppaaI, sjamppaol, m., -e: z. vlg. woord.
schampstccn, sjampstein, m., -stein=steenof (stenen)
paal die beschermt tegen aanrijding: de vrouwluij
zitten oppe stop of op de - die hijj en dao gezat zien.
schandaal, sjendaol, 0., -e, sjendaolke = a) aanstoot, ergernis: dat gief -; dee LOp veur -j b) aanstoot gevende gebeurtenis, handeling: dat is e publiek -; met plezeer woorte de leste sjendtlolkes verteld; op stmot - make = ergernis gevend lawaai;
c) ergernis, aanstoot gevende persoon: dat aajd
lielik -, dat moot nog get zegke van m'n vrouw, tot ze
veur Mor eige deur keertj krtlolke, kerreksjendtiolke;
z. k 0 r a a I I.
ss. kerrek-, zedesjendaol.
afl. sjendaolig.
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scbans, sjans, v., -e, sjenske = a) mil. verschansing,
sterkte: sjanse woorten aongelag; b) takkebos: map
de takken op en maak e paar -e devaan; de boer
broch 'ne wagel vol -e.
ss. sjanskorref.
ss.-afl. sjansgraoverj sjansemeker.
scbansloper, sjansluiper, m., -s = wijde (zeemans-)
jas; volgens Breuls: 800rt van schrijnwerkerszaag.
I scbap, sjaap, 0., sjape = a) schapraai: gei broed in
't - hObbe = eig.; fig. gebrek Iijden; b) plank in
kast: 't mets ligk op 't beuvenste - in de kasj c) de
eerste steen in een mergelwand die moet verbrijzeld worden om met het blokbreken te kunnen
beginnen. De opening wordt vergeleken met een
schap. Zie afb. biz. 257 bij mer gel.
Opm. De uitspr. sjaop in bet. c wordt ook gehoord,
en is misschien invloed van Limburgse, maar niet
Ma. arbeiders.
II -schap, -sjap; achtervoegsel.
sehapcr, z. s c h e per.
schapcnvlees, sjaopevleis, 0.: - met reube.
sehappeIijk, sjappelik, bn., bw.: redelijk, niet overdreven: 'ne -e pries; iemes - behandele; maak 't-.
afl. sjappelikheid.
sehapraai, sjepraoj, 0., -e (sje- = sj;}-) = etenskast:
zet d'n telleur in 't - j in (ook: veur) St.-Anna's (of: keske) zitte = niet getrouwd zijn b.v. diein St.Anna's keske zit, berout 't zich te laat.
schapuIier, z. s cap u lie r.
sehar, ongebr.; gwl. sjolke.
seharen, sjare, zw. = a) stelen, gappen: hObstiech
weer me potloed gesjaard? b) refl. voor zijn rekening
nemen: sjuifmeer! iech sjaar ze mich alle veer; c) bij
elkander opstellen, rangschikken, dikwijls refl.:
zich um de taofel, de spreker - j verg. s c h a r r e n.
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scharenslijp, sjeresliep, m., -e: landluipers en -e.
sjeresliep
sjieresliep (met dissimilatie? of invloed duo Scherensleifer?).
Bijv. sjerresliep, sjereslieper.

<

'ne sjeresliep
scharminkel, 1, sjarreminkel en sjer(re)minkel, m.,
os: 't is 'ne lange, magere - gewoorde.
2, sjirrewinkel, m., os: 'ne magere - waos heer, z'n
vrouw woos 'n dikke, vette p16tsj.
scharmoeUe, z. s j e e r m 0 u 1*.
schumcr, sjarneer, 0., sjarnere, sjarneerke = draaibare koppeling: e nuij - op de deur zette; e beros - ;
aw poone Mbben aw sjarnere = oude mensen zijn stijf.
seharrelen, sjarrele, zw. = a) zich op onzekere,
moeilijke wijze voortbewegen: eigelik sjaarse kin
iech neet, wel zoe get op 't ies sjarrele of sjravele;
b) ongeregelde zaken doen: heer sjarrelt zoe get met
verzekeringe en sigare; c) "losse" verkering hebben:
ze - zoe get same, meh iech gluij neet tot 't serjeus is.
Opm. Bet. b en c zijn onder A.N. invloed min of
meer gebr. geworden.
scharren, sjare, sjaarde, gesjaard = a) krabbelen:
much die hinne ins -; b) krabben, schrapen: 't
waos al duuster en ze sjaarde euver de toofel um hdiiTe
brei te vinde; wie ouch woort gesjaard um 't leste
penningske te vinde, 't hollep neet; c) knikkerspeI,
waarbij een handvol van de knikkers in een kuiltje
wordt geschoten; die er uit vliegen bij de schok
zijn voor de schieter, die in het kuiltje blijven
liggen voor de tegenpartij, of omgekeerd. Dit spel
heet ook stoete: loote ver get goon - oppe V rietof.
Opm. In bet. b) komt sjare veelal in SS. voor: b.v.
bijjeinsjare: ze sjaarde de Mste grummelkes bijjein;
oetsjare: ze zaote alle veer op hun hoeke de lekkernijj
t(Jssen 't glaas (nl. glasscherven) oet te sjare.
ss. sjaarpotsje, z.a.
sehat, sjat, m., sjatte, sjetteke of sjatteke = a) een
geheel dat grote waarde vertegenwoordigt: heer
heet 'ne - in d'n awwe kelder opgegroove; b) groot
bezit aan geld; grote onbepaalde geldswaarde:
sjatte aon get verdene; c) geheel van grote waarde:
gez6ndheid is de groetste - ; d) overvloed van:
sjatte van wiesheid, van kinnis; e) iem. die zeer lief
is: m'n allerleefste sjetteke (of: sjatteke).
ss. sjatkis, -riek; kmekesjat.
ss.-afl. sjatbewaorder, -graover.
afl. sjatte; sjattig.
schatcrcn, sjatere, zW. = a) luidkeeis Iachen: ze
sjaterde van de lach; b) luid, onophoudelijk praten:
op die koffiepertijj hObbe ze mich get zitte - /
sS. ('t) oetsjatere; Z. ook s j ate ran n e k e*.
afl. sjatereer(ster); gesjaters, gesjater.

schatcrlaeh, sjaterlach, m.: 'ne - boe de f6ndaminte
van 't hoes van daverde.
afl. sjaterlache.
schatgravcr, sjatgraover, m., os: Mestreechter Lofdiech op 'ne -.
schatkamcr, sjatkamer, v., -8: de - van Sintervaos en
Slevrouwe = de ruimten, waar relieken, reliekschrijnen en allerlei kostbaarheden worden bewaard.
schattcn, sjatte en sjette, sjatde en sjetde, gesjat en
gesjet (gesjatde en gesjetde) = a) de waarde van
iets bepalen: ze Mbbe dat hoes te hoeg, te lieg gesjat;
b) waarde hechten aan: get nao weerde - ; op hoege
pries - .
ss. sjatbaar; hoeg-, liegsjatte, -sjette; euver-, 6ndersjatte en -sjette.
afl. sjetter; sjatting.
sehatter, sjetter en sjatter, m., -s = taxateur: de-8
hObbe zich verdaold.
schavelen, ongebr.; steeds sjaarse.
schavcn, sjaove, sjaofde, gesjaof (gesjaofde) = a)
glad maken (met een schaaf): de plenk mOten iers
gesjaofweurde; b) beschaven, verbeteren: dao moot
hiel get oon dee ventgesjoojweurde, ie 'rprizzentabelis.
88. oof-, bijj-, glad-, wegsjaove; sjoofbank, -spien.
afl. sjaoj; besjaove; gesjaofs, gesjaof.
schavot, sjavot, 0., sjavotte: bijj 't oofbreke van 't veel eine van de werrekluij aof en woort levensgevierelik nao Kalvarie gebrach.
schavuit, sja- of sjevuut, m., sja- of sjevute, sja- of
sjevuutsje (e = a) = schelm, boef: geer sjelleme,
geer sjavute, blijf gein twie menute, verlaot dit hoes
gaw; zeerveracht. ook O. b.v. zev6nt hiWr eige dekes,
die dat - in pand gegeve had.
sS. sjavutestreek.
sehedc, sjeij. v., -e, sjeijke = omhuIsel van het
lemmet V. e. mes, degen, zwaard; koker: de sabel in
de - steke; oet de sjeij trekke.
S8. dege-, sabelsjeij.
sehcdel, sjedel, m., os, sjedelke = bovendeel van het
hoofd: met e kepke op z'ne kale - .
Opm. sjedel is (behalve in ss. uit het A.N. overgenomen zoals sjedelbreuk) niet zeer gebr., vervangen o.a. door hersepan, herses.
scheel, sjeif, bn., bw., sjeive; sjeiver, sjeifste = op onregelmatige wijze niet recht: dat keend is - ; dat steit,
zit - ; de mots stOOt 'm - op z'ne kop; 'n - verhawwing = niet meer zuivere; dat geit - = eig.; fig. mis.
sjeif heeft als bw. en predikatief gebruikt en in O.
enkelv. attributief gebruikt sleept.; in aile andere
gevallen stoott; verg. s j ij f* (A.N. s c h ij f).
ss. windsjeif.
afl. sjeivigheid, sjeifheid.
scheel, sjeel, bn., bw., sjele; sjeler, sjeeiste = a) van
de ogen: niet volkomenovereenstemmend gericht:
'n - oug; b) met zuIke ogen: dat jungske is - ;
- kieke; c) slecht ziende: ze kin 't tach neet zien met
hMr - ouge; spott. sjele brel = iem. die een bril
draagt; of als scheldw. sjelen ove, Bjelen Abbelino; Z.
ook w a u wei; als zn. 'ne sjele, m., 'n sjeel, v., e
sjeelt, 0.; my. = enkelv.
Bjeel heeft ais bw. en predikatief gebruikt en in O.
enkelv. attributief gebruikt, sleept.; in alle andere
gevallen stoott. verg. s j e i f* (A.N. scheef).
ss. sjeelkieke, -zien (= A.N. scheel zien).
afl. sjeligheid, sjeelheid.
scheen, sjeen, m. en v., sjene, sjeensje: zich stoete
aon z'n sjene; stamp miech neet tege m'n sj enc;
'n blouw Bjeen; Z. b I a u W.
S8. sjeenbein, sjeenstok.
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seheep, sjeep, bw.: - goon; z. verder bij schip.
seheeps-, z. bij schip en vlg. lemma.
scheepsbeschuit, sjeepsbesjuut, v., -besjute: 'n druug
enhel-.
scheergcrcedschap, sjeergereidsjap, 0.: Mbste de vergete?
scheerkwast, sjeerkwas, m., -kwaste en -kwes; gewoner is sjeerbeurstel, m., -8: 'ne - van dassehaor;
spott. ook gezegd van een vroegere sjakoversiering.
scheerling, ongebr.; gwl. welle kellever.
schcermes, sjeermets, 0., -metser: e bot - ; met e mooj 'r zich d'n hals aof; van een scherpe tong of
van iem. met zulke tong: dat is e - ; z. ook
len e n.
scheet, sjeet, m., sjete, sjeetsje: 'ne -laote; geine = niets; dee krijg 'ne - door z'n neus = wordt
dronken; zeker, wie 'ne - in e nitsje = hoogst
onzeker; van 'ne - 'nen donderslaag make = erg
overdrijven; dee lach nog neet, al zaog 'r 'ne - tege
de moer oploupe = een zuurpruim.
schei, z. s c h e i din g 2.
scheiden, sjeije, sjeijde, gesjeije (sorns ook, en in SS.
gesjeijd) = in de meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) de
samenhang verbreken, verbroken houden: de Moos
sjeijt de twie len; b) het huwelijk ontbinden: zich
laote sjeije; c) van twee in elkaar gevloeide, gekomen stoffen de ene van de andere verwijderen, of
afzonderen: 't kaoJvan 't kore - ; d) uit elkaar gaan:
noe mote veer - ; e) heengaan, vertrekken: oet 't
leve - = sterven; f) refl. van iem. heengaan; zich
los maken van: zich van hiilJre zoon - ; Belgii
sjeijde zich in 1830 aof.
(sjllije; sjeij:de; gesjllije; gesjeij:d]
ss. sjeidsgerech, -moan, -rechter; sjeijlijn, -kunde;
aof-, oet-, andersjeije.
afl. sjeijing; sjeidbaar, sjeijbaar; besjeije.
schcidlng, 1, sjeijing, v., -e, sjeijingske = a) het
scheiden: - van taofel en bed; b) het ge8cheiden
zijn: de - doort neet iewig; c) scheilijn: de - woart
gevorremp door e weterke.
2, sjeigel, z.a.
I schel, ongebr.; z. bel.
II schel, sjaol, v., -e = a) van eieren; z. s chi I
en s c h a a I II b) vlies over het oog: de sjaole
velen 'm van de ouge = hij werd geestelijk ziende;
zuug, dan krijgste van miech euver (of: op) d'n sjoole
= je donder; verg. 'n voes op d'n oug; z. v u i 8 t.
m schel, sjel, bn., bw. = a) helder van geluid: met
'n - stum; b) scherp, pijnlijk voor het oog: kleure.
sjel heeft sleept. en stoott. zoaIs hel (= A.N. hard).
Opm. Zeer gebr. is het woord niet.
schclden, 1, sjelle, sjelde of sjol, gesjolle = iem. uitmaken voor iets lelijks; krenkende woorden uitspreken: kaaljakker! filezoof I batraofI naaksen hier I
zoe stOnt Nele dao te - ; - wie e mooswief.
sjel- en sjol van sjelle in aIle vormen met stoott.
2, sjelde, sjold, gesjolde = sjelle, maar sjel- en
sjol- van 2 hebben in aIle vormen sleeptoon.
SS. sjeldnaom, -woord; kwietsjelde (of: -sjelle); oetsjelde (of: -sjelle).
schele, z. s c h eel.
schelen, sjele, sjeelde, gesjeeld = a) verschillen: dat
sjeelde (of: sjelde) neet vMI, gein hoor, of de waos
euverrijje; b) haperen: wat sjeelt toch d'raon? 't
sjeelt 'm in z'n bovekamer = hij is niet goed wijs.
Opm. In bet. a ook sjelle, sjelde, gesjeld.
scheU, ongebr.; A.N. een schelfhooi = Ma. 'n bOssel
huij.
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schellen, ongebr.; z. bell e n.
schelm, sjellem, m., -e, sjellemke = a) boosdoener,
schurk: vreuger woort 'ne - gehaange; (gezegd van
een zich beroepen op een onbetrouwbaar getuige)
vraog aon me broor dee 'ne - is, of iech 'nen deef bin;
biste - of biste deef, Mbste geld, iech Mb dich leef =
bij een huwelijksaanzoek beslist het geld; b) stakker, drommel: deen erreme -, noe heet 'r ouch nog
z'n vrouw verlore; c) (troetelwoord) guit: deejOngste,
dat is e sjellemke.
ss. sjellemstok; sjellemetronie.
afl. aarts-, arsjiesjellem; sjellemerijj; sjellems.
schelp, sjollep, v., -e, sjollepke = a) schaal v. e.
weekdier: de - van de oesters; sjollepkes zeuke;
b) nagebootste schaal: porseleine sjollepe; nog: in
z'n - kroepe = bakzeil halen, terugkrabbelen.
sjol- v. sjollep heeft steeds sleept.
ss. oer-, oesteTsjollep.
schelvis, sjelves, m. (als voorwerpsn. en als stofn.),
-vesse = veer Mbbe vendoog - ; 'ne groete - ; ouge
wie'nen doeje - = uitpuilend, dof, flauw.
ss. sjelvesouge.
schemer, sjiemer en sjemer, m. = tijd tussen licht
en donker: de sjemer velt noe sterreker.
ss. aovend-, morregesjiemer en -sjemer.
afl. sjiemer- en sjemerechtig; sjiemerig en sjemerig.
schemeren, sjiemere en sjemere, zw. = zich aIs
flauw en half licht vertonen; in een toestand tussen
licht en donker verkeren: het beg6s al te sjemere;
't steerke wat al sjiemert in de loch = flikkert,
tintelt; nog: 't sjemert miech veur de ouge = niet
duidelijk kunnen zien; veer %itte get te sjemere =
de tijd tussen licht en donker stilzittend laten
voorbijgaan.
SS. sjiemer- en sjemeraovend, -dUnkel, -duusteT,
-lamp, -leech.
afl. sjiemer en sjemer; sjiemering en sjemering.
schemerig, sjiemerig en sjemerig, bn., bw. = a) half
licht: sjemerig leech; b) vaag, niet helder: sjiemerig
stOnte in de winterloch de kannedasse.
schendbrok, z. s j ina 0 s*.
schenden, sjenne, maar niet zeer gebr.; S8. als sjinaos,
sjintOng, duiden op een thans niet voorkomend
sjinne;z.ook schandaleren.
schendig, ongebr.
schendtong, sjint6ng, v., -e: de - van hijjeuver heet
uuch zeker verleld, tot iech zaat bin gewees.
schenkel, sjinkel, m., -s, sjinkelke = onderbeen: de
- van 'n kooj; in Ma. slagerst. 8preekt men dikwijls
van v(JiJrsjinkel, aIs men A.N. schenkel bedoelt.
schcnken, 1, sjinke, sj6nk, ge8j6nke = a) een drank
aanbieden: twie persoene waore belas met 't - van
d'n draank; saoves woort tee ofwien gesjanke; b) (aIkoholi8che) drank verkopen, slijten: nao twellef oar
weurt hijj neet mie gesjanke; c) deelachtig doen
worden: iemes ze vertrouwe, vergiffenis - ; d) laten
behouden: iemes 't leve - ; e) kwijtschelden: sjeij
mer oet met d'n besjrijving, iech weit noe gen6g, de res
sjink iech dich; f) ten geschenke geven (gwl. kado
doen, geve): heer heet z'n vrouw met hdore meij 'n
gouwe brosj gesjanke (gwl. kado gedoon).
ss. sjinkkan, -ketel; bijj-, in-, oet-, vol-, wegsjinke.
afl. sjinker, sjinkster, sjinking; gesjink (gwl. kado);
besjinke.
2, sjOdde, in de bet. van een vloeistof gieten uit
iets in iets, een drank in een beker, glas enz. doen;
z. s c h u d den.
schennis, sjennis, v., gwl. in ss. als hellig-, majesteitssjennis.
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sehep, sjop, v., sjoppe, sjopke = hetgeen men in een
keer opschept: doeg nog e paar sjoppe kole op de
kachel; e klei sjopke gruus; z. s j 0 p k e* en
schop I.
sehepen, sjepe, m., -s = a) wethouder: de borregemeister en de sjepes (thans officieel: wethawwers);
b) in hist. verhalen: rechtsprekende overheidspersoon: ins zaote dao de sjepes alle zeve, um rech te
hawwe euver doed en leve; nog: de j6ngste - striek 't
vonnis, gezegd, als een kind of jong iem. voorbarig
een oordeel uitspreekt, het woord neemt.
ss. sjepebaank, -breef.

'ne sjieper
seheper, sjieper, m., -s = schaapherder: es d'n das
nog zes weke z'n hool in verdwijnt, de - z'n orte
bewaort; op 't P,uses woent 'ne -.
I seheppen, sjoppe, sjopde, gesjop (gesjopde) =
a) putten; putten en wegbrengen: 'nen ummer
water - ; snie - ; b) tot zich trekken, opnemen:
aosem - ; loch - ; c) verwerven, krijgen: eindelik
sjopde ze weer get hoop.
ss. sjoplepel; oet-, op-, volsjoppe.
afl. sjop, z. s c h e p; (snie)sjopper.
II seheppen, aIleen in het part. gesjaope, in de bet.
van uit het niet te voorschijn brengen: Slivvenier
heet de mins gesjaope, d'n hiemel en de eerd.
afl. sjopper; sjopping; sjopsel.
I sehepper, sjopper, m., -s = iem. die schept I.
II sehepper, sjopper en sjepper, m., -s = iem. die
schept II inz. God: de Sjopper biste en de verdelleger
van aal wat op dees wereld troent.
sehepping, sjopping, v.: van 's-werels - te beginne
tot noe; dee meint tot heer Slivvenier bijj de - gehollepe heet = die verbeeldt zich heel wat.
sehepsel, sjopsel, 0., -e en Os, sjopselke = a) geschapen wezen; inz. de mens: veer zien allemaol -e
van Slivvenier; bedink wie mennig - kleijer, ete, get
stokes en e bed menkeert; b) van vrouwen, meisjes,
kinderen: dat errem verlaote -; 't gebiWrde ouch wel
ins, dat zoe e sjopselke koelik veel; (veracht.) bah!
wat e verfelend -.
sehepter, septer, m., Os: Karel de Groete, met de - in
de hand aofgebeeld.
seheren, sjere, sjoor en sjeerde, gesjore (afw. ww.v.
o.t.t. diech sjeurs, heer sjeurt naast diech sjeers,
heer sjeert) = a) 't (kin)haar glad afsnijden; kaal
maken: heer heet mich vendaog neet gesjore; laot dich
sjere = eig.; fig. loop heen; dee verdreet in ze leve
heet, dee kaan zich geros laote - = kan zich opzouten; z. ook d roo g, k r u i n, s c h a a p;
b) refl. maken dat men weg komt: sjeer dich gaw
d'n here aof, doe zate possjenel!
ss. sjeergereidsjap, -kwas, -mets, -zeip; aof-, kaal-,
oetsjere.
afl. sjeerder.

seherf, sjerref, m. en 0., sjerreve en sjerrever, sjerrefke = stuk glas of aardewerk: weI snooj zich Leen
daobijj in 'ne -; had heer 't - ouch verstoke, 'r wis
geine raod; heer sleit de boel in sjerrever; spott. V. e.
klein, mismaakt, zwak iem.: dat-!
[sjerref; sjerreve; sjerrever; sje:rrefke]
S8. glaas-, porseleinsjerref.
afl. sjerrevel.
seherfel, sjerrevel, m., -e, sjerrevelke = kleine
scherf; schilfer: 't glaas veel in -e; klabaats! en alle
roetein -e.
[sjerrevel; sjerrevele; sjerrevelke]
seherm, sjerrem, m. of 0., -e, sjerremke = a) draagbare afschutting: 'nen iezere - stont veur de kel6mkachel; b) toneelgordijn: 't - ging neet mie nao
6nder; c) coulisse: achter de sjerreme blieve, kieke,
zich hawwe = eig. en fig.
[sjerrem; sje:rreme; sje:rremke]
ss. sjerremb16m; kamer-, vuur-, windsjerrem.
afl. sjerreme; besjerreme.
seherp, sjerrep, 1, bn., bw. = a) met fijne punt of
snede: e - mets, potloed; b) niet stomp: 'ne sjerrepen
hook; c) niet zacht aanvoelend: -e kiezel; d) pijnlijk, snijdend, prikkelend: 'n -e bijs; es de kaw door de reetse flOt; e) bijtend: - voch; de -e smaak
van d'n touwbak; f) onvriendelijk, ongunstig oordelend: - in z'n oordeil; en - waos z'n taol; e antwoord geve; - beoordeile; g) nauwkeurig lettend
op aIles: - op get Lette; e - touwziech; h) fijn onderscheidend: e - gehuur, 'ne -e reuk; i) zich duidelijk aftekenend: iemes met -e trekke; e - k6ntras;
j) inhalig, zeer zuinig: 'n -e tes; medam geer zeet te
- , iech verkoup uuch niks mie; 2, O. = a) snede of
punt van een wapen, werktuig: 't - van e mets,
e biel; b) stel ijzeren punten: e peerd op - zette;
c) kogels, schroot: met - sjete.
Opm. sjerrep heeft als bn. en als zn. steeds sleept.
ss. sj erreprechter.
afl. sjerrepigheid, sjerrepheid; sjerrepe (ww.).
seherpen, sjerrepe, sjerrepde, gesjerrep (gesjerrepde);
gebruikelijker is sjerrep make, sliepe.
seherpsehutter, sjerrepsjotter, m., -s = zeer bedreyen schutter; ook mil. titel: kepraol-sjerrepsjotter.
seherts, sehertsen, ongebr.; gwl. gekheid (make),
badinere.
seherven, sjorrevele of sjollevere, zw. = afschilferen:
de kallek sjorrevelt of sjollevert van de moer; z.
s chi I fer e n.
sehets, sjets, m. en v., -e, sjetske: 'ne - van de
umgeving make = vluchtige tekening in hoofdlijnen; korte uitbeelding in woorden.
ss. sjetsteikening; potloedsjets.
afl. sjetse (ww.).
seheur, sjaor,v., -e, sjaorke = barst, kloof, reet.
spleet: 'n -in z'nejas; in de moer, in de plaank is'n
-gek6mme.
seheuren, sjaore, sjaorde, gesjaord = a) door trekken een spleet, een smalle opening in iets maken:
heer heet z'n brook gesjiiord; b) verscheuren: heer
sjiiorde de breef in aUe knitsjele; c) door trekken
verwijderen: sjaor miech neet de slippe van m'ne jas;
sjiior e st6kske pepier devaan; d) een scheur of
scheuren krijgen: veurziechtig, tot de jas neet sjiiort;
neet trekke, dat stof sjiiort gemekelik.
Opm. A.N. scheuren in de bet. van een weiland
omploegen heet breke; Z. b r eke n.
ss. sj(;Wrkalender, -pepier; aof-, in-, los-, oet-, ope-,
vaneinsjaore.
afl. versjiiore.
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scheurbulk, ongebr.
scheut, sjeut, m., sjeut of -e, sjeutsje = a) loot: de
ee1'appele hObben al sjeute (ook: sjeut) gekrege; de -e
(of: sjeut) aojsnijje; b) eind dat iem. of iets opgroeit: dat jungske heet dit jaor 'ne flinke - gekregej
'ne meijsjeut = een flinke scheut (als men in de
meiregen Ioopt); c) kleine hoeveelheid vloeistof:
'ne - rum in d'n tee; z. ook s c hot.
[sj~ut; sj~ute; sj~utsje]

ss. meij-, wate1'-, wortelsjeut.
afl. sjeutig.
schcutcllng, sjeuteling, m., -e = schram, jong varken; bij verg. jonge kerel: dao zien breulinge en -e,

bagke en speebekskes te kriege.

hee1' beijde sich e sjeetgebedsje.

scheutig, sjeutig, bn., bw. = goedgeefs, vrijgevig:

nook waos neet eTTeg -.
afl. sjeutigheid.

.

schlcht, sjiech, v., sjiechte = (mijnwoord) ploeg:

de -, die deen aovend de mijn inging, waos inkompleetj 'r heet um twie ore -.
sjiech < duo Schicht.
schichtig, 1, sjiechtig, bn., bw. = schuw, schrikachtig: de pee1'd woorte -; Pierre lOe1'de - rOnd, oj
niemes 'm he1'kind had.
afl. sjiechtigheid.
2, sjouw en sjuij; Z. s c h u W.
schielijk, sjielik, bn., bw. = vlug, plotseling: 'ne

sjieliken doed; - gestoTTeve.
afl. sjielikheid.
schier, ongebr.; gwI. bekaans, henao, haas; Z. echter:
sehiereiland, sjiereiland, 0., -e: Spaanje is e -.
sehietbaan, sjeetbaon, v., -e = terrein voor het
schieten naar een doeI: dao kump 'n nuij - veur de
B(JTTege1'Wach; 'n OOgel(Jk is op de - gebtiiJTd.

'ne sjeetbeitel
sehietbeitel, sjeetbeiteI, m., -s = smalle en zeer dikke
beitel, kapbeitel.
schietboog, sjeetbaog, m., -biiOg of -e = boog waarmede men schiet: ein van de koejdnges had sich 'ne
- gemaak, 'nen aande1'e 'ne kattep(Jlj verg. pie I eb aog*.
schieten, sjete, sjoot, gesjote (afw, WW. V. o.t.t.
diech sjuts, heer sjut), in de meeste bet. V. h. A.N.
o.a. a) een projectiel werpen door middel van een
vuurwapen, een boog: met e gewee1', 'ne boog -;
met keugel-j in de loch -,' Z. ook s p e k; b) treffen; door schieten bemachtigen: twie petrijze heet 'r
gesjote; de jege1' sjoot d'n dTieve1' in ze bein; c) uitwerpen: z'n ouge sjote vuurj d) in de gaten krijgen:

ze had miech direk gesjote en kaom nao mich tOUWj
e) haastig aan het Iijf doen: iech sjoot m'n brook aon
en vloog d'n trap aoj; f) zich snel of plotseling verplaatsen: hee1' sjoot op miech aoj; z. s I 0 f; hMr

ouge sjote vol traone; de gedachte oon me keend sjut
miech door de kop = komt plotseling op; g) worteIs
vormen, ontkiemen: de ee1'appele beginne al te -;
nog: in 'ne lach - = plotseling beginnen te Iachen;
laot 'm - = laat hem zich verwijderen, bemoei je
niet meer met hem; z. voor de uitdrukking bij het
knikkerspel kuilke sjete k u i 1.
Opm. Het spotversje: bekker, sjiet lekker! sjiet
broeje1' in d'n ave! (met de stercoraire verlenging:

meh sjiet neet te wied, antlers kumste aon de sjiet)
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bevat een woordspeling van Ma. sjete (verg.
s chi e t e r) = A.N. brood in de oven schieten,
met Ma. sjiete = A.N. schijten.
ss. sjeetbaon, -boog, -gebedsje, -huiJj pieieboog, aoj-,
baog-, doed-, in-, los-, wegsjete, enz.
ss.-afl. geldsjete1'.
afl. sjete1', sjeut; besjete, ootsjete, ve1'sjete.
schieter, sjeter, m., -s = a) iem. die schiet; b) ovenpaaI, waarmee men het brood in de oven schiet:
reik miech ins eve de sjete1'; z. ook s j e ute 1*.
ss.-afl. broedsjeter; geldsjete1'.
schietgebed, sjeetgebed, 0., -e; dikwijls in de verkl.
sjeetgebedsje: e - doen; nog ins sloog de klok en
schiften, 1, sjifte, sjifde, gesjif (gesjifde) = a) het
ongelijksoortige uit een massa afzonderen: vee1'

zulle met al die leeJhObbe1's vcur dat p(Jske streng mote
- ; b) "zuur" worden door stremmen: :ret de mellek
in de kelde1', met die hits geit ze anders -; c) van een
weefseI: uiteenwijken van de draden, rafelen: die
sijj begint gaw te -.
2, sjufte, sjufde, gesjuf (gesjufde); enigszins vero.
inz. in gebruik voor sjiJte b.
schijf, sjijf, v., sjijve, sjijfke = in het algemeen,
platrond massief voorwerp: gouwe en :rellevere sjijve
= geldstukken; de kneesjijJ = platrond been in het
kniegewricht; einige sjijJkes weurs = plat rond
stuk van een worst; 'n - tarbot, zallem = (plat
stuk van een) moot; noo de - sjete (of: sjijJsjete)j
dat liJp CUVe1' vMI sjijve = over veel tussenpersonen,
instanties, is omslachtig.
[sjij:f; sjij:ve; sjij:fke] verg. sjeij* (A.N. s c h e e f).
ss. dam-, kalleJs-, kneesjijJj sjijJsjete.
schijn, sjien, m., sjijnsje = a) uitstralend, op, in iets
vallend licht: de - van de zon, de maon, de lampj
b) glans: 'ne gouwe - loog op 't wate1'j c) (bedrieglijk) voorkomen: dat is allemaol me1' - ; hee1' meint

niks devaanj iech wei alle - ve1'mijje, de - neet tege
mich Mbbej d) spoor, zweem: geine - oj sjaduw van
'm woos te zienj Z. ook s c h ij n t j e en s j ij n s*.
[sjten; sjij :nsje]
sS. Z. de vlg. lemmata; verder: sjienaonval, -beweging, -gelie1'd, -geliJk enz.; lampe-, maone-, z6nnesjien.
schijndood, sjiendoed, bn.: hee1' druimde tot'r - WaOT

en ze 'm wouwe begraove.
scbijnen, sjijne, sjeen of sjijnde, gesjene of gesjijnd
= a) licht verspreiden: de moon beg6s te -j de zon
sjijnt sjoen, Zjangj 't leech sjeen door de roet; b) een
bepaalde genoemde indruk maken, Iijken: 't sjijnt
boete kaajd te zien; wie (of: noo) 't sjijnt, is ze eTTeg
geJortunee1'd; 't sjijnt tot (of: dat) Ve1' rege kriege.
Opm. sjijne heeft steeds in de zwakke (gwl. ook
de sterke) vormen stoott.
ss. door-, in-, toowsjijne.
afl. sjienj sjijnselj be-, ve1'sjijne.
schijnheillg, sjienMllig, bn., bw.: -efiloej hee1' kin zoe
- kieke; als zn. sjienhenige, m. -v., mv. = enkelv.
afl. sjienMlligheid.
sehijntje, sjijnsje, 0., -s = schijnheilige deugniet:
't is miech e -.
schijt, sjiet, m. = afgang; faecalien: de - kriege;
heer is aon de - = heeft diarree; in zegsw.: aon de
autoTiteite Mb iech - (minder plat: kak) = die
autoriteiten kunnen mij niets schelen; in de sitte = bang zijn; kale - = kale bluf b.v. vee1'
Tooke oet 'n ee1'de piep en hObbe geine kale - (bekend
liedje); z. ook s chi e ten.
[sjiet]
SS. sjietvent = pruIvent; sjietpepier = closetpapier.

SCHILDERWERK
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schiJten, sjiete, sjeet, gesjete (afw. ww.v. o.t.t. diech
sjits, heer sjit, geer sjet; geb. w. my. sjet) = een
grote behoefte doen: d'n duvel sjit altied op de
gToetsten houp; zick neet op z'ne kop laote - = zich
niet alles, een onrechtvaardige, onbehoorlijke behandeling enz. laten welgevallen; keeT sjit in z'n
bTook van d'n angs; dee sjit ned VeuT elle/OTe en dan
is 't nog meT zoe, zoe = van iem. die niet goedgeefs
is; 't is um ape te - / = uiting van verbazing, ontgoocheling over iets onverwachts; - mesjijses/ =
langs je neus!
[sjiete; sjeet; gesjete; sji:ts; sji:t; sje:t]
ss. sjietaak; sjietekaulevegeT; oetsjiete.
ss.-afl. bangesjieteT, gi/sckieteT.
all. sjiet; sjieteT; gesjiets, gesjiet; besjiete.

dit is 'n awwerwets huiske 0/:

sehijthuls, sjiethoes, 0., -hoezer = a) eig.; b) veracht.lafaard; spott. van een verwaand iem.: dee
is biJTTegemeisteT van 't - .
schik, sjik, 0.: (neet) op (en: in) z'ne - zien = (niet)
in goede luim zijn; met die beneuming is hUT allesbehalve op (en: in) z'ne - = tevreden; - (gwl.
plezeeT) in ze leve hObbe.
ss. goodsjiks, koedsjiks.
schikkelijk, sjikkelik, bn., bw. = behoorlijk, gepast,
schappelijk: woos de pries nog al -1
88. insjikkelik.
afl. sjikkelikheid.
schikken, sjikke, sjikde, gesjik (gesjikde) = a) refl.
in iets berusten: heeT kin zich meT neet - in d'n doed
van z'n VTOUW; de moos dich mie - = aanpassen,
toegeven; b) gelegen komen: dinsdaggenaovend sjik
miech neet; 't sjik nog al = de toestand is bevredigend; c) zenden, sturen (het gewone woord): sjik 't
met de pos; iemes 'n sUTpries - ; noo de bekkeT - ;
van sjaol-.
ss. 00/-, bijj-, euveT-, op-, oet-, trlJk-, wegsjikke.
sjikkelik; sjikking; gesjik (bn.); be-, veTsjikke.
schU, sjel, v., sjelle, sjelke = buitenste (weke) bekleding, bast, velletje: de sjelle van de eeTappele,
unne, peTe; dat kinste bij de sjelle legke = dat is
nergens meer voor te gebruiken; (van een ei, een
noot steeds sjaol b.v. de hinne pikde de (eijeT)sjaole
op; doeg die (neute)sjaole weg; z. s c h a a I II.
ss. eeTappele-, unne-, peTesjelle maar eijeT-, neutesjaole.
schild, sjeId, 0., sjelder, sjeI(d)sje = a) wapentuig:
met - en lans gewoopend; dee heet (of: VeuTt) get in
ze - = heeft een heimelijke bedoeling; b) schuts,
bescherming, dekmantel: achteT e - van levigheid;

an.

c) geslachtswapen: e Toed - met 'n zelleveTe staaT;
d) naam-, uithangbord: dao is e sjeldsje op de deur
met z'ne naomi 'r trek ze - in = neemt zijn woorden
terug.
sjeld, sjeIder, sjeI(d)sje hebben steeds sleept.
ss. sjeldpad, -wach; waopesjeld.
schUder, sjelder, m., -s, sjeIderke = a) verver, huisschilder: veeT kinne niemes antvange, veeT hiJbbe nog
altied de -s in hoes (in deze bet. gwl. verreveT);
b) kunstschilder: veTeiniging van LimbiJTTegse -so
[sje:Ider; sje:Iders; sje:Iderke] verg. s chi I d.
88. sjeldersatteljee, -hoed, -kwas, -aug; blOmme-,
klad-, kuns-, landsjapsjeldeT.
afl. sjeldeTechtig; sjeldeTes; sjelderechtig.
schUderachtig, sjelderechtig, bn., bw. = waard geschilderd te worden, bekoorlijk: 't - boeTinnepekske veTdwijnt wie langeT wie mie; Vallekeberreg,
dat - pllUJtske aon de Geul.
I schUdcren, sjeldere, zw. = a) verven; met verf
aanbrengen: op de kaar sjeldeTde ze K.S.; b) met
verf een mooie afbeelding, voorstelling scheppen:
de Ma08bTiJk, gesjelderd dOOT JelingeT; c) de kunst
van schilderen beoefenen: heeT sjeldert tegeswoordig;
d) beschrijven: oetveurig d'n touwstaand - , wie 'r
VTeugeT woor; nog: dao zouw iech neet welle gesjeldeTd
zitte = daar zou ik niet willen verblijf houden.
sjeI- van sjeldere I en II, stoott.
ss. sjelderkuns, -sjool, -stok, -werrek; bijj-, eUVeTsjeldere.
afl. sjeldeTijj; sjeldeTing; besjeldere.
II schllderen, sjeIdere, zw. = eig. op schildwacht
staan; gwl. wachtend heen en weer lopen: heeT
mOS wei 'n 001 boete stoon - , veuTtot z'n lee/ste
kwaom; iemes loote - = laten wachten.
ss. z. vlg. lemma's.

e sjelderhoes
schilderhuls, sjeIderhoes, o. = schildwachthuis: veur
't gOeveTnemint stOnte twie sjeldeTkuiskes; gein noot
kinne zoe groet wie e -; z. n 0 0 t II; 'n leuge wie e
- = zeer groot.
sehUderl,l, sjelderijj, v., -e, sjeIderijjke = a) geschilderde voorstelling: 'n - van JelingeT; b) ingelijste plaat, prent: twie sjeldeTijjkes vele van de moeT;
c) levendige beschrijving: 'n - ophaange van de
br6nk; d) iets moois, idylIisch: zuug dat kleijungske
met dee groeten hOnd, 'n - /
ss. sjeldeTijjetentoenstelling, -verzameling; altoorsjeldeTijj.
schUderwerk, sjelderwerrek, o. = hetgeen geschilderd is, geverfd is of moet worden: 't - allein kos
miech 100 giJlle.
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scbildpad, sjet(d)pad, 1, v., -padde = bekend
dier: veer Mbbe al jaore laank 'n - in d'n hoof;
2, o. = rugbekleedsel van het dier: 'nen deksel
van-.
S8. sjel( d)padsop; watersjel( d)pad.
af!. sjel( d)padde (= van schildpad).
schlldwaeht, sjetdwach, 1, m., -wachte = a) iem. die
op scbildwacht 8taat: veur 't hoes van de ginneraol
stOOt 'ne - ; b) drol: pas op, trej neet in dee - ;
2, v. = het wacht houden: op - stoon.
sehllfcr, sjollever, m., os: de kallek veel in -s van de
rrwer.
ss. sj(Jlleverdeig (= bladerdeeg); kalleksj(Jllevers.
af!. sj(Jlleverechtig; sj(Jllevere (ww.).
Bijv. sjOrrevel ook in ss. en af!.
schlHcrcn, sjollevere, zw.: de moer begint lielik te = schilfers laten vallen.
Bijv. sj(JTTevele.
I schIllcn, sjelIe, ZW. = van de schil ontdoen: sjel
diech de eerappele; met iemes nog 'n eppelke Mbbe te
- ; iemes met e gesjeld stekske nao hoes (of: eweg)
sjikke = afschepen; z. 8 t 0 k.
ss. haafgesjeld.
af!. 6ngesjeld.
II schIllcn, sjelle, ZW. = verschillen: dat zal neet veul
- ; gwI. sjele; z. s c h e len a.
schIllcnbocr, sjetleboer, m., -e = boer, die schillen
als veevoeder gebruikt; man die de schillen ophaalde: (bekend spotliedje op een deelnemer
van een optocht) dao zaot e Muurke op e peerdsje
met e ringske door z'n neus, meh de m6s dich niks
verbele, want 't is nog geine reus, sjelleboer hijj en
sjelleboer dao, sjelleboer, sjelleboer, de bis nog geine
Moer (bis).
schim, ongebr.; gwl. geis, spook.
schimmcl, sjummel, m., Os, sjummelke = a) wit
paard: Sinterklaos op z'nen - ; b) woekerplant:
greune en witte - op de miJr.
ss. sjummelpeerd, -plant; appelsjummel.
af!. sjummele (ww.).
schimmelcn, sjummele, ZW. = met schimmel bedekt
worden: 't broed begint te - ; gwI. besjummele.
schimp, gwI. sjamp z. s c ham p.
schimpcn, sjimpe, sjimpde, gesjimp (gesjimpde) =
honende woorden spreken, honend afgeven op:
zoe - ze ouch op de gepeersde kop, tot 't malleber is;
z. s c ham pen.
[sjimpe; 8jimpde; ge8jimp]
S8. sjimpwoord.
afI. sjimp, sjimper; gesjimps, gesjimp; besjimpe.
schink, 8jink, v., -e, sjinkske = het gewone woord
voor ham: e stiJkske van de - ; e bruudsje met - ;
de boere laote zich de riestevlaoj good smake nao de
- en kermenaoj; sjoen sjink! Zjang! weer wie - =
mooi, prachtig; z. ook ham.
ss. sjinkeknook, -spek, -vet; rolsjink; vMrsjink; z.
ook onder 8 j ink ( -)* en de afb. bij beest.
schip, scheep, 0., scheep of sjepe en sjeper, sjeepke
= a) vaartuig; afbeelding van een schip: jaorliks
passere doezende scheep (of: sjepe) en bote; wen ginge
de lngelenders met hun sjeper nao Egipte; iech zit in
't sjeepke en rrwot vare = ik kan niet meer terug, al
zou ik graag willen; b) hoofdruimte v. e. kerkgebouw: in 't - van de keTTek bev6nt zich e buffet,
veurzeen van kosbaar zelleverwerrek.
Opm. sjeep in alle vormen steeds sleept.
S8. sjipfJreuk; sjcepvaart; sjcepskos, -peperre; meTTet-,
stoumsjeep; middel-, zijjsjeep.
af!. sjipper.
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schipper, 8jipper, m., Os, sjipperke = de bestuurder
v. e. binnenvaartuig: de - duijde met 'ne haok 't
sjeep van de kant aof.
ss. sjippersbrook, -hOnd, -kinder, -vrouw.
af!. sjippere (ww.).

'ne sjipper op de kenaal
schob, z. s c hop III.
schobbciak, sj6bbejak, m., sj6bbejakke = deugniet,
schurk: doe - , doe fieloe, de deur oct.
schobbcrdcbonk, sjabberdeb6nk, in de zegsw.: op goon = gaan klaplopen, schooieren. Ook weI:
sjamberdeb6nk.
schocicn; schoeisel, ongebr.; schoeisel vervangen
o.a. door sjeun, schoeien door chaussere.
schoelje, sjoelje, 0., -s = schoft, ploert: dat - heet
al 't geld van z'n vrouw verzopc.

1. hkstek

2. bollikker
3. leistenhaok

4. blitsapparaot

sjeunmekcrsgereidsjap
schocn, 8joon, m., sjeun, 8jeunsje, 8jeuneke = buitenste voetbekleding: hoeg, lieg sjeun; d'n eine pits miech; op 'ne - en 'ne sWf = arm, haveloos;
neet vas (of: rech) in z'n sjeun stoon; wee de - pas,
trek 'm aon; z. ook S I i v v en i e r* (A.N. OnzeLieve-Heer), s t eve I.
S8. sjeunbeurstel, -lappe, -leer (of: sjeunsleer), -febrik,
-wiks, -winkel enz.; sjoonslap; dames-, dans-, euver-,
rijj-, zjimnassjoon.
ss.-af!. sjeunlepper, -meker.

SCHOENLAPPER

SCHOOIER

schocnlappcr, sjeunlepper, m., -s = a) iem. die het
lappen van schoenen a1s beroep heeft; min. schoenmaker: zuug die -s ins lache, want dat sniewater
brinkviWl te Lappe; b) in de verkl. bij het "slebrikke",
met een voet op de grond trappen: 't hiel VTietof
woos ein slebrik en dan zatte ze zich hakke of kwaome
op hun huukskes of sjeunleppeTke tegen de buim
opgevloge.
schoenmaker, 1, sjeunmeker, m., os: d'n awwe waos
- ; - , haw dich bij d'n leis; spotliedje: - , peekdrood, :ret d'ne winkel op de stroot.
ss. sjeunmekeTsleis, -pin.
2, sjoester, m., Os; z. s c hoe s t e r.
schoenmakersknecht, z. s c hoe s t e r j 6 n gen.
sehoensmeer, sjeunsmeer, m.; gwI. wiks z.a.
sehocr, z. s j 0 0 r*.
schocstcr, sjoester, m., Os, sjuusterke = schoenmaker: de snijders en de -s merde same fies deen
daag.
ss. sjoesterjOng.
schoesterjongen, sjoesterj6ng, m., -es = schoenmakersgezel: en al die sjoesterj6nges hObben altied
goje zin.

schommel, sjogkel, v., -e en Os, sjogkelke = slingerplank: op de - spTinge; van de - valle; "de dame
zonder onderlijf" bleef rOstig op de - zitte.
af!. sjogkele (ww.).
sjogkel = duo Schaukel.

sjogkele

schommclcn, sjogkele, sjogkelde, gesjogkeld = a) op
(of: als op) een schommel heen en weer bewegen of
doen bewegen: de kinder mochte 'n haaf eurke goon
- ; sjogkel neet zo.e met die toofel; dee wagel sjogkelt
miech get erreg; b) waggelend gaan: rOnd en ZWOeT
sjogkelde ze door MOT kaffeeke.
ss. sjogkelpeeTd (z. hob bel p a a r d), -stool.
afl. gesjogkels, gesjogkel; sjogkeleeT.
'n sjoffel

sehoffel, sj6ffel, v., -e en os, sjuffelke = mes (met
lange steel) om te wieden: dat 6nkroed mooste met
de - wegdoen.
afI. sjoffele (ww.).
schoffelcn, sj6ffele, zw. = met de schoffel zuiveren
van onkruid: me sjoffelt in d'n he1'refs nog e bitteke
in de moostems.
ss. sjoffeliezeT; wegsjoffele.
all. sjoffeleeT; gesjoffels, gesjoffel.
I schoU, ongebr.; gwl. sjOUWeT.
II schoU, 1, sj6f, m., sj6fte = schurk, schoelje: wat
'ne - , wat 'ne ploert! dat heet miech dee - weeT
gelap; ook s joe f (1944).
afl. sjofterig(heid).
2, sj6ftie, sjoeftie, m., -s.
schok, sj6k, m., sj6kke, sjukske = a) plotselinge
krachtige stoot: met 'ne - bleef d'n trein stoon; 'nen
elektTiese - kriege; b) plotselinge gemoedsbeweging: 'ne - in m'n hart; z. ook s t 6 k*.
schokken, sj6kke, sjokde, gesj6k (gesj6kde) = een
schok, voortdurend schokken krijgen; een schok,
voortdurend schokken geven: die benk, dat sjok zoe;
't VeTtrouwe in 'm woos gesjok = had een knak
gekregen; Z. ook s to k k e*.
schokschouderen, ongebr.; gwl. de sjOUWeTS optrekke,
ophole.
schol, sjol, v., sjolle, sjolke = a) ijsschots: dikke
sjolle dreve de Moos aof; b) platvis: 'nen iemeujetige
reuk van oliekeuk en petatfTit, sjOlkes, sjelves, petrol
en zeipluteT.
SS. iessjol (en iessjaol).

e sjogkelpeerd

schommclstocl, sjogkelstool, m., -steul: heeT laog in
z'ne - met e book en 'n sigeret in de m6nd.
schone, sjoene, 1, O. = 't - van dat biiOnsje is, totste
eiike middag vrijj bis = het mooie; 2, m., mv. =
enkelv.: dat is 'ne - = ir. fijn lid; dat zien twie biejein; Z. ook s c h 0 0 n II.
schonk, sjonk, m. = grof been, bot; niet zeer gebr.
meer: boerum hedde ze hiWm de -'I
schoof, 1, sjouf, v.; steeds nog in de zegsw. op sjouf
legke, ligke = opbaren, opgebaard liggen (oorspr.
op een schoofstro).
2, sjoof, v., sjove; thans de gebr. vorm.
schooien, ongebr.; gwl. bedele.
schooier, sjojer(d), m., sjojers = haveloze vent,
deugniet, inz. (sorns half liefkozend) van ondeugende kinderen: 't is zoe'ne sjojerd; lielike sjojeT,
lieste dat aajd mins wei ins met rOs; errem sjojeTs.
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I school, sjaol, v., -e, sjaolke = a) onderwijsinrichting: de - had zeve klasse en drijj 6nderwijzers in
drijj lokale; 'n - bouwe; b) onderwijs, les: vendaog
is gein - ; c) personeel, leerlingen: al de --e ginge
met de persessie; d) richting in de kunst, wetenschap: de - van Rubens.
ss. sjaolbaank, -book, -geld, -jaor, -kammeraot, -map,
-tied enz.; aovend-, ambachs-, biJTTeger-, katte-,
sjelder-, stadssjool enz.
IT school (menigte vissen), ongebr.
schoolbUjven, sjaolblieve, gwl. in de infinitief = tot
straf nablijven: heer moot hoos eliken daag - .
schoolgebed, sjaolgebed, o. = gebed voor de aanyang en na het einde der lessen: 't - woOTt oet 'ne
kajee veurgeleze.
schooimatres, sjaolmatres, v., -matresse = (thans
enigszins min.) onderwijzeres: wat welt ze weurde?
- , verbeel dich!
schoolmeester, sjaolmeister, m., os: de - spraok,
es 't Hollans neet nudig woor, Mestreechs met
de j6nges; doo kinste de - oet preuve = het pedante, waanwijze; thans enigszins ongebr., gwl.
6nderwijzer.
ss. sjaolmeisterswiesheid.
afI. sjaolmeisterechtig.
schoolopzlener, sjaolopzeender, m., os: dao mote twie
-s beneump weurde.
schooltas, z. k a I e bas.
I schoon, sjoen, vgw. = hoewel: - heer niks veulde
veur de zaak, grimslachde heer; iech hej 'n kroen
gegeve, - dat iech nogal gere spaor.
IT schoon, sjoen, bn., bw.; sjoender (soms: sjoenderder), sjoenste = mooi, fraai (het gewone woord
voor mooi): e -landsjap, e - meidske, 'ne --e jimg;
. --en ingell op 'ne --en daag kaom heer aon = op een
zekere, een of andere dag; dat is 'ne sjoenen Mllige
(of: dat is 'ne sjoene) ir. een deugniet, schurk enz.;
dat is get sjoens, te zier - = ir.lelijk, te erg; ir. dat
steit dich (nogal) - = dat is een lelijke trek, daad;
datisnoe (nog) sjoender = nog erger, ook: datweurd
wie langer wie sjoender(der) = hoe langer, hoe
erger; - braaf zien kinderkes = netjes, fijn; en zoe
zaot Pierre - = was er lelijk aan toe.
Opm. sjoen heeft niet de bet. van zindelijk,
rein (Ma. zuver), behalve in, nit het A.N. overgenomen koppelingen als: zich sjoenwasse. Men
hoort ook vormen met umlaut sjuun, sjunekes,
sjunigheid.
ss. sjoenbroor, -dochter enz.
afl. sjoenigheid, sjoenheid; sjunigheid, sjuunheid,
sjoenekes, sjunekes.
schoonbroer enz., sjoenbroor, -dochter, -rna, -meer,
-mojer, -pa, -peer, -vajer, -awwers, -zoon, -zuster.
schoonheid, sjoenigheid en sjoenheid, v., sjoenighede en sjoenhede = het mooi zijn; de eigenschap
die, het bestanddeel, datiem. ofiets mooi doet zijn:
de sjoenigheid van dee maan, die wafJrd, dat gediech;
de gebreke en sjoenighede van die sjeldeTijj; Mestreech
kin vi.iOl met sjoenheid stoffe.
ss. sjoenigheids-, sjoenheidsgeveul.
schoomnaak, -maakster, ongebr.; z. p 6 t s* (=
A.N. poets), p 6 t s v r 0 u w*.
schoontjes, 1, sjoenekes en sjunekes, bw. = netjes,
fijntjes, ook ir.: heer heet miech dat sjunekes gelap.
2, preupelkes, propelkes, z.a.
schoor, ongebr.; gwI. stiep.
seboorsteen, sjoorstein, m., -stein; gwl. sjouw; z.
schou w I.
ss. sjoorsteinbrand, -mantel.
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sehoorsteenveger, sjoorsteinveger, m., Os; gwI. sjouweveger, z.a.
schoorvoetend, ongebr.; vervangen o.a. door peske
veur peske, met tegezin.
I schoot, sjoet, m., sjuutsje = a) lichaamsbocht v. e.
zittend persoon: met 't keend op hiifJre - ; veer huurde nao d'n aw histories, te peerd op grampeer ziene - ;
b) iets dat omsluit, omvangt, een toevlucht biedt:
in de - van z'nfemilie; c) van voren in een bocht
opgenomen kleed, schort: haw d'ne - op; met hiifJre
- vol keerse; nog: dat velt 'm zoe mer in de - =
krijgt hij zo maar zonder moeite; in Abrams - =
in dehemel.
[sjoe:t; sjuu:tsje]
IT schoot (touw), ongebr.
schoothond, sjoeth6nd, m., -hun of -h6n: juffrouw
Blom zaot met Biezjoeke, hIlfJr sjoethunneke, veur de
vinster.
schootsvel, sjoetsvel, 0., -velder = lederen voorschoot: zich de sjoetsvelder aondoen; de smeed smeet
ze smerig - in 'nen hook van de smis; loup met
e -, dan deiste beter = ga werken (tegen een
luiaard).
I schop, sjOp, m., sjOppe, sjOpke = stoot met de
voet, trap: dee is geine - 6nder ze gaat weerd.
IT sehop, sjOp, m., sjOppe, sjOpke = a) gereedschap
om mee te graven (spade) of om mee te scheppen
(schop): met'n - op de sjouwer; noo de - ruke (of:
stinke) = niet lang meer te leven hebben; b) hoeveelheid die op een schop gaat: doeg nog 'n - kole
op de kachel; e paar sj(Jppe drek; z. ook s c h e p,
s j 0 p k e*, s c hop pen.
ss. sj(Jppesteel; kolesj(Jp.
III schop, sj6p, 0., sj6ppe = loods, houten bergplaats: 'n kamer, nein, e -van plaanke, 'n daak, woe
snie en wind door drink; boven 't - .
I schoppen, sjOppe, my. en enkelv.; ook sjOp, v.,
sjOppes, sjOp(pe)ke = kaartfiguur, de kaart: speule, heer hat vief - ; - is trouf = kaartspel eig.;
of (met een woordspeling op sj(Jppe = een schop
geven): man en vrouw hebben steeds ruzie; met 'n
sj(Jppe oetkomme; heer hat mer ein sj(Jppe, meh d'n
aandere brach vief sjOppes met; speul 'n sj(Jp oet.
Dit geldt van harte, klavere, roete eveneens. z. ook
sjOppe* 1.
ss. sj(Jppenoos, -hier; sjOppeboer, -VTOUW.
II schoppen, sjOppe, sjOpde, gesjOp (gesjOpde) =
a) met de voet een schop geven: iemes tege z'n sjene
- ; dee zal zich neet eiges 6nder ze gaat - = hij zal
zich zelf niet kwaad doen; of: hij heeft een zeer
groot gevoel van eigenwaarde; ze sj(Jpden 'm oet
de /leur en de stroot op; b) hard waaien, hevig
tochten: Wsse die twie keTTeke kin de wind (of: 't)
zoe -; z. ook n e k.
afl. sj(Jp.
sehoppenspel, sjOppespeul, 0.: 'n oetgesproke - nl.
indien een speIer zoveel schoppen heeft, dat hij
schoppen moet roemen en troef maken. Aldus ook
harte-, klavere-, roetespeul.
I schor( -), ongebr.; gwI. heis( -); z. h e e s ( - ).
IT schor (aangewassen grond), ongebr.
schoren, ongebr.; z. s t ij pen.
schors, sjors, v., -e: de -van de boum.
schorsen, sjorse, sjorsde, gesjors (gesjorsde) = a) tijdelijk nit een bediening ontzetten: 'nen amteneer
kin mer neet zoe gesjors weurde; b) tijdelijk opheffen: 'n vergadeTing - .
afl. sjorsing.
schorseneren, sjorsenele, mv.: - met 'n melleksajs.

SCHORT

SCHOUWEVEGER

schort, sjollek, m., -e, sjollekske = boezelaar: 'ne
zuvere - aondoenj e wit zijje sj(Jllekskej 'nen hoof zoe
groet wie 'ne - = klein; e gestreke sj(Jllekske.
sjollook
sjoldook (sjol = schortel,
sjollek
dook = doek); het woord komt gewestelijk in ons
land en Vlaams Bclgie ook voor.

<

<

II schots, sjots en sjotsig, bn., bw. = a) scheef: sjots
en sjeif geboudj dao kaom iech langs e sjotsig huiske,
't st6nt gaans sjeif en waggelde, zoe zwaakj b) raar:
e sjots maan = een zonderling, een komisch beer.
schottisch, 1, sjotties, m. = vero. dans: de - dans
meneetmie.
2, sjotske, 0., -s: ze drejde dao de -s aof op de wijs
van ein, twie, drijj, aon de baank verbijj.
schouder, sjouwer, v., -s, sjuijerke = a) gedeelte van
de romp tussen hals en armen, voorbenen: heer is
op 't ies z'n - oetrein gevallej z'n -s optrekkej de
(of: z'n) -s euver get optrekke = de schouders ophalen als bewijs van minachting over iets; z'n -s
6nder get zette = zijn kracht geven aan; b) kledingstuk dat de schouder bedekt: en es sjouwerbedekking
waore witte wingste, wie haaf ma(Jnsjes op de -s
gezatj nog: op twie -s drage = van twee wallen
eten; dee in de polletiek geit, heet deks twie -s =
eet van twee wallen.
ss. sjouwerblaad, -bedekking, -bein, -sWkj linker-,
rechtersjouwer.
sehout, sjout, m., -e en sjoutes = vroeger rechterlijk
ambtenaar: ins zaote dao de sjoutes alle zeve um rech
te hawwe euver doed en levej z. ook s j 0 u t e*.

kinder met sjolleke veur, bijj de aw Maosmeule
schorten, ongebr.; wat schort er aan, Ma. wat mankeert, sjeelt, feeIt d'raon?
schot, 1, sjeut, m., sjeut, sjeutsje = a) de handeling
van schieten: twie haoze met eine - j eder - is
geinen eendvogel = niet elke poging gelukt; b) keer
dat wordt geschoten: twintig sjeut in de menuutj
c) knal van een schot: veer hoorte in de veerte 'ne - j
d) wonde door een schot: dee - in z'nen errem
beteikent niksj e) plotselinge pijn inz. in de zij: noe
en daan Mb iech van die sjeut in m'n zijj.
ss. geweer-, hekse-, kamer-, pistolsjeut.
2, sjot, 0., sjotte = a) sneHe voortgang: dao kump,
is gei - in die zaakj b) niet dragende wand: door e
- de kamer in twieje verdeile.
Opm. sjot 2 wrs. A.N. invloed. Voor sjot 2 b wordt
dan ook weI sj(Jtting in het Ma. gebruikt.
schotel, sjotel, v., -s en -e, sjeutelke = in het algemeen schaal o.a. a) schaal voor spijzen: op 'n
zellevere - laog de VeSj 'n - met eerappelej heer aot
de hiel - leegj b) schaal bij een koHekte: met de r6ndgoonj dao laog v{i(J1 zellevergeld op de - j verg.
s c h a a I II b; c) gerecht: 'n werrem - j 'nfijn-j
z. ook s c hot e I t j e; d) aardew.: te garneren
binnenwerk in closetten; verg. s j i eve 1*.
S8. z. vlg. woorden; ss.-afl. sjotelewasser.
schoteldoek, sjotelsplak, m., -plakke = vaatdoek:
met 'nen awwe vettige - de teleure zuver make.
schoteltje, sjeutelke, 0., -s = kleine schotel, klein
bordje onder een kopje: zet de tas op 't - .
sehotelwater, sjotelewater, o. = lauw water van de
vaat of om de vaat te wassen: drink zellef dee
koffie, 't is, gluif iech, -.
I schots, sjots, v., -e; gwl. sjolj z. s c hoi.

de sjouw van 'n hoes
I schouw, sjouw, v., -e, sjuijke = het gewone woord
voor schoorsteen: a) rookgang, afvoerbuis, pijp
voor rook: 'n - vegej in de veerte zaog me de -e

rouke van de febrikkej de -e van de botej woe de rouk, dao is 't beste vrijjej dao moot de - van fouke
= daar moet ik mijn kost mee vcrdienen; in de
pispot gewasse en in de - gedruug (van slecht gewassen goed); b) schoorsteenmantel: 't sigarekiske
steit op de - j die vaas op de - is lielik, sjOUWj nog
(tegen een vrouw die in plaats van het eten klaar
te maken, op straat staat te praten): de z6n sjijnt
op de-/
[8jOU:W; sjou:we; sjui:ke]; verg. s c h 0 u w II.
ss. sjouwplaank, gwl. thans: sjoorsteinmantel.
ss.-afl. sjouweveger.
II schouw, sjouw, bn., bw. = lelijk: 'ne -e kerelj
- wie de nachj 'ne ---en hellige = lelijkerd; - weer
= afschuwelijk slecht; z. ook s c h u w.
Opm. Ma. sjouw heeft niet de bet. van vuil, obsceen,
schuin.
sjouw predikatief en adverbiaal en attributief o.
enkelv. steeds sleept.; in aile andere gevallen stoott.
af!. sjouwerik (= lelijkerd).
schouwburg, ongebr.; gwI. tejater, kemedie.
schouweveger, sjouweveger, m., -s = a) schoorsteenveger: zoe zwart wie 'ne - j d'n duvel zet zich op 'ne
- = soort zoekt soort; b) naam van een vogeltje,
de zwarte roodstaart.
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SCHOUWSPELER
schouwspeler, ongebr.; gwl. arties, aktw/r, kemediespeuler.
sehraag, sjraog, v., -e = draagtoestel, -ezel: de
taofels st6nten op --e.
afl. sjraoge (ww.).
sehraaI, sjraol, bn., bw.; sjraolder, sjraolste = armelijk, mager: 't eie waos - ; b) niet vet, niet vruchtbaar: --e grand; slecht van gehalte: Mestreechter
beer, Mestreechter taol, 't is alles eve - j c) koud en
droog: 'ne --e wind.
afl. sjraoligheid, sjraolheid.
sehrabbcn, sjrabbe, sjrapde, gesjrap (gesjrapde) =
afkrabben.
Opm. Gebruikelijker is o.i. sjrappej z. s c h r a ppen.
schrafelen, sjravele, zw. = a) woelend krabben; fig.
bijeen schrapen, potten: de hinne - , meh ze vinde
niksj dee zeuk mer geld biejein te - j b) met moeite
vooruitkomen, onhandig lopen,iets doen: ocherreml
zuug ze dao ins - , ze is stie! van de giechj d'n trap
op - ; sjaarse kin iech neet, wel zoe get op 't ies , j
toen sjravelde ze met 'ne zoch hiiOr keers weer op =
onhandig, met moeite oprapen.
afl. sjraveleer (= iem. die "sjravelt" inz. potter).
Opm. In bet. b wordt ook sjraffele (zw.) gebruikt;
z.ook sjraffel*.
I schram (jong varken), ongebr.; z. s c h e ute Ii ng.
II schram, 1, sjraom, v., -e, sjraomke = a) streep,
grens: gekheid, mer neet boete de - j pas op de - =
doe niets ongepasts; b) lichte huidwond: plakke
blood van e paar --e, die heer had opgeloupe; met 'n
ots op z'ne kop of 'n - op ze geziech.
2, sjriem, v., -e, sjriemke = lichte huidwond,
striem: ze geziech vol -ej dao waore e paar --e op
de fleur.
3, sjram, v., sjramme, sjremke: sjramme make op
de taofel met e mets = striem.
schrammen, 1, sjrieme, sjriemde, gesjriemp (gesjriem.
de), dikwijls refl.: zich - aon d'n tankelendraod =
zich de huid licht openrijten; 2, sjramme, zw.
schrander(heid), ongebr.; vervangen o.a. door intiUizjent, intillizjensie, slum(migheid).
sehrank, sjraank, m., -e, sjrenkske = kast (Breuls).
sehransen, sjranse, sjransde, gesjrans (gesjransde)
= schrokken, buffelen: dao zitte ze weer te - .
afl. sjranserj gesjrans.
sehrap, sjrap, v. en m., sjrappe, sjrepke = kras,
streep: 'n - door ze werrek, dat aofgesjreve waorj
orreges met roed potloed e sjrepke zette.
sehrapen, sjrape, sjraapde, gesjraap (gesjraapde) =
met hebzucht bij elkaar brengen: z'n hiel leve heet
'r gesjraap en noe inins alles verlore.
Opm. In de bet. van met een scherp voorwerp een
laagje verwijderen gwI. sjrappe.
sehrappen, sjrappe, sjrapde, gesjrap (gesjrapde) =
a) met een scherp voorwerp van een dun laagje
ontdoen: wortele - j b) doorhalen (en ongeldig verklaren): dee woort direk van de lies gesjrap; sjrap
die paar regels.
ss. sjrapkies, -mets; aof-, door-, oetsjrappe.
afl. sjrapper; sjrapsel; gesjraps, gesjrap.
sehrede, ongebr.; gwl. pas, stap.
sehreef, ongebr.; z. s c h ram II, me e t, lit s.
sehreeuw, sjriew, m., -e, sjriewke: 'ne -laote; z. ook
keek.
sehreeuwen, sjriewe, sjriewde, gesjriewd = a) luid
en doordringend roepen: hel - ; huur ze ins -; de
pouwe - , 't geit regene; b) misbaar maken, heftig
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SCHRIJVER
zijn misnoegen te kennen geven: ze - mer, tot dee
wethawwer neet mie dougj c) eisen: dat sjriewt um
vraak; d) vloeken met elkaar: die kleure - tegenein;
z. ook k e k e*.
88. biejein-, oet-, r6ndsjriewe.
afl. sjriewer, sjriewsierj gesjriews, gesjriew.
sehreien; schreier, ongebr.; z. k r i e t e*; k r i et e r*.
sehriel, ongebr.; vervangen o.a. door sjraol, nej.
sehrift, sjrif, 0., sjrifte, sjrifke = a) letter- en cijfertekens: einige regels - ; b) manier van schrijven:
loupend - ; zie - kinste haas neet leze; c) schrijfboek (gwl. kajee): enuij - koupej nog: oet de Sjri!
= bijbel.
ss. sjrifgelierde; hand-, proof-, spiekersjrif.
ss.-afl. sjrijvervalsing, -vervalser.
afl. sjriftelik.
sehrijden, ongebr.; gwI. goon, stappe.
sehrijfbureau, sjriefburo, m. en 0., -buroos: d'n
hielen daag zaot heer achter z'ne - .
sehrijfgeld(en), sjriefgeld, 0., -gelder = registratiekosten: tiendoezend golde en het -.
sehrijfmaehine, sjriefmasjien, 0., -e of -masjienes =
typewriter: de Pruse eise aUe --e op.
schrijIings, z. g rei j eli n g s*.
schrijn, sjrien, m., -e; niet zeer gewoon, wei in de
ss.-afl. sjrienewerreker; z. s c h r ij n w e r k e r.
sehrljnen, ongebr. o.a. vervangen door woorden als
pit s e, bra nne.
sehrijnwerker, sjrienewerreker, m., -s = timmerman; ook meubelmaker: zouw de - dee zede·
leer neet kinne rippereTe en de plenk neet op maot
kinne zege'l bij deen awwe - op Slevrouweplein 't
sjrienewerrekere (= het yak van schrijnwerker)
liere.
sehrijven, sjrieve, sjreef, gesjreve (afw. ww.v. o.t.t.
iech sjrijf, diech sjrij(f)s, heer sjrijf, geer sjrijf; geb.
w. enkelv. sjrief, my. sjrijf) = a) letters of cijfers
op papier zetten: liere - en rekene; diech sjrijfs
Ondudelik; b) spellen: wie sjrijf me (of: wie sjrijf
zich) dat woord? heer sjrijf zich Bats = heet; wie
sjrijf heer zich = hoe heet hij? c) gedachten in
lettertekens uitdrukken: in de gezet - ; 'ne breef - ;
d) met schrijven, al schrijvende in een bepaalde
toestand brengen: zich haaf doed, z'n vingers kTOmp
- j e) zich lenen om er letters op, letters mee te
schrijven: dat pepier, dat potloed, deen ink sjrijf
good; nog: me sjree! de veertiende november = het
was 14 november; dat steit norreges gesjreve =
daartoe is men niet verplicht;
Opm. De niet gediftongeerde vormen hebben
sleept., de andere stoott.
ss. sjrieffout, -geld, -gereidsjap, -kramp, -letter,
-pen, -taol, -werrek enz.; aof-, bijj-, door-, in-,
Onder-, op-, touw-, veursjrieve enz.z. ook s c h r ij fgel d (e n).
afl. sjTijver; be-, versjrieve; gesjriefs, gesjrief.
sehrijvens, sjrieves, 0., my. = enkelv.; ook wei:
sjrievese, o. = hetgeen geschreven is, brief: iech
hOb de - gistere gekrege; e - van de bOrregemeister;
iech geef sjrievese van mien hand = schriftelijk
bewijs.
sehrijver, sjrijver, m., -s, sjrijverke = a) iem. die
een brief enz. heeft geschreven: wee is de - van
deen anonieme bree!'I b) klerk: - op 't kentoervan
d'n 6ntvenger; c) auteur: de Hollandse -s van
romangs; schrijfster, v., os.
ss. sjrijversbaonsje; -personeel; geheim-, gesjied-,
kentoersjrijver.

SCHRIK
schrik, sjrik, m. = a) angstgevoel, plotselinge ontsteltenis: d'n ierste - waos gaw verbijj; tege de e gleeske k6njak; van de - bekomme; de - beethObbe; b) iem. die schrik inboezemt: dee govie waos
de - van de kinder.
ss. sjrikaonjaogend; doedssjrik; z. ook de ss. en afl.
bij schrikken.
schrikachtig, sjrikechtig, bn. = geneigd spoedig te
schrikken: nao deen tied is 't keend zier - gewoorde.
schrikkeldag, sjrikkeldaag, m., -e = 29 februari.
schrikkelijk, sjrikkelik, bn., bw. = a) schrikaanjagend: e - 6nweer; 't bliksemde en donderde -; dat is
'ne -e mins = onuitstaanbaar; b) erg, zeer: - riek
zien; dat kos - vaol geld.
afl. sjrikkelikheid.
schrikkeljaar, sjrikkeljaor, 0., -e: heer is gebore in de
sjrikkelmaond en op de sjrikkeldaag van e -.
schrikkelmaand, sjrikkelmaond, m. = februari.
schrikken, sjrikke, sjrikde of sjr6k, gesjrik of gesjr6kke = plotseling ontstellen: is dat iemes doen
- / refl. heer sjrik zich doed (of: 'nen aap enz.), es
heer dat huurt.
ss. sjrikbeeld; aof-, op-, troksjrikke.
afl. sjrik; sjrikechtig; sjrikkelik; versjrikke.
schril, sjre!, bn., bw., sjre!le; sjreller, sjre!ste
a) dun en schel: - toene; - fluite; de stumme
kl6nke - ; b) scherp afstekend: - kleure.
afl. sjrelligheid, sjrelheid.
schrobben, sjr6bbe, sjr6bde, gesjr6b (gesjr6bde)
reinigen met water en bezem: de maog sjrobde de
gaank met 'ne zeipluter.
ss. oetsjrobbe = iem. een schrobbering geven.
ss.-afl. baardsjrobber.
afl. sjrobbere (ww. -be- = -bee-).
schrobborstel, sjr6bbeurstel, m., -s = luiwagen:
met ummer, dweil en - gewaopend, begos ze aon
de gaank.
sehrobzaag, sjr6bzeeg, v., -zege = smalle puntig
toelopende handzaag voor het maken van ronde
gaten.
schroer, sjrouf, v., sjrouve, sjruifke = a) bekend
bevestigingsmiddel: de - is los, drej ze get vaster
aon; dat zit vas met e paar sjruifkes; alles steit op
losse sjrouve, get op losse sjrouve 'Zette = is nog niet
zeker, onzeker maken; ze heet 't in de - = is mank;
veur zoe eine zwetser aof te pinke, iech al me verstand
op s,jrouve zat = ten uiterste inspande; b) min.
oude vrouw: wat deit die aw - op de kerremis?
ss. sjroufas, -bank, -blaad, -draod, -nagel.
ss.-afl. sjrouvendrejjer.
afl. sjrouve (ww.).
schroeien, ongebr.; z. s n e r ken.
schroevedraaier, sjrouvendrejjer, m., sjrouvedrejjers
= bekend werktuig om een schroef vast of los te
draaien: boe is m'ne -? allein met 'ne - krijgste die
sjrouf losgedrejd.
I sehroeven, sjrouve, sjroufde, gesjrouf (gesjroufde);
gwl. in ss. of koppelingen: dee luuchter is in de moer
gesjrouf·
ss. in-, los-, op-, touw-, vass,jrouve.
II schroeven, z. s j roe vel e*.
sehrok, schrokken, schrokkig, ongebr.; vervangen
o.a. door hapsjaar, wouver, wouve, heppetig, golzig
enz.
sehromelijk, sjroemelik, bn., bw. = zeer bedenkelijk, zeer erg: 'n -e onrechvierdigheid; dat is deur; noe euverdrijfste - (of: op 'n sjroemelike
maneer).
[sjr6emelik]

SCHUIM

schromen, ongebr.; gwl. verlegen, blu, besjeemp zien;
verg. s c h roo m.
schromp, sjr6mp, m., -s = wrijfblok bij het wassen;
ook de handeling van schrompen.
schrompelen, sjrumpele, zw. = rimpelen: de appele
begoste te - in dee werreme kelder; gwl. versjrumpele; z. v e r s c h rom pel e n.
schrompen, sjrompe, sjr6mpde, gesjromp (gesjromde) = a) ruw strijken of wrijven over: de deur
sjromp get, 't hout heet zich getrokke; ze hObbe de
vloer gesjromp en gesjoord = hard schrobben;
b) min. (slecht) op een strijkinstrument spelen;
dao zaot de muzzekant e lOstig deunsje te - ; en ze
sjrompde mer d'rop los; M'nier van Sjromphem =
vioolspeler.
schroom, ongebr.; vervangen o.a. door verlegenheid,
bluheid, besjeempheid; verg. s c h rom e n.
schub, sjob, v., sjobbe, sjobke: de s,jobbe van 'ne ves,
van 'n herdis; de sjobbe van e panser = dakpansgewijze liggende plaatjes of ringen.
schuchter(heid), ongebr.; vervangen o.a. door besjeemp, verlegen, blu(heid).
schuddcn, 1, sjodde, sjodde, gesjod (gesjodde) = een
vloeistof gieten uit, in, over iets; een drank in een
glas, kan enz. schenken: sjod get water d'reuver;
sjOd de koffie in de pot; 't voel water in de pompstein
- ; in de bet. van op en neer bewegen bijna steeds
sjOddele.
ss. in-, oet-, opsjodde; sjoddekoul, z.a.
2, sjoddele, sjOddelde, gesjOddeld = a) heen en
weer, op en neer bewegen: en sjoddelentere met z'ne
kop haolde heer 'n iezere liempotsje oet de kas; heer
sjoddelde mer z'ne kop; iemes de hand -; sjoddel ins
aon de boum; sjoddel 'm eve, dan weurt heer wakker;
b) door sjOddele op of van een plaats brengen: get
oet z'ne mouw - ; c) heen en weer, op en neer bewogen worden: - van de lach.
ss. dooreinsjOddele.
afl. gesjoddels, gesjoddel.
schuier(en), ongebr.; gwl. beurstel(e), aofbeurstele,
s,jore.
schull, sjuif, v., sjuive, sjuifke = a) klein, schuifbaar schot: in de deur waos 'n -; 't sjuifke kriege =
geen absolutie (het schuifje in de biechtstoel, waardoor de biechteling spreekt, wordt dicht geschoven
zonder dat de absolutie wordt uitgesproken);
b) schep, grote hoeveelheid: dat eksame is 'n hiel-.
Opm. In de bet. van grendel gwl. sjaw.
schuifel(-)*, z. s j i eve 1 ( - )*.
schuiftrompet, 1, sjuiftrompot, v., -potte: Keube
blaosde oet alle mach op z'n -.
2, sjuiftrets, v., -tretse: Kaatsje zouw op de kinne toete.
trets = duo Tratsche.
schuH, z. sjoel*.
schuHen, sjuile, zw. = a) zich verbergen: dao sjuilt
get achter; b) zich bergen voor slecht weer: eve onder de poort, tot de rege verbijj is.
ss. s,juilnaom, -hook, -plaots.
afl. vers,juile.
schuilevinkje, ongebr.; z. ve r b err e gem e nn e k e*.
schuim, sjoem, m. = a) bruis: heer veegde zich
de - van 't beer van z'ne knievel; met de - op
de moul en 't mets op de keel; b) bovendrijvende
onzuiverheden: de - van de ketel aofsjoppe; z.
s c h u imp j e.
[sj6em]
ss. krissie-, ziesjoem.
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SCHUIMEN

SCHUREN

schuimcn, sjuime, sjuimde, gesjuimp (gesjuimde) =
met schuim bedekt zijn; schuim opwerpen: die zeip
sjuimp neet genQg.
Opm. sjuime heeft in aIle vormen stoott.
ss. aofsjuime.
schuimlepcl, 8juimlepel, m., -8 = schuimspaan: de
keukemaog sloog 'm met de - op z'n han; met de de sop aofsjuime; 'r heet e geziech wie 'ne - = hij
is pokdalig.

helop praote, terwijl heer -s maakde langs de straote
(n.l. een dronken man).
schuld, sjold, v., -e, sjoldsje = a) geldeIijke verplichting: 100 gld. sjold; - make; z'n - betaole;
b) zedelijke verplichting: belofte maak - ; c) overtreding, zonde: - bekinne; d) verantwoordeIijkheid door verkeerde daad: iemes van get de - geve;
wee krijg altiedde - devaan? nog: bij een voorsteI van
een van twee kennissen om nog eentje te pakken:
alleh dan mer, tot d'n eTTemooj doedvelt en de - veTTek!
[sjold, steeds sIeept.; sjo:ldig]
ss. sjoldbekintenis, -breef, -vraog; heursjold.
afl. sjoldig; 6nsjold.
schuldlg, sjoldig, bn. = a) verplicht te betalen:
iemes vief golde - zien, blieve; iemes 't antwoord blieve; b) verplicht: de gestoTTevene de -e ier bewieze; d'n doed - zien; c) strafbaar, straf verdiend
hebbende voor: aon moord - zien.
ss. sjOldigverklaoring; belastingsjoldig.
afl. besjoldige; onsjoldig; sjoldigheid.

sjuimke trekke
schulmpjc, sjuimke, 0., -s: 'n tuut sjuimkes van de
sokkerbekker; sjuimke-trekke = (kindervermaak)
uit een fles met, ,krissiewater", na ze eerst geschud
te hebben, het ontstane schuim zuigen.
schuimspaan, ongebr.; z. s c h u i m I e pel.
schuln, sjuin, bn., bw., gwl. sjuins, maar inz. in ss.
sjuin b.v. sjuinsjrif.
Opm. sjuin heeft sleept. predikatief, adverbiaal en
attributief o. enkelv.; in alle andere gevallen stoott.
schulns, sjuins, bn., bw., sjuinser, sjuinste = a) tussen loodrecht en horizontaaI; in schuinse richting:
hijj - tegeneuver woent heer; d'n hood - op de kop;
in -e riechting; b) dubbelzinnig: sjuinse moppe
vertelle; 'nen awwe -e kerel = schuinsmarcheerder;
in deze bet. soms ook sjuin.
Opm. sjuins heeft steeds stoott.; verg. s c h u i n.
afl. sjuinsigheid, sjuinsheid; sjuinsje.
schuinsmarchcerdcr, sjuinsmarsjeerder, m., -s =
10sboI, lichtmis: deen awwe doug neet, dat is altied
'ne - gewees.
schuit, sjuit, v., -e, sjuitsje = a) vaartuig: iech
vertrok smoTTeges met de - euver Luik nao Egipte;
wie d'n iezere weeg - en peerd euveraal hObbe vervaange; b) grote, enigszins brede hoed: 'n - van
'nen hood; 'nen hood wie 'n - .
[sjuit; sjuite; sjuitsje]
ss. treksjuit.
schulvcn, sjuive, sjuifde en sjoof, gesjuif (gesjuifde)
en gesjove = a) evenwijdig over of langs door
duwen voortbewegen; zich aldus voortbewegen:
sjuif d'n tas get korter bijj; iemes get op z'n daak - ;
de deur sjuif neet mie; b) dicht langs gaan of door
een nauwe opening gaan: heer sjoof langs mich;
sjuij e bitsje = ga een beetje uit de weg; iech sjuif
neet veUT dich = ga niet op zij, uit de weg; refl.:
sjuif diech (of: sjuiftich) = op zij!
ss. sjuijtrompot, -vinster; achteroet-, bij-, in-, onder-,
ope-, same-, wegsjuive.
afl. sjuif; sjuiver; gesjuijs, gesjuif.
schulvec, sjuiver, m., -s, sjuiverke = plotseling uitgIijdende of zijwaartse beweging: iech maakde 'ne
-, meh kos miech gelOkkig nog prikke; iech hoort 'm
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'ne sjotterskeizer van boete
schuldlgc, sjoldige, m. -v., my. = enkelv. = iem.
die schuldig is aan een strafbaar feit: de - woort
flink bestraof.
schulp, sji.ilp, v., -e, sjoIlepke; z. s c h e I p.
schunnig(hcid), ongebr.; vervangen o.a. door smeer~
lapperijj, smerig(heidj.
schurcn, sjore, sjoorde, gesjoord = met een ruw of
hard oppervlak, zand of scherp poeder glad maken,
reinigen: met zand de ketel - ; sjoorste neet, dan
blink 't neet, dan komme ouch de vrijjers neet = aansporing tot de dienstboden; z'ne ketel - = gaan
biechten; iech zal 'm ins de pokkel - = afstraffen,
een standje maken.
88. sjooTzand; ao/-, glad-, wegsjore; z. ook s c h u u rpap i e r.

SEBOL*

SCHURFT
schmit, sji)rref, o. en m.: 't - Mbbe, kriege.
sji)r- van sjiJrrej met sleept.

ss. sjiJrTejzallej.
afl. sjOTTeftig.
schurk, sji)rrek, m., -e, sjOrrekske: 't is 'ne -.
sjOr- van sjorrek steeds met sleept.
ss. sjoTTekestreek, sjiJrTekentrdp (mv. sjiJrTeketrdppe).
afl. sjoTTekechtig(heid).
schut, ongebr.; gwl. sjerrem; z. ook s c hot 2.
schutplank, sjotbreed, o. = losse plank aan de achter~ijde van een wipkar: 'n maul wie e - = buitengewoon grote mond.
schuts, ongebr.; vervangen o.a. door besjerreming.
schutsengel, ongebr.; gwl. besjeTTem-, bewooringel.
schutten, ongebr.; gwl. bewaore, besjerreme; in de
bet. van "in een schutkolk doen gaan" dringt
sjotte uit de schipperstaal in het Ma. door; z. ook
s jOt b r e e d* (= A.N. schutplank).
schuttcr, sjotter, m., -s, sjotterke = a) iem. die zich
oefent in het schieten, iem. die goed schiet: 't is
geine goje -, heer is te zeneweesechtig; b) iem. die
diende bij de vroegere schutterij; lid van een
dorpse schietvereniging: de kaptein v6nt tot z'n -s

schuw, 1, sjouw, bn., bw. = a) schichtig, beschroomd; de nabijheid vrezende van; in deze bet.
ook sjuij: heer is -,- (of: sjuij) gewoorde, me zuut 'm
haos noets mie; b) lelijk, vreesinboezemend: 'nen

awwe -e kerel; - wie de nach; - weer; 't - laote
1igke = in desolate toestand; nog: doeg neet zoe = zo gek, mal.
all. sjouwigheid = lelijkheid.
sjouw en sjuij predikatief, adverbiaal en attributief o. enkelv. met sleept.; in alle andere gevallen
stoott.
2, sjouw en sjuij, m. = vrees, angst: es keend wees

me zich met 'ne zekere - 't huiske aon, boe de Mste
beul van Mestreech had gewoend.
[sjOuw; sjUij]

manjefiek sjarzjeerde; de -s met hunne keizer trokke
veur de persessie oet; c) "raar" persoon: dat is mich
'nerare -.
ss. sjottersfies, -keizer, -pekske; baogsjotter, sjerrepsjotter.
afl. sjottere (= als schutter bij de schutterij dienen);
sjotterechtig; sjotterijj.
schuttcrlj, sjotterijj, v., -e: de meziek vaan de -;
s6ndags trok de - altied oet.
ss. sjotterijjojfeseer; plattelandssjotterijj.
schuttersraad, sjOttersraod, m. = rechtsprekend
college omtrent verzuim en overtreding inz. van
de vroegere schutterij: zoe get, zoe'n rebellie Mb

iech nog noets be1eej; de - zal wijjer met uuch spreke.

'nen ofjeseer van de Mestreechse sjotterijj

de Mestreechse sjotterijj oppe Vrietof
sehutting, sjotting, v., -e, sjOttingske = planken
afsluiting van een tuin: de - woort getaard, d'n

6nderslaag van 't hoes gezwartseld; euver de - kroepe;

Z. ook s c hot (Opm. schot 2).
schuur, sjeur, v., -e, sjeurke = bergplaats voor
granen enz.: de - is aofgebrand; met Sint-An, 't
kore in de - of in de ban; Z. ban; aw sjeure branne
he1 = eig.; fig. liefde op oudere leeftijd is zeer
hevig; Z. ook s j e u r k e - s p e u I e*.
ss. sjeurpoort; kore-, riessjeur.
ss.-afl. sjeurendeerser, z.a.
schuurdeur, sjeurdeur, v., -e: 'n maul wie 'n - (of:

sjeurpoort).

sehuurpapier, sjoorpepier, 0.: dee ketel maoste met-

sjore; velle -.

schuwen, sjuije, sjuijde, gesjuijd = uit vrees of afkeer vermijden: iemes - es de pes.
sjuije heeft in alle vo'rmen stoott.
serupule, sjrepuul, v., sjrepule(s): dao maak iech
much gein sjrepule(s) euver; (sjre- = sj1'3-).
Bijv. sjrup-, sjrippuul.
scrupuleus, sjrepeleus, bn., bw.: - zien; iemes make; (sjrepe- = sjrapa-).
Opm. Ook de uitspr. sjruppe-, sjrippeleus hoort
men vaak.
afl. sjrepeleuzigheid, sjrepeleusheid, 8'jruppe-, sjrip-

peleuzigheid, sjrippeleusheid.
-se*, vero. achtervoegsel oin vrouwelijke persoonsnamen te vormen: heer is met 'n Bijlese getroud; de
Mawhinse is in 't kinder~d•.
sebol*, v., sebolle, sebolke (se- = sa-) = onbeduidende, domme vrouw: vrouw Verseve waor 'n aajd
sebo1ke dot op 't Klei Grechsje vrijj woenes had.
sOOol < fro ciboule = pootui; wa. cibole, dat fig.
echter bet. volgens Haust une personne demesurement longue et efflanquee.
.
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SERVIES

SECRETAIRE

seeretaire, sikkertaer, m., -s = schrijftafel: in d'n
hook van de kamer stOnt 'ne awwe - met e paaT
groete laoje; heer zaot aon z'ne -.
seeretarie, sikkerterie, v., -8 (-te- = -t3-): heeT sjTijf
op de - (met klemt. op -Tie).
secretaris, sikkertaris, m., sikkertarisse, sikkertariske: uk - , doot de brandkas good op sloot; en euze
- zoch wie 'nen dTommedaTis.
ss. sikkertaTisamp; gemeinte-, stadssikkertaTis.
sedert, 1, sintert en sindert, vz., bw. en vgw.: watiewe heet gemaak de gloTie van 't land; noe wis me
wat hun - zoe nao dee bOTTeg dTeej; - heer kTaank
is gewees, dTink heer allein wateT; iech slaop neet
sindert nachte.
sintert, sindert, contaminatie uit sint + sedert.
2, sedert, vz., bw. en vgw.
Opm. sedert verdringt langzamerhand sintert en
sindert.
sclfcns, seffes, bw. = aanstonds: wach evekes, iech
bin-tTok.
scnuur*, v., seflure, sefluurke = lekkage in een buis
(se- = S3-).
sejluuT
fro soufflure.
seigneur, z. sin j e u r.
sein, sein, 0., -e: e - geve; gebruikelijker is sienjaol;
z. s i g n a a I.
scinjant*, bn.
fro saignant = hloederig: dat busstok is miech te - = te weinig gebraden.
scizoen, sezoen, 0., -e (se- = S3-) = a) jaardeel:
VTeug, laat in 't -; b) bestemde of geschikte tijd
voor iets: venT te goon zwumme is 't noe gei -.
[sez6en; sezoe:ne]
ss. sezoensjas, -oetverkoup, -opruiming; herrejs-,
jach-, winter-, zomersezoen.
seizoensjas, sezoensjas, m., -jasse = demi-saison.
sekonde, sek6nd, V. -e.
selderij, selderijj of sellerijj, m. (steeds met klemt.
op sel-) = bekende groente, eppe: en 't mootfWiej
Teep mer, iech hOb spinnazje, lekkeT spruutsjes en
negewekes, seldeTijj; 'ne knap -.
ss. seldeTijj-, selleTijjblaad, -!mOp, -smaak, -sop;
blaad-, knapseldeTijj-, selleTijj.
Selvrouw(e)*, z. O. - L. - Vrou we (ke rk).
seminarie, simmenarie, 0., -s (-me- = -m3-) = inrichting tot opleiding van geestelijken: 't - te
Remund; ze kemerke op 't-.
ss. gToet-, kleinsimmenaTie.
seminarist, simmenaris, m., simmenariste (-me-m3-): de simmenaTiste kTegen 'nen daag vTijj.
semint*, m. = cement, metseispecie: 'n SjdOT in de
maer met - touw make; - d'Top smere.
af!. seminte (= van semint); semintere (ww.).
semmel, semmel, v., -s = talmster; treuzelaarster;
ook: lijzig vrouwmens: 't is zoe'n - , dao kin me neet
met opsjete, ook: z e m mel.
semmelaar, semmeleer, m., semmelere of -s = treuzelaar, talmer; mannelijke lijs, ook: z e m mel e e r.
afl. semmeleerster.
semmelen, semmele, zw. = treuzelen, talmen, lijzen:
venToet! hijj wenTt neet gesemmeld; ook: z e mmele.
Opm. sem- van semmele (eveneens zem-)in aile vormen en in de afl. heeft steeds sleept.
semmelen, wisselvorm van sammelen.
af!. semmel; semmeleer(ster); gesemmels, gesemmel.
fro semoule = griesmeel: e poddingske
semoel*, m.
van - ; (se- = S3-).
senebIaden, sennes- en senesblajer, mv.: - woorte es
pUTgeermiddel gebTUuk.

<
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sent, m., -e en -s (ook: sent), sensje = cent: venT speule; dee heet - = veel geld; drijj --e laoge nevenein; m'n - (of: sents, of: sente) zien op; dat heudsje
ruuk nao sente = is duur; de - ophole in de keTTek.
SS. .9Ondagssent.
senter*, m. Z. sin t e r*.
sentroen*, v., -e, sentruunsje = citroen: zoe geel wie
'n-.
Bijv. sintToen, sittToen, setmen (e = 3).
sentuur*, v., senture(s), sentuurke = ceinture: met
'n Toeij - steit dat good.
separeren, sipparere, zw. = scheiden: vanein -;
ze zien gesippaTeerd = gescheiden.
seramiek*, V. = bekende aardewerkfabriek: heer
weTTek op de - ; de meidskes van de - .
Bijv. zjerramik, seramik, sjerremik.
serel*, m. (se- = S3-) = zuring: - venT in de sop.
wa. surale (Haust), Ak. Sorell, oorspr.
serel
verkl. met de lat. uitgang -ellus van sur « duo
sauer).
serenade, sernaad of serrenaad, v., ser-, serrenade(s)
= huldemuziek bij avond: iemes 'n - bTinge; heer
kTeeg 'n - van de Kenninklike.
I sergeant, serzjant, m., -e = lijmknecht, lange lijmtang (fr. serre-joint): de !mech ging eve de - hole.
II sergeant, serzjant, m., -e, serzjensje: - wenTde.
SS. seTZjantewoening; seTZjantsstTiepe.
serieus, serjeus, bn., bw., serjeuze = ernstig: 'ne
seTjenze mins; laote ver noe ins - 'Zien; met e geziech = a) ernstig; b) schijnbaar ernstig, effen
b.v. met e - geziech vertelt heer diech de sjtamste
mappe.
afl. seTjeuzigheid, seTjeusheid.
sering, ongebr.; z. me i j b 16 m*.
sermoen, sermoen, 0., -e, sermuunsje = preek, vermaning: achtTein geit 't - beginne; e - hawwe; wie
dat hierke ze sermuunsje heel, WOOTt ederein stel
devaan en kTeeg get in z'n keel; kaTte --e zien de
beste.
serpent, serpint, 0., -e, serpinsje = slang; gwl.
overdr.: zoe'n toej, zoe serpint, altied steuk ze tOsse
maan en VTOUW.
serpentine, 1, serpentien, V. en m., -s of -e = papierslinger: stOkskes nog van -s, die haange hijj en dao
nog vas.
ss.-af!. serpentiendanseres.
2, serpentie, 0., -s (met klemt. op -pen-): 'n inkel
serpentie hOng nog verdwaold te wejje in 'ne boum oj
aon 'ne lanteTiepaol.
serre, saer, v., -e of -s, saerke = a) broeikas: hobstiech
de -s van dee nuijen blOmmis al gezeen? b)glazen
veranda: saoves zitte veer altiedin de-.
serrek*;serrekel*, z. sirrek*; sirrekel*.
sertoe*, m., -s
fro surtout = lichte herenoverjas:
num dich d'ne - met, saoves kin 't lielik kaajd zien.
Opm. Het Frans kent deze bet. niet, weI die van
werkjas, damesoverkleed, avondmantel.
servet, servet, v., servette, servetsje = vinger- en
monddoek: vaw d'n - op; e pepeTTe seTVetsje; te
gToet veUT 'n - en te klein veUT e taojellake = noch
goed voor het een, noch goed voor het ander.
ss. seTVettepepier, -rink.
servies, servies, 0., serviezer, servieske = vaatwerk
bij elkaar horend voor eten en drinken: e blouw -.
[servies; serviezer; servieske]
Opm. Het weI eens voorkomende mv. sermeze
heeft gwl. stoott. Verg. hiel'mede de meervouden
ve:lle en v~ldeT.
SS. eet-, kojjieservies.

<
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SESSELE*
sessele*, o. = bijl: met 't - in de hand.
sessele, mnl. sessel naast seisel = zeis, Kil. seyssel
= secula.
severo*, m., severoos = steekhoed; (seve- = sava-).
Jaspar spelt sivvero.
severo < Souvarov nl. steekhoed a la S.; verg.
Keu. Suvveronestivvel; Gents: sibero.
sezoenH*, z. s e i zoe n ( - ).
siefer, v., of 0., -s = cijfer: 'n niJl veur 'n - =
onbeduidend iemand.
sielere*, sieferde, gesieferd = cijferen, met cijfers
rekenen: ze begoste mer weer te - .
ss. oetsiejere.
.
afl. siejereer; Onsiejere; gesiejers, gesiejer.
siekoreij; siepele*, z. sui k ere i; s ij pel e n.
sieraad, seraod, o. of m., seraode, seraodsje (se- =
see-) = a} tooi, iets dat de schoonheid verhoogt:
dat deent tot - ; veur de - ; dat meidske is e - van
hiiii'r klas; de Moos, 't - van de stad; b} edelsteen,
voorwerp van edel metaal: de ---e van goud zien
allemool gestole.
sierduH, seerdouf, v., -doeve: aandere hawwe miejer
van seerdoeve, die door leejMbbers van reizigers oj
reisdoeve es erremzielige spiekers besjoud weurde,
good veur potdoeve.
sieren, sere, seerde, geseerd = opschikken, verfraaien: wat heet ze weer Slevruike sjoen geseerd met
bl6mme en met keerse; middelmaot seert de stroot.
ss. seergewas, -plant; opsere.
afl. versere; dnsere; seersel; geseers, geseer.
sierlijk, ongebr.; vervangen o.a. door grasjeus, illegant; idem sierlijkheid.
sigaar, sigaar, v., sigare, sigeerke: 'n - van veur d'n
oorlog; :z;woer, liechte sigare; rouk e sigeerke; 'n
sjoklate -; de - zien = kind van de rekening, dupe.
ss. sigarenas; sigarekiske, -koker, -rouk, sigarestumpke, -winkel; jies-, s6ndagssigaar.
sigarenzakje, sigaretuutsje, 0., os: e - met viej sigare
kosde toen 'n dobbelsie.
sigaret, sig(e}rH, v., sig(e}rette, sig(e}rHsje: de rouks
te vdal sigrette; sigrette woos get veur de kinder in
deen tied.
ss. sig( e}rettepepier (-pe- = -pa-).
signaal, sienjaol, 0., -e = teken, sein: 't - geve tot;
toen kl6nk 't - um in te stappe.
ss. sienjooljluitsje, -huiske, -paol, -teike; trompot-,
veiligheidssienjool.
signalement, sienjalemint, 0., -e: ze - stOnt in alle
gezette.
signaleren, sienjalere, zw. = waarschuwend de aandacht vestigen op: heer steit gesienjaleerd es 00ierlik; ook: gistere biste gesienjaleerd op de stasie =
hebben de mensen je gezien.
sijpelen, ziepele of siepele, zw. = druppelsgewijze
afdruipen: de rege ziepelt door 't daak op wlder;
't siepelt zoe get = er valt een beetje regen.
ziepeleen siepele met sleept.; verg. s ij pen.
ss. aoj-, doorziepele, -siepele.
sljpen, ziepe, ziepde, geziep = druipen: 't ziep door 't
taak; 't regent neet, 't ziep.
[ziepe; ziepde; geziep]
ss. ziepouge; aoj-, doorziepe.
af!. ziepele (ww.) naast siepele; z. s ij pel e n.
sljpogen, ziepouge, my. = druipogen: 'n roej neus en
ziepouge en 'ne platekop.
sijs, sijs, v., sijze, sijske (dikwijls in verkl.): bookvink,
potter, vink en - , gTaassjieter en nachtegool, die
bedaanken uuch allemool; vreuger had eder joog z'n
greunvink oj ze sijske oj z'n vink veur de krok.

SINTEL
sik, sik, 1, v., sikke, sikske = geit: e wit sikske hadde
ze dao in d'n hooj loupe, boemet de kinder spdiJlde;
2, m., sikke, sikske = spitse kinbaard: heer heet
opnuij e sikske.
sikkel, ziekel, v., os, ziekelke = rond snijmes: zoe
kr6mp wie 'n - ; toen sloog de boer met 'n - nao de
gedoonte, die met 'ne keek de deur oetvliJchde.
sikkert(-}*, z. sec ret air e, sec ret ( - ).
sim, sim, v., simme, simke = domme vrouw, dom
meisje: dat j6ngste meidske is e niJgker dink, meh de
ajdste dochter is 'n - zjus wie de aw.
aim, vermoedelijk een overdr. bet. van het vero.
sim = aap.
simagrouwe*, in de zegsw. 't zien mer - = geveinsde
gebaren, geveinsde belangsteIling.
simagrouwe
wa. simagrawe
fro simagree =
faux semblant.
simaos*, v., simaoze = een soort e1s; Z. afb. bij els.
Simen en Trijn, komische volksetymologie van symetrie.
simiut, m. = sukkel, halve gare. (aldus opgegeven).
simiut?
simpel, simpel, bn., bw.; simpelder, simpelste =
a} eenvoudig: e - kreegske van vloer aon d'n kals;
iech Mb 'm - gezag, boe 't op stOnt; b} zwak van
hersenen: biste -?
af!. simpeligheid, simpelheid; simpelkes.
simpelkes*, bw.: veer Mbben 'm - (eweg) de deur
oetgezat = zonder omhaal, eenvoudigweg.
sinaasappeI, ongebr., z. a p pel s i e n.
sindert*, z. sed e r t.
sinds, sins of sint; 1, bw. = van die tijd af: en kump heer noels mie kaarte; 2, vZ. = van. • . af:
- z'n krenkde; 3, vgw. = na het tijdstip waarop:
- iech dat gehuurd Mb, kin iech 'm neet mie zien;
(met dat of tot verbonden) - dat (of: tot) m'ne maan
zaoliger neet mie leej, Mb iech gei plezeer mie in reize;
verg. sed e r t.
sinjeur, sinjeur, m., Os, sinjeurke: 'ne groete - ; 'ne
vreemde - ; 'ne rare - ; meestal ir. of min.
sinstoen*, bw. = sedert toen, sindsdien: -waoriech
op m'ne kievieJ.
Sint, 1, Sint, meestal onverbogen: Sint-Jaan, SintAn; Sint-Marie (ook: Sinte-Marie); Sint-Katrien
(ook: Sinte-Katrien); Sint-Berrep (ook: Sinte-Berrep); Sint-Slevrouwe.
2, Sinter, komt in het Ma. alleen bij manne1ijke heiligen voor, n.1. Sinterkloos, Sintervaos, Sintermeis.
Opm. Sinter, dat ook in Vlaams Belgie nu en dan
voorkomt (ze1fs bij vrouwelijke heiligen) wordt o.a.
(onzeker overigens) verklaard als oude datief te
sinter • •• tijd. Wrs. is uit vormen als Ma. Sintervoos « Sint-Servaos), Keu. Sinter- V ring «Sint
Severin), Ma. Sintermeis ( < Sint Remigius) de vorm
Sinter ontstaan.
Sint-Barbara, Sint-Berreb, Sinte-Berreb, v. = de
heilige; haar feest; bekende oude geestelijke Broederschap: de lede van Sint-Berreb; op d'n dinee van
Sint-Berreb mOs heer de sjampanje geve; Twie hiere
kaome van 'nen dinee, neet dee van Sint-Berreb, en
sjeigelde door de Groete Staat, 't Begos inins te regene
en doe woorte ze ouch van boete naat.
Sint(e}-Katrijn*, v., in de weerspreuk: es 't miet veur
- , dan bedorreJ de kuul.
Slnt(e}-Katrijnsbliim*, v., -bl6mme = ongecultiveerde chrysant: allein naat en douwbedrope geit de
Sint-Katrijnsbl6m ope.
Slntekeriitsel*, Z. Sin t - K e r fit s e 1*.
sintel, ongebr.; gwl. krej; Z. a. en k r a a i.

<

<
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I SINTER

I sinter, z. sin t 2.
II sinter*, m., in de zegsw. van z'ne -

valle; oet z'ne
- rake = flauw vallen, buiten westen b.v. dee door
dat gekwaak gaans oet z'ne - waos geraak = de
kluts kwijt (S.A. 1881).
sinter < fro centre. De uitdr. is in Z.-N. aIgemeen, maar wordt gwl. gespeld: van zijn senter
vallen.
Sinterklaas, Sinterklaos, m., Sinterklaoze = a) de
naam van de heilige; het (kinder)feest: Sinterklaos
van bonne, bonne, bon, rijj miech get in m'n regeton,
rijj miech get in me klumpke, Sinterklaos is e stumpke, zoe z6nge de kinder; Sinterklaos vraog hoeg water
veur ze sjeepke = in 't begin van december is de
Maas meestal hoog, sterk gewassen; b) iem. die
Sinterklaas voorste1t: twie sinterklaoze kwaome zich
op de merret tege; c) geschenk op Sint-Nicolaas:
heer kreeg veur z'ne sinterklaos 'ne peperkoke maan,
'n kravat en e sigarepiepke; d) Sinterklaastijd: tege
de - is 't drok.
ss. Sinterklaosaovend, -kado, -surpries.
Sintermeis*, m. = Sint-Remigius, 10ktober: op .woort nuij personeel in deens gen6mme.
slntert*, z. sed e r t.
Sintervaas, Sint-Servaas, Sintervaos, 1, m. = de
heilige; het feest 13 mei: Sintervaos, de prins aon de
Maos; ter iere (van) Sintervaos; met Sintervaos hadde
vreuger de sjaole vrijj; 2, V. = de kerk, de parochie:
heer geit allied nao (de) Sintervaos; de keploons van
(de) Sintervaos = parochiegeestelijken.
ss. Sintervaoskerrek, -kerremis, -persessie, -tore.
Sint-Eurzel*, -Urzef = Sint-Urzula: met - nao de
Sint-Eurzelskerremis in Laonake goon danse.
Sint-Gierlach* = Sint-Gerlachus. Gierlach met
klemt. op Gier-. Sint-Gieles = Sint-Egidius.
Sint-Jan, Z. Jan.
sintjansbrood, (sint)johannesbroed, 0.: - , krissie en
spek verkoch 't vruike aon de kinder.
Sint-Kerfitsel*, m. = niet bestaande, door de volkshumor geschapen heilige, verg. St.-Juttemis: hellige Sint-Kerfitsel! komische uitroep om verbazing
uit te drukken.
Sint-Krispinus, m., patroon der sehoenmakers; z.
krispiensje*.
Sint-Lien*, in de zegsw. op Sint-Lien goon = gaan
lenen, Leentjebuur spelen.
Sint-Marrek*, m. = Sint-Marcus, feest 25 april: de
week veur Sint-Marrek zink de nachtegaol, al bevruis
heer op d'n tore.
Sint-Mathias, Sint-Metijs (e = ;}) 1, m. = de evangelist; het feest; 2, v., de kerk, de parochie.
ss. Sint-Metijskerrek.
sintroen*, Z. sen t roe n*.
Sint-Sebastiaan, Sint-Sebastiaon, 1, m. = de heilige;
het feest; 2, steeds my. = een oud Maastrichts
schuttersgilde, waarvan de leden (= de Sintsebastiaone, hetgeen ook de naam der vereniging
is) nog de kunst van het boogschieten beoefenen.
sip, ongebr.; hij keek sip, Ma. heer keek op z'n neus
(of: verZege, of: of 'r gein drijj k6s Ml/e).
slroop, Z. s t roo p.
sirrek*, m., -e, sirrekske (-rek- = -r;}k-) = paardenspeI: de merret waos groetendeils bezat met 'ne - j
e sirrekske wat deneve si6nt, brande met aof.
Bijv. sierek, serrek.
slrrekel*, m., -8, sirrekelke (-re- = -r;}-) = cirkel:
teiken ins oet de hand 'ne -.
Bijv. serrekel.
slvvero*, z. 8 eve r 0*.
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SJALEH*

sj* in het begin V. e. woord gwl. = ned. sch. of fro
eh; in de meeste gevallen dat het woord verder
weinig of niet afwijkt van het A.N. b.v. sjaak,
sjach, sjafte, sjamp zoeke men onder schaak, schacht,
schaften, schamp, anders hieronder; z. de opm. bij
sch in de lijst.
sjaal, sjaal, m., sjale, sjaalke = omslagdoek: de meer
droog 'nen doorgewerrekde - van hoeg oraanje; doeg
dich 'nen dikke - um.
sjaap*; sjaars( -)*, Z. s e hap I en s c h a a t s ( - ).
sjaarpiitsje*, 0., -s = jongste kind, dat laat is nagekomen: Fieneke waos 't - ; z. s c h a r r e n.
sjaars(e)moul*, v., -e = iem. met "sjaarsetan".
sjaars(en)tand*, m., -tan = vooruitstekende snijtand; iem. met zulkgebit: dao! dee -heet ouchnoch
get te kOmmendere! iech hOb niks nudig, lielik wouvegebit! reep Zjannet.
sjabberdebOnk*, z. s c hob b e r deb 0 n k.
sjabrang* of sjambrang*, v., -s = lijst van deur of
raam
fro chambranle (= encadrement de trois
eotes d'une porte, d'une fenetre), z. afb. de urI.
sjabrak, v., sjabrakke = zadeldekkleed; ook vrouwesjaal, omslagdoek .
sjachel*, v., -e en -s = gebrekkig lopende of onhandig-dikke vrouw: 'n aw krom - mos nog met
d'n trein met, meh ze kaom neet gaw genog veuroet.
sjachel = du. Schachtel (= doos) of afl. van
sjachele* I.
I sjachele*, sjachelde, gesjacheld = gebrekkig, onhandig, schommelend lopen: ze sjachelde met 'ne
griemslach op Mor weze oet de winkel (of: de winkel
oet); zuuch die dikke medam ins euver de Vrietof-.
ss. aonsjachele (b.v. dao kump ze -).
II sjachele*, z. s c hac h e len, s e h a e her e n.
sjaftuurllk*, z. s j a v u urI i k*.
sjaggerncre (zich)*, sjaggerneerde (zieh), gesjaggerneerd = hartzeer hebben over; niet refl. dat sjaggerneert miech; refl. euver dat gedrag van m'n dochter
sjaggerneer iech miech eliken daag; ook s jag r in ere (zieh)*.

<

de sjaleh bijj Leechtenberreg
sjagrijn*, O. of V. = verdriet: vaal - Mbbe euverj
die - kaan me gein vrouw aondoen.
afl. sjagrijnetig, sjagrijnig.
sjagrinere*, z. s jag g ern ere (z i c I} )*.
sjakko*, z. s c h a k o.
sjaleh*, m., sjaleh's = fro chalet = huisje in Zwitserse
stijl: de - bijj Leechtenberreg.

SJEIGEL*

SJALOT
sjaiot, sjarlot, v., sjarlotte = soort van kleine ui.
sjamberdeb6nk, z. 8 c hob b e r deb 0 n k.
sjamberloek, sjamberl6k, m., 8jamberl6kke, sjamberlukske = kamerjas: staot geer nog in eure - en
de kouts steit al veur de deur?
sjambranu*, z. s jab ran g*.
sjamfoeter*, m., -s = schurk, deugniet: lielike - /
sjamfoutre < fro Jean foutre?
sjampienjong*, m., gwl. mv., -s = champignon,
paddestoel: -s :lleuke.
sjan*; sjannekoup*, z. s c han d e; s c han d ekoop.
sjans*, v., -e = kans: 'n - hobbe.
sjanteus*, v., -teuze(s) < fro chanteuse = zangster.
sjaoj(-)*; sjiiojelik*; sjaol*; sjaom(-)*; sjaop*, z.
s c had e ( -); s c had e I ij k; s c h a a I I, II,
s c h 0 0 I en s c h e I II en s chi I; s c h a a mt e; s c h a a p en 8 c hap I.
I sjaor*, v. = de draadrichting van een weefsel:
de moos dat stoj neet tege de - in snijjej z. ook
schaa r IV.
II sjaor*, z. s c h a a r I, II, III, IV.
sjapieter*, m. of o. = hoofdstuk, onderwerp: van z'ne
- aojrake; op 'nen andere - k6mme.
sjare*, z. 8 c h a r r e n en s c h are n.
sjar(re)banu*, m., -8 = janpleizier: met 'ne - trok de
kaartklub nao Vallekeberreg.
IT. char a bancs.
sjaTTebang
sjaritabel*, bn., bw. = liefdadig: e - werrek.
sjariteit*, v. = liefdadigheid: de sjoenste dMg, die
het de-.
sjarletanu*, m., -8 = charlatan, kwakzalver; iem.
die men niet in ernst kan nemen (-le- = -1;)-).
sjarnels*, bn., bw. = hevig, erg: 't woos - kaajd
deen daagj 'n -e kaw.
sjarnel < fro charnel.
fro charge: in ein - = in volle loop,
sjarsj*, v.
haast; z. ook afb. bij bmer.
sjateranneke*, 0., -s = meisje, vrouw, dat, die onophoudelijk en luid praat (met schelle stem): dao
zaote mich get ---8 biejein op die kojjiepeTtijj.
sjavuurUk*, bn., bw. = haveloos, slecht: 'ne -e
kerel. Origekemp en met 'ne weuste baard.
Bijv. sjajtuurlik.
sjavuurlik, Schu. kent ook het woord en brengt
het in verband met schavuit (Ma. sjavuut).
sjavuut*, z. s c h a v u i t.

<

sjebbetlu*, z. s c h a b b e rig.
sJeehte*, sjechde, gesjech = ontmannen.
sjechte = duo sch1i.chten
Hebreeuws sachat =
slachten.
afl. sjechteT.
I sjeel*, z. s c h eel.
II sjeel*, v. =dijstuk v. h. rund, bovenbil:gejmiech
e stiJkske van de - meh zOnder peze, zag Neleke tege
de slachteT; z. afbeelding bij beest.
sjeel samenhangend met A.N. schaal II.
sjeelke*, 0., -s = platrond groentemandje: 'n klats
wiemere oj e - krOnsele.
sjeelke = kleine schaal II; duo Schiilchen.
sjeem*, m. = schaduw. Het woord is sterk vero.
mnl. scheme.
sjeemde* en sjeemte*, z. s c h a a m t e.
sjeermoul*, v., -e, sjeermuilke = a) langwerpig min
of meer spits week broodje (met suiker) en enige
krenten: tegeswoordig zuut me bijj geine bekker mie
-e, in de jaore 1890 waore :lie nog euveraal te kTiegej
de kraanke bekker kreeg 'n gebroje kerremenaot en e
paar -e; b) met een woordspeling = een zoen van
of voor iem. die pas geschoren is, scheerzoen:
mouske, weZste gei sjeermuilke van d'ne gouwe?
sjeermoul = vero. scharmoelie. De verklaring <
scharren + moelie (= trog) = uitraapsel van de
trog is onzeker. Vermoedelijk uit scharp (=
scherp, spits) + een woord als mollie « mouiller)
= week gemaakt brood. Kil. i. v. scher-moelie:
crustulum bicorne: libum oblongum, triticeum,
q.d. scherp-moeHe. i. crustulum utrumque acutum.
Zowel het RijnI. (Schermull, Schemull) als het Wa.
(chermoule, Haust) kennen het woord en het begrip.
sjeet(-)*, z. s chi e t ( -) en vlg.lemma's.

<

<

'ne sjeigel

'n sjaw
sjaw*, v., sjawwe, sjewke of sjejke = schuif, grendel: doeg de - op de deurj arreges e sjewke veur
slete = een stokje voor steken.
sjaw < sjalt (vanwaar duo SchaIter = schuifvenster; mhd. Schalter = Riegel); verg. Ma. kaw
met duo kalt.
sjazzelewiet*, m., -e, sjazzelewietsje = ouderwetse
dans: d'n eine - nao d'n andere wooTt aojgeraap.
sjazzelewiet < fro chassez-huit (= een pas de
danse); RijnI. Schassewitt; Gents: sastelewiet.

sjeetueert*, v., -e = hengel met oogjes om de Hjn
door te halen: met z'n - wees heer nao de briJk.
ajeethulf*, v., -huive = knikker, die de winnaar
geeft aan hem die alles heeft verloren, opdat deze
nog een bns krijgt, opnieuw kan "schieten";
verg. Z.-N. schietbal = knikker waarmee men
"schiet".
ajel*, m., -8 = chef: de - van de stasie.
sjefra*, m., -s (sje- = sj;)-)
cher frllre = aanspraak door jongens van de Broeder-onderwijzer
(vero.).
sjegriJn*; sjeB*; sjeij*; z. s jag r ij n*; 8 c h e e f;
s c h e de.
sjeigel*, m., Os, sjeigelke = scheiding in het haar;
haarscheel: z'ne - zaot, oj 'r Zangs 'ne regel getTokke
waorj z. s j e i gel e* II.
sjeigel en sjeigele II hangen samen met A.N.
scheiden.

<
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SJEIGELE*

SJLAM*

I sjeJgele*, sjeigelde, gesjeigeld = a) zwaaiend 10pen: noo al die potsjes beer lepe ze sjeigelenteTe door
de Platielstrootnao /wes; b) vallen: pas op! de vaas
geit - ; en dao sjeigelde d'n dikken zjentierrem van
d'n trap (oo!); c) met een plat voorwerp b.v. een
platte steen werpen: 't leste plezeer van de koej6nges
is, op straot met kertungkes te - .
ss. ooj-, in-, oetsjeigele.
afl. sjeigeleer.
II sjeigele*, sjeigelde, gesjeigeld = een scheiding
maken b.v. in het haar: wat hObbe ze dich bijj de
kwafjeur sjoen gesjeigeld; veur de gesjeigelde gardijne
hing e gipse bl6mmekiiTTejke; z. s j e i g e 1*.
sjeigeleer*, m., os, sjeigelere = (dronken) man die
door de straat zwaaiend loopt; voorwerp om mee
te sjeigele I bet. c.
sjelle*; sjelle, z. s c h e Ide n; s chi II e n I, II,
s chel e n.
sjellik*, m. = jonge, reeds eetbare bladeren van de
savooie-kool; meikool: - met braod'Weurs.
[sjeIlik]
sjellik samenhangend met A.N. schel = buitenste
bladeren van planten?
sjemelik*, z. s c ham e I ij k.
siemot*, m. (e = a) = chamotte, vuurvaste klei:
doezevan-.
sjendaoIH*; sjendelere*; sjepraoj*; sjerrep*, z.
s c han d a a I, s c han d a I i g; s c han d aI ere n; s c hap r a a i; s c her p, s j e r p.
sjerp, sjerrep, v., -e, sjerrepke = a) bouffante: met
'n wolle - um z'nen hals; b) brede band om het
middel of over de schouders: ojjesere met oraanje

-e.
sjerrep heeft in alle vormen sleept.

sjerrevel*; sjete*, z. s c her f e I; s chi e ten.
sjetief*, bn., sjetieve
fr. cMtif = klein, schraal:
prachkerels, zier dekOTatiej en andere weerum, klein,

<

sjette*; sjetter*; sjeur*, z. s c hat ten; s c h a tt e r; s c h u u r.
sjeu 1 sjeu 1*, roep bij het wegjagen van hoenders.
sjeunlepperke*, z. s c hoe n I a p per.
sjeurendeerser*, m., sjeuredeersers = dorser: hOnger
wie 'ne - ; VTete wie 'ne - .
sjeurendeerser < sjeur- (= schuur) + deerser
(= dorser).
sjeurke-speule*, 0., jongensspeI.
sjeut*, z. s c h e u t en s c hot 1.
sjeutel*, m., -s = schieter, ovenpaal; z. s chi et e r.
Opm. sjeutel is sterk vero. tegenover sjeteT.
sjeveluur, v., sjevelure(s) < fro chevelure = haardos: 'n nuij - ; wat heet dee 'n - ; (sjeve- = sjava-).
sjeze*, sjeesde, gesjees; (gesjeesde) = a) wegjagen:
in Rolduc is 'r gesjees; b) snel gaan, lopen: en veer
wiste niks beteT es noo /wes te - .
sjiech*, Z. schicht.
sjiek*, 1, bn., bw. = smaakvol, met zwier, elegant:
'n -e daam; - gekleijd; dat steit - ; 2, m. =
zwier, elegantie, smaak; de mensen die "sjiek"
zijn: dat is de Uste - in Paries; de - koch in Luik.
sjiekaar*, m., -s (met klemt. op -kaar) = zwierig,
modieus heer, enigszins ong.: de twie -s, volleges
de leste mode gekleijd, wandelde elike z6ndagmoTTege
euver de V netoj.
sjiekanere*;sjiemcre*, Z. sjikkanere*; schemere n.
sjiem-sjiem*, gwI. zjiem-zjiem, z.a.
sjier*; sjiet(-)*, Z. s c h a a r I; s c h ij t ( - ).
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sjietaak*, v., -ake = worm in mestvaalten, beerputten: vesse met sjietake.
sjietaak
sjiet- (stam van sjiete) + aak (= ack
bij KiI. walgelijk vuil)? of
schijtaal bij Kil.
anguillae minimae et vilissimae genus? Schu. vermeldt schijte = onsmakelijk visje in de Leie.
sjietdo*, z. zjedo*, zjido*.
sjietekouleveger*, m., -s = putjesschepper, drekkuilleger: van z'ne vrund, de - , kreeg heer de sjietake
um met te vesse.
sjietgeel*, bn. = lichtgeel: e - mentelke met e graasgreun huudsje.
sjievel*, v., -s of -e, sjievelke = glijbaan inz. op de
kermis en in allerlei bedrijven: 'n sjievel veur de
kassette; 't is hijj zoe glad, 't liek wel 'n - ; De Groete
en de Klein Sjievel = vroeger mergelwinning langs
het Kanaal, waar tans de Enci staat; aardew.: te
garneren binnenwerk in een closet; verg. s c h 0tel; de sjievel dient voor bepaalde modellen, de
sjotel voor andere.
sjievel en sjievele (ww.), samenhangend met
duo schieben «schiven) en schuifel, schuifelen
«schuiven). KiI. kent een schijven naast schuiyen; z. ook s c h u i v e r en s j i eve I b e i n*.
sjievelbein*, 0., -bein = schuifelbeen (eig. V. paarden), krom gegroeid been: deen erreme kerel heet

<

>

e-.
sjievele*, sjievelde, gesjieveld = glijden, glibberen,
schuifelen: iech leep zoe hel wie iech k6s euver't ies,
meh inins sjievelden iech en klaboots, dao laog iech!
ss. aoj-, oetsjievele.
afl. sjievel.
sjijns*, bw. = naar het schijnt: heer is - kOTt geleije
getroud; 'nen twierling dee - vaol van varjasie heel.
sjljse machochele*, two = uitroep o.a. bij verbazing
of met de bet. van "dat kun je begrijpen", mist
sjijskerel*, m., -s = prulvent, kerel van niks.
sjikkanere*, zw. = chicaneren, plagen, lastig vallen
met nodeloze formaliteiten: - op = hatelijke toespelingen maken: ze is altied aon 't - op me nuij
pak.
sjikke*, Z. zen den en s chi k ken.
sjinaos*, 0., sjinaoze en sjinaozer = schend-, galgebrok: doe - , lielike sjoj.
sjinoos = duo Schindaas, RijnI. Schinaos.
Sjinderhannes*, m., bekende roverfiguur aan de Rijn
en Midden-Limburg.
sjinll*, v., -s = voortussen twee champignonbedden.
sjinil
fro chenille = rups, rupsvormig ophoogsel
enz.
sjink*, Z. schink.
sjinkcknook*, m., -kneuk = hambeen: en wat krege
veer te ete? 'ne kale (= afgekloofde) - .
sjinkespek*, O. = boterhammenspek, mager gerookt
spek: e poor sneijkes broed met - , dat smaakde.
sjinmeer*, v., -mere = oude knol; min. vero. oud
wijf.
sjintong*, Z. s c hen d ton g.
sjits*, Z. vlg. woord.
sjitske*, 0., -s = kleinigheid, nietigheid: dat hOb iech
veur e - gekrege; zoe - van 'n vrouw.
Opm. sjits, m., komt weI voor, maar de verkl. is 't
gebruikeIijkst.
sjits(ke), samenhangend met schijten, oorspr.
wei met de bet. van scheetje; Schu. schits =
koeiedrek.
sjlam*, m. = kolenslik: met - woort de kachel gestook, meh wat'n krejje smiiTTeges!
sjlam
duo Schlamm.

<
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SJLOUW*
sjlouw*, bn., bw. = sluw, slim: 'ne -e vent; - bedach.
sjlouw adverbiaaI, predicatief en attributief o.
enkelv. met sleept.; in alle andere gevallen met
stoott.
sjmaeblap*; sjmach*; sjiidde*, sjiiddcle*, z. sma c hI a p; sma c h t; s c h u d den.
sjiiddckoui*, m. = slechte drank, inz. minderwaardig bier, koffie: drink diech zellej dee - ; wat in 't
begin al - waOT, weurt nog slechter van joor tot jaor
nl. het bier.
sjaddekoul = sjad (= giet) in de koul (= kuH);
W db. vermeldt schuddekul = slappe koffie, als
Zuidned.; id. Schu. Twents-Achterhoeks kent
schuddekul = slechte jenever.
sjocl*, sjocftie*, z. s c h 0 ft.
sjocl*, o. = spruw, schuH: hoeslook WOOTt gebruuk
veur de kinderkes van 't - te hellepe.
[sjbel]
sjoe! = ned. schuH.
sjoemlala, two slot van liedjes, dikwijls verlengd
sjoemlala, hah, hah, hah!
sjoen*; sjoester(-)*, z. s c h 0 0 n; sc hoest e r (-).
sjoep opl sjoep op*1 roep om hoenders op stok te
doengaan.
sjoevere*, sjoeverde, gesjoeverd = huiveren, rillen: - van de kaw; van angs - bijj die spookgesjiedenisse; 't sjoevert miech; iech sjoeverde euver
me liej.
sjoevere beantwoordt aan schoeveren en schuiveren; z. Wdb.
afl. sjoev(e)rooj, sjoevertig; sjoevering.
sjoev(e)raoj*, v., -e, sjoev(e)riiOjke = huivering, rilling: iech bubbel en kaw sjoeverooje die
Loupe miech langs m'n prijj; jojl dat giej miech
sjoeverooje.
Bijv. sjevrooj (e = ;}).
sjoeveraoj afl. van sjoevere; verg. ass era 0 j.
sjoevertig*, bn., bw. = rillerig; huiverig: iech bin get
- , iech gluij, tot iech 'n kaw te pakken Mb.
sjojer(d)*, Z. s c h 0 0 i e r.
sjok*, sjokke*; sjogkel(-)*, z. s c h 0 k, s c h 0 kken; s c hom mel ( - ).
sjok*, sjok*, in het rijmpje: sjok, sjok, sjok, wat Mb
iech kaajd, ein en twintig bin iech aajd, miene naom
is Fellemien, iech zouw zoe gere getroud zien.
sjokkant*, bn., bw. = a) aanstoot gevend: de veurstelling woos hijj en dao nog al - ; b) een Bchok van
ontroering gevend: dat verhool van d'n doed van
hlibre zoon woos - um aon te hure; 't sjokkeerde
ederein.
sjokkere*, sj6kkeerde, gesj6kkeerd = a) aanstoot
geven: gesjokkeerd verlete de dames de zool; b) een
schok V. ontroering geven; z. s j 6 k k ant b.
sjokkere fr. choquer.
sjok(e)la*, sjok(e)laat*, m., sj6k(e)laatsje = chocola(de): 'n hart van - oj e sjoklate hart; 'n taB - ;
num dich e sjoklaatsje van Ringers; - met kene =
(reep) chocola met nootjes.
Bijv. sjokkela, sjokkelaat.
afl. sjoklate.
sjiild*, z. s c h u I d.
sjiildjas*, m., -jasse = iem. die veel schulden heeft,
telkens schulden maakt en niet betaalt: dee - poj
de bekker neet mie, veur tot 'r betaold heet.
sjoUek*, Z. s c h 0 r t.
Isjiillever(-)*, Z. schilfer(-), scherven.
II sjiiUever*, m., -s = duivensoort: iech haw van -so
SjOOD*, z. schoen.

<

SJRAFFEL*
sjoor*, v., sjore, sjeurke = bui: 'njlinke - rege op
zich krieg!!; 't is mer e sjeurke.
SS. hagel-, regesjoor.
sjoor = du. Schauer.
sjiip*; sjop*, z. s c hop I en II; s c hop III.

e sjapke
sjiipke*, 0., -s = glaasje bier van! L. inhoud: gaank
met miech e - beer met sokker drinke bij Poese in
de Koul.
sjiipkeseels*, v., -ee1ze; Z. afb. bij els.
I sjiippe, m.; in de zegsw. dat is miech 'ne - = een
onnoze1e hals, domme vent, lomperd.
sjappe afkorting van sjappeboer?
II sjiippe*, z. sc he p pe n I, s cho p pe n I en II.
sjore*, Z. s c h u r en.
sjiirrege*, sjorregde, gesjorreg (gesjorregde) = a)
met iets sjouwen, zich afbeulen: met dat zwoer
kojjer mOs iech in de rege van de stasie nao hoes - ;
b) sollen, voor de mal houden: dee liet gere met
zich - .

sjarrege = du. schiirgen; Schu. schurgen = kruien:
Kil. schorchen = kruyen.
ss. (boers) sjarregskaar = kruiwagen.
sjiirrek*; sjiirrevel(-)*; sjiitbreed*, z. s c h u r k;
s chi If e r ( -); s c hut P I a n k.
sjotel(-)*; sjiitter(-)*; sjouf*; sjout*, z. schoteI( -);
s c hut t e r ( -); s c h 0 0 f; s c h 0 u t.
sjoute* en sjoutemeijer*, m., -s = dwaze, rare (ook:
schuine) vent: 't waos geinen dnnuzele jdng oj 'ne
ganse gek, meh gans gaar waor heer ouch neet, alloh,
wie veer dat zegke ,,'nen have sjoute" = een halve
gare.
sjoute = Rijnl. Schaute. Het wordt verklaard als
een Hebreeuwse ontlening sch6tl\h = dwaas, nar.
sjoutemeijer; verg.lulmeier, kletsmeier. Schu. vermeldt schoutert = een halve gek (Limb.).
sjouw(-)*, z. schouw(-) lenllen schuw.
sjouwen, sjouwe, zw. = zich zwaar inspannen met
het dragen van zware lasten, hard werken: met
kojjers -; dee heet get moten poejakkere en - veur
z'n tien kinder graet te bringe.
ss. aoj-, met-, wegsjouwe.
afl. sjouw; sjouwer; gesjouws, gesjouw.
sjouwerlk*, m., -e = lelijkerd: zoe'ne ~ wie Moeleke
vinste narreges.
sjouwerumpel*, m., -s = schurk, gevaarlijk individu
(Jaspar).
sj,enderlk*, m., -e = spinrokken: um Sint-Lambeer
kump de - aon d'n heerd.
Opm. Men verwacht spenderik.
sjraffel*, v., -e = vrouw, die moeilijk kan lopen, al
schrafelende zich beweegt: die erTem aw - sjraJjelde elike marrege um zeven OTe noo de Pooterskerrek; z. ook s c h r a f e len.
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SJRAFFELE*

SLAAPKOP

sjraffele*, sjravele*; sjraleonu*, z. s c h r a f e len
en s j r a f f e I; g era n i u m.
sjrans*, m., -e, sjrenske, gwI. in de verkl. = mager
iem.: dao stOnt e keelke, e mager sjTenske.
sjTans = duo Schranz (= min. hoveling).
sjraw*, bn., bw. = guur: - weerj 'ne sjTawwe wind.
SjT(EW verwant met Z.-N. schruwen (= gruwen)?
of verwant met schraaI (Ma. sjTool).
sjreep*, in de uitdr.: 'n mager - = een zeer magere
vrouW.
sjTeep hangt samen met A.N. schrapen en vero.
schTapelj Schu. schreep, schrap = schrapel of
schrepel; een schreep gezicht = mager (voIgens
Schu. te Brugge).
sjreursuaat*, 0., -gater = zijspleet in vroegere vrouwenrokken: 't - heet de snijdeT gaans vergete.
sjTeuTsgaat
sjreur (= kleermaker) + s + gaat
(= gat).
sjrief(-)*; sjriefhaok*; sjriem*, sjraom*, Z. s c h r ij f
( -); win k e I h a a k; s c h ram.
sjrippe*, sjripde, gesjrip = tjilpen: es God de mOsj
liet - j en d'n haven duustere is 't veugelke dat
sjTippentere deit z'n daankgelispel, ier 't sloope geit
(Franquinet ).
sjroep*, Z. sir 0 0 p, s t roo p.
sjroepstek*, m., -stekke, -stekker = stokje met
stroop besmeerd, waarmee men vliegen vangt: ze
kamme d'T op aof wie de vlege op de sjToepstekke =
haastig en in groten getaIe.

<

'n sjroet

sjroet*, v., -e, sjruutsje = a) kalkoen: es de -e get
Toeds zien, dan weuTde ze giftigj b) domme vrouw,
dom meisje: wat 'n - is dee z'n VTOUW; iech, dam - ,
gluifde dat ouch nog.
[sjr6et; sjroote; sjrfiutsje]
sjToet = Rijnl. Schrute (met bet. a en b). Bet
woord is weI een onomatopee, wals veIe vogelnamen.
sjroethaon*, m., -e, in de zegsw. oetprotse wie 'ne - .
sjroevele*, sjroeveIde, gesjroeveld = a) hoorbasr
(heen en weer) schuiven, langs iets strijken: sjToevelentere langs de kaanjele tTok heer noo hoes; ze
sjroevelde rich nao dee kant op; langs miech sjToevelde heerj b) rillen: dao zouste van - (misschien is
sjoevere bedoeld).
afI. sjToeveleerj gesjroevels, gesjroevel.
sjToevele, frequentatiefvanA.N. schroeven = heen
en weer schuiven; Z. Wdb.
sjromp(e)*, sjromphem*, Z. s c h rom p (e n).
sjrotsel*, O. = vero. zegsw. - en pammerens oet de
gro//iaotekoul vaan d'n DTees = onmogelijke kost.
sjrotsel, afI. van gew. ned. schrot = uitschot,grut
van vruchten.
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sjulftrets*, z. s c h u i f t rom pet.
sjulj(-)*; sjunekes*; sjunluheid*, z. s c h u w ( - );
s c h 0 0 n t j e s; s c h 0 0 n h e i d.
sjwerenoot*, -noet*, a) in de zegsw. vero. uitroep:
VeuT de - = a) voor den drommeI; b) two = drommeIs: -, dee vent mote veer hiJbbe.
sjwerenoot = duo Schwerenot.
sjwerenoots*, bn. = drommeIs, vervIoekt: wat hiJb
iech ouch met euTe swerenootsen Olleger te make, veel
van SjTamphem opins nijdig oet.
skelet, skeIet, 0., skelette, skeIetsje = geraamte;
gewoner (en vroeger algemeen) is gereemsel; z. g eraa m teo
sla, sIaoj, m.: 'ne krop - ; e glaas beer nao de - is
d'n dokter z'ne sjaoj.
ss.· slaojfersjet, -gTcct, -met, -neus, -olie, -sjotel,
-mjn; eerappelesjaoj.
slaaf, sIaof, m., sIaove, sIaofke = eig. Iijfeigene zonder persoonIijke rechten: 'ne Romeinse - ; overdr.
'ne - van ze weTTek; 'ne - van z'n hoes zien.
ss. slooveleve, -meTTet, -weTTek; slaovenhandel.
afI. slaovej slaavin; slaofs, sloojelik, slaovernijjj
hoes-, negerslaoj.
slaafs, slaofs, bn., bw. = (als) van een sIaaf; geheel onderworpen: - gehoerzame; de mode - vollege.

afI. sloojsigheid, sloojsheid.
slaau, sleeg, mv.: e pak - kTiege; Z. s I a g en
zwens*.
slaan, sIoon, sIoog, gesIage (afw. WW.V. o.t.t. iech
sIaon, diech sleis, heer sleit; geer slaot; geb. W.
_ enkeIv. sIaag; my. sIaot; t. dw. sIaonde, sIaondentere), in de meeste bet. V. h. A.N. o.a. a) een
slag, slagen geven: ze slogen 'm bant en blouwj iech
sloog 'm in ze geziechj b) inslaan, inkloppen: 'ne
nagel in de moer - j de nagel op de kop - j c) door
slaan voortbrengen: munt - j e kTUUS - j 'n bTOk
- j d) door sIaan geIuid voortbrengen: de tTom - j
de klok sleit zevej 't sleit klikj e) doelen: dat sleit op
MOmj f) wenden nasr: ze sloog (of: lujde) de ouge
tege d'n hiemelj nog: de nachtegaol sleit = zingt;
bijj 't sjake 'nen tOTe - = winnen; (bij het dopspeI)
de klOts sloon geschiedt door, als de priktol bijna
uitgedraaid is, met een slag het stoete te versterken
en zo het prijsvoorwerp buiten de kring te drijven;
Z. stoten*.
ss. aoj-, doed-, in-, kopersloon enz.; tTOk-, wegsloon.
ss.-afI. kopersleger{ijj) enz.
afl. slaagj slachtej be-, ant-, versloon.
slaand, 1, slaonde, in de zegsw. met - tTomj 2, slaon(d)ertere: - joog 'T 'm de deuT oct = aI sIaande;
me zeet neet: - de tTom trok 't gamizoen weg.
I slaap, slaop, m., -e = lichaamsdeel: de -e in vTieve met odekolojn.
11 slaap, slaop, m., sliiOpke = a) het sIapen: 'ne
vaste - hObbej neet in - komme = de slaap
vatten; in - vallej - kTiegej e sliUJpke doen; b)
verdoving: iech hiJb de - in m'ne Techtervoot (gwI.
m.T. sliep).
ss. slaopwandelej middagsUjjjpkej haoze-, wintersloop.
afI. sloopeloes(heid).
slaapkamer, sIaopkamer, v., os: mopperentere tTok
heer noo z'n - .
slaapkameraad, sIaopkammeraot, m., -e: z'ne - wegbringe = 's-morgens na het opstaan ontlasting
hebben.
slaapkop, slaopkop, m., -kOp = iem. die veeI en
gaarne sIaapt; overdr. suffer.

SLAKEN

SLAAPMUTS
slaapmuts, slaopmots, v., -e = a) nachtmuts: grampeer met z'n - op; b) borrel voor het naar bed gaan
(gwl. verkl.): um ellef ore dr6nk ze hiior slaopmotske;
c) suffer, slaapkop: dat bestuur? 't zien -e, zedoen
niks.
slab(be)j slabben, z. s I a b b e r I a pj s I a b b ere n.
slabberen, slabbere, zw. = (van kinderen) morsen
met eten of drinken: Zjengske slabbert weer, doeg 'm
ze slabberlepke (of: slebke) um (of: veur).
ss. slabbermoos.
slabberlap, slabberlap, m., -Iappe = morsdoekje;
z. een voorbeeld bij s I a b b ere n.
Opm. Naast slabberlap ook slab, m., gwl. slepke.
slabrik*, z. s I e b r i k*.
slachten, slachte, slachde, geslach (geslachde) =
doden van vee voor de consumptie: 'n kooj, e
verreke -;'n geslachde kooj; veers geslach vleis.
ss. slachmets, -offer, -tied.
afl. slachter (vroeger ook: slechter); slachterijj (vroeger ook: slechterijj).

d) hard geluid: met 'ne - trok ze de deur achter zich
touw; met 'ne - veel't book op de gr6nd; e) klop: de
polsslaag; f) handigheid: me moot - devan Mbbe;
'r heet de - beet devaan = kent de kunst; nog: z'ne
- sloon = het juiste ogenblik weten te kiezen;
op - van twelleve = toen de klok twaalf sloeg;
aon de - goon = beginnen; 'ne - um d'n errem
hawwe = zich niet onherroepelijk verbinden; vij!
van de Mste slaag = een voordeeltje bij het afwikkelen van een zaakje; dat lik wied boete (of: oet)
de - = ver van de grote, gewone weg af; - veur
- = telkens, aanhoudend; heer veel 'nen helle (of:
'ne lielike) - = viel hard (of: lelijk); iech bin dao
'ne - gevalle (z. bet. d).
ss. z. de volgende lemmata; verder slaagrege
maar steeds: slagroum, slagveld; aojer-, dondero,
doeve-, pols-, voesslaag; vinsterslaag.
slagader, slaagaojer, v., os: 'n - doorsnijje.
slagboom, slaagboum, m., -buim: de - waos touw;
gebruikelijker was bareer; z. bar i e r.
slager, ongebr. in de bet. van iem. die het slachten
van dieren als beroep heeft; z. s I a c h t e r; in
ss.-afl. met de bet. van door slaan vervaardigen:
-sieger b.v. bleek-, kopersleger.
slagerij, ongebr.; gwl. slachterijj; in ss.-afl. -slegerijj
b.v. bleekslegerijj; z. s I age r.
slaghoedje, slaaghuudsje, 0., -8 = kruitdopje.
Opm. slaagheudsje is o.L niet gebruikelijk.

'ne slachter
slachter, slachter en slechter, m., Os, slechterke =
iem. die dieren slacht en/of het vlees van geslachte
dieren verkoopt, slager: es de - de boer optrok um
bieste te koupe, droog heer 'ne lange blouwe keel met
perrelemoere knuip; z. ook s I age r.
ss. slachters-, slechtersh6nd, -j6ng, -knech, -winkel;
spek-, rins-, verrekesslachter, -slechter.
slaehthuis, slachhoes, 0., -hoezer = abattoir: direkteur van 'tnuij - ; heer woent vlaak bijj 't-.
slafelijk, slaofelik, bn., bw. = slaafs: slaofeliken
arbeid op z6ndag verriechte.
slag, slaag, m., sleeg, sleegske = in de meeste bet.
v. h. A.N. o.a. a) klap, houw: 'ne - op taofel, 'nein ze geziech = eig.; fig. zware belediging; ordineer
hObbe ze 'ne - van de windmeule (of: 'ne -) beet =
gewoonlijk zijn ze niet geheel normaal; 'r kint de van de smik = het klappen van de zweep; z. ook
bet. f; b) zwaar verdriet, ramp: dat is 'nen helle veur de awwers; c) veldslag: de - bijj Lafeld;

'n slaagkaar
slagkar, slaagkaar, v., -kare = kipkar met wegschuifbare achterwand: met peerd en slaagkare
trokke de boere nao 't veld.
slag net, slaagnet, 0., -nette = dichtslaand net voor
vogels: in 't vreugjaor trokke de veugelvenger d'rop
oet met hun - of springnetsje, met klippe en liemroje.
slagtand, slaagtand, m., -tan = grote buiten de bek
stekende tand van sommige dieren: de slaagtan van
olifante en wei verrekes; ook weI van mensen met de
bet. van schaarsentand, z.a.
slak, slek, v., slekke, slekske: de slekke hObbe miech
dit jaor al de j6ng sjeutsjes aofgevrete.
ss. slekkegaank; slekkenhoes, -huiske; kelder-, pQrreperslek.
ss.-afl. slekkesteker.
slaken, ongebr.; A.N. een kreet slaken, Ma. 'ne sjriew.
'ne keek laote.
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SLAKKENSTEKER

'8lakkensteker, sIekkesteker, m., -s = spott. zijdgeweer, sabel, bajonet.
iliang, slang, v., -e, slengske: salamanders, slengskes
en herdisse vOng de koej6ng; bij verg. 'n - van e wief.
Opm. In de bet. van waterleidende buis, tuinslang
wordt derrem en sloek gebruikt; z. dar m en
sloek*.
t.SS. slangegij, -tOng, -vel; brel-, gifslang.

slaven, slaove, slaofde, geslaof = hard, zwaar werken: dat is gei werreke mie, dat is - daag en nach,
wie 'ne Moer.
ss. ref!. zieh oojslaove.
slavin, sIaovin, v., slaovinne, slaovinneke: 'n zwarle
- ; z'n vrouw met al die kinder en zOndeJ" moog, 't
is 'n slaovin = sIoof.
slebrik*, v., sIebrikke, slebrikske (sle- = sl;}-) =
sulle-, glijbaan: 'n - make; 's-winters woos hiel 't
V rietof ein - en daan zatte ze zich hakke of kwaome
op hun huukskes oj "sjeunlepperke" tege de buim
opgevloge; 'n mager vrouw Mt me ouch wel ins 'n of 'n striekplaank; z. ook pol i tie k.
Bijv. sla-, sal-, selbrik.
slebrik
sIibben of slibberen (nog gew. = sullen)
+ -erik of -ik (verg. vlerk vlederik; sptmderik*).
afl. slebrikke; geslebriks, geslebrik.
slebrikke*, slebrikde, geslebrik (sle- = sl;}-) = sullen
op de glijbaan: laote veer get goon - ; met deen iezel
woos 't zoe glad, me kos haos slebrikkenteTe nao hoes
goon.
Bijv. sla-, sal-, selbrikke.
slecht, slech, bn., bw., slechte, slechter, slechste =
a) niet goed, niet deugdelijk: 'ne slechte speuleT; sjrieve; - graas; b) berispelijk, boos: 'ne slechte
kerel; slechte wiever; c) zeer ziek, zwak: de kraanke
is vendaog zier slech, vdiil slechter wie gistere; ze zuut
- oetnao dee miskraom; d) bijna niet: me k6s datverborrege hawwe.
ss. slechgemaneerd, -gemiits enz.
af!. slechtigheid, slechheid; slecha; slechterik; verslechtere.
slechten, sliechte, sliechde, gesliech (gesliechde) =
afbreken, slopen: de vestingwerreke zouwe gesliech
weurde, um plaots te make veur woeninge.
slechter(-)*, z. s I a c h t e r.
slechtheid, slechheid, v.; gwl. slechtigheid.
slechtigheld, sIechtigheid, v., slechtighede = a) het
slecht, boos zijn: de - van dat mins; b) slechte
kwaliteit: de - van die sigaar, dat pepieT (in deze
bet. dikwijls slechheid); c) slechte daad: dao gebdiire hijj hiel get slechtighede, die neet oetk6mme.

<

slebrikke

slank, slaank, bn.: e - meidske Mt me wel ins 'n gotsj;
'ne slaanken tore.
af!. slaankigheid, slaankheid.
slaoj(-)*; slaol(-)*, z. s I a ( - ); s I a a f ( - ).
slaojdoes*, v., -doeze = slaojgreet; z. vlg. woord.
slaojgreet*, v., -grete = goedige, goedzakkige vrouw
zonder veel wilskracht: z'n meer woos 'n rechte - ,
die meT alles good vOnt; z. opm. bij s I a 0 j n e u s.
slaojmet*, v., -mette = letterlijk sIageit; spotn.
voor boerinnen die sla naar de markt brachten.
-met = geit.
slaojneus*, -triJn*, v., -neuze, -trijne = slaojgreet.
Opm. AIle drie woorden worden ook van m: personen gebruikt en dan inz. met de bet. van lummelachtige man, jongen.
slaon(d)*; slaop(-)*, z. s I a a n (d); s I a a p.
slaoper*, m., -s = slaper o.a. in de zegsw.: alle zeve
jaor Mbben 't de -s good = gezegd van iem., die te
laat met zijn werk begint en toch hoopt het er
goed af te brengen inz. van landbouwers, die laat
met het akkerwerk begonnen. Ook: s I a 0 per.
slap, slap, bn., bw.; slapper, slapste: met de meeste
bet. v. h. A.N. o.a. de touw hing - ; danse op de
slappe kaord = niet strak, gespannen; 'ne slappen
hood = niet stijf; slappe koffie = met veel water;
iech veul miech nog get - = niet sterk, krachtig.
af!. slappigheid, slapheid; verslappe.
slapen, slaope, sleep, geslaope (afw. ww.v. o.t.t.
diech sIieps, heer sIiep) = a) bekende regelmatige
rust: rOstig, vas, lekker - ; neet good mie kinne - ;
heer sliep wie 'n roes, 'nen os; iech wl ins d'reuver = in beraad houden; b) suffen, niet werkzaam zijn:
de vereiniging, 't bestuur sliep, ze doenniks; c) tijdelijk
krachteloos zijn: door dat lang zitte sleep m'ne ooot.
[slee:p; slie:ps, slie:p] verg. s Ii e p e* (= A.N.
slijpen).
ss. sloopdraank, -kamer; -kop, -milts, -poejer enz.;
bijj-, door-, in-, oetsloope.
ss.-af!. slaopwandeleer.
afl. sloop, slooper, sUWper, slaopeTig; veJ"sloope.
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sleije op de berreg

slechts, slechs, bw.; gwl. mer of: allein b.v. meT (of:
allein) eine giilde; vraog meT Trieneke; had dat meT
neet gezag; z. m a a r I.
slede, z. s lee I.

ISLEE

SLlJPER

I slee, sleij, v., -e, sleijke = voertuig zonder wielen:

met e sleijke de beT1'eg aoj; 'n verg. z. ss.
ss. belle-, braod-, kindeTsleij.
aft. sleije (ww.).

met twie peerd; bij

'n sleij
II slee, slie, bn. = bot: jaomer, tot me van ZOeT appele
-tankrijg.
sleeg*, z. slaag en slag.
sleep, sleip, m., -e, sleipke: e broedskleid met 'ne lange
= lang afhangend en over de grond slepend
deel; 'ne - sjepe moos 6ndeT de brok door = reeks
van schepen; met 'ne - bedeende, jemilielede achteT
zich aon = stoet, reeks.
sleip steeds sleept. in aIle vormen.
sleepruim, ongebr.; gwl. prunel.
sleeptouw, sleiptouw, in de zegsw. op - numme,
hObbe = eig.; fig. tot zijn last meenemen (voor
handelingen die de meegenomene op zich zelf niet
kan verrichten).
sleet; sleets, ongebr., vervangen o.a. door veTsliet,
slietaasj, dat (ver)slit gaw.
sleetspang*; sleeuw; sleij*, z. s lui t s pel d;
s lee II; s lee I.

slebke*; slete*, z. s I a b b e rl a p; s lui ten.
sleutel, sleutel, m., -s en -e, sleute1ke = a) eig. bet.
de - van de deur; boe zien m'n -s (of: -e); 'ne bos
-S; b) bij verg. en fig.: 'nen lngelse - = werktuig
om moeren los te draaien; Mestreech waos toen devan us land = vesting, punt, die, dat de toegang
beheerst; de - van 't geheimsjrij = ontcijferingsmiddel.
ss. sleutelbein, -blOm, -bos, -rink; hoes-, kerreksleutel_
ss.-afl. sleutelbewaordeT, -dregeT.
sleutelgat, sleutelgaat, 0., -gater: door 't - lOeTend~
zaog heeT, wie d'n inbrekeT de brandkasjorseeTde.
Slevenier(-)*; Slevrouwe(-)*, z. 0 n z e - Lie v eH e e r ( -); 0 n z e - Lie v e - V r 0 u w ( - ).
sUb, slib, m.; gewoner is sliek.
sUe*; sliek*, z. s lee II; s lij k.
sUekeend*, v., -e = morsebel: dej6nges zien drekbeTe,
de meidskes -e.
sUepuit, sliepoet, tw.: -I -Ilangs d'n musl de hObs
't neet gekregel verg. p 6 P n e 1*.
[sliep6et]
sHere*, gwl. mv. = gietstrepen in hoi gegoten aardewerk (aardew.); verg. s n i e r e*.
slijk, silk, sliek, m.: heeT veel met z'n neus in de - ;
iemes door de - (gwl. moddeT) hole, sleipe = veel
laags verteIlen van.
[sliek]
ss. sliekeend, -veuj (= beslijkte voeten); straotsliek.
aft. slieketig; sliekerig.
slijm, sliem, m. = kleverige afscheiding; fluim: vdiJl
- opgeve; 'n jlea van d'n dokteT kriege tege de - .
[sliem]
ss. sliemhoos; maogsliem.
ss.-afl. sliemaojsjeijing.
afl. sliemetig, sliemerig.
slijmerig, sliemetig en sliemerig, bn.: 'ne -en haos.
sUjpen, sliepe, sleep en sliepde, geslepe = 't mets
woort geslepe = gescherpt; 'ne punt aon e potloed - ;
'nen diamant - = een bepaalde vorm geven; glaas
- ; heeT sleep en z'ne zoon sleep 't mets.
[sUepe; sleep; sliepde; geslepe] verg. s I ape n.
ss. sliepoet, -plaank, -poejeT, -stein; aot-,jien-, glaassliepeenz.
ss.-afl. diamant-, glaassliepeT; sjeTesliep(eT).
afl. sliepeT, sliepsel.

sleutel en sloot van ein van de aw stadspoorte

slepen, sleipe, sleipde, gesleip (gesleipde) = a) trekkende voortbewegen, getrokken voortbewogen
worden: 'ne zak achteT zich aon - ; de zoom van 't
kleidsleip euVeT degr6nd,' b) in versch. overdr. bet.:
heeT sleip alles in de wach = naar zich toehalen;
'ne j6ng door z'n eksame - = de moeilijkheden met
inspanning helpen te boven komen; dat sleip aldeTleij krenkdes met zich (of: nao zich) = brengt mee;
dat perses blijJ - ; 'n sleipende krenkde = lang
gerekt worden, niet ophouden.
sleipe heeft in aile vormen sleept.
S8. sleipaspeT1'ejes, -boot, -net; aon-, door-, in-, met-,
nao-, oet-, wegsleipe.
afl. sleip; sleiper; gesleips, gesleip.

j6nges met sliepstein

slijper, slieper, m., Os; inz. in ss.-aft. als diamantsliepeT enz.
[slieper; sliepersJ
ss. sliepeTskrenkde, z. vlg. lemma.
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SLlJPERSZIEKTE
slijpersziekte, slieperskrenkde, v. = beroepsziekte
van glasblazers in vroeger dagen; z. b 1 0 z e r sk re n kde ....
slijpsteen, sliepstein, m., -stein = steen, waarop men
gereedschappen sleept.
slijtage, slietazje of slietaasj, v. = sleet: vdol - aon
kleijer en sjeun brink dat beroop "met zich.
slijten, sliete, sleet, geslete (afw. ww.v. o.t.t. diech
slits, heer, 't slit, geer slet; my. geb. w. slet) =
a) afnemen of doen afnemen in kracht, sterkte,
bruikbaarheid: dee jong slit (gwl. verslit) vwl sjeltn;
dat stojke slit gaw; b) minder worden, verdwijnen:
d'n tied deit die dreuvigheid wel sliete; mettertied slit
die leejde wel.
Opm. In de bet. van: in het klein verkopen niet
gewoon, weI in afl. slijterijj.
[sUete; sleet; geslete; sli:ts; sli:t; sle:t]
ss. aoj-, wegsliete.
afl. versliete; slietazje.
slijterij, slijterijj, v., -e, slijterijjke = handel in het
klein, winkel, waar sterke dranken getapt worden:
ze begoste 'n - op de Bosstraot, boe vwl febriksluij
eliken daag langs kwaome; ze mote mer eweg, die
duvelse slijterijjkes, zag zes de menister.
I silk, slik, m. = de handeling van slikken: dee
heet 'ne goje - = kan goed eten, drinken; (oude
ziektebezwering): iech hOb d'n hik (bis), iech
hOb 'm noe, iech hOb 'm daan, iech geej 'm aon
broorJaan.
IT silk, z. s 1 ij k en s jl a m*.
slikken, slikke, slikde, geslik (geslikde) = doorslikken; fig. in zich opnemen: iech Mb de Mf,
iech kin haos neet - ; en moot iech dee bazelnoe mer
allemaol -? dee vervelende kerel zOlle ver d'n hielen
aovend mote - = voor lief nemen.
ss. aofslikke (het gewone woord voor inslikken);
door-, inslikke.
afl. zich verslikke; slik.
slim, slum, bn., bw., slumme; slummer, slumste
= schrander, vindingrijk: e - keend; wee neet
sterrek is, moot - zien; neet van de slumste zien =
vrij dom; dat hObste dao - gedoon; heer is d.o.m.
slum = dom.
afl. slummigheid, slumheid; slummerik; thans ook
weI min. slummeling; slumme.
slimheid, slimmigheid, slummigheid en slumheid, v.,
slummighede en slumhede: de -van datjungske =
het slim zijn; met al die slummighede bereikste op
d'n doer toch niks.
slimmerd, gwl. slummerik, z. vlg. lemma.
slimmerik, slummerik, m., -e, slummerikske; dikwijls ir.: dee nuije lierling in de twiede klas, dat is
miech 'ne -, hudder!
slinger, slinger, m., Os, slingerke = a) versiering in
slingerende lijn: -s van greun langs de hoezer;
b) ioestel dat de gang v. e. uurwerk regelt: de
- van de klok geit op en aof, aof en op, tikketak,
tikketak; c) werptuig: David met z'ne - ; nog:
iech hOb dao miene - in = mijn plezier; ver Mbbe
_ gehad vemiddag = 101, plezier; verg. d r ej*
(A.N. draai).
slingeraap, slingeraap, m., -ape = apensoort: errem
wie 'ne - = lange, slingerende armen.
slingeren, slingere, zw. = a) met een zwaai bewegen:
iemes van zich aoJ - ; b) refl. zich in een slinger of
slinger8 uitstrekken: 'twintergreun slingert zich um
d'n d£nneboum, 't beekske slingeit zich door de weij;
c) met een slinger werpen: David slingerde de stein
en troJ Goliath midden in de veurkop.
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SLOET(-)'"

S8. slingeraap, -honing, -plant, -sjiet (= diarree);
door-, doorein-, rondo, um-, wegslingere.
afl. slinger, slingereer, slingering; geslingers, geslinger.
slinken, slinke, slinkde en s16nk, ges16nke = minder
worden: de veurraod begint lielik te - .
slip, slip, m., slippe, slipke = afhangend eind: heer
kos 'm nog vashawwe bijj d£ - van z'ne jas.
S8. slipjas; hummeslip.
ss.-af!. slippendreger.
slipjas, slipjas en slippejas, m., -jasse en -jes: 'ne
nuije-metslippetotaonz'nhakke;z.ook j a c q uet.
slippen, slippe, 8lipde, geslip: laot dat noe neet - =
je ontgaan, weggJijden; ze slipde angemerrek nao
binne = wist ongemerkt binnen te komen; ze is
geslip en heet e bein gebroke = uitgegleden; d'n oto
slipd£ en toen d£ kenaal in.
S8. oetslippe; slipper.
slippendrager, slippendreger, m., slippedregers =
a) iem. die een der slippen van het rouwkleed draagt: wee waore d£ slippedregers bij de begraffenis? b) iem. die een ander naloopt, steeds,
onderworpen, eer bewijst: iech haw neet van die
slippedregers.
Slivvenier(-)*, z. 0 n z e - Lie ve - He e r ( - ).
slobberen, s16bbere, zw. = op hoorbare wijze drinken, vloeibaar voedsel tot zich nemen: de verrekes
s16bberde 't speulsel; jang, zit neet zoe te - , este d'n
sop its.
ss. oet-, ops16bbere.
sI6bberjoehem*, -mieehel"', m., -s = slordig man,
vuil mens.
slobkous, s16bkous, v., -kouse: witte s16bkouse drage.
Opm. Zeer gebr. was vroeger f,. gu~tre.
slodder, s16dder, 1, v., -s = slordig persoon, slons:
d£e werrekmaan verdeende gen6g, meh heer had 'n van 'n vrouw en heer kaom mer neet veuroet; 2, m. =
vuile vieze knoeiboel: pak diech eweg met dee
voule -.
sI6dderaoj*, v. = spoeling, varkensvoer; ook van
ander minderwaardig voedsel: vreet die - zelleJ!
de vleishuijers verkochte alles van de bies, vel, kneuk
en - = allerlei afval; min. van geitebOch en kump delicieuse brommelevlaoj.
slodderen, s16ddere, zw. = flodderen: iech bin
zoe mager gewoorde, al m'n kleijer - miech um
me lief.
ss. s16dderbrook.
afl. s16dder(aoj).
sI6ddermedam*, -matant"', v., -medamme, -matante
= sloddervos.
sloek"', m., -e = gummislang: de - van e gaasJernuus;
de - van de waterleijing; verg. dar m.
slock = duo Schlauch.
sloep (schip), ongebr.; gwl. boot(sje).
sloepe"', z. s 1 u i pen.
sloeper*, m., -s = vals, gemeen en listig iemand:
heer heet zoe sloepersgeziech, iech vertrouw 'm neet;
dee lielike, valse - , haw diech dee oet d'n hoes.
sloepere*, sloeperde, gesloeperd = sluipen, maar
iets sterker: ze sloeperde de Waal aof, 't RuterstrdOtsje door en zoe nao hun hoezer; dao loert de
slang van 't koed en sloepert.
[sloopere; slooperde; gesilleperd]
sloepere, frequentatief van sloepe ....
Bijv. slupere.
sloepetig*, bn., bw. = op sluipende wijze; vals: dee
vent kin zoe - binnekOmme; 'ne -e kerel, iech vcrtrouw 'm neet.
sloet(-)*, z. sluit(-).

SLUW

SLOF
slol, sl6f, m., sl6ffe, slufke = a) slappe pantoffel:
get op z'n slufkes (kinne) doen = zonder veel moeite;
haw d'n aw sl6ffe veur de gek = loop heen, mij zul
je niets wijs maken; op 'ne - en 'ne kl6mp = halfgekleed, slordig; ook: armoedig; 'ne - van 'ne vent
= een goedzak, of; treuzelaar: en bijj deen awwe
- , heet heer e sjOtterspak gep6f; oet z'ne - sjete =
plotseling aktief, plotseling boos worden; de kerremis lik op s16ffe = betekent niet veel meer, loopt
ten einde; b) bij verg. vIa met deegdeksel: bestel
veur zandag 'ne - ; nit het A.N. overgenomen: 'ne
- sigrette ± 20 stuks; z. ook s I u f k e*.
ss. s16ffe (ww.).
sloflen, sl6ffe, sl6fde, gesl6f = op sloffen lopen: bij
uitbr. sleepvoeten: dao kump deen awwe weer door
degaank - .
ss. aon-, wegs16ffe.
afl. ges16fs, ges16f.
slok, sl6k, m., sl6kke, slukske = teug: e slukske
koffie, beer; num diech 'ne - ; e paar s16kke water.
slokken, sl6kke, sl6kde, gesl6k (gesl6kde) = slikken
(gulzig): neet zoe - , langsem ete, waarsjoude d'n
dokter; nog: slOkken is zoolig! uitroep van een kwajongen die een aantal knikkers wegritst en er mee
van doorgaat.
ss. binne-, opslOkke; z. ook s 10k s p e k; sl6kop.
afi. sl6kker.
slokspek, sl6kspek, m., v. = scheldwoord, eig. iem.
die spek schrokt.
slons, sl6ns, v., s16nse, slunske = slordige vrouw:
'n echte - deeg us ope, aon eine voot 'ne awwe slOf,
aon d'n aandere 'ne sjoon, oofgezakde kouse, kepotte
nachjak enzoewijjer.
sloof, ongebr. in de bet. van voorschoot; z. s c h 0 r t;
in de bet. van vrouw die al tijd zwoegt en tobt komt
sloof (onder A.N. invloed) thans nog al eens voor;
gwi. echter spreekt men van slaovin; z. s I a v i n.
sloop; sloot; sloot*, ongebr., z. k 0 s tee k*; ongebr., z. g rep pel; z. s lot.
slopen, ongebr.; z. a f b r eke n of andere synoniemen of omschrijvingen.
slordlg, slorzig en slordig, bn., bw. = onordelijk niet
netjes: 'n -e hoesvrouw; - sjrieve; - gekleijd.
afl. slorzigheid, slordigheid.
slorpen, z. s I u r pen.
slot, 1, sloot, 0., sloter, sleutsje = sluitmiddel: um
z'nen hala had de neger 'ne rijjstartel, boeaon 'n aajd
beros iezere - hOng; get achter - hawwe; de deur
waos op - ; iemes achter - zette = in de gevangenis; 'ne koljee met e gouwe sleutsje.
ss. deur-, kaste-, letter-, nachsloot.
ss.-afl. slotemeker (mv. is dus bier slote, niet sloter).
2, slot, o. = uitkomst; einde: op - van rekening.
ss. slotakkoord (of:jinaal), -artikel, -som.
Opm. slot in de bet. van versterkt gebouw is Ma.
kastiel.
slotenmaker, slotemeker, m., os: roop de - , sjriewde
An, die neet van de wlder oofk6s.
sloven, slove, sloofde, gesloof = hard zwoegen en
tobben; gebr. onder A.N. invloed.
Gebruikelijker is slaove, poejakkere.
ss. zich oofslove; gebruikelijker is: zich aofsloove.
slufke*, 0., -s = leeuwenbek: junkerkes en slufkes
stante same op eine perrek.
Opm. Voor slufke verkl. van slOf; z. s I 0 f.
sluier, sluijer, m., Os; gwi. vwaal; z. v 0 i I e.
sluieren, ongebr. vervangen o.a. door vwalere; z.
echter versloejere*.
sluik, ongebr.; vervangen o.a. door met plat haor.

silliken, sluiker, ongebr.; steeds sm6kkele, sm6kkeleer.
sluimer, sloemer en sl6mmer, m.: en zuug, heer veU te
lange leste in - door de hits.
sluimeren, sl6mmere, sl6mmerde, gesl6mmerd; gwl.
in de ss. insl6mmere, sl6mmerde in, ingesl6mmerd:
d'n haon beg6s te krejje, es heer pas ingesl6mmerd
woor.
sluipen, sloepe, sloepde en sloop, gesloep en geslope:
d'n trap op - ; sloepentere kwaom heer binnej z.
s I 0 e per e*.
afl. sloeper, sloepere, sloepetig.
sluipend, sluiperig, z. s I 0 e pet i g*.
sluiper, sloeper, m., Os, sluperke, z. s I 0 e per *.
sluis, sluis, v., sluize, sluiske = beweegbare waterkering: de sluize opedrejje; De Sluis = Belg. grenskantoor bij Ternaaien: laote veer ins nao De Sluis
goon e spekkeukske ete en e gleeske lambiek drinke.
ss. sluisdeur; sluizegeld, -wachter; ziesluis.
sluiten, slete, sloot, geslote (afw. ww.v. o.t.t. diech
sluts, heer slut; geer slet; geb. w. my. slet) =
a) dicht maken met een slot: slet de deu,·, de kas, 't
hoes; overdr. iemes de mand - = doen zwijgen;
b) opbergen: ver - alles in 'n iezere kas; c) doen
eindigen: de bOrregemeister slut de vergadering um
ellef ore; d) tot stand brengen: ze slote 'n euvereinkams um • •. ; e) dichtgaan: de vinster, de deur slut
neet; bij uitbr. aon d'n hala slut 't kleid neet; f) 10gisch zijn: die riddenering slut neet.
ss. sloet(s)kOrref, sloetstok, -zegel; aonein-, oon-,
aof-, binne-, boete-, op-, um-, wegslete enz.
afl. beslete; 6nslete; sleting en sluting.
sluiting, sleting of sluting, v., -e = het sluiten; het
middel om te sluiten: de sleting van de kaffees um
ellef ore; de sluting van die beerflease doug neet.
ss. sletings- en slutingsoor; winkelaleting en -sluting.

'ne sloetskOrref
sluitmand, sloet(s)korref, m., -korref: de voule was
woort versjik in 'ne - .
sluitspeld, sleetspang of sloetspang, v., -spaange =
veiligheidsspeld: boe Mbste de - gelag? met e paar
-e vasspange.
sluitsteen, sloetstein, m., -stein = topsteen van
boog of gewelf: um de - te bereike, hele ze zich met
'n kettel aonein vas.
slurt, slfirref, m., slorreve, s}i)rrefke: met z'ne pakde d'n olifant de klunsjes.
slurpen, slorrepe, slfirrepde, geslorrep (geslfirrepde)
= (hoorbaar) opzuigen: Pieke is weer aon 't - , dat
deit 'r noe altied es 'r sop krijg; d'n druge grand
slOrrepde 't water dadelik op.
ss. in-, oet-, opslOrrepe.
afl. slOrreper; geslOrreps, geslOrrep.
sluw, z. s j lou w*, dat geen ong. bijbet. heeft.
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SMAAD
smaad, smaod, m. = hoon: - en ooier, dat alles mos
heer verdrO/!,e; niet zeer gebr.; verg. sma den.
Opm. Gewoner zijn woorden ais affrOnt, dat in bet.
zwakkeris.
smaajt*, z. s m 0 u t.
smaajtlempke*, 0., -s = lampje waarin smout als
brandstof gebruikt werd.
smaak, smaak, m., smake, smeekske = a) bekend
zintuig: iech hOb geine - en geine reuk mie, zoe verkawwe bin iech; b) hetgeen de smaak prikkelt: 'ne
lielike - , 'ne rare - in de mOnd hObbe; dao is e
smeekske aon = eig. en fig.; c) eetlust: met - oot
heer vief botramme met 'n koppel eijer en 'n haaf
Tommedoeke; de smaak van get beet kTiege = de lust;
d) schoonheidsgevoel: 'ne maan van (goje, slechte)
- ; eder z'ne - zag de boer en 'r puunde 't verreke
z'n vot; e) mode: noo de leste - gekleijd.
ss. smaakbedeTTevend, -vol; anies-, hieringe-, unnesmaakenz.
afl. wansmaak; smakeloes(heid).
smaalbetser*, m., -s = eig. iem. die smalle "batse"
heeftd.i. die a) slank, b) mageris:meneump iemes,
es 't 'ne - is met glaze kute, ouch wel 'ne sprinkhaon;
sjoldjasse! -s! sjriewde Kaat. Hobder 't tege us,
stiefvreters! vroog Net.
smaehlap*, m., -Iappe = klaploper. Dikwijls met
affekt: sjmachlap.
smaeht (op de s.lopen), op de smachloupe = klapIopen; met affekt: op de sjmach l.
smaden, ongebr.; z. echter v e r sma den.
smaken, smake, smaakde, gesmaak (gesmaakde) =
een zekere smaak inz. een goede smaak veroorzaken: 't bToed smaak get muf en 't smaak nao
hieringe; dat smaak nao mie = eig. en fig.; dat zal= goed smaken.
afl. smaak; smakelijk(heid).
smakken, 1, smakke, smakde, gesmak (gesmakde)
= a) met een smak vallen; met een smak neerwerpen: de vrouw smakde tege de grand en kreeg 'n
hersesjodding; de koej6ng smakde in z'n gif ze book op
(of: tege) de grood; met de deur - = hard dicht
slaan; b) met de tong klappen: zie woor te voot, heer
zaot in de kouts en 'r smakde met z'n tOng.
ss. neer-, touw-, wegsmakke.
afl. smak; gesmaks, gesmak.
2, smetse, z.a.
smal, smaaI, bn., bw., smale; smaalder, smaalste =
niet breed; nauw: e - weegske; dat lint is te - ; ze
geziech is erreg - gewoorde noo z'n krenkde =
mager.
ss. smaalhans, maar gwl. smalftllem.
ss.-afl. smaalbetser.
afl. smaligheid en smaalheid.
smalell, ongebr.; gwl. sjokkere, sjampe.
smaragd, smarag, m., smaragde: 'ne rink met 'ne-;
greunwie - .
ss. smaraggreun.
afl. smaragde (bn.).
smarotsen, smar6tse, smar6tsde, gesmar6ts = klaplopen: altied - bijj aander lUij.
afl. smarotser; gesmarots.
smart, 1, smert, v., -e = erge pijn, leed: de deenders
en de Kammissaris wachte met - eus oonkoms
oof·
2, smart, v., -e; thans veel gebruikelijker dan smert.
ss. zielesmert, -smart.
afl. smertelik, smartelik.
smeden, smeije, smeijde, gesmeijd: 't iezer - , es 't
heit is; es ze dan aon 't - zien en good in de moot
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zinge; alderleij planne smeijde veer = uitdenken,
verzinnen.
ss. smeijkolen, -tang, -werrek; koper-, goudsmeije.
afl. smeijerijj.
smedig, smeijig*; smeij(-)*; smeelje*, z. s m ij dig;
s me den, s mid s e; s m i e I j e*.
smeer, smeer, m. = a) vettige zelfstandigheid, in
deze bet. niet zeer gewoon behalve in ss. b.v.
masjienesmeer. De Ma. vorm van het bekende rijm
van Cats luidt: Um der welle van de smeer, lek de kat
de kandeleer; b) slaag, ransel: iemes - geve; z.
s mer eli n g.
ss. smeerboel, -kanis, masjienesmeer.
afl. smere (ww.).
smeken, 1, smeike, smeikde, gesmeik (gesmeikde) =
niemes kump mie - um e leefdeteike; enigszins vero.
evenals de ss. en afl.
2, smeke, smeekde, gesmeek (gesmeekde) = nederig vragen, bidden om: iemes beije en - ; demaan
dee wouw goon hellepe, iech smeekden 'm van neet.
ss. smeik-, smeeksjrif; aofsmeike, -smeke.
afl. smeikeling, smekeling.
smelten, smelte, smolt, gesmolte = door warmte
vloeibaar doen worden: iezer, boteT, was, vet - ;
't ies waos gesmolte door de zoo.
smereling*, m., -e, smerelingske = harde klap, mep,
inz. zweepslag: dan kTijg 't peerd 'ne - met de smik,
zag 't jungske van de mellekboer.
smereling, afl. van smere, verg. ald. de zegsw. iemes
de pokkel smere en smeer b.
smeren, smere, zw. = a) iets vettigs strijken op: de
boter dik - ; ze smeerden 'm get honing um de mOnd
en Wen voot heer 't good; botramme smere = eig.;
overdr. z. k i s k ass e n; b) fooien geven, trachten om te kopen: good - , dan kTijgste vdOl gedoon;
zich laote - ; nog: heer smeerden 'm = ging er van
door; iemes de pokkel - (ook weI: sjere) = er van
langs geven.
ss. smeerlap, -olie; in-, oetsmere.
afl. smeersel; smerig(heid); besmere.
smet, smet, v., smette, smetsje; niet zeer gebr. gwl.
vlek, klater of een dergelijk woord.
afl. 81/'tette (ww.), niet zeer gebr. en vervangen door
vlekke, beklateTe enz.
smetse*, smetsde, gesmets = smakken, met de tong
of de lippen klappen bij het eten en drinken: aon
taofel - , dat deit me neet, dat zien gein manere.
smetse = duo schmatzen, schmatzen; Schu. vermeldt smatsen en smetsen; Kil. smetsen = o.a.
smackmuylen, epulari.
afl. smetser; gesmets.
smid, smeed, m., smeij, smeedsje = ze leep van d'n
eine - noo d'n aandere um 't sloot te ripperere; han
wie 'ne - = vuil; de dochteT van de - = grendel.
[sm~ed; smei:j; sm~edsje]
ss. met smeed- als eerste lid zijn niet talrijk: A.N.
smidsknecht, Ma. knech van de smeed of smid(s)knech, zelden smeedsknech; hoof-, iezer-, goud-, kachel-, waopesmeed.
afl. smeije; smeij, smis.
smidse, 1, smis, v., smisse, smiske: de smeed stOnt in
de - en smeijde 't gleujetig iezeT; z. ook Ion t.
ss. smishamel, -ave, -vuur.
2, smeij, v., -e, smeijke: de smeed kaom zjus oet demet d'n hamel in de hand.
smieeht, smiech, m., smiechte = gemene kerel:
wat 'ne - / die errem wedevrouw zoe te belege en
bedrege.
smiejig*, z. smij dig.

SMIELJE*

smielje*, v., -s

-s.

SMOUTOLIE

=

bladluis: ditjaor zien de morelle vol

<

smielje
Schu. spelt semieljes en meent dat
het samenhangt met semelen.
smijdig, smeijig of smiejig, bn., bw. = a) goed
smeedbaar, buigzaam: - goud; b) week, mals:
e smiejig stOkske van de fielee.
afl. smeijigheid, smiejigheid.
smijten, smiete, smeet, gesmete (afw. ww.v. o.t.t.
diech smits, heer smit; geer smet; geb. w. my.
smet) = hard gooien: ze smete hun beuk op de gr6nd
en hun heuj oet de vinster op straot; met snieballe
woort gesmete van achter de buim; met geld - =
verkwistend omgaan met.
[smiete; smeet; gesmHe] de afw. ww.v. hebben
stoott.
ss. aof-, in-, oet-, wegsmiete.
afl. smieter; smieterijj; gesmiets, gesmiet.

smiil(le) *, Z. s m u I ( len ).
smooklamp*, -sjier*, z. s m 0 k I a m p*, - s j i e r*.
smoor, smoor, O. of m.: heer heet 't (of: de) - in =
hevig 't land.
smoordronken, ongebr.; gwl. vervangen door woorden als poep-, str6ntzaat.
smoren, smaore, smaorde, gesmaord = doen stikken; stikken: dao k16nk gesmaord op eerd 'ne kreet
(Jaspar).

'n smooklamp
'n smik
smik*, v., smikke, smikske = a) zweep: 'ne smereling met de - ; b) lang, smal, slank meisje: 'n - is
nog gein goele of 'ne boenegeert of'n slebrik.
smik; z. s m i k ken.
ss. smikkesnoer, z.a.
afl. smikke (ww.).
smikke*, smikde, gesmik (gesmikde) = a) met de
zweep slaan: hel - ; de voormaan smikde 't peerd;
b) de mieres van die weuste kriegers, die vlOchde door
d'n angs gesmik = voortgejaagd; c) manier van
vissen, waarbij het aas aan het snoer plotseling
boven een waargenomen vis inz. een forel in het
water wordt geworpen: - waos 'n spesjiaol kuns
van 'm en in e kerteer had 'r e paar forelle gevaange.
smikke, verwant met smijten; of onomapee?
smik is een afleiding.
smikkesnoer*, o. = eindkoordje van een zweep,
kletsoor; z. ton g.
smodse* of smotse*, aan een huidziekte lijden (van
zuigelingen).
Dit woord zal wei samenhangen met het door
Schu. vermelde smossen, smodsen, smotsen
smods, smots = duo Schmutz; z. ook s mot s i g.
afl. gesm6ts, z.a.
smoel, smoel, v., -e; gewoner zijn o.i. moul, moele,
bek, bavvie enz.
smoke*, Z. s m 0 k k e* en het vlg. woord.
smoken, smoke, smookde, gesmook (gesmookde) =
roken, niet zeer gebr.: e piepke smoke.
smokke*, smokde, gesmok (gesmokde) = snuiten:
de keers - ; ook wei s m 0 k e*.
sm6kke, bijvorm van smoke?
smok-* of smooklamp, v., -e = tuitiamp.
smok-* of smooksjier*, v., -e = kaarsensnuiter,
snuitschaar: in gein hoeshawwe 6ntbraok de -.
smokkelen, smokkele, zw. = sluiken: ze sm6kkelde
koffie en s6kker; met 't - van sachrien heet 'r zich
e fortuin verdeend.
SS. sm6kkelwaor; binne-, insm6kkele.
afl. sm6kkeleer; sm6kkelarijj; gesm6kkels, gesm6kkel.

smotse*, Z. s mod s e*.
smotsig, smotselig en smozzelig, bn. = vuil, morsig:
'n sm6tselige werrekvrouw; met e sm6zzelig sjollekske
veur; verg. duo schmutzig, ned. smoezelig.
smous, smous, m., -e, smuiske = a) jood, gwl. als
smaadwoord: joed, -, hendeleer! e paar sjriewende
-e; b) hondensoort: ze moot abseluut e smuiske
hObbe, geine fiks.
ss. smousjasse; smousMnd.
afl. smousechtig, smouserig.
smout, smaajt, O. en m. = gesmolten reuzelvet: in
plaots van boter smeerde ze zich - op hun broed.
SS. smaajllempke.

<

'n smooksjier es gievelstein
smoutolie, smaajtolie, m. = raapolie met reuzelvet:
hOb geer pien aon euren lien, medam? kook uuch 'n
bevrore reub in e penneke mel - en smeert euren tien
demetin.
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smuigertje, z. m 6 t s* I.
smuisteren, smuistere, zw. = smullen, snoepen:
Bertus Zwaon dee appele smuistert.
smukken, ongebr.; vervangen o.a. door sere, opsjikke.
smul, smol, m. = lekker eten en drinken: aon de zien, van de - ha:wwe; rich in - en draank vermeije
in de riek bekleijde zaol.
smullen, smolIe, zw. = lekker eten en drinken; fig.
van iets zeer genieten: de erretesop woos k(Jstelik,
veer Mbbe (devaan) gesm(Jld; de kat sm(Jlde aon de
mellek; veer sm(Jlde van die grappe.
ss. sm(Jlpartijj, -paap; metsm(Jlle.
an. sm(Jl; sm(Jller; sm(Jllerijj; gesm(Jls, gesm(Jl.
snaai, snaoj, v., -e, sniiojke = snede: met e paar --e
in ze geziech is heer devaan aofgekomme.
snaar, snaor, v., -e, sniiorke = draad van metaal of
darmen op muziekinstrumenten: doo sprong inins
'n - van z'n fiejool; toen begos 'r d'n hals oet de
warboel van --e los te weTTeke; dao is uuch, gluif
iech, 'n - gespronge = een van de vijf is komewater halen; alles op havre en snavre zette; nog:
nog mie --e op z'n fiejool Mbbe = nog meer pijlen
op zijn boog.
ss. snoorinstremint, -instermint; snoorespeul; fiejool-,
herrep-, pianosnaor.
snagker*, z. no g k e r*.
snak, snak, m., snakke = snik: tot z'ne leste - ; 't is
aon z'ne leste - = het loopt ten einde.
snakken, snakke, snakde, gesnak = a) hijgend,
heftig verlangen: iech snakde noo 't ind van de veurstelling; de j6nges snakde noo de fekansie; b) snikken,
hikkend schreien: ze kreet en snakde mer, oren achterein; snakkend reep de jang: peer! peer!
ss. ('t) oet8nakke.
an. gesnaks, gesnak.
snaoj*; snaor*, z. s n a a i; s n a a r.
snap, snap, m., snappe, snepke = a) snelle greep:
met eine - had ze 't te pakke; b) inz. in verkl. voordeeItje, voordelig koopje: medam, nump 't uuch
toch, geer Mb e snepke d'roon.
snapmeske*, 0., -s = een korte, stille mis: gaw sOndags e - in Sint-Metijs en daan de gaanse daag d'rop
oet.
snappen, snappe, snapde, gesnap (gesnapde) =
a) snel grijpen, vatten; op iets betrappen: wie die
kat nao de m(Jsj wouw - , vloog 't bieske weg; ze
snapde 't keend, zjus wie 't veel, bijj z'n ermke; eindelik Mbbe de deenders 'm gesnap; b) begrijpen:
snapstiech noe zoe get?
.
ss. vas-, wegsnappe.
afl. Onsnappe.
snauw, snaw, m., snawwe = grauw: met 'ne - zag
heer; altied die sna:wwe kOs z'n VTOUW neet langer mie
verdrage.
snauwen, snawwe, snawde, gesnawd = bits, schamper spreken: dee nuije lieraar kin neet met de janges
umgoon, altied mer sna:wwe en opspeule.
ss. oof-, touwsnawwe.
afl. snaw; gesnaws, gesnaw.
snave), snavel, m., Os, snevelke: de meelder met 'ne
piering in z'ne -.
Opm. snavel is niet zeer gewoon, bek is gebruikelijker.
snebbetig*, bn., bw. = snibb(er)ig: e - meidske; antwoorde.
afl. snebbetigheid.
snede, 1, snijj, m., -e = a) het snijden: kerrevel van
d'n ierste - ; b) insnijding, snee: in z'nen doum
had 'r 'nen depe - gekrege; verg. s n a 0 j*; nog:
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'ne - in z'n neus Mbbe = aangeschoten zijn.
[snijj; snijje]
2, sneij, v., -e, sneijke = door snijden verkregen
vorm, snee: twie sneije wittebroed en ei sneijke
roggebroed.
[snei:j; snei:je; snei:jke]
snedig(heid), ongebr.; omschreven of vervangen door
andere woorden o.a. gevat(heid), raak(heid).
snee; sneij*, z. s ned e.
sneep, ongebr.; z. k 0 m m e 1*.
sneeuw, snie, m.: de - laog dik; door de - loupe;
zoe wit wie - ; met iewige - bedek; 'r vergeit wie veur de zOn = zijn krachten en zijn gezondheid
verdwijnen snel;
ss. sniebal, -beTTeg, -blind, -kl(Jkske, -maan, -vlok,
·water, -wit enz.; jach-, poejer-, wintersnie.
afl. snieje (ww.).
sneeuwen, snieje, sniejde, gesniejd: 't regent en sniejt
doorein; 't heet d'n hielen daag gesniejd; 't waos, of
't tillegramme en keertsjes sniejde.
ss. in-, Ondersnieje.
snel, snellen; snep*, ongebr., Z. o.a. g a u w, 8 P 0 eden, h a a s ten, j at s e*, vet s e*; s nip.
snerken, snerreke, snerrekde, gesnerrek (gesnerrekde) = schroeien: TUukstiech niks? doo snerrek get;
pas op, de snerreks d'n brook, este zoe kart bijj de
kachel steis.
snerpen, ongebr.; A.N. een snerpende kou, Ma. 'n
bietende kaw, 'n bijs.
snert, snert, m. = a) erwtensoep: snert is seldootekos;
b) larie, nonsens: dat waos allemaol -, watste doo
gezag Mbs.
S8. snertboel, -ketel, -vent.
snibbe; snibb(er)ig, Z. s n i p* II; 8 neb bet i g*.
sniere*, gwl. my. = gietstrepen in hoI gegoten 8anitair aardewerk (aardew.); verg. s lie r e*.
snljbank, 8nijjbaank, v., -e of -benk = werkbank
waarop gesneden wordt b.v. van een leerlooier,
een schoenmaker.
snijboon, snijjboen, v., gwl. my. -e: de --e weurde in
dun smaal st(Jkke gesnoje.
ss. snijjboenemeuleke.
snljden, snijje, snooj en snijjde, gesnoje; in de mee8te
bet. v. h. A.N. o.a. a) met een scherp voorwerp
vaneen scheiden: 't pepier, 't vleis in st(Jkke - ;
broed - ; heer heet zich lielik in z'n vinger gesnoje =
eig. en fig.; in fibberwarie snijjt me de buim =
snoeit men; rich de haore loote - = knippen; b)
scherp zijn: dat mets snijjt neet; dat mets snijjt aon
(of: van) twie kante; c) pijn doen: 't gejiemer van dee
kraanke snooj iemes door 't hart; d) te veel laten
betaIen: doo in dat hotel zien veer lielik gesnoje; nog:
wien - = vermengen; die lijne, die serrekels snijje
rich noets; 'ne gesnoje kater = gekastreerd.
[snijje; snijj:de; snooj:; gesnllje].
ss. snijjbeer, ·kamer, -mesjien, -punt, -werrek; aof-,
door-, in-, oet-, wegsnijje.
an. snijder; snijjer; besnijje (gwl. besnijden, besnijdenis); versnijje; snijj, sneij.
snljder, snijder, m., Os, snijderke = kleermaker
(vroeger alg. gebruikelijk): de -s en de nejeersc
werrekde neet op St.-Jaokob en St.-An; Z. ook
10 e s s jet e*; de -s van VTeuger en die van aUewijl.
[snij:der; snij:ders; snij:derke] verg. s n ij j e r.
ss. snijdersfies, -prom-, prOmmenaad.
afl. snijdere (ww.).
snljdere*, gwl. in de onbep. wijs = kleermaken: 'tliere bijj • ••

SNIJDERSPROMMENAAD*
snijdersprommenaad*, v. = wandelen zonder iets te
verteren: veer maakde elike zandag 'n - en kwaome
deurstig en oetgehungerd toes; ook: -prOmmenaad.
snijj*, z. s ned e.
snijer, snijjer, m., -s in de zegsw. 'ne rare - = een
raar heer.
[snijjer; snijjers]
snik, snik, m., snikke: 'fTIlt 'ne - en 'nez(Jch; gwl.
snak, z.a.
snikken, snikke, snikde, gesnik: snikkentere vertelde
ze h(J,(jr leid; gwI. snakke, z.a.
I snip, 1, snep, v., sneppe, snepke = bekende vogel:
de kwartel, de eend, de snep, defezant; zoe zaat wie 'n
- (of: 'r is 'n -) = dronken; 2, snip v., snippe.
ss. haut-, watersnip, -snep.
II snip*, v., snippe, snipke: 't is 'n - = vinnig
vrouwmens.
afl. snebbetig, snippig.
snippel(-)*, z. s nip per ( -) en vlg. woord.
snippelviiiinsje*, 0., -s = driehoekig (papieren) bedevaartvaandeltje: 't vollek kump us al tege 'fTIlt -s
in de hand. Z. afb. biz. 335.
snipper, snippel en snipper, m., -s = klein reepje,
stukje (papier); z. ook snitse 1* en k nit s j eI*.
snipperen, snippele, snippelde, gesnippeld en snippere,zw.;z. snitseIe*, knitsjele*.
snipper-, snippelmets*, 0., -metser = kuipersgereedschap; z. een afb. bij kuiper.
snit, snit, m. = vorm, snede: aon dat kostuum zuuste
de Luiker-.
afl. snitsel.
snltsel*, m., -s, -e = snipper, afsnijdsel: ---e pepier
loogen euveraal op de grand_
ss. snitselklJrref.
afl. snitsele (ww.).
snitsele*, snitseIde, gesnitseld = in kleine reepjes,
stukjes snijden: gesnitseld pepier in alderleij kleure
wowt es struijsel gebruuk.
snodaard, ongebr.; vervangen o.a. door gemeinerik,
da(Jgeneet; verg. s n 0 0 d.
snoeien, snoeje, snoejde, gesnoejd; gwI. snijje, z.a.;
wei in ss. als snoejmaond, -tied.
snoek, snook, m. (als stofn. en als voorwerpsn.),
sneuk, sneukske: 'ne - vaange = eig.; overdr. in
het water valIen, in een plas trappen; zich ammezere wie 'ne - op 'nen huijzolder = in het geheel
niet d.i. zich dodelijk vervelen.
snoep, snop, m. =; snoeperij, lekkers: get - veur de
kinder; heer welt neet tot de jang - krijg; verg.
.
s n 0 p* I (= verkoudheid).
snoepen, snoppe, snopde, gesnop (gesnopde) = lekkernij (heimelijk) gebruiken: tuurtsjes - ; Tonia
Il'fWpde van alles.
ss. Il'fWpgood, -sente, -winkel(ke); oof-, op-, wegsnappe; z. ook s n 0 p k i e s*.
afl.ll'fWp, sn6pper,ll'fWppeers (= snoepster), sn6pperijj; gesn6ps, gesn6p; versnOppe; snOppetig.
snoeperig, z. s no p pet i g*.
snoer, snoer, v. en 0., -e, snuurke = dun koord,
dunne draad: de - is neet laank gen6g.
Opm. snoer inz. als naam van een elektrische
geleidraad. A.N. paarlensnoer, Ma. perrelekoljee,
maar smikkesnoer, z.a.
snoes, ongebr., A.N. een snoes van een meisje, Ma.
'ne sjat, 'n mous.
snoeshaan, ongebr.; A.N. een vreemde snoeshaan;
Ma. 'ne vreemden tiep, 'ne vreemde (of: rare) kwiebes.
snoet, snoets, v., -e, snuutske = a) min. het gezicht
van een mens; ook wei dierenmuil: Pie veel op z'n

SNUIF
- ; wat 'n - heet dee vent; (bekend liedje) en ze
gojen 'm de deur bij Janna oet, aordigen op die - =
heeft er flink van langs gekregen; 'n - wie 'n zijjboor = pokdalig, mottig; 't peerd kaom met z'n dow de vinster; b) als verkI. lief gezichtje; iem. inz.
een meisje met een lief gezichtje: wat heet die tach
e leef snuutske; al die awdige snuutskes op die bal
hadde plezeer.
[snl)ets; sn6etse; snuutske]
ss. verrekessnoets.
snoeven; snoever, ongebr.; vervangen o.a. door stOffe,
nieste; stOffer, nieste.
snoezig, ongebr.; vervangen o.a. door leef, sjattig,
sn6ppetig; verg. s n 0 e s.
snood(heid), ongebr.; vervangen o.a. door sleck, gemein, slecktigheid, gemeinheid, gemeinigheid.
I snop*, m. = verkoudheid in het hoofd: iech raak
dee - neet kwiet, m'n ncus lOp d'n hielen daag; z.
ve r s n 0 p.
snap = duo Schnupfen; Schu. snop = snof, verkoudheid; Kil. snof, snuf = rheuma.
II snop*, z. s n 0 e p.
snopkies*, m., -kieze = snoeper, snoepster: datmenneke is 'ne - , op gewoen ete is 'r altied aon 't fitte,
meh sjoklaat, tuurtsjes is noo z'ne gaoj.
snapkies = snoepkees? of: een vorming als lekkertand? of: iem. die aan de bas (Ma. kies) snoept?
snoppetig*, bn., bw. = a) snoeplustig, snoepziek:
e - keend; b) snoeperig: e - snuutske.
snor, snor, m., snorre, sn5rke; gebruikelijker is
knievel*, z. k n eve I.
snorken, sntirreke, sntirrekde, gesn5rrek = ronken
al slapend: de hiel nach lik heer te - ; en kiel
Publieke Werreke, dat sn(Jrrekde wie e verreke.
m(Jr- van morreke heeft in alle vormen sleept.
afl. sn(Jrreker, snlJrrekster; gesn(Jrreks, gesnlJrrek.
snorrekop, z. k n i eve I t a s*.
snot, 1, snots, m. = neusvocht: veeg dich de - van
d'n ncus; Piet Snot is een Hollandisme.
ss. Il'fWtsaap, -(koe)jang, -vent; z. de vlg.lemmata.
afI. sn6tse (ww.).
2, snot, o. = kippenziekte.
snoterbel; snotjongen, snotneus; snots*, z. s not sbe 1*; s not s n e u s*; s not.
snotsbel*, v., -belle = snottebel: e keend met 'n - ;
dat liekent wie 'n - op 'n oester = gelijkt er op,
maar is in waarde er niet mee te vergelijken.
snotse*, snotsde, gesnots = de neus snuiten, inz. de
neus snotlozend voortdurend moeten reinigen,
snotteren: snots d'n neus / met dee Il'fWP mooste d'n
hielen daag mer - .
afI. gesn6ts.
snotsellelaank*, bw. = (van huilen) met tuiten: en
daan mer kriete - /
snotsneus*, v., -neuze = eig. een neus die veel snot
geeft, een neus met een snottebel: 'ne kleine j6ng
'fTIlt 'n - ; pak d'ne zakdook, de Mbs 'n - ; fig. snotjongen: zoe paar sn6tsneuze Mbbe daan 't groete
woord.
snotsvink*, v., -e = kind met een snotneus; ook weI
= snottebel; spott. van een of andere obscure
familie: Wie het dee moon? Knoupjaan. Wie het die
vrouw? Knuddel-in-de-mouw. Wie het dat keend?
Sn6tsvink.
snottebel; snotteren; snoul*(-); snugger, z. s not sbel*; snotse*; snuif;"ntigker*.
snuif, snouf, m., snuifke: - woort toen v(J,(jl gebruuk;
num dich e snuifke; heer krijg 'ne - = standje.
ss. snoufpot; fiejoelesnouf.
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SNUIFDOOS

SOPJEES*

snuifdoos, snoufdoes, v., -doeze: haos aUe ajdsjes
hadden 'n - met 'n boen d'rin en 'ne b6nte zakdook.

'n snoufdoes
snuit; snuiten, z. s n 0 e t; s not t ere n, s n u iyen, oetsnouve*, snotse*, (van een
kaars) s m 0 k k e* .
snuiven, snouve, snoufde, gesnouf (gesnoufde) =
a) snuiftabak gebruiken: De Broeders, die toen neet
mochte rouke, snoufde sterrek; b) de adem hoorbaar
in- en uitblazen door de neus: snouventere van de
gif kwaom heer de kamer in; c) (de neus) snuiten:
snouf d'n neus (oet).
ss. snouftouwbak; (boers) sjnoefplak = zakdoek;
oet-,opsnouve.
afl. snouver; gesnoufs, gesnouf.
sociaal, sosjaal, 1, bn., bw.: sosjale rechvierdigheid;
- dinke; 2, m., sosjale = socialist.
In beide gevallen ook s j 0 s j a a I.
socialisme, sosjalisme en sjosjalisme, o.
socialist, sosjalis, m., sosjaliste, sosjaliske: de Kattelieke en de Sosjaliste j ook s j 0 s j a lis.
afl. sosjalisties, sjosjalisties.
societeit, sjosseteit, v., -e = gezelschap, vereniging:
het gebouw; de leden: ellik jaor weurden hijj nuij
-e opgeriech; 'n jong - heet us deze zomer 'n hiel
aordigfieske aon de hand gedoon; De Groete - ; de Mommes.
soek! soek!*, Iokroep voor honden.
soe(-)*, z. ook sou (- ).
soep, sop, v., soppe, sapke = vloeibare kost: eet d'n
- oet; 'nen telleur - ; e lekker sopke; zoe - , zoe
breuj = 't een, de een is niet beter dan het ander,
de andere; de - is de breuj neet weerd = de kool is
de soep niet waard; de zuls dao gein vette soppe
van koke = niet veel voordeel mee behalen; dat is
'ne goje inde
die heeft het buskruit niet
uitgevonden.
ss. sopjas, -kokerijj, -lepel, -lui, -terrien; boene-,
errete-, mellek-, reubesop enz.; z. ook sop b roo r*.
soepap*, v., soepappe> fr. soupape = veiligheidsklep.
soepgroente, soppegreun, O. en soppegreunte, v.: op
d'n hiele merret is gei soppegreun te kriege; Z. ook
sop per ij j e*.
soepkaart(je), soppekaart, v., -e, gwl. verkl. soppekeertsje = kaartje dat recht geeft op een portie
soep: eder gezin kreeg twie soppekeertsjes van de
konferentie van St.- Vincentius.
ss. Mommessoppekeertsje.
soepkip, sophin, v., -hinne: oetgelagde hinne zien good
veur sophinne.
soepvlees, soppevleis, 0.: 't - is zoe tej, 't is neet
te ete.
sofa, sofa, m., sofaas = rustbank, (kleine) canape:
lek dich get op de - . vero.
solfel*, v., -s = klap, opstopper; uitbrander: 'n kriege.
soffel, wrs. hetzelfde woord als het oorspr. Hebreeuwse sof = tegenslag.
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soiree, z. s war e e*.
sok, zok, m., zokke, zokske = a) korte kous; in deze
bet. ook v.: witte zokskes; e paar wolle zokke; z. ook
bee r; b) zeurkous, in deze bet. ook v.: 'nen awwe
(of: 'n aw) - ; c) gezeur: sjeij toch oet met dee -;
iech gluif dee - neet van deen awwe - ; nog: van
de zokke goon = bezwijmen.
SS. kinderzokskes; hiere-, winterzokke.
afl. zokke (ww.); zokketig.
sokes* of sokus*, m., sokese, sokusse = suI: wat kin
me aanders verwachte van die sokusse?
sokes hetzelfde woord als het in W db. vermelde
sokses (= sukkel)?
sOkker(-)*, z. sui k e r ( - ).
s6kkerendors*, m. = gesmoIten en gestolde suiker
b.v. op een taart en ,,'nen opzat" aangebracht.
sokkerendors
fr. sucre d'orge = sucre prepare a
I'eau d'orge? of = sucre tors = gedraaide suiker?
Schu. vermeldt dit woord bij suikerpenijn = gedraaide suiker.
soldaat, seldaot, m., -e, seldaotsje (seI- = s;,I-):
- weurde; door de -e woort kemedie gespdold;
selddotsje speule.
Opm. Gebruikelijker, maar enigszins min. was
vroeger piejot; spott.-deftig s a I d a 0 t.
ss. seldaoteleve, -pekske; heil-, hospitaolseldaot.
soldenier, soldeneer, m., os: toen versjeen d'n hertog
met 'nen houp -so
solderen, soldere, zw.; reeds vroeg voorkomende in
een oud liedje: soldere, soldere, de ketel is kepot;
Z. k e tel.
afl. soldeersel.
solfer, soUefer, m. = zwaveI: 't ruuk hijj nao - .
ss. solleferbl6m.
afl. sollefere (ww.), solleferechtig, solferig.
Opm. solfer(-) vervangt bijna steeds zwaveI(-); z.
echter z w e gel ( est e k )*.
sofferen, soUefere, zw. = zwavelen d.i. a) met zwaveldamp bewerken: e wienvaat - ; b) zwaveldamp
verspreiden: de kachel solfert, de voch is touw; 't
solfert hijj, ruukste 'tneet?
sollen, ongebr.; vervangen o.a. door vare met iemes.
som, som, v., somme, sumke = a) rekenkundige
opgave: iech kos die som neet oetkriege; lestige somme; de proof op de -; b) getal door optelling ontstaan: de - van 11 en 13 is 24; c) bedrag:'n vasteelik jaor betaole.
Opm. Naast som hoort men thans veeIaI som, v.,
somme, somke.
somber, somber, bn., bw. = duister, donker; fig.
droevig: 't is - weer; 'ne -en daag.
afl. somberheid.
sommige, sommige, vnw. en telw. bn. en zelfst.: (luij) gluifden 'tneet.
soms; somtijds; somwijlen, soms; s6mtieds; somwijle, bw.: - waos heer poepzaat.
sonate, sonnaat, v., s6nnate(s): 't orkes spdolde'n van Beethove.
ss. fiejools6nnaat.
soort, soort, o. en v., -e, seurtsje ='a) mensen, voorwerpen enz. met een gemeenschappeIijk karakter:
alderleij soorte (van) eerappele, (van) luij; b) aard:
dee, die, dat is van e good - ; - zeuk -; nog: dat is
seurtsje = gemeen volk.
ss. soortgeliek, -naom.
afl. soortelik; z. ook s 0 r tim e n t.
sop(-)*, z. so e p ( - ) en vlg. woord.
sopbroor*, m., -breurs = spott. kloosterbroeder.
sopjees*, z. sou s pie d S.
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SOPPEN

SPANGE*

soppen, soppe, sopde, gesop (gesopde) = indopen:

kQ1't d'f'0p zaote ze same hun sneijkes broed in hunne
koffie te -; aardew. a) nat ongebakken aardewerk
in kleipap of water dompelen of met water bevoehtigen om te garneren; b) droog ongebakken
aardewerk met petroleum aldus behandelen om
seheuren op te sporen.
sopperijje*, my. = soepgroenten: de - koch ze op de
me1'1'et van e mOOifwief.
sortie*, m. -s = uitgang; uitgangskaart; Iiehte
avondmantei.
sortiment, sortemint, in de bet. van ass01'timent
ongebr. Blijkbaar heeft onder invloed van soon
dit sOf'temint « fro assortiment) de uitspr. SOOf'temint en de bet. van soort, hetgeen Iijkt op (meest
ong.) gekregen b.v. met e soo1'temint deftigheid,

spaarzaam, spaorzaom, bn., bw.: erreg -

waos z'n
Vf'OUW noeneet, meh ze goojde OOorum ouch neet 't geld
de vinster oet.
afl. spaorzaomheid.

I spade (sehop), ongebr.; z. spa.
II spade (laat), ongebr.; gwi. laat.

braafheid, sjiek enz.
souper, soepee, m., -s, soepeeke: 'ne - in de f'ed6t.
ss. gaajssoepee (met gans als hoofdbestanddeel).
afl. soepere (ww.).
8Ouspieds, sopjees, my. = a) voetriempjes: heef' df'oog

de ierste brook met "souspieds" in Mestf'eech, later
zagte de luij "sopjees"; b) slobkousen: 'ne sjieke
vent, dee in de zomer aUied witte sopjees aonhad
(klemt. op sop-).
soutane, soetan, v., -s (met klemt. op -tan) = toog:
pestoer, geer hOb euf' - voel gemaak.

'n heujespang
spalier, spalleer, o. en v., -s of spallere = latwerk
van leibomen.

ss. spalleerboum.
spalken, ongebr.; vervangen o.a. door Wsse losse
plenkskes (of: in de gips) zette, (van een varken)

opespliete.
I span, spaan, m. = afstand (2 dm) tussen pink en

duim: ei, twie - bf'eid; ze zal neet wieke, nog geine
- ; nog: (knikkerspel) als uitroep: spaan! of spaan
euverl indien twee knikkers op een spanbreed van
elkaar liggen.
II span, spaan, 0., spane = a) gespan inz. in ss. als
ein-, twie-, veerspaan; z. e ens pan; b) een tweetal: 'n aof'dig -, die twie jangluij, pas geangazjeef'dl
spanbroek, spanbrook, v., -breuk = nauwsluitende
broek: vf'eugef' wog me op deen OOag de snijders met
spanbreuk, sopjees en e sWk in de kraag.
spanen, omsehreven met vaan spien; z. s pie n I.
spang, spang, v., spaange en spange, spengske =
speld (in de bet. vangesp ongebr.): mettwie spaange

't kleid vassteke; me kin 000 'n -

'nespaan II
souvenir, soevenier, m., -s, soevenierke = a) aandenken, herinnering: van deen ief'ste maan van hMr
Mb iech altied 'ne goje -; b) herinneringsgesehenk,
-teken: e kf'aomke boeste alderleij -s kos koupe.
spa(de), ongebr.; z. s e hop: gein ei keend wis, wat

'n spa waof', OOt hedde veer hijj 'n sjop.
spaak, 1, spaak, v., spake: de spake van 't f'aad.
2, sproot, v., sprote: de boer duijt met aon de (f'ajer- )

hUf'e valle =

uiterst stil; 't is slech spaange zeuke in d'n duuster
(of: d6nker) = een onmogelijke taak; pf'eke wie 'n
kever op 'n - = lange redeneringen houden; laot
us 000 mer e spengske aon steke = een speldje bij
steken, laten wij van dat onderwerp afstappen.
ss. spaangekop, -kosse; heuje-, kravattespang (= dasspeld).
[spa:ng; sp~nge; spbnge; spe:ngske]
afl. spange (ww.).

SPf'ote.
3, speik, v., -e (Jaspar): ein - waos kepot.
speik = duo Speiehe; Gents: speke.
I spaan, spien, o. = krullen (van hout); z. s pie n*.

Opm. In de bet. van dun, buigzaam hout in 't Ma.
ongebr.: A.N. sehuimspaan, Ma. sjuimlepel; A.N.
roeispaan, Ma. f'oejf'eem.
II spaan*, z. spa n I.
spaander, ongebr.; gwi. splinter en in het my. spien,
z.a.
spaangeboum*, z. spa n g e boo m*.
Spaans, Spaons, 1, bn., bw.: -e griep, peper, vleeg;
't ging dao - touw = verkeerd, sleeht; OOt kaom
miech zoe - veuf' = vreemd-verkeerd; z. ook
a n k e r; 2, o. de Spaanse taal: dee kint Ff'ans wie

de kooj-.
spaarbauk, spaorbaank, v., -e: get op de -

- van de Gemeinte.

zette; de

e spaangekosse

spange*, spange, spangde, gespank (gespangde)
spelden: iemes get op de mouw - (of: iemes get
opspange); ook spa a n g e.
ss. op-, vasspange, -spaange.
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SPANGE-OFSPAANGEBOUM*
spange- ofspaangeboum*, m. = volksnaam in vroeger dagen voor een ceder in "d'n Ingelsen Hoof".
spange- of spaangegeld*, o. = speldegeld inz. extrabeloning voor een meid.
spange- of spaangekop*, m., -kop: e vlekske zoe groet
wie 'ne spaangekop = zeer klein; 't is geine - weerd
= niets; ruizing um 'ne - = om een kleinigheid.
spange- of spaangekosse*, 0., -s = speidenkussen:
boe is 't -? vroog de snijder aon z'n vrouw.
spanjolet, v. niet zeer gebr.; gwi. pOmp ( = draairoede
of sluitboom van een raam), z.a.
spannen, spanne, spande, gespanne = a) uitrekken;
strak, stijf zetten: de touw get miejer - ; de baog - ;
de baog kin neet altied gespanne :den; d'n haon van 't
geweer - ; b) tuigen en voor de wagen zetten: de
peerd achter de wagel - = iets averechts (verkeerd)
doen; c) drukken en knellen: die brook spant diech
te zier; 't zal-, nog mie es 't gistere heet gespanne =
heftig, heet toegaan; op gespanne voot met iemes
:den (of: stoon) = in onmin zijn; nog: noe zien veer
gespanne = goed voorbereid, klaar, gereed.
ss. spanbrook, -Teem; aon-, in-, oetspanne.
afi. spanning; spannetig.
spannetig*, bn. = spannend: 'n --e brook; 'ne --e jas;
de jas is get - in de r()k.

'ne spanreem
spanriem, span- of spaanreem = schoenmakersriem: de spaanreem van me vajer kint de maot van
miene T()k; met de spanreem kriege.
sp801(-)*; spaor*; spaore*, spaor(-)*, z. s pel e n,
s pel -; s p 0 0 r I; spa r e n, spa a r ( - ).
spar, ongebr.; gwi. den.
sparen, spaore, zw. = a) zuinig omgaan met; op zij
leggen: ze hadde good gespaord veur d'n awwen daag;
dat spaorde tied = won; spaort, liert, doot get, dan
hObt g'T, kint g'r, zeet g'r get; b) niet doen: die
meujte kinste dich - ; c) ontzien: dink d'raon, de m6s
die kleinekes get - , de groete j6nges Mbbe veurnaomelik sj()ld.
ss. spaorpot; oet-, opspaore.
afI. spaorzaom; spaorder; bespaore.
I spat, spat, o. = aderspat: dat peerd heet 't - .
ss. z. spa tad e r.
II spat, spat, v., spatte, spetsje = vocht- ofvuildeeI:
d'n brook zit vol spatte (gwi. sprinkele).
Opm. Het woord is niet zeer gewoon en wordt als
Hollands aangevoeld. Uit het A.N. is zeker overgenomen de ss. spatbord. Men zegt gwi. sprinkel.
spatader, spataojer, v., -s = verwijding van een
bIoedvat: dee las van -s heet, moot eUestikke kouse
drage.
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SPEELVOGEL
spatle, spasie, v., Os, spasieke = tussenruimte: deis te klein; de walle k6ste dao blieve stoon, umdat bijj
de Slevrouwepoort mie - waor.
spatten, spatte, spatde, gespat = in delen, druppels
rondvIiegen, doen rondvIiegen: oetein - ; met water

-.
Opm.

Evenals spat II niet zeer gewoon; gwi.
een woord als sprinkele.
spazele*, spazelde, gespazeld = kniepoten; ook: met
de voorpoten en een achterpoot vastmaken aan de
buikriem: 'nen deur m6s gespazeld weurde, dee leet
neet met zich speule.
spaansel
spansel (=
spazele afl. van spazel
iets dat gespannen is); Kii. spansel = fascia.
spebak*, 0., spebakke, spebekske (spe- = spee-) =
speenvarken: heer had uigskes wie e - .
spebak < speen- + bak (= varken).
Bijvormen zijn: speenbak, speetbak.
specerij, gwi. kruijerijj, v., ofschoon speserijj, v. niet
geheel onbekend is.
specht, spech, m., spechte, spechske = bekende
vogel: 'ne greune - .
speciaal, spesj(i)aol, bn., bw. (spe- = spee-) =
bijzonder, in 't bijzonder: heer is m'ne -e
vrund; - belas met 't touwziech; iech kin 'm - (of:
in 't -).
specie, 1, spesie, m. en v., -s = metaaI, metaaImengsel, klokspijs; 2, mortel in ss. als metselspesie;
z. verder s p ij s.
specu(-), z. s p e k u ( - ).
speech, spietsj, m., -e, spietsjke = toespraak, rede:
'ne - hawwe op broet en broedegom.
afl. spietsje (ww.).
speechen, spietsje, spietsjde, gespietsj: good kinne-.
afl. spietsjer; gespietsj.
speeksel, ongebr.; z. s p e i j*.
specldoos, speuldoes, v., -doeze = muziekdoos: van
More neef kreeg de aw tant 'n nuij - met wei twintig
stOkskes.
speelgoed, speulgood, o. = dingen om mee te speIen
voor kinderen: met Sinterklaos kochte ze in Aoke get
- veur de kinder.
ss. speulgoodkraom, -winkel.
speelmakker, z. s pee I n 0 0 t.
speelman, speulmaan, m., in de zegswijze: hijj orreges lik 'ne - begraove = 't is hier stil, of (volgens
Breuls): gezegde, als iem. bij een struikeIing een
sprongetje maakt (ter ere van de speelman); d'n
eine - is d'n andere wei 'n deunsje weerd = standgenoten mogen zich onderling weI helpen; de --zit
nog op 't taak = ze zijn in de wittebroodsweken.
speelnoot, speelmakker, speulkammeraot, m., -e:
veer waore vreuger --e.
speelplaats, speulplaots, v., -e: de j6nges spa()lde naoluiperke op de - van de Broeders.
speelreis, speulreis, v., -reize = huweIijksreis: de waos naturelik nao Paries.
speelruimte, speulruimte, v. = speling: get - laote.
speels, 1, speuletig, bn., bw.: e - keend of 'ne speulvogel; 2, spaols, bn., bw.: de j6ngste is get - , meh
dat is neet erreg, heer liert good.
Opm. speuletig is thans aan het verouderen, was
echter het gewone woord.
speeltafel, speuItaofel, v., -s = a) tafel om aan, om
op te spelen: e mahoniehoute speultMfelke stOOg in
d'n hook van de kamer; b) het spel: heer heet z'n hiel
fortuin aon de - verlore.
speelvogel, speulvogel, m., -veugel = kind dat graag
speelt: datj6ngste is 'nen echte-.
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SPEELWERK
speelwerk, speulwerrek, o. = a) mechanisme, raderwerk in een muziekdoos, van een klokkenspel: 't van de klok is kepot; b) kinderspel: iech uk diech,
tot aUes, watste tot noe touw hObs gedoon, eigelik - is.
speen; speenvarken, z. dee m*, lot s j*; s p eb ak*.

'ne speerhaok van 1725
speerhaak, speerhaok, m., -e of -hatik = klein, van
twee horens voorzien, aambeeld, vroeger door kuipers gebruikt.
speij*, m. = speeksel: plak 't met get neuchtere - ;
Nikske doog nog ins good - aon ze potloed en begos
te sjrieve.
speijaojer*, v., -s = luchtpijp: 'n inflammasie op de
- = bronchitis b.v. heer heet op Klavarie gelege
met 'n inflammasie op de speijaojer.
speije*, speijde, gespeijd = spuwen n.l. a) speeksel
uit de mond opgeven: op de grOnd - ; dee speijt ouch
neet in e glaas wien = die houdt van een glas wijn;
dao heet 'ne joed gespeijd (een gaatje in kous of
kleren); b) braken, opgeven: blood - ; vuur en vlam
- = fig. zeer boos zijn. Z. ook tee n I.
ss. speijbekske (= kwispedoor); oetspeije.
ss.-afl. bloodspeijing.
afl. bespeije; gespeijs, gespeij.
speijmeij*, v., -e = misselijk iem., een "fluim": dee
kerel dat is 'n - , e speijpoejer (of nog platter:
e kotspoejer).
speik*, z. spa a k.
spek, spek, o. = a) laag onderhuids vet: - met eijer;
get - van 't verreke; met - sjete = pochen, overdrijven; dee sjut neet met - , dee sjut met hiel
verrekes; z. ook be k; b) gom of gelatine met suiker als snoepgoed: krissie, - en johannesbroed verkoch ze aon de kinder; z. een afb. bij suikergoed.
ss. spekbOkkem, -haok, -kook, -nao(l)je, -pannekook;
sjinke-, verrekesspek.
ss.-afl. spekvreter, -slachter(ijj).
afl. spekechtig.
spekbraoj*, v., -e = stuk, reep (gebraden) spek; ook
weI: spekpannekoek: 'n sneij roggebroed met 'n - ;
de - smorreges vreug moot dene veur e fOndemint te
gete; z. ook bra a i.
spekjood, spekjoed, m., -e = jood die zich niet aan
de rituele voorschriften houdt.
spekkamer*, spekkamer, v., -s = arrestantenlokaal:
aUein es me 'n nach in de - had gezete, dan woort me
pas 'ne bOrreger van Mestreech.
spekkamer <fr. chambre des suspects? Het woord
komt ook elders in Nederland voor, vooral in
Zeeland.

SPELEN
spekmenneke*, 0., in devero. zegsw.:veur-loupe =
voor kaas en brood er bij zitten, geen invloed
hebben.
spekpiemel*, m., -s en -e, min. = spekslager.
spekslager, spekslachter, m., -s: dao waore -s die
mer 'n haaf verreke slachde en dao genog aon verdeende.
ss. spekslachtersvrouw, -winkel.
spektakel, Z. pi s t a k e 1*.
spekulaas, spikklasie of spikkelasie, m. = bruine,
harde koek inz. Sinterklaasgebak: e menneke van of e spik(ke)lasiemenneke.
ss. spikklasie-, spikkelasiemaan, -menneke.
I spekulatie, z. s p e k u I a a S.
II spekulatie, spikkelasie, v., -s = handelsonderneming met veel risico: vd61 geld heet 'r verlore met
alderleij -s (gwl. met spikkelere).
spekuleren, spikkelere, zw. = a) kopen en verkopen
met groot risico: in koffie - ; b) kopen of trachten
te verwerven; kansberekeningen maken: op de
errefenis van z'nen n6nk spikkeleerde 'r, meh dee
wouw mer neet hiemele; op de sjt6mmigheid van 't
publiek -; c) soezen, suffen: gaanse daog zit heer op
z'n kamer te -.
SS. oetspikkelere.
afl. gespikkeleers, gespikkeleer.
spekvreter, spekvreter, m., -s = eig.; inz. voorkomend in het spotrijm: Hollender, Braobender, spekvreter, koekoek!
spel, speul, 0., -e of speuler of speulder, spatilke;
in de meeste bet. van het A.N. o.a. a) ontspanningsbezigheid: dat waos mer - (of: veur de speule);
dam-, kaartspeul enz.; e spd6lke kaarte = een
partijtje kaarten; geWk in 't - hObbe; dat is gewonne - ; hoeg - speule = eig. en fig.; b) stel voorwerpen nodig voor een spel: twie -e kaarte; c) het
spelen op 't toneel: 't stel - van deen akteur; d) het
maken van muziek: ze - op de piano waos zOnder
geveul; e) gemakkelijke bezigheid: dat werrek is mer
- veur hiiOm; f) speling: de deur geit slech open en
touw, ze heet te wienig - ; vrijj - hObbe = volle
vrijheid; nog: dat is weer 't aajd spdolke = hetzelfde
liedje; vdol spdols make = herrie maken, opspelen,
last veroorzaken, verg. A.N. s p u I ( s); dao hObste 't - = daar beginnen de poppen te dansen;
dee, dat blijf boete - = die, dat rekent niet mee.
[speul; speule; speuler; speulder; spao:lke]
ss. speulregel; apespeul, bieste-, dam-, kinder-, kaart-,
klokke-, orregel-, pianospeul enz.; breek-, brekespeul
of speulbreker.
spelbreker, 1, breekspeul, brekespeul; z. brekes pel.
2, speulbreker, m., -s.
speld(-), Z. spa n g ( - )*, spa a n g e ( - )*.
spelen, speule, spatilde, gespatild (afw. WW.V. o.t.t.
diech spaOls, heer spatilt; geer spaoJt; geb. W. my.
spaolt); met meestal dezelfde bet. als het A.N.
o.a. a) vrij en luchtigbewegen, zich bewegen: de
wind spdo/t door de blajer; dat spdolde mich door de
kop = voortdurend eraan denken, of: flauwtjes
zich herinneren; b) zich met een spel bezig houden:
Greet broch hdor dochterke met, um met Pieke te - ;
euverluiperke - ; met iemes - wie de kat met de
moes; c) lichtzinnig omgaan: met z'n gezOndheid-;
met vuur - = eig. en fig.; d) muziek maken op
een instrument: (op de) fiejool - ; van 't blaad - ;
e) een toneelstuk spelen of erin medespelen: De
Lauwer spaOlde deen aovend Trijn de Begijn; 'n rol
- ; d'n onsjoldige - ; de verdrokde OnschOld - =
doen alsof; nog: mevTOUW tegen hMr - = onder397
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danig steeds mevrouw zeggen; get nao binne - =
opeten.
[sp~ule; spao:lde; gespaO:ld; spaO:ls; spaO:lt; verg.
spoelen.
ss. z. de vorige lemmata, speeldoos enz.; speulenderwijs; opspeule.
af!. spt'i,older, speuler; speuletig, spools; gespMls,
gespeuls, gespeul; speuling; z. s pel i n g en verg.
s poe Ii ng.
spelenderwljs, 1, speulentere, bw.: dat eksame deit
heer - .
2, speulenderwijs, bw.
speIer, 1, spaOlder of speuler, m., -s = iem. die
speeIt inz. in bet. b: de -s koste neet oetsjeije;
spaOlster, ofspeulster, v., -so
spMlder met stoott. en speuler met sleept.
Opm. De vormen speuler, speulsterverdringen thans
enigszins spdOlder, spMlster.
ss.-af!. kaartspdolder, -speuler, -spMlster, -speulster.
speling, 1, speuling, v. = speelruimte: dao is nog gen6g; - hObbe. [sp~uling]
2, speul; z. s pel.
Opm. De zegsw. speIing hebben luidt veelal ook
spools Mbbe.
spelonk, spel6nk, v., -e, spelunkske: laot d'n herinneringe triJkgoon nao Sint-Pieter, z'n ~ en z'n lekker
wandelinge langs de berreg en de Maos.
spendere*, z. s pIe n d e r e*.
spenderlk*, z. s j pen d e r i k*. Een afl. door -erik
van spinne, spenne (A.N. spinnen).
spenen, spiene, spiende, gespiend = a) van de borst
afnemen: is 't kinneke al gespiend? b) ref!. zich onthouden van: van e borrelsje eliken daag moot iech
miech - in 't vervoUeg; nog: (vrij ongewoon) =
met de speen voeden b. v. geer wet toch, dat de z6n 'm
(n.I. de maan) spient.
spentlicht, z. s pin s lee c h*.
sperwer, sperrever, m., -s, sperreverke = bekende
roofvogel: 'nen opgezatde - ; ouge wie 'ne - ; de -s
zien zoe vaal, zoe gemein.
ss. sperreversnes, -ouge.
speul(-)*; speun, z. s pel ( -), s poe I ( -); pi v 0*.
speuren, ongebr.
spiegel, spiegel, m., -s, spiegelke: de gaansen daag
veur de - stoon; de - van 't water = gladde
oppervlakte; nog: iech gaon 'm e breefke sjrieve, wat
'r aon z'ne - kaan steke = dat hij niet zal verwaarlozen.
[spiegel; spiegels; spiegelke]
ss. spiegelblaank, -eij, -glad, -glaas, -kas, -pos (=
penant z.a.), -roet, -sjrif; brand-, hand-, sjeer-,
twaletspiegel enz.
af!. spiegele (ww.).

spien
spicgclklaar, spiegelklaor, bn., bw.: de wijjer laog
dao - , d'n hiemel dee waos blouw; zeIfst. in: mer
kump e winsje, weg is alle - = heIderheid als een
spiegel.
spieker"', z. s p ij k e r I.
spien"', o. = houtkrullen: veur de kachel aon te make
gebruukde me vMl - ; e beelsje in - verpak; woe
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gehouwe (of: gesjaof) weurd, dao velt al e spiensje (of:
velt spien) = waar gehakt wordt, vallen spaanders;
z. spaan I.
[spie:n]
spaan. Ak. spien; Schu.
spien is verzamelnaam
speen.
spiene*, z. s pen e n.
spier, spier, 1, v., -e, spierke = bekend menselijk
orgaan: ze vertrok gei(n) - (in hMr geziech); gei(n)
- vertrok (in MOT geziech); 'n - sjdOre; in slagerst. heeft spier de bet. van onderrib; z. rib en
alb. bij beest; 2, 0., -e, spierke = scheut, balm:
met e spieTke graas in z'ne mOOd; heer kreeg niks te
zien, gei spierke = de geringste kleinigheid.
ss. spierpijn, -wit; hart-, heup-, graas-, struspier.
ss.-af!. spierverlamming.
af!. gespierd.
spiering, spierling, spiereling, m., -e = a) zeer mager
iem.: zoe'ne (magere) - kingemekelik euveraal door;
b) slinger in het reidansliedje, men vormt bij het
zingen een lange rij of slinger: -e/ ~I rijj mer
door de mestem, aUe jonges/meidskes douge neet en de
jOnges/meidskes zien de beste.
spiernaakt, ongebr.; gwI. poddel-, polkernaaks.
spietsj(e)"', z. s pee c h ( en) .
spiezc, spieze, in de zegsw.: get in de - hObbe, kriege,
hawwe = in de gaten.
spijbelen, ongebr.; z. pIe n k e"'.
I spljker, spieker, m., -s = a) wIder; inz. de zolder
met een duiventil: heer zit op z'ne - = is thuis;
b) sierduif, geen reisduif.
[spieker; spiekers]
ss. doevespieker = zolder met duiventil.
II spljker, ongebr.; steeds nagel, maar natuurlijk weI
in de geleerde ss. spiekersjrif.
spijkeren, ongebr.; steeds negele; z. nag e len.
spijl, ongebr.; gwI. stang, staaf, lat.
spljs, spijs, v., spijze, spijske = a) voedsel: verandering van - brink nuijen appetiet; b) specie inz.
taart- of vlabelegsel: dao is wienig - op de vlaoj,
't is ein "dik van leer en dun van smeer".
ss. klok-, VTochtespijs.
ss.-afI. spijskokerijj, -vertering.
spiJt, spiet, 1, m. = verdriet, leedwezen, berouw:
- van get hobbe; tot m'ne gToete - waor iech neet
toes; 2, vz. = ondanks: - 't slech weer bin iech toch
mer gekOmme.
[spiet]
af!. spiete (ww.); spietig.
spijten, spiete, speet, gespete (afw. ww.v. o.t.t.:
't spit) = verdriet ofleed veroorzaken: 't spit miech
zier, zeisneet toes, m'nhier; datzal dichnogins - =
berouwen; dat deit miech - = dat spijt mij
(contaminatie ).
[spiete; sp~et; gesp~te; spi:t]
spiJtlg, spietig, bn. = verdrietig, jammer: heh, wie
-I noe kin heer venaovend neet kOmmel
af!. spietigheid.
spijzen, spijzigen, ongebr.; gwI. ete geve, vore of een
ander woord.
spik*, o. en m. = a) gemalen mout; z. m 0 u t; b) =
spikkeI, vlekje, stipje: dao zit - in de spiegel.
spikk(c)lasie*; spikkelere*, z. s p e cuI a a S; s p eculeren.
sp1l, speI, v., spelle, spelke = as waarom iets draait:
de - van de meulestein; ze had zich neet gekret8 aon
- of raad (n.l. van het spinnewiel); overdr. heer is
de - , boe alles um dTejt.
spDlen, z. v e r s pill e n.

<

SPION

I SPIN
I spin, spin, v., spinne, spinneke = bekend dier:
'n dikke lielike - kTOOp euveT de grond; bij verg.
dat meidske is 'n - = hatelijk, kwaadbrouwend,
onaangenaam schepsel; zoe nijdig, zoe gi/tig wie 'n
-weuTde.
ss. spinneweb, -gewee/sel; kTUusspin.
II spin*, z. s pin d e.
spinazie, spinnazje of spenazje, m. en v. (spe- = spa-):
- met gebakke eijer; met de - is 't dit sezoen gedoon,
ze begint te sjete.

spinneweb, spinneweb, 0., -webbe: euveraal in de
heuk van de kamer hOnge ----JWebbe.
Opm. Vroeger was het gewone woord spinnegewee/sel.
spinneweefsel, spinnegeweefsel, 0., Os: e - Mt tegeswOOTdig e web.

e spinnewiel 0/ spinTaad

'n spin II

spinde, spin, v., spinne = spijskast; (vensterloze)
afgeschoten bergruimte: de gToete - van de achterkamer WaOT eigelik e SOOTt kemerke zander vinsters,
wat gebTUuk WOOTt VeuT aldeTleij pTOlleboel achterhous
te zette. Kinderliedje: Nina kinneke, pepeke in 't
spinneke.
spinneoeweefsel*,
z. s pin new e e f s e I en
spi nnewe b.
spinnejeoer*, m., -s = spichtig, broodmageriemand.

'ne spinnekop

spinnewiel, spinnewiel, 0., -e: e paaT steul en e - en
'n gToete tao/el.
Opm. Uit het A.N.; z. het vero. s po 01* (A.N.
spoel) en het vlg. woord en verg. wi e 1.
spimaad*, 0., mv. is ongebr. = spinnewiel: aon ' t zitte.
spinTaad = duo Spinnrad.
spimao, ongebr.; gwl. spinnegewee/sel.
spimokken, sjpenderik, m., z.a.
spinselik* of spinsetio*, bn. = gierig, inhalig: bijj zoe
- vollek gaon iech neet Ilene.
spinselik, spinsetig, verwant met Keu. spingse =
genau zusehen.
spinsleech*, o. = wasdraad, -Iont in rolvorm aan
een lange stok bevestigd inz. voor het aansteken
der kaarsen in de kerk: de koejanges hadde van de
kOster get - gekTege, veUT in de beTTeg te goon.
spins « spints
spint = vet +
spinsleech
tussenklank s) + leech (= licht); z. ook Wdb. i. v.
spende, waar echter aIleen spentlicht wordt verklaard als ss. uit spint (= spinde) en licht. Ak.
spenklet = Wachsfaden, Wachsstock; Schu. spendeken = gewaste koord.

<

<

0/ raagbol

spinnekop, spinnekop, m., -kop = eig.; min. valse
vrouw, vals meisje; naam van een bepaald soort
suikergoed (z. afb. bij suikergoed); raagbol.
spinnen, spinne, spinde, gesponne; (van kattengeluid) gespind = a) draden maken: gaTe - j zijj
bijj get - = voordeel, winst behalen; b) een
snorrend geluid maken: de kat die zit te - ; bekend
kinderversje: bizze-bizze-bame, de kat zal kTame, d'n
hOnd zal spinne, bTUudsje te winne, hamelsblok, pietersklok, s16k alles op en d'n deksel d'Top.
88. spinnewiel; spinTaadj kattegespin.
ss.-afl. gaTe-, ketoen-, wol-, zijjspinner(ijj).
afl. spinner, spinster; spinneTijj; spinsel; gespins,
gespin.

e spiejuunsje b

spion, spiejoen, m., -e, spiejuunsje = a) bespieder:
dao waOTe viWl -e in de stad; b) vensterspiegeltje:
ze zaot weer in 't spiejuunsje alles in de stroot oet te
spiej6nere.
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spioneren, spiejonere; z. een voorbeeld bij spion.
spiraal, spiraol, v., -e, spiraolke: in dee koker zit'n-.
ss. spiraolveer.
spiritus, sperretus of sperretes, m. (-re- = -ra-) =
wijngeest: e fleske -.
ss. sperretusfles, -k6mfoer, -lamp, -vlam; brand-

sperretus.

I spit, speet, 0., spete = puntig ijzeren staaf, waaraan vlees wordt gebraden: dan braojt ger wie 'n hin
aon 't - in de ketel! (n.l. de hel).
II spit, spit, O. = bekende reumatische aandoening:
't - hObbe; z. k rem e r t j e.
I spits, spits, 1, bn., bW.; spitser, spitste = a) puntig
scherp uitlopend: 'ne -e punt; 'n -e neus; b) met
scherpe trekken: ze zuut get - oet nao die zwoer
bevalling; nog: get - kriege = kIaar krijgen; 2, v.,
-e = puntige top: de - van d'n tore; get op de drieve = daaraan de scherpste vorm geven; 3, m.,
-e, spitske = spitshond: heer wouw 'ne - Mbbe,

geine poedel.
ss. spitsh6nd, -neus; torespits.
afl. spitsigheid, spitsheid; spitse (ww.).
II spits*, in de uitdr. 'nefranse spits <fro frontispice
= voorgevel inz. versierde puntgevel.
spitsboef, spitsbof, m., -boffe = boef bij uitnemendheid: de wachmeisler k6s zich in spitsMffe; zoe'ne
sjellem, zoe'ne - , zoe'ne vermallesjeerde smeerkanis,
kl6nk 't euver-end-weer.
spitsen, spitse, spitsde, gespits (gespitsde) = a) een
punt, een scherpe vorm geven aan: d'n h6nd spitsde
z'n oere; b) refl. zich verheugen op: op de fekansie
spitsde veer us, al weke te veure.
spitten, gwl. umgraove.
splendere*, splendeerde, gesplendeerd = besteden aan: vaal geld aon get -; 'n apaarte paasj
woort gesplendeerd aon de opveuring; ook s p e nde reo
splendere = Rijnl. splendiren = spendieren.
splietiezer*, 0., -s = wig.
splijten, spliete, spleet, gesplete (afw. ww.v. o.t.t.
diech splits, heer split, geer splet; geb. W. my. splet)
= uiteendrijven, scheuren, uiteengedreven worden, scheuren in de lengterichting: e stOk hout
- met 'ne beitel; neet zoe hel houwe, aanders split 't
hout.
[spliete; spl~et; gesplete; spli:ts; spli:t; sple:t]
ss. splietiezer; aof-, ope-, vaneinspliete; splieterret
(= spliterwt).
afl. splieting; splect.
splint, splint, O. en V. = geld: deen awwe heet - ; veur
de - heet lieer ze getroud.
splinter, splinter, m. en v., Os, splinterke = afgespleten deeltje: ze kreeg 'ne - in haare vinger.
ss. splinternuij; aofsplintere; glaas-, houtsplinter.
afl. splintere (ww.); splinterig.
splinternieuw, splinternuij, bn. = geheel nieuw (als
een pas afgeslagen splinter): e - gebouw; e - meublemint.
splitsen, splitse, splitsde, gesplits (gesplitsde) = verdelen in: ein klas woort gesplits in veer aofdeilinge;
refl. dao splitsde zich de weeg in twieje.
ss. splitsiezer (gwl. splietiezer, z.a.).
afl. splitsbaar; splitsing.
spoed, spood, m.: meh 't moot met - gebiiare.
Opm. spood vero. enigszins.
afl. zich spoje.
spoeden (zieh), spoje (zich), spoojde (zich), gespoojd
= zich haasten: spooj dieh get, aanders kumste te
laat; veer moten us -, es veer op tied welle zien.
400

I SPOOR

Opm. zich spoje is gebruikelijker dan zich haoste;
spoje (niet refl.) is ongebr.
spoedig, ongebr.; gwl. een ander woord o.a. haastig,
gaw.
spoel, thans ongebr. maar vroeger (bij Delruelle)
spool, v.(?): num diech de spool met d'n awwe stool;
z. k los.
spoelen, speule, speulde, gespeuld = a) met een
stromende vloeistof reinigen: 't lievend moot nog
gespeuld weurde; de m6nd - met odol; speul dich
d'ne m6nd = gezcgde tegen iem., die iets onoorbaars, slechts heeft gezegd; b) door een stromende
vloeistof verplaatst worden: aon de kant van de
Maos (aon)gespeulde kadavers.
[speu:le; speu:lde; gespeu:ld] verg. s p e u I e* (=
A.N. spelen).
ss. aon-, oet-, wegspeule; speulbak, -draank, -water.
ss.-afl·flessespeuler.
afl. speuling; speulsel; speuler.
spoeling, speuling, V. = het spoelen; in konkrete bet.
steeds speulsel.
[speu:ling] verg. s p e u lin g* (A.N. speling).
spoelsel, speulsel, 0., -s = keuken en tafelafval met
water inz. als veevoeder: 't - veur de verrekes; boe
vaal verrekes zien, is 't - dun = bij aanwezigheid
van velen is ieders aandeel gering; wee zieh in 't Uk, weurt van de verrekes opgevrete.
spoken, spoke, spookde, gespook (gespookde) =
a) als spook rondwaren: de gestorreve gierebok kwaom
elike nach -,. 't spook hijj; b) woelen, niet met rust
laten: gedachte aon maardeneers en deve spookden
haar door de kop.
ss. spookhoes; oet-, r6ndspoke.
afl. gespooks, gespook; spookechtig; spokerijj.
spon, spon, v., sponne = stop van een vat: de - is
van 't vaat gespr6nge.
ss. sp6ngaat; Z. oak s p 6 n I e p k e*.
sponde, ongebr., tenzij ir. deftig en dan sp6nde, V.
sponlepke*, 0., -s = lapje, stukje doek om het spongat beter te doen sluiten.
sponning, sponning, v., -e = gleuf, waarin men iets
schuift: de roete in de - rammelde.
SpODS, spons, v., -e, spunske = zich met 'n - wassc;
met de - d'reuver goon = eig.; fig. vergeven of
vergeten; 't broed smaak wie 'n - = kIef.
spons, sponse, spunske hebben steeds sleept.
ss. sp6nsedoes, -netsje.
afl. sp6nsechtig, sp6nsetig (= sponsachtig).
spook, spook, 0., spoke en spoker, speukske
a) schim: benkelike gesjiechte van geister en spoke,
hekse en waterduvele; noe drieve wolleke wie de spoker; dao zien gein spoker mie, de Franse Mbbe ze
metgen6mme = gezegd door niet bijgelovige mensen (met de Fransen zullen bedoeld zijn de Franse
revolutiemannen); b) akelig, vervelend mens;
schrikbeeld: die pups, dat akelik - , waos ouch weer
dao, vervlook!
ss. spookgesjiedenis, -gesjiechte, -versjijning.
afl. spookechtig.
spookaehtig, spookechtig, bn., bw.: de vlamme van 't
vuur spaalde - op de mOr van 't aajd kastiel.
spool*, z. s poe I.
I spoor, spaor, v., -e, spiiOrke = a) prikkel om
paarden aan te drijven: gee! 't peerd de -e; z'n -e
verdeend hObbe; b) hoornuitwas aan hanepoten: d'n
haon bewerrekden 'm met bek en -e.
sS. haonespaore; ridderspaor.
afl. gespaord (spott. Hollands-Ma. gestijveld en
gespaard = gelaarsd en gespoord).

II SPOOR
II spoor, spoor, 0., spore = a) afdruk, indruk: de spore

van haoze in de sniej b) teken, bewijs: gei - is nog
van hMm te zien; c) door iems. gang gebaande weg:
't - van de kaar waos zoe breid, tot me d'rin kos
jietse; veer zien 'm op 't - ; d) spoorweg, in deze
bet. ook v.: de luij van de spoor.
Opm. Vroeger, nu vero., sprak men niet van spoor(weeg) maar steeds van iezere weeg.
ss. spoorbeukske, -briJk, -student, -weegj kare-, zijjspoor.
afl. spoorloes.
spoorslags, ongebr.
spoorstaaf, ongebr.; gwl. reel.
spoorweg, spoorweeg, m., -wege; vroeger aigemeen
gelJr. was iezere weeg; z. opm. bij spoor II.
sporell, ongebr.; gwl. met d'n trein goon of een dergelijke omschrijving; ook weI vare.
I sport, sport, m. = lichaamsoefeningen: vaiJl aon doenj 'ne gezOnne - .
ss. sporthumme, -terrein enz.; berreg-, ies-, peerdesport.
II sport, sproot, v., sprote = a) Iaddertrede: veurziechtig! de underste - van de lMder is kepot;
b) spaak: twie sprote van 't raad zien gebroke.
ss. Udder-, rajersproot.
spotten, spotte, spotde, gespot (gespotde) = a) beIachelijk makende, schertsen; de spot drijven met:
wee zouw diJrreve - met de keuning z'n piejotte?
God liet neet met zich - .
ss. spotvogel, -ziJch.
ail. spot, spotter, spotternijjj bespotte; gespots,
gespot.
spraak, spraok, v. = a) het vermogen om te spreken:
z'n - verlere = stom worden; b) manier van spreken, k1ank: Mestreechter - , doe zeute taol! nog: dao
is spraoke van = wordt mogelijk geacht; ter sprooke
bringe = tot een onderwerp van bespreking maken;
(dao is) gein spraok(e) van = in geen geval gebeurt
het, wordt het toegestaan.
ss. sprookgebrek, -gebruuk, -klaank; allein-, beeld-,
vrijjsprook; opsprook.
ail. sprookzaom, spraokeloesj wel- (of: sleeh-) besprook.
spraakzaam, spraokzaom, bn., bw. = tot spreken
geneigd.
Gebruikelijker is gespriekelik; z. s p r a k e 1 ij k.
ail. sprookzaomheid.
sprake (ter), z. s p r a a k.
sprakelijk, gespriekeIik, bn., bw. = spraakzaam met
de bijbet. van vriendelijk: zoe e good minske, zoe
vruntelik en zoe - ; ze waore erreg - met de luij en
de zaak marsjeerde dan ouch.
sprakeloos, spraokeloes, bn., bw. = zonder spraak,
stom: toen sronte veer - te kieke.
ail. sprookeloesheid.
sprank, spraank en sprank, m., -e = a) vonk: -e
vuur vlogen euver eus hoesj b) kleine hoeveelheid:
geine - , geine vets is mie euver.
spreeuw, spriew, m., -e, spriewke: --e vaange; 'n
bende --e zoot in de keerseboum te smiJlle.
ss. spriewenesj sprieweneij.
sprei, spreij, v., -e, spreijke: 'n zijje - laog euver 't
bedj bij verg. 'n - van b16mme in de weij.
S8. bM.spreij.
spreien, spreije, spreijde, gespreijd = a) tot een laag
uitIeggen: e tapiei van blOmme - j die heet dao kiliJr
bedsje gespreijd = eig. opgemaakt; fig. zich een
aangename, veilige toekomst verzekerd; b) verbreiden: de beek die roesj, jiejuulkes - hunne reuk;
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c) uiteenplaatsen: met gespreijde bein; nog: ten wen
- ; z. toon.
ss. oet-, opespreije.
ail. spreij; spreijjing; verspreije.
spreken, spreke, spraok en sprook, gesproke (afw.
ww.v. o.t.t. diech spriks, heer sprik, geer sprek;
geb. w. my. sprek); in de meeste bet. v. h. A.N.
o.a. a) taalklanken voortbrengen, vormen: 'ne pappegeij liere - ; e meidske kint vreuger - wie 'ne
jOng; - is zellever, zwiegen is gaud; - zander dinke
is sjete zander doelj 't - is gemaak, mer 't doen dat is
de zaakj diech hiJbs gemekelik (of: sjoen) spreke = jij
hebt makkelijk praten; b) het woord voeren: wee
zal in die vergadering -? c) overtuigd zijn: dat sprik
van zellej (of: van eiges)j d) pleiten voor: die dood
sprik veur hdiJr; e) een gesprek met iem. hebben,
met iem. praten: iech sprook 'm haos edere miJrregej
laote ver doo noe mer neet mie euver - = over
zwijgen; liet de biJrregemeister zich MaondaggemiJrrege oj Dinsdaggemiddag - = houdt hij spreekuur? is de biJrregemeister vendaog te - = staat hij
een onderhoud toe? f) verkondigen, uitspreken:
altied de woerheid - ; nog: de serzjant sprook us
einige hartelike wdiJrd touw = sprak tot ons; good
Ingels - = machtig zijn; sprekend op z'ne pa lieke
= duidelijk; e sprekend bewies; z. ook e ten.
S8. spreekbdlJrt, -koor, -oejening, -Onderwies, -oor,
-tied, -woord; aoj-, aon-, door-, in-, koed-, noo-, oet-,
tege-, touwspreke.
ail. spreker; spreekster; spreuk, bespreke; gesprek;
be-, verspreke.
sprekesweerd*, in de zegsw. dat waor neet sprekesweerd = betekende niets; z. opm. bij w a a r d.
spreng, sprunk, m., -e of sprung = kleine bron,
beekje: in de bosse van Tourne-Bride woos mie wie
eine - .
[sprilnk; sprftnke; spru:ng; spru:ngske]
sprenkel, sprinkel, m., -e of Os, sprinkelke = spat:
d'ne jas zit vol (met) -s.
ail. sprinkele (ww.).
sprenkelen, sprinkele, zw. = druppeisgewijze a) uitstrooien, b) nat maken: a) (met) get odekolojn - j
b) 't lievend - .
ail. besprinkele; gesprinkels, gesprinkel.
springen, springe, spr6ng, gespr6nge (afw. ww.v.
o.t.t. heer sprink; geer sprink; geb. w. my. sprink)
in de meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) zich met
kracht van de grond (naar omhoog) afzetten: hoeg
sprOng heer, benao twie meter van de gr6ndj op 'ne
stool - j oet, in bed - ; b) zich met een ruk verplaatsen: de sjerreve sprOnge mich in me geziech;
c) uit- of opgeworpen worden: 't water sprink oet de
rots; d) barsten: 't glaas is gesprOnge; e) failliet
gaan: de baank, de zaak steit op - ; f) doen breken:
't ies kepot - j nog: reil. zich 'n breuk - j wie me hijj
sprOng en wie me hijj zOng = danste; door die kaw
zien m'n han gesprOnge = hebben k10ven gekregen.
springe heeft sleept. in-v. dw., de onb. w. en de 1ste
en 3de ps. my. o.t.t.; in andere vormen stoott.
ss. springlevend, -plaank, -touw, -veerj ooj-, in-, oei-,
wegspringe.
ail. sprunkj springer; bespringe; gesprings, gespring.
sprinkel(-)*, z. s pre n k e I ( - ).
sprinkhaan, sprinkhaon, m., -e: de -e vroote 't land
kaal; 'ne magere - = zeer mager iem.
ss. sprinkhaoneplaog.
sproeien, spreuje, spreujde, gespreujd; thans inz. in
ss. veelal sproeje, sproejde, gesproejd; z. ook:
s p u i ten (Ma. spruite*).
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SPROEIWAGEN
sproeiwagen, z. s p r u i t k a a r*.
sproet, sprotel, v., -e en -s en sproot, v., sprote =
vlekje op de huid: 'n klein roej met hoor geziech vol
sprotele.
ss. sprotelesnoets = gezicht met sproeten; zomersprotel.
sproete*; z. s p r u i ten.
sprok, sprok, bn., bw., sprokke = bros: de kook is
erreg - ; sprokke bruudsjes; - gebakke.
sprokkelen, sprokkele, zw.: hout-.
sprokkelmaand, sprokkelmaond, m. = februari.
sprong, sprunk, m., sprung, sprungske = a) het
springen: met eine - waos heer bijj hiiOr; 'ne - van
drijj meter = de afstand; 'ne - in 't duuster; op stoon te vertrekke = klaar staan; b) achterbeentje
van een haas: 'ne - van 'nen haos (of: 'nen haozesprunk) es sigarepiepke; c) bronnetje: midden in de
bos is 'ne kleine - . Z. s pre n g.
[sprClnk; spru:ng; spru:ngske]
ss. bokkesprung (mv.); haozesprunk.
sprookje, ongebr.; gwl. vertelselke.
sproot*; sprotel(-)*, z. spa a k, s p 0 r t II en
s pro e t; s pro e t.
spruit, sproet, v., -e, spruutsje = a) loot, scheut: de
--e van de eerappele; b) in verkl. spruitkool: spruutsjes stinke, es me ze klaor maak; Brusselse spruutsjes
van St-Pieter.
[sprOet; sproete; spruutsje]
spruit*; spruite*, z. s p u i t, s P u i ten.
spruiten, sproete, sproetde, gesprote = scheuten
krijgen: de buim, de eerappele beginne te - (gwl.
oet te sproete).
spruitkaar*, v., -kare = sproeiwagen: de kinder lepe
achter de - en lete zich naat make.
sprunk*; sprow; spugen, z. s pre n g, s pro n g;
sj oel*; speij e*.

'n spruit b (A. N. spuit)

spuit, spruit, v., -e, spruitsje = a) gietermond: de
leukskes van de - zien verstop; b) spuitgieter: 'n nuij
- koupe; de braandspruite koste neet door; nog: 'n
aw - = een ouwe sok.
spruit, verg. Rijnl. Spreuz = Spritze, Gieskanne.
ss. br(a)and-, lavvemintspruit.
Opm. In de bet. van geneesk. inspuiting steeds
spuitsje: d'n dokter gaof 'm eliken aovend twie
spuitsjes.
spuiten, spruite, sprodde, gesprot (gesprotde) =
a) een spuit laten werken; met kracht naar buiten
persen; sproeien: met die hits mooste in d'n hoof ins
- ; water tege de roete - ; b) met kracht naar buiten
geperst worden: 't blood sprodde oet de aojer, 't beer
oet defies.
spruite, verg. Rijnl. spreuze = spritzen.
Opm. In ss. dikwijls spuite b.v. spuitfleske, spuitwater, oetspuite; maar spruitkaar.
afl. bespruite.
spul, spOl, 0., spoUe = bezittingen, gereedschap in
verschillende opvattingen: heer heet z'n beste spollen
aon = zijn beste kleren; is dat eige - , deen oto 'I =
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STAANDEVOETS
eigendom; pak d'n spiJlle biejein en maak dich eweg/
Opm. In de bet. van kermistent is spul niet gebr.;
z. ook s pel.
spurt, sport, m. = korte en plotselinge inspanning
bij (snelheids)wedstrijden: toen naom 'r z'ne - .
afl. sporte (ww.).
spurten, sporte, sportde, gesport: op 't leste begos heer
te - en kwaom 't ierste op de Cauberreg.
spuw(en), z. s p e i j ( e )*.
staal, staaf, m.,steefofstave,steefke = stang van metaal en van andere stof: 'ne kopere, gouwe, zellevere,
'nen iezere - ; wagels die op steefvan iezer rolle z6nder
peerd; e glaze steefke; 'nen dikke - sokker, krissie.
ss. staafiezer = ijzer in staven; verg. ook s t a f.
staRk, staak, m., stake; niet zeer gebr.; A.N. bonenstaak, Ma. boenegeert.
I staal, staol, m. = a) bekend metaal: de helligheid
van - ; heer is 'ne kerel van iezer en - = buitengewoon sterk en gezond; b) bekend geneesmiddel:
- en eijwit; in spinnazje zit vool - ; c) slagersstaal,
-priem: iers maakde de slachter ze mets good sjerrep
op de - en toen aon 't viedele.
ss. staoldraod (of: staolen draod), -droppels, -pel.
afl. staole (bo.).
II staal, staol, v., -e, staolke = monster, proef: kin
mevrouw de --e van dat stof ins toes hObbe? snijjt
miech van die zijj e staolke aof; es e staolke van
ierlikheid; noe zal iech diech ins e staiJlke van dee z'n
grappe vertelle = voorbeeld; dat is e staiJlke =
vinnig vrouwmens, hagenaatsje*.
ss. staolebook; staolkaaTt.
staan, stoon, stont of stong of sting; gestande of
gestaande. vero. gesta(a)nge (afw. ww.v. o.t.t. iech
staon, diech steis, heer steit, geer staot; geb. w.
enkelv. sta(a)nk, my. staot); in de meeste bet. v. h.
A.N. o.a. a) in opgerichte houding op z'n voeten
rusten: heer stOnt Onder 'ne boum; staondentere drOnke
ze hun beer; bij uitbr. op z'n tiene, op z'ne kop - ;
van dieren en voorwerpen: midden in de bos bijj de
wijjer stOnt 'n hert; weer steit de taofel gedek in de
kamer; b) weldra zullen: d'n trein steit op vertrekke;
op 't punt stoon veur oet te goon; c) verlangen,
streven naar: ze stOnte dee keuning allang nao 't leve;
d) bezig zijn met (in opgerichte houding): dao
stOng 'ne Waol langs de Maos te vesse; dao steiste
van te kieke = eig.; fig. daar ben je verbaasd over;
e) bIijven, niet wijken: blief - boeste steis; staank
noe eve stel; nog: in de guns, in e good beukske - ;
traone stOnten in hdiJT ouge; dat jeske steit good bijj
die brook = past; iemes zegke, boe 't op steit; 'm
hObbe - = dronken zijn; 't ete laote - ; laot 't stoon,
este neet wels = doe het niet als je niet wilt; kOm
mer op, iech staon uuch allemaol, zag de zate =
aankunnen; z. ook s t a and e.
ss. staongeld, -lamp, -plaots; achter-, aon-, euver-,
oet-, op-, tege-, vasstoon.
afl. staonde; staonder; be-, verstoon.
Opm. Het. v. dw. gesta(a)nge is in de ss. en aft.
sterk vero. of ongebr.
staande, 1, staonde: 'n - klok; op - voot; 2,
staon(d)entere: a) - aot 'r z'n botram = al staande; b) vz.: - de vergadering.
staander, staonder, m., -s, staonderke = vertikaal
steunhout, -ijzer; standaard: 'n iezere, eike staonderke; in de eerdewerrekfebrik hObbe ze stdOnders, oet
e vootstok en latte gemaak met negelkes veur verniesde
telleure of aander eerdewerrek op te bakke.
staandevoets, staondevoots, bw.: - (of: op staonde
voot) vertrekke.

ISTAAR

STADSPOORT

I staar, staar, m. = oogziekte: van de - geoppereerd.
II staar*, z. s t e r.
staarblind, staarblind, bn. = stekeblind: heer is gewoorde, heer zuut niks mie.

'ne staonder met negelkes
staart, start, m., stert, stertsje = a) achterste uiteinde van een dier: de keuj lepe met de stert in de
huugde door de weij; de kat aon de - trekke; es me
van d'n duvel sprik, dan zuut me z'ne - ; verg.
z w a vel; heer meint Slivvenier met de bein te
hObbe, mer 'r heet d'n duvel met de start = hij meent,
dat het hem zal lukken, maar het zal slecht afIopen; iech zal dee ins de - opbinde = 't spel aiwinnen; z. ook 00 r en m u i s; b) bij verg. van
allerlei voorwerpen: 't wejjerke bestOnt oet e peperre
hertsje met twie struspierkes dedoor en e reifelke
pepier veur - ; de stertsjes van de keerse = steeltjes
c) restjes, overschot: de stertsjes beer woorte bijjein
gesjOd; d) slot, einde: dat heet kop noch - ; nog:
vii6lleid op z'ne - hObbe = veel noten op zijn zang.
ss. startstok; startveer; kooj-, verrekesstart enz.;
z. ook vlg.lemma's.

't vreuger Staotenhoes
staart(e)bier, startebeer, o. = bier dat in glazen is
overgebleven of dat uit de kraan lekt, in een ton is
achtergebleven en dat weer tot nieuw bier wordt
verwerkt; slccht bier: van 't - maakde de brouwers
weer nuij beer; dat is neet te drinke, dat - /
startebeer = Z.-N. storte· of sturtebier (met een
toespeling op Ma. start, stertsje = restje?)

staartstuk, startstok, o. = stuk vlees uit de nabijheid van de staart of bestaande uit de staart: dat
vleis is tej, dat is get van 't - ; slagerst. = platte
bil; z. afb. bij beest en varken.
I staat, staot, m., -e, staatsje = a) toestand: de van z'n gezOndheid liet vaal te winsen euver; b) vereiste toestand; kunnen, vermogen: (neet) in - zien
um te k6mme; iemes in - stelle um te studere; boete
-- um zich te verdiffendere; c) overzicht, lijst van:
de - van koste; - van deens; d) College van Afgevaardigden: De Provinsjaole, Gedipputeerde Staote; e) volksgemeenschap; het gebied: de - moot
mie subsidie geve; de grenze van de -.
ss. staotsallemenak, -belang, -deens, -eksame, -mijn
enz.; staotkunde; 't Staotenhoes; negerstaot.
afl. staats, stii6tig.
II Staat*, m., in de straatnamen: de Groete Staat en
de Kleine Staat, dikwijIs uitgespr. met kIemt. op
staat.
staat, misschien samenhangend met een woord als
het duo Gestade?
staats, staats, bn., bw. = statig, mooi: - gekleijd;
es 'n -e aw daam in e griesperrele (= gris-perle)
kleid.
stabel*, Z. s tap e I II.

De Groete Staat in 1919
stad, stad, v., steij, stedsje = a) de huizen en gebouwen: de - Mestreech lik aon de Maos; nao degoon; de moos eus zwarte steij (mijnsteden) 6ntwieke,
boe alle daagde in vergoon; b) de bewoners, het bestuur, het grondgebied: de hiel - waos op de bein
en spraok d'reuver; de - booj de bezeukers d'n ierewien aon; dat terrein huurt bijj de -.
ss. stadsbiblioteek, -kleure, -parek, -poorte, -sjaol,
-tillegram, -waal enz.; bovestad.
afl. stads; stedelik.
stadhuis, stadhoes, 0., -hoezer = a) raad-, gemeentehuis: 't - van Mestreech is geboud door Post; 't
Aajd Stadhoes = vroeger stadhuis, de Landscrone;
heer is op 't aajd - op (of: in) sjaol gewees = is dom,
onontwikkeld; b) het bestuur der stad; de gemeentelijke ambtenaren: 't - welt dao niks vaan weite;
vraog 't eve op 't -.
ss. stadhoestaol, -tore, -waard.
afl. stadhoesechtig.
stadskeend, 0., -kinder: - weurde = in een weeshuis
of een armengesticht worden opgenomen.
stadspoort, stadpoort, v., -e: de BnusselepooTt, de
T6ngersepoort, de Pieterspoort, de Helpoort, de Bospoort waore de stadspoorte.
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STADSSTAAR*
stadsstaar*, v. = de stervormige figuur in het wapen
v.an Maastricht, stadsstempeI: de flesse waOTe gemeTTek met de - ; iemes de - (of: de staaT van MestTeech) laote zUm = een vuistsiag geven, dat hem
de sterren voor de ogen dansen; met dezeIfde bet.:
:lit 'm 'n - op ze geziech; kinnes make met de
MestTeechse - .

STAMP
stalen, I, staole, bn. = van, als van staal: 'n - penj
'ne stoolen dTaod; e - geheugej met e - geziech
stoon (te) lege = onbewogen.
2, staoIe, staoIde, gestaoid = tot staal maken;
sterk maken: dat Toeje stoolt de spieTe; ze wOOTe dooT
vTeuger Tampen al gestaold.
staDe, stal, v. -s = eerste rangzitplaats in schouwburg enz.: veer zitte - ; num twie stals en ein laosj.
staUicht, stalluuch, v., -Iuuchte = stallantaarn: d'n
dokteT stant in de sjien van 'n - j zijj staok zich 'naonj haole touwe en stalluuchte!
stam, stam en staam, m., stamme, stemke = a) vast
deel van een boom tussen wortcis en takken: 'nen
dikke stam heet deen eikj tosse de stamme doOT :r.aoge
veer wied eweeg 'n hert loupej keerse op stam verkoupe = ongepIukt; b) stamvader; afstammelingen: van 'ne goje stam zUm; dee is van dezellefden
awwe stamj c) volkerengroep: 'ne stam van negersj
en miene staam zal knaogen aon euT liek.
ss. stambook, -boum, -gas, -hoes, -vajeT, -mojer enz.;
eike-, esse-, jagers-, neger-, Oranjestam, -staam z.
ook 6nderstemke*.
ss.-afl. stamhawwer.
afI. stamme (ww.).
stamelen, stamele, zw. = gebrekkig spreken: 't kinneke stamelt nag; heer kos allein: daank uuch, daank
uuch - = stamelend zeggen.
ss. stamelepie.
afl. stameleer, stameleeTsteTj gestamels, gestamel.
stameleple*, m., -s = stamelkees, stamelaar: en ouch
zag - : d. . . d. . • d ... gaastram I. • • l. • . l(Jp
neetmie.

't aajd stadhoes "De Landscrone"

stal, I, staaf, m., stave, steefke = staf als teken van
waardigheid; toverstok; staf v. e. pelgrim: de bissjop met z'ne - = herdersstaf; d'n touveneer met
z'ne (n touver)staaf.
ss. bissjops-, pelgTims-, touverstaaf.
afI. staove (= A.N. staven).
2, staf, m. = a) de Ieiding van een Ieger(onderdeeI):
Uijj de ginneraole - zien; de - rijjde VeuTOP; b) muziekkorps van de staf: meziek van de - oppe
Vrietof·
ss. stafkaaTt, -meziek, -offeseer.
stage, staasj, v. = oefen-, proeftijd: tien JOOT achter de Tok Mbbe Uijj 'ne notaTis.
sta-in-de-weg, staank-in-de-weeg, m. = belemmering, hinderpaaI; iets dat, iem. die altijd in de weg
staat: die kas is 'ne - , weg moot ze.
staken, stake, staakde, gestaak (gestaakde) = a)
met iets ophouden: (met) dat weTTekske zulle veeT
noe meT ins - ; de betaolinge - ; b) de arbeid tijdelijk neerleggen: d'n dTekmaan dee welt - ; c) gelijkelijk verdeeid zijn: de stumme staakde.
afI. staker, staking; gestaaks, gestaak.
staketsel, stangketsel en strangketseI, 0., -s = paal-,
hekwerk: heer vloog met z'ne fiets regen 't - oon.
stal, stal en staal, m., stel en stalIe, stelke = ruimte
voor het houden van vee; de dieren erin: 'ne VeuT keuj, veTTekes, peerd; de boer is in de - ; d'n
hiele - WOOTt verkoch; 't stelke van Betlehem; iemes
op - :litte = afdanken met pensioen; te hel van loupe = te vurig beginnen ..
[stru.; staal; ste:I; ste:Ike]
ss. stal-, staalbessem, -deuT, -geld, -knech, -luuch,
-mes, -Teuk; kooj-, peerds-, veTTekesstal, -staal.
ss.-afl. stalhawwer(ijj).
404

't stadhoes van noe, dooT Post geboud

stamelkees, z. s tam e I e p i e*.
stamp, stamp, m., -e, stempke = a) het gewone
woord voor tTap, dat minder gebr. is: 'ne - Onder
z'n vot, tege z'n sjenej 'ne - van e peerd kriege; b)
met kracht neerzetten van de voet: me huuTde 'ne
- op de grond.
[stamp; stfl.mpe; stempke]

STAMPEN

stampen, stampe, stampde, gestamp (gestampde) =
a) door stoten fijn maken: sakker in 'ne moTteer - ;
b) door stoten samenpersen: gestampde pot = hutspot; stamp de blajer en de takke same in 'n koul;
c) trappen, schoppen: ze stampden 'm tege z'n bein;
tege de deur - ; d) met kracht de voet neerstoten
op de grond: 't publiek begas te - van OngedOld;
heer stamp van giJ op de grand, es heer z'ne wel neet
kTijg.
[st~mpe; st~mpde; gest~mp; gest~mpde]

ss. doorein-, in(ein)-, oet-, vas-, vol-, wegstampe.
af!. stamper, stampetig; gestamps, gestamp.
stampetig*, z. vlg. woord.

bijj de ontMlling van 't standbeeld van Minckeleers
stampvol, stampvol of stampetig vol, bn.: de zaol
woos stampetig vol.
stamroos, stamroes, v., -roeze: twie stamroeze zien
deze winter bevrore.
stand, stand en staand, m., -e; in de meeste bet. v. h.
A.N. o.a. a) de wijze, waarop iem. of iets staat:
de - van de barmeter; de - van 't water = hoogte;
bij verg. de - van de Jrang; b) toestand, gesteldheid: de - van zake opnumme; get in z'nen awwe trQkbTinge; c) maatschappelijke rang; inz. goede
stand: bove z'ne - leve; dee geit bove z'ne staand,
heet d'n ermooj veur de haand; Onder z'ne - trouwe;
elike maotsjappelike - heet z'n rechte, meh ouch z'n
verpliechtinge; d) wezen, aanzijn, bestaan: in blieve, hawwe; e) plaatselijke ligging: 'n nuij hoes op
'ne goje - ; z. s tan d j e.
[st~nd; stMnd; sta:nde]
ss. stand-, staandplaots, -punt; stansversjel; adel-,
barmeter-, MTTeger-, midde-, waterstand, -staand.
standbeeld, stand-, staandbeeld, 0., -e: 't - van
Minckeleers woort op de BosstTaot geplaots.
stander, z. s t a and e r.
standje, stensje, 0., -s = berisping, uitbrander: e make, kTiege; gebruikelijker maar sterker is oetstamping (A.N. uitbTander).
[ste:nsje; ste:nsjes]
stang, stang, v., -e, stengske = a) gegoten of gesmede
metalen staaf; ook van andere stof: 'n staole,
iezere, kopere - ; glaze -e; b) gebit in fig. bet.: die
luij jOnges mOt de lieraar op - rijje = scherp toezicht houden op; de wethawwer jaogden 'r geregeld
op - met z'n vraoge = boos maken; c) gaaipers.
stangketsel*, z. s t a k e t s e l.
stangvogel, m. = mikvogel bij het schieten op de
vogel (het gaaischieten) die op een stang (de gaaipers of staak) staat.

STATIG

stank, staank of stank, m., -e, stenkske = kwalijk
riekende lucht: de - van de riejool; bTTI wat e
stenske is dat hijj / - veur daank.
[st~ank; st~nk; stMnke; st~nke; stenkske]
staol(-)*; staon(d)entere*; stiiiinder*; stiiiits*; staove*, z. staal, stalen; staande; staand e r; s t a a t s; s t a v e n, s t 0 v e n.
stap, stap, m., stappe, stepke = a) tred, schrede; de
wijdte ervan: twie stappe veuroet daen; - veur (of: stepke veur stepke) = voetje voor voetje; pas
opt 't zien twie stepkes aoJ; op eine - van miech ooJ
veel heerneer; b) manier van lopen: iech kas 'm aon
z'ne - ; c) wandeling: op - zien; met op - goon;
d) poging: stappe daen bijj de gemeinte veur subsidie.
I stapel, stapel, m., -e of Os, stapelke of stepelke: 'ne
- beuk, hout = hoop; e sjeep op - zette; vaan loote Loupe = scheepshelling; bij uitbr. dat Uip good
van - = gaat goed.
II stapel(gek), stabel(gek), bn., bw.: biste noe -?
deen awwe is - ; - noo hMr zien = smoorlijk verliefd.
Opm. Als met affekt beladen woord, dikwijls:
sjtabel(gek).
stappen, stappe, stapde, gestap (gestapde) = a)
gaan, lopen (met grote, zware, vaste tred): ze
stapde veur miech oet met hiiiir stievele door 't water;
b) een stap doen: in bed - ; euver get - = eig.;
fig. een bezwaar niet rekenen; nog van paarden:
drave oj - = stapvoets gaan.
ss. stapvoots; aon-, aoJ-, binne-, euver-, in-, mis-,
oetstappe enz.
af!. stapper.
stapvoets, stapvoots, bw.: veer Mste allein - veuroet
= stap voor stap; ook van paarden: neet drave oj
galoppere, mer - /
starekieker*, z. s t err e n k ij k e r.
starlings, staarlings, bn. = met staITe blik: ze keek
miech - in 't geziech.
start(-)*, z. staart(-).
stasie*, z. statie, station.
statie, stasie, v., Os, stasieke en (enigszins komisch)
stesieke = a) station z.a.; b) verdieping: heer
woent op de ierste - (of: op 't ierste); de twiede - is
verheurd; c) deel van de kruisweg; de afbeeiding,
het gebed: de stasies in de Sintervoos; elike Vriedag
WOOTte de -s gebeijd; nog: gaank mer 'n - wijjer =
ga maar een deur verder.

de ow stasie
statig, staotig, bn., bw. = voomaam, fier; indrukwekkend, deftig: zoe zaog Dumont 'm - (n.I. Lodewijk XIV) avvensere; verg. sti\IHs" (= A.N.
staats).
af!. sUUitigheid.
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statigheid, staotigheid, v.: vol - prizzenteerde de
maog aon daam veur daam de koffie.
station, stasie, v., -s, stasieke: aon de - 'n te8ke
kofjie drinke; de aw en de nuij - ; de kums nog te
laot aon de - .
Opm. In ss. meestal station (ook op ned. manier
gespe1d) b.v. De Stationsstraot, stationssjef; 'tproofstation, maar De Stasieweeg.
staven, staove, staofde, gestaof (gestaofde) = steunen, stutten: watste dao zeks, staof dat met bewieze;
verg. s t 0 v e n.
stechele (zieh)*, stechelde z., gestecheld = elkaar
steken onder water geven: die twie zien zich altied
aon't-.
steehele = duo stecheln, sticheln. een frequentatief
bij stechen; Schu. o.a. steggelen, staggelen.
afl. steeheleer; gestechels, gestechel.
stee, steij, v., -e = plaats, plekje: 'n zwake - in 't
lake.
I steeds, ongebr.; z. a 1 t ij d.
II steeds, ongebr.; gwl. stads, bn., bw.: stadse menere,
ammuzeminte = (als) van in de stad.
steef(-)*, z. stief(-) en staaf.
I steeg. steeg, v., stege, steegske = smalle straat;
niet zeer gebr.; z. gat s*.
II steeg (koppig, hard), ongebr.; vervangen o.a. door
kiipsig.

steen, stein, m., stein, steinsje = a) de delfstof: zoe
hel wie - (of: 'ne stein); 'n hart van - ; dat velt neet
op - = dat veroorzaakt groot hartzeer; b) stuk
steen, voorwerp van steen: met steinsjes woort tege
de roete gegoojd; d'n ierste - zegke; - en bein klaoge;
es 'ne - oet d'n hiemel velt, dan velt 'r 'm ouch op
z'ne kop = het is een ongeluksvogel (ook: de kina
geine - goeje, of 'r velt 'm op de kop); dezellefde kaan diech ouch treffe = hetzelfde ongeluk kan je
ook overkomen; c) kern van sommige vruchten:
- op - gruffele; keersestein; d) steenachtig voorwerp: las van - in de blaos.
[enkelv. stein; my. stei:n; stei:nsje]
Opm. In stein en bein klaoge heeft stein evenals bein
sleept.
ss. steingruus, -hel, -klie, -puis, -slaag, -vriJch; z. ook
de vlg. lemma's; blaos-, graaf-, meule-, neer-, proemestein; z. ook s tee n 0 pst e e n.
afl. steine (bn.), steinechtig; z. ook s t e ink rim inee 1*.
steenbakken, -bakker(ij), z. b r i k ken b a k ken,
b r i k k e b e k k e r ( ij j )*.
steenbok, steinbok, m., -bok = bergbok; ook: gierzwaluw.
steendruk, steindrok, m.: de naom in - .
steenhard, steinhel, bn., bw.: de peze zien nog - , ze
mote nog get ligke.
steenhouwer, steinhuijer, m., -s = iem. die stenen
houwt: de - woent vlaak bijj 't kerrekhof.
steenkool, steinkool, m., -kole; niet zeer gebr.; gwl.
kole.
steen op steen, stein-op-stein = bepaalde pruimensoort, kwetsen: tegen stein-op-stein zeet me ouch wel
bakproeme.
steenvrucht, steinvroch, v., -vrochte: d'n dokter heet
'm steinvriJchte verboje, keerse, proeme en peze.

'ne steek d

steek, steek Dl., steke, of steek, steekske = a) stoot met
een mes, dolk enz.; de wonde, de pijnlijke aandoening: 'ne -in 't hart = eig. en fig.; 'ne - in z'ne rlJk
met e pennemetske; 'ne - van 'n miJk; b) hatelijke
toespeling: dat waos naturelik 'ne - 6nder water;
c) doorhaling met de naald: 'ne - laote valle =
eig.; euphemistisch: een wind laten; dao is e steekske aon los = daar deugt iets niet; d) steekhoed,
hoofddeksel: de pestoer had z'ne - verlore; verg.
s eve r 0*; nog: geine - doen = niets; iemes in de
- laote = er zich niet meer om bekommeren;
'ne - boter = de hoeveelheid, die met een spaan
of een mes een keer wordt uitgestoken.
[st~ek; st~ke; st~kske]

ss. dollek- miigkesteek.
steckbekken, steekpan, v., -panne of bedpan v.,
-panne: 'n -liene van 't Greun Kruus.
steekkar; steekpan, z. s too t k a r; s tee k b e kken.
steel, steel m., stele, steelke = a) lang handvatsel:
de - van de pan, de bessem, de fersjet; b) buis van
een pijp: de - van z'n Goudse piep braok midde
door; c) stengel: blOmme met korte steelkes; d) als
verzamelnaam: raapstelen, steelmoes: veer hObbe
vemiddag - met braodweurskes; nog: kortezette van
't steelke z. afb. bIz. 448.
[st~el; st~le; st~ke]

ss. steelmoos; bessem( e)-, lepel( e )-stecl; blOmmestecl.
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'ne steiweeg

steenweg, 1, steinweeg, m., -weeg = grote weg,
geplaveid met keien, granietstenen: heer woent op
de - , neve de sjaol.
Opm. Met deze ouderwetse wegen verdwijnt het
woord. De Meers(en)ersteinweeg is tans de Meers(en)erweeg.
2, steiweeg, m., -weeg = open binnenplaats met
stenen geplaveid achter een huis: 'ne - wie 'ne
sjoUek; in d'aovendz6n dao op de - gleujt welle
wiegerd, geel en roed.

STEIGER

steiger, ongebr.; gwl. stelling, stellazje, stellaasj of
estakaad (= aanlegplaats).
steil, steil, bn., bw.; steilder, steilste = sterk oplopend, dalend, min of meer loodrecht: 'ne -e

weeg; - oploupe; - nao 6nder.
steil, predikatiel,', bijwoordelijk en attributief o.
enkelv. met sleept.; in aIle andere gevallen met
stoott.
afI. steiligheid, steilheid, steilte.
steinkrimineel*, bn., bw. = stomdronken: heer is(bezope).
Opm. AIs woord met affektief karakter, meestal
sjteinkrimineel.
stek*, z. s t 0 k.
stekebIind, stekeblind, bn., eig. en overdr.: - zien;
z. ook s t a arb lin d.
stekel, stekel, m., -s, stekelke = puntige uitwas: dee
ves met stekelkes het me stekelbeerske.
ss. stekelbeerske.
afI. stekelechtig, stekelig.
stekelvarken, stekelverreke, 0., -s = egel; iem. met
steile haren: ze hMden 'm op sjaol al 't - vanwege
z'n haore.
steken, steke, staok, gestoke (afw. ww.v. o.t.t. diech
stiks, heer stik, geer stek; geb. w. my. stek); in de
meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) een steek, een prik
geven: iemes (met) e mets in z'n prijj - ; 'n lielike
bies heet miech gestoke; b) een stekende pijn veroorzaken: de zOn stik lielik vendaog; de puis begint
te - ; c) uitgraven, -spitten: eerappele, asperrejes
- ; d) stoppen, bergen: wee kint 'ne naakse 'nen
appel in· z'n tes -? steek e paar sigare bijj dich;
e) plaatsen, brengen: es heer z'ne kop mer boete de
deur stik, daan kump ze al aon; steek de sleutel in 't
sleutelgaat; f) zich bevinden in, aan: 'n blOm staok
in ze knoupsgaat; 'ne gouwe rink staok aon z'ne
vinger; in de sjold - ; nog: ref!. zich begeven, komen in: in die zaak steek iech miech neet; zich in 't
zwart - = zich donker kleden; z. ook h 0 0 g.
ss. steekpan, -mok, -vlam, -vleeg; aon-, door-, in-,
oet-, op-, wegsteke.
afl. stekel; steker; steketig.
steketig*, bn.: -e vlege = die voortdurend steken.
stekknab*, v., -knabbe = bepaald suikergoed, lolly;
z. afb. bij suikergoed.
stel, ste!, 1, in de zegsw. op stel en sprunk = onmiddelIijk; eus hoes is weer op - = in orde; 2, 0.,
stelle = a) bij elkaar behorende voorwerpen: e oerbelle; b) min. troep: dat is miech ouch e raar -;
c) in ss. toestel; z. bij de ss.
[8te! heeft sleept., maar my. ste:lle] verg. 8 t e 1*
(= A.N. stil).
ss. olie- en aziensiCl; petrol-, rouk-, wasstel.
Opm. Ret verkl. stelleke komt niet voor, tenzij in
de A.N. vorm stelletje b.v. geer m6s mer ins e
"stelletje" doevemellekers aon de geng hure.
stel( -)*, z. s ti I ( - ) en s tel.
stelen, stele, stool en staol, stole en staole, gestole
(afw. WW.V. o.t.t. diech steuls, heer steult naast
de regelm. diech steels, heer steelt): wee steult, is
'nen deef; 't is um te - = zeer mooi; tegen een
lelijkerd: dee diech snachs steult, brink diech 8mOrreges (of: in d'n daag) trok; heer kin mich gestole
weurde = hij, zijn lot is mij totaal onverschillig.
ss. steelzoch.
afI. bestele.
stellage, stellazje en stellaasj, v., stcllazjes, stellazjeke = opgeslagen getimmerte; getimmerte ter
ondersteuning: op 'n - st6nt de kunstemeker.

STELT

= a) plaatsen: stel diech
ins deen touwstaand veur ouge; iemes 6nder kurateel
- ; b) bepalen: Parma stelde toen hijj de wet(te);
c) in behoorlijke vorm schriftelijk onder woorden
brengen: van - k6s dee j6ng niks; nog: stel noe ins
tot = veronderstel; hiel get met iemes te - hObbe =
moeite, last; 't good kinne - = ruime middelen
hebben.
ss. stelregel, -sjrouf; aon-, aoj-, in-, oet-, opstelle.
ss.-afI. tegeneuver-, zekerheidstelling.
afI. stel; steller, stellig, stelling, stelsel; be-, verstelle.
stellig, stellig, bn., bw. = werkelijk; zeker; bepaald:
'ne -e verbetering; veer verzekerden 'm - , tot veer
de -e verwachting hadden, tot heer beneump zouw
weurde.
afI. stelligheid.
stelligheid*, = 1, afI. van stellig; 2, afI. van stel;
z. s till i g h e i d.
stelling, stelling, v., -e, stellingske: de - Amsterdam
= positie, vesting; um d'n tore st6nte hoeg -e =
stellages; die - kinste neet volhawwe = te bewijzen
waarheid; de - van Pythagoras; stellingske (steeds
in verkl.) = verplaatsbaar gcmak b.v. op 't goon zitte.
ss. stellingoorlog; lier-, bouw-, tegestelling.
stelsel, stelsel, 0., -s: 't - van maoten en gewiechte;
tot dat ein of twie kiere gebiWrt, akkoord, meh 't
weurd zoe stellekes aon e - .
afI. stelselmaotig, -loes; aojerstelsel.
stellen, stelle, steIde, gesteld

op stelte loupe
stelt, stelt, v., -e, stel(t)sje: (op) stelte Loupe = dunne
paat met voettrede; de boel op -e zette = in beroering brengen; overdr. heer steitneet vas op z'n-e
= zijn benen; de stelte van de kroukaar = de zijarmen.
[st~lt; stelte; steltsje]
88.

steltemenneke, -wijfke.

88.-af!. stelteluiper.
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STELTEMENNEKE*
steltemenneke*, -wij&e*, 0., -s = danser, danseres
op stelten op de vroegere kermissen.
stem, sturn, v., stumme, stumke = a) stemgeluid:
'n heise - reep van alles, wat me neet k6s verstoon;
b) zangorgaan: ze heet 'n gooj - , meh ze moot nog
vd(jl liere; ~et bijj - zien = niet kunnen zingen;
b) kiesstem: met algemein stumme gekoze weurde;
nog in allerlei oneig. en fig. bet.: 'n - oet d'n hiemel; de - van 't gewete.
[stu:m; stu:mme; stu:mke] verg. s tom p I en II.
ss. stumgeluid; stummenaontal; alto, keel-, meidskesstumenz.
ss.-afl. stumopnummer.
afl. stumme (ww.).
stemmen, stumme, stumde, gestump (gestumde) =
a) op de juiste toonhoogte stellen: de piano moot
nudig opnuij gestump weurde; dat stump neet = dat
k10pt niet; b) in zekere gemoedstoestand brengen:
dat beriech stumde us allemool tristig; c) zijn kiesstem uitbrengen: stummen op, stumme veur, tege;
iemes - = voor hem stemmen.
ss. stumbieljet, -OOro, -orgaan, -v(jrrek, -vie enz.;
tege-, veurstumme.
af!. stummer; stumming; bestumme.
I stemmig, stummig, bn., bw. = niet opzichtig,
ernstig: 'n Hollandse boerin in M(jr - 7:llJarte kleijer
zouw 't effek make van 'n groete inkvlek op 'nen
doorwerrekde sjaal.
II stemmig*, bn., bw. = degelijk, burgelijk: - gekleijd.
stemmig = duo stiimmig (= dik, kort en stevig).
stemming, stumming, v., -e = hoofdelike - = het
uitbrengen van de kiesstem; in 'n beroerde - =
gemoedstoestand; de - in de vergadering veur dit
veurstel woos neet gunstig = algemene denkwijze.
stempel, stempel, m., Os, stempelke = a) bekend
gereedschap; afdruk ervan: kopere -S; 'ne pas met
versjellende -8; b) merk, hoedanigheid: dat dreug
de - van de woerheid; z'ne - op get zette = bekrachtigen; 'ne maan van d'n awwe
aard,
soort.
ss. posstempel.
af!. stempele (ww.).
_
stempelen, stempele, zw. = a) merken met een
stempel: gestempeld pepier; b) kenmerken: dat
stempelde hiiiJm tot 'nen echten amteneer.
ss. stempelink, -merrek.
af!. bestempele; stempeleer.
stenen, steine, bn. = (als) van steen = e - beeld;
e-hart.

stenigen, steinige, zw. = met stenen doodgooien:
de joede hObbe Sint-Steve gesteinig.
afl. steiniging.
ster, staar, v., stare, steerke en sterke = a) hemelbol;
'n hiel klein steerke zoog me wied eweg versjete; de
stare van d'n hiemel; b) stervormige figuur: de
ullevere - in 't woope van Mestreech; iemes de van Mestreech laote zien; z. s tad 8 8 t a a r*; De
Staar = beroemde mannenzangvereniging; kn6p
en staar = (aardew.) knop- en stervormige fout in
aardewerk door het verkeerd instellen van de
kaliber.
Opm. In ss. soms ook ster.
ss. staargebouw, -bal; stareleech, -rege; stadsstaar;
aovendstaar (en -ster); sterappel.
ss.-af!. starekieker.
sterite, sterrefde, v.: groete - 6nder de minse;
OOder 't vie = het geheel der sterfgevallen.
ss. sterrefde- en sterreftesie/er.
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sterluur, sterrefoor, 0.: in me - wei iech miech niks
te verwiete Mbbe.
sterk, sterrek, bn., bw.; in de meeste bet. v. h. A.N.
o.a. a) stevig, duurzaam, krachtig: -e sjeun;
Mestreech waos 'n -e vesting; b) hevig: 'ne -e wind
koom inins op; c) vol spier-, lichaamskracht: dat is
'ne -e vent, e som herkuul; d) in getal: vieftig maan
- ; e) ransig: de boter is - gewoorde nao 't 6nweer;
f) zeer: - gepeperd; nog: dat is - = kras, bijna
niet te geloven; z. ook M a m b r e e; e - stok
op 'n aw brook = gezegde, bij twijfel, ongeloof van
hetgeen men hoort.
Opm. sterrek van natuur affektief, heeft vaak de
uitspr. sjterrek, en heeft in aile vormen sleept.
ss. sterrekendraank; sterrekwater; sterrekgespierd;
iezersterrek.
af!. sterrekde; sterreke (gwl. versterreke); 00sterrek.
sterken, sterreke, sterrekde, gesterrek (gesterrekde)
= sterk(er) maken; bijstand verlenen, steunen:
dat sterrek de zenewees; gesterrek door.
sterkte, sterrekde, v.: de - van dat lake; in z'n
reliezjie v6nt heer - , um dat leid te dragej de - van
de ingelegerde tr6ppe waos tiendoezend maan in/anterijj en peerdevollek.
sterkwater, sterrekwater, 0.: sallemanders op - zette
= spiritus, alkohol.
sterrenkijker, starekieker, m., -s = sterrenkundige,
sterrenwichelaar: in d'n optoch leep ouch 'ne - =
iem. als middeleeuws sterrenwichelaar gekleed n.l.
met hoge spitse hoed, lang zwart gewaad met
sterren bezaaid en grote bril.
sterven, sterreve, storref, gestorreve (afw. ww.v.
o.t.t. diech storrefs, heer storref) = ophouden te
leven, overlijden: op - ligke; heer kwaom te - ;
me vOOt 'm sterrevende; es diech starre/s 0/ es z'ne
nook st(jrref, erref heer alles; spotliedje: parodie van
een treurmars: Herremans z'n kooj is doed, ze is
vennach gestorreve, he; 'r ze in 't zaajt gelag, dan
waor ze neet bedorreve enz.
[st~rreve; sto:rref; gestlJrreve; sto:rrefs; sto:rref]
ss. sterre/bed, -daag, -gevaal, -hoes, -jaor.
afl. sterrefelik; sterre/de.
stervende, sterrevende, m. -v., my. = enkeIv.: de
gebeije der-.
I steur, steur, m., -e, steurke = bekende zoetwatervis: de kaviaar kump van de - j - is 7:llJoer te
vertere; vreuger kaom noe en daan 'nen inkele - de
Maos op.
II steur*(-), z. s tor e (- ).
steve*, z. s t eve n I.
stevel, stievel, m., -e, stievelke = hoge laars; vroeger
ook = schoen: met hoeg -e oon; hijj zien de spaore
met de stievele debijj; (een der vroegere Momusspreuken) allein zijj die neet rech in hun -e rijze,
Mnne en mote de Momus loch vrijze (sic!) = die niet
recht in hun schoenen staan; nog: 'ne - aonMbbe
= 'm om hebben; e stok in z'ne - (of: in z'n botte
fro botte = Iaars) hObbe = een stuk in zijn kraag;
zich 'ne - indrinke = zich een stuk in zijn kraag
drinken.
ss. stieveleknech; stievelenhier; stievelbein; waterstievel.
afl. stievele (ww.).
stevelen, stievele, stievelde, gestieveld = flink doorstappen; ook: met zekere moeite lopen: stevenen:
zuug 'm dao ins door de snie - ; saoves stieveUle
Teun tr(jk noo Zuzaote.
ss. (Mmme) aon-, noo-, tr(jkstievele.

<

STIJGBEUGEL

I STEVEN
I steven, steve, m., os, steveke = fijn wittebrood in

de vorm van een man, inz. in de St.-Nicolaastijd
gebakken: de meeg kregen eder 'ne groete peperkoke
moon en 'ne - ; kinderliedje: Steve, Steve, wie langs
Ziilste level Mnderd jaor en einen daag, kip, kap, de
kop aofl Bij deze laatste woorden bijt of breekt
men de kop van de steve af.
steve
St.-Stefanus? n.l. de voorstelling van deze
heilige als herinnering aan zijn dood. Feestdag is
overigens 26 December en St.-Stephanus werd gestenigd, niet onthoofd.
II steven, steve, m., -s = kromhout van voor- en
achterkant van een schip: de - kiere = van richting veranderen.
ss. achter-, veursteve.
afI. stevene (ww.).
stiehele*, z. s t e c h e I e*.
stiehtelijk, stiechtelik, bn., bw. = godsdienstig; tot
godsdienstzin opwekkend: e - leae; -e lektuur;
cIao bedaank iech - veur = zeer, feestelijk.
afl. stiechtelikheid.
stiehten, stiechte, stiechde, gestiech (gestiechde) =
a) grondvesten, bouwen: Mestrecch is gestiech door
de Romeine; b) instellen: 'ne jaordeens - , 'n btuJrs
- ; c) doen ontstaan: broond - ; d) in een godsdienstige stemming brengen: die preek had vaOlluij
:der gestiech.
ss. aonstiechte.
aft. stiechter; stiechting; gestiech; stiechtelik.

<

e stievelbein

stier, 1, stier, m., -e, stierke: 'ne - ~t 'ne rink door
z'n ncus; 'ne - spazele.
ss. stier( e)kop.
2, deur, m., -e, z. de urI!.
Opm. stier is thans gewoner dan deur*.
stierekop, stier( e )kop, m., -kop = eig.; overdr. stijfkop.
stievel(-)*, z. s t eve I ( - ) en vlg.lemma's.
stievelbein*, o. = (schoenmakerst.,) laarzenmodel;
z. afbeelding.
stievelekneeh*, z. stievelenhier*.

'ne stievelenhier

stievelenhier*, m., stievelehiere = laarzenknecht:
boe hObste de - noe weer gelag, vrouke?
stilt, stif, m., stifte, stifke = pen, puntig voorwerp:
e kopere stifke.
ss. stiftand; lippestif.
stijl, stief, bn., bw., stijve; stijver, stijfste = a) hard,
onbuigzaam: van in d'n tr~k te :dUe had 'r 'ne stijven
hala gekrege; haw diech stief = geef niet toe, volhard; spott. tegen een dronken man = hou je
recht; b) stram, verstijfd: stief van de rimmatiek;
c) houterig, onhandig: stijf manere; 'ne stijven Hollender; d) strak: stief gespanne touwe; nog: vreet dich
mer ins stief = je buikvol; stief van degif = alshet
ware bewegingloos uit boosheid; nog als kwelspreuk of spreekoefening: si6mme, stijve stek, wat
steiste dao te stinke (of met affekt: sjtOmme, sjtijve
enz.).
stief met sleept. en zonder diftongering predikatief, adverbiaal en attributief o. enkelv.; in aIle
andere gevallen met stoott. en diftongering stijv( -),
stijf; verg. g r ij s.
ss.-afl. stiejvreter,
aft. stijve(ww.); stijvigheid, stiefheid.
stijlheid, stiefheid, o. = het stijf zijn: de - van d'n
errem; de - van z'n manere enz.; z. ook s t ij v i ghei d.
stijfhoofdig, stiefkOppig, bn., bw.: - volhawwe, doorgoon~t.

stiehting, stiechting, v., -e: de - van Roeme; de Wienands; tot eders - .
stiefbroeder enz, steefbroor, -dochter, -keend enz.
stiefbugel*, z. s t ij g b e u gel.
stiefmoeder, 1, steefmojer, v., os, in de zegsw. geinzander steefvajer = als er een stiefmoeder is, dan
wordt de echte vader sorns ook een stiefvader;
2, steefmoor, v., -more: 'n - en 'ne steejvaor (ongewoon) d'n duvel haolt ze al te gaor, gezegde om de
afkeer uit te drukken bij een tweede huwelijk.
stielvader, steefvajer, m., -s, in de zegsw. Slivvenier
is geine - = Onze-Lieve-Heer is een echte vader
engenadig; ook s tee fv a 0 r.
stielvreter*, m., -s = vreetzak: hiJbder 't tegen us, -s1
vroog N~t.
stiel, stiel, m.,-e = ambacht, beroep: dan kump
iemes nog weI ins d'n tied veur z'ne geis van de vreuger ~llekboere en hunne - I
Opm. Tegenwoordig wordt stiel enigszins aangevoeld als een VIaams woord (verg. moor = A.N.
ketel).
stiep(-)*, z. s t ij P ( - ).

afl. stiefk(Jppigheid.

'ne stiefbugel

stijlkop, stiefkop, m., -kop: deen awwen hier van MOr
is 'ne - ; dee - van 'ne broor.
afl. stiefk(Jppig, -kOpsig.
stijlsel, stij(f)sel, m.: cIao is neet gen6g - in de mansjeUe.
ss. stij(f)selfebrik, -kwas, -pot.
aft. stij(f)sele (w'W.).
stijgbeugel, stiefbugel, m., Os: de ruter kreeg z'ne voot
neet oet de - ; de voot in de- hObhe = eig. en fig.
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STIJGEN

STINKERD

stljgen, stijge, steeg en stijgde, gestege = naar omhoog, naar omlaag gaan; hoger worden: op; vaan 't
peerd - ; deen awwe vrund is us bove de kop gestege
= heeft het veel verder gebracht; de prijze eliken daag; de boergonje, de werre:mde stijg miech
nao de kop = licht bedwelmen, bloedsaandrang
naar het hoofd veroorzaken.
ss. 00/-, opstijge.
aft. stijging; bestijge.
stljI, stijl, m., -e = a) schrijf-, schilder-, bouwtrant:
'ne goje vlotte - hiJbbe; de Gotieke - ; b) pilaar: tege
de - van de deur leune; verg. s tie I.
[stij:l; stij:le] verg. s t e i I.
ss. bouw-, sjelderstijl; deurstijl.
stljp, stiep, v., -e = schoor-, stutbalk: e paar --e
brooke door en d'n hiele boel donderde inein.
[stiep; stiepe]
stljpen, stiepe, stiepde, gestiep (gestiepde) en gestepe
= schoren, stutten: de moer moot nudig gestiep
weurde; stiep de appelebuim, ze hange te vol.
[stiepe; stiepde; gestiep; gestepe]
stljven, stijve, stijfde, gestijf (gestijfde) = linnengoed met stijfsel bewerken: 'n hierehumme met e
gestijf/runsje; overdr. iemes in ze veurnumme - =
sterken.
Opm. stijven heeft alleen zwakke vormen en steeds
stoott.
afl. stij(/)sel, stij/ster; verstijve; t'mgestijf b.v. t'mgestijfde mansjette.
stljvigheld, stijvigheid, v. = stijfheid, maar gwl. iets
minder sterk = iech hOb nog altied get - van dee
gebroken errem behawwe; iech Mb 'n - in m'ne knee;
verg. do u f h e i d*, do u v i g h e i d*.
stlkdonker, stlk(ke)duuster, bn.: 't is boete - ; in dee
--enach.
I stikken, stikke, stikde, gestik (gestlkde) = door gebrek aan zuurstof sterven: 't is hijj veur Ie - ; verwensing: stikl de kins miech - ; laot 'm - = lopen;
haos - van de lach = niet meer kunnen uithouden.
ss. stikloch, -vol, -werrem.
aft. verstikke.

'n stiktang
II stikken, stikke, stikde, gestik (gestikde) = fijne

steken maken, borduren: gestikde zijje kiJsses.
ss. stikmesjien, -noo(l)je, -tang (schoenmakerswerktuig), -zijj; op-, vasstikke.
aft. stikker; gestiks, gestik.
stH, steI, bn., bw., stelle; steller of steIder, steIste =
a) zonder beweging of geluid: zoe - wie 'n moes;
- leep heer d'n trap oof; b) rustig, kalm: e - jung-
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ske; -leve; c) niet druk: e - stedsje; in 'n - stroot
BpTook heer hiiiJr aon; nog: 'n - mea = niet gezongen; als two - noel
stel heeft steeds in alle vormen stoott. Verg.
s t e 1* = A.N. steI.
ss. stelhawwe, -ligke enz.; blood-, doed-, muiskes-,
stOkstel.
afI. stellekes; stelligheid; steUe.
stilhouden, stelhawwe, heel stel, steIgehawwe =
a) doen stil zijn: haw d'n han stel; b) stil blijven
staan: de kouts heel veur de deur stel; c) verzwijgen:
't angazjemintnog get-.
stillen, stelle, stelde, gesteld = minder maken, verzachten: de pijn get - door inspuitinge; z'nen h6nger
- = zich verzadigen.
stilIetje, z. s tell i n g.
stiUetjes, stellekes, bw. = a) zachtjes, bijna onhoorbaar: - door de gaank Loupe; - de deur touwdoen;
- klipsere; b) langzaam aan: veer zolle zoe stellekes
(aon) moten opstappe en noo de stasie goon; nog:
vr. wie geit 't? antw. och zoe - = niet slecht, niet
biezonder goed, matig.
stiUeven, stelleve, 0., os: e - van Graafland.
stiUigheid, stelligheid, v. = stilte, rust: z'nen awwen
daag in - doorbringe.
stilstaan, stelstoon, st6nt of st6ng of sting stel,
stelgesta(a)nde: ei peerd blee/ - en wouw neetmie
veuroet; overdr. dao steit me verstand bijj stel =
daar begrijp ik niets van; in stelstaond water vesse.
stilstand, stelstaand, m. = de kouts, d'n oto tot bringe = rust; 'ne peerdstoond en 'n vrouwehaand
welle geine - = moeten steeds in beweging zijn,
anders deugt iets niet.
ss. waopestelstaand.
stllte, stelte, v., -s = kalmte, rust: de prizzedent verzeukde (um) - ; de dreigende - , die aon de stiirrem
veuroo/ geit; in - dach iech, de kins miech gebouthacheld weurde = in mijn binnenste, zonder mijn
gedachten uit te spreken; - / - I repe ze, mehjewel!
ss. aovend-, windsttlte.
stilzwijgen, steIzwiege, zweeg stel, stelgezwege =
niet spreken: zwieg - en huur miech oon; stelzwiegend keek ze mich aon; als zn. 0.: 't - euver die
zaak bewaore.
stilzwljgend, steIzwiegend, bn.: Onder de --e kOndiesie
= niet uitdrukkelijk vermelde.
aft. stelzwiegendheid.
stlnken, stinke, st6nk, gest6nke = a) lelijk, kwalijk
rieken: /oj, wat stink dat hijj; dee stink zeven (of:
drijj) ore tege de wind = heel erg; z. ook hop II;
heer stink van 't geld = heeft veel geld; ze stink van
hoeveerd; b) bij verschillende kinderspelen tijdelijk
niet aktief mogen deelnemen aan het spel maar
moeten wachten tot een bepaald ogenblik: en doon
kwaom Sjiet-in-d'n-treister, dee zoe lang zoegenaomp
had mote -, bijj 'm koupe; z. ook s t ij f.
[stinke; st6nk; gest6nke]
aft. stinker, stinkerd; gestinks, gestink; stinketig, z.a.
stlnkerd, stinker(d), m., stinkers = a) iem. die stinkt
in eig. zin: wee is dee - hijj? de hiel kamer is verpes;
b) iets dat stinkt inz. Limburgse kaas: e stokske0/ herre/se kies bijj 'n botram; c) hoogmoedig, verwaand (ook: vervelend) iem.: zouste welle gluive,
tot dee kale stinkerd deit, of 'r miech neet kint?
d) grote onaangenaamheid: dat lOp met 'ne stinkerd
00/ (of: gie/ 'ne lielike -) = heeft kwade gevolgen;
met 'ne stinkerd devoon ao/ kOmme = met oneer.
[stinkerd; stinker; stinkers]
stinker(d), verg. Rijnl. Stiinker = Ziinker.

STINKETIG*
stinketig*, bn., bw. = stinkend, vol stank: 'n -e
loch; 'n -e kamer; 'ne stinketigen aosem Mbbe
(-ke- = -ka-).
stinkstievel*, m., -s = vervelend, lastig iem.; ook
hovaardig iem., stinkerd: zoe'ne - van 'nen amteneer van de belastinge. Keu. Stinkstivvel.
stinkstok, stinkstek, m., -stekke en -stekker =
slechte sigaar: 'ne - boe de vlege vaan doed vaan de
moer valle; rouk d'ne - zellef; verg. pin k e r.
stip, stip, v., stippe, stipke = vlek, puntje: dao Onbrik gei stipke aon.
stipt, stip, bn., bw., stipte en stipde; stipter en
stibder, stipste = precies, nauwgezet: altied - op
tied k6mme; heer is noets erreg - gewees.
afl. stipheid.
stob(-)*, z. st of( -) 1.
stobbe, stobbe, v., -n = boomstronk.
stobsel*, o. = stofinz. tabak die tot stofverpoeierd
is: in de touwbakspot is niks mie wie get - .
stoeien, ongebr.; z. r 0 I s e*.
stoel, stool, v., steul, steulke: zet dich op de - bijj
de kachel; dao waore neet steul genog en de mieste
luij moste stoon; zich 'ne - (of: e steulke) in d'n
hiemel verdene = een goed werk doen.
ss. beech-, leuning-, preekstool; steulfabrikant.
stoep, stop, m., stoppe en stup, stupke = a) trottoir, stoeppad: Zjengske, sjoen op de - blieve; veur
iemes van de - aofgoon; Bijj m'n grameer op 't
stupke zaot 'n eepke veur de deur. 't Had e leukske in
zebreukske, endao kos 't gaarneet veur (kinderliedje).
b) trede van een stenen opstap: pas op m'nhier,
't zien drijj stupkes; verg. s top, s t 0 b*.
ss. st6ppestein.
I stoet*, in de zegsw. de - deile = het verschildelen:
laote ver de - deile.
stoet = duo Stoss = hoop, hoeveelheid.
II stoet(-)*, z. s too t ( - ).
III stoet, stoet, m., -e = gevolg, menigte: 'ne ruiters; bruiloftsstoet, Ma. 8Wiet.
I stot, st6b, m. = stuifzand, poederaarde enz.: wat
maak d'n oto 'ne - ; pas op, tot ze dich neet de oet de laoj deit = steelt.
ss. stobbeurstel, -jas, -mantel, -nCB; maar: stofzuiger
(Ma. zou zijn st6bzuker); kolestob.
afl. stobbetig, stobbig; stObbe (ww.); stobsel.
II stot, 1, stof 0., stoffe, stOfke = weefsel: wolle - ;
dat is e good stofke veur kinderbreuk; 't - woort met
'n zeker plechtigheid nao ondere gelaote.
ss. stoffewinkel; dames- hierestoffe.
afl. stoffe (bn.); stoffere (ww.).
2. stof, v. = a) materie waaruit men iets vervaardigt inz. in ss. grOndstoffe, brandstoffe enz.: van
dees - weurde de buize gemaak; b) onderwerp: veur 'ne romang; dat gaof us - tot e gesprek; nog:
laank van - zien = breedsprakig.
ss. stofwisseling; stofnaom.
afl. stoffelik( heid).
stofdoek, st6bdook, m. -deuk: vaan die aw Lappe
kinste e paar stObdeuk make; veeg 't eve aof met de - ;
e korrefke veur de - .
I stoffen, stoffe, bn.: stoffe sjeun = niet van leer,
maar van een wollen, vilten, fluwelen enz. stof.
II stoffen, stObbe, stObde, gest6b (gestobde) = a)
stof afnemen: heet 't meidske al in de viiorkamer
gestob? b) stuiven; stof verspreiden: wat stob 't hijj
met dee wind! 't geit - = eig.; overdr. 't zal ervan
langs gaan.
88. stobdook; aof-, in-, wegstObbe.
afl. bestobbe.

STOKFLEER*
III stoffen, stoffe, stofde, gestOf (gestofde) = bluffen,
opsnijden: wat kin dee vent - ; en zijj mer - euver
(of: op, of: vaan) hiWr hoezer, hMren olo, hiior reize!
ss. st6fkont, -prijj.
afl. stoffer; gestofs, geslof.
stoffenwinkel, stoffewinkel, m., -s = winkel van
geweven stoffen: in de -s hOnge de "haute nouveaute" -stoffe, door kopere ring getrokke aon roej
lassees die aon de baUek euver rolkes lepe.
I stoffer, in de bet. van borstel (stoffer en blik)
ongebr. Bekend en gebr. is stobbeurstel.
II stoffer, stoffer, m., -s = pocher, opsnijder, bluffer:
klaogers hObbe geine noed en -s gei broed.
stofferig en stoffig, st6bbetig en st6bbig, bn. = vol
stof: 'ne stobbetige weeg.
afl. stobbetigheid, stObbigheid.
stok, stek, m., stekker of stekke, stekske = (cilindervormig) stuk hout voor verschillende doeleinden:
e klein en dun stekske; met z'ne - sloog 'r de blomme
aof; dee heet 'ne - aofgeslik = zich al te stijf, recht
houdende; van ze stekske valle = in zwijm; orreges
e stekske veur steke (of: 'ne - in 't raad steke) =
iets verhinderen; iemes met e gesjeld stekske nao hoes
sjikke = met een kleinigheid, een waardeloos iets
afschepen (oorspr. zinnebeeld van haveloosheid,
berooidheid. Zo stuurde Jan van Weert eens 1000
krijgsgevangenen naar huis met een geschild stokje, wijl ze het gevangenisbrood niet waard waren);
alle gekheid op 'n insje en aUe wiesheid op e stekske
= laten we nu eens ernstig zijn; zien de hinne al op
-? met de hinne op - goon = vroeg naar bed.
ss. stekaajd, -boene, -stief; maar stokfleer, -roes, -ves;
allepestek, bessem( e)-, dege-, peek-, sjroep-, sokker-,
wandel-, zwegelestek enz.; z. ook s t e k k n a b*.
afl. stekketig(heid), stekkig(heid).
stok*, m., stokke, stukske = plotselinge, hevige
schok, stilstand: met 'ne - heel de kaar stel; met
stukskes ging 't mer langsem veuroet.
stok(-)*, z. stuk(-).
stokbonen, stekboene, mv.: me heet - en stroekboene,
dit zien boene die aon boenegeerte opgreuje en boene,
die in stroekvorrem greuje.
stoken, 1, stoke, stookde, gestook (gestookde) =
a) vuur aanleggen, aanhouden: veer stookde noets
veur oktober; de kachel, de ketel - met gruus;
b) verbranden: koks en gruus veur te - ; c) distilleren (gwl. brenne): likeur, zjenever -.
ss. stookgaas, -gelegenheid, -kelder, -olie, -plaols;
opstoke.
afl. stoker(ijj); stokes; gestooks; gestook; verstoke.
2, steuke, steukde, gesteuk (gesteukde) = ophitsen, heimelijk twist, tweedracht veroorzaken: die
aw toej is altied aon 't - tosse maan en vrouw;
Onder get -; koed -.
ss. opsteuke; insteuke.
afl. steuker(ijj); gesteuks, gesteuk.
stoker, 1, stoker, m., -s = iem. die stookt inz. in bet.
a) en b): de - sprong van de lokkemetief; de - in de
glaasoves, van de sjepe.
Opm. In de bet. van distilleerder gwl. brender.
ss. stokerspersoneel, -werrek.
2, steuker, m., -s = (heimelijke) ophitser: dee vent
is 'ne -, gluif 'm neet.
Opm. In ss. komt -steuker ook voor in de bet.
-zieder; z. z e e p -, z 0 u t z i e d e r.
stokes*, o. = goed om te stoken: kolen, hout, turf:
wie mennig sjopsel ete, get stokes en e bed mankeert.
stokfleer*, m. = stokroos of stokviolier: - greujde
langs de mor.
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STOKHUIS

STOPPEL

stokhuis, stokhoes, 0., -hoezer = stamhuis: ze komme
met blijjsjap in 't - weer trok:
stokken, stokke, stokde, gestok (gestokde) = a) blijyen steken: heer stokde midden in z'n orasie en kos
neet mie oeuroet; dao stokde miech opins m'n hart =
sloeg niet meer; b) met schokken vooruitgaan;
schokken: d'n awwen oosgenger kwaom stokkentere
op z'n krokke 100r d'n duustere gaank; de wage stok
nog al op deen hobbelige weeg.
stokkere*, stokkerde, gestokkerd = a) in stukken
snijden van een geslacht dier: de kooj moot nog iers
gestokkerd weurde; b) verstellen: meerke W uppe
zaot ,stel get te - en te stoppe, toen opins de deur
wagelwied opegong.
SSe instokkere (= een stuk ergens inzetten).
stokkerig, stokkig, stekkerig en stekketig en stekkig,
bn. = houterig: de asperrejes waore nogal stekketig.
stokoud, stekaajd, bn.: 't - grampeerke waos haos
niks mie es vel en kneukskes.
stokpaardje, stokpeerdsje, 0., uit het A.N. stokpaardje gedeelteIijk vermaastrichtst.
stokroos, z, s t 0 k fl e e r*.
stokverrel*, z. s top v e r f.
stokviolier, stokfleer, m., -flere: 't junkerke, de stokflere, de kepperkes hobbe nog hunne M estreechter
naom gehawwe.
stokvis, stokves, m., -vesse: - met unne; 'ne - van
'ne vent = stijve, vervelende kerel; de leefde deit
miech tot 'ne - oetdruge.
stollen, ongebr.; gwl. stief toeurde, vero. belieoere;
A. N. gestold bloed, Ma, geronne blood.

e stumpke sigaar

stolp, stollep, v., -e, stollepke = (glazen) klok om
over iets te zetten: Onder 'n - stOnt e Sleoruike op
de kemood; doeg de - op de kies.
stol- heeft in aIle vormen van stollep sleept.
SSe kiesstollep,
afl. stollepe (ww.),
stom, stom, bn., bw., stomme; stornmer, stomste =
a) sprakeloos: de maan is - ; dao weurste - vaan,
este dat zuus; b) dom (in deze bet. als affektief
beladen woord dikwijls sjtam): dee? dee is te - um
oeur d'n duvel te daanse; - wie 't echterste van e
uerreke; iech bin zoe - neet um dat te zegke, te doen
enz.; nog: 'n - rol = van een figurant n.1.
SSe stamdouf; stombezope, -zaat.
afl. st6mmeling, stommeTik; st6mmigheid, siOmheid,
stommiteit; verst6mme.
stomdoof, stomdouf, gebruikelijker dan doufsiOm.
stomdronken, gwl. stombezope, -zaat.
stomen, stoume, stoumde, gestoump (gestoumde) =
door middel van waterdamp bewerken, gaar rnaken, vooruit gaan, vervoerd worden: gestoumde
bokkeme; Ties - ; nao Amsterdam - .
Opm. In de bet. van walmen z. z wall e k e*.
SSe stoumhoot, -fiets, -mesjien, -meule, -tram, -wals
enz.
SSe (komme) aonstoume; op-, oet-, wegstoume.
stomme, st6mme, m.; stom, v.; mv., st6mme = iem.
die stom is in de bet. a) en b).
I stomp, stomp, m., stump en stompe = duw,
stoot, vuistslag: iech gaof 'm e paar stump in z'n
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zijj; stump kriege = eig.; oneig. straf b.v, dan krege
de koejonges lielik stump, es me ze attrappeerde.
stomp, stump en stompe hebben sleept.
II stomp, stomp, 1, bn., bw, = het tegengestelde
van spits, scherp: 'ne st6mpen tore; e stomp mets; 'ne
stompen hook; 'n stompe neus; 2, m., -e, stumpke =
kort, dik, afgeknot deel: meh de - van de boum
bleef euver; 'ne - leoenoeurs; nog: van een ineengedrongen kleine stevige figuur: zoe'ne - neve
zoe'n groete vrouw; iemes op de (of: oppe) - zette =
in de steek laten, in verlegenheid brengen; als
verkl. gwl. = eindje sigaar, kaars, worst: smorreges roukde heer allied 't stumpke (sigaar) dat heer
saoves had euoergelaote; loste stumpkes bijj d'n
botram = kleine worstjes?
ss. sigarestumpke.
Zowel stomp, bn., bw. als stomp, zn., stompe,
stumpke hebben in aIle vormen sleept.
stompje, z. vorig lemma.
stond; stompstaart, ongebr., gwl. oor (A.N. uur);
s t 6 pst a r t*.
stool, staof, v., staove, staofke = voetwarmer: 'J'n£t
'n - onder de veuj en 'nen dikke [as aon zoot heer te
studere; in de verkl. ook voetenbankje; z, het vroeger algemene hoe j e r pot s j e*.
stoom, stoum, rn. = waterdamp door verhitting
verkregen inz, als beweegkracht: toen kwaome de
mesjiene met - gedreve; dat geit met - = zeer vlug.
Voor de bet. walm z: z w a l l e k e*.
SSe stoumboot, -fiets, -mesjien, -meule, -sjeep, -tram.
stoon*, z. s t a a n.
stoot, stoet, m., stu, stuutsje = duw, stomp, schok:
'ne - in z'n zijj; 'ne sjoene - euoer de band make
(n.l. met de keu); iemes e stuutsje geve = eig.;
oneig. een beetje helpen; tegen e stuutsje kinne =
wei wat kunnen verdragen; z. ook st 0 e t* I.
SSe dege-, windstoet.
stootkant, stoetkant, m., -e = omgeboorde onderrand van een lange vrouwenrok, de pijpen van een
herenpantalon: de - mootnudig vernuijd toeurde.
stootkar, stoetkaar, v., -kare = handkar, steekkar:
dao is gei peerd mie, geine benzien, veer mote uerhuize
met'n - .
stop, stop, ID., stoppe en stop, stopke = prop om
iets afte sluiten; het gewone woord voor kurk van
een fles: 'ne glaze - ; veer krege de - neet oet defles;
de wien smaakde nao de - ; verge s t 0 p* (A.N.
stoep).
.
SSe stopfles.
ss.-afl. stoppentrekker,
stop*, z, s toe p en vlg.lemma's.
st6pjeske, 0., -s = kort jasje, buisje: de jOnges in hun
ierste lang ondermansbrook met e - ; verg. s t 0 ps tar t* (A.N. stompstaart), s top n e u s*
(A.N. stompneus).
stopkorref*, m., -korref = verstelmand: de stTikkous
duijde ze gaw in de - .
stopnaald, stopnao(1)je, v., -s = grote naald om kou. sen te stoppen: m'n - is onder de taofel gerold, raap
ze eve op.
stopneus*, v., -neuze = stompneus = (iem. met) een
stompe neuse
stoppel, stoppel, v., -e of -s, stuppelke = halmoverblijfsel; korte dikke baardhaartjes (bij niet
scheren): 't veld waos vol -s; sjeer diech ins, met al
die -s in de geziech kinste toch gei bezeuk Ontvange.
SSe st6ppelbaard, -veld; sroppel( e)land; baard-, kOTestOppele.
afl. stoppelig(heid).

STOPPELIG
stoppelig, stoppelig, bn. = met (haar)stoppels: z'n
-e kin; 'ne -e baard of'ne stOppelbaard.
stoppen, stoppe, stopde, gestop (gestopde) = a) een
gat of opening vullen; dichtmaken: kouse - ; 'n
piep woort gestop; iem. de m6nd - = doen zwijgen;
b) iets in iets duwen en dit vullen: 'ne prop in de
mond - ; iemes geld (of: get) in de voes (of: han) = fig. omkopen met; c) ontlasting verminderen:
ze zegke, tot roeje wien stop.
stoppentrekker*, z. k 0 r r eke n t r e k k e r.
ss. instoppe.
afl. verstoppe.
stopstart*. m., -stert; gwl. in verk!. stopstertsje
(een dier met) een stompe staart; vogelsoort,
paapje.
stopverf, stokverref, m.: met get - de leukskes volstoppe.
storen, steure, steurde, gesteurd of sture, stuurde,
gestuurd = a) belemmeren, verhinderen, verontrusten: de moos miech neet in m'ne slaop - , nog
minder in me werrek; de vreij woort weer door de
Luikeneers gesteurd; b) ref!. zich bekommeren om:
dinkste noe, tot dee vent zich aon die verordening
steurt? die soort luij - zich norreges aon.
afl. steurder, steuring, steurnis; gesteurd, steurend;
ook: stuurder enz.; versteure, versture.
storend, steurend en sturend = hinderlijk: dat is in
de les zier - ; 'n -e Onderbreking.
storm, storrem, 1, m., storrem en storreme, storremke = a) zeer hevige wind: 't gaans krdomke waggelde van d'n alievige - ; 'ne - in e glaas water;
b) grote opwinding, drift: 'ne - van verOntwierdiging; de Mnte - = vastenavond; c) algemene
aanval op een stad enz.: toen leet Parma 'nen
algemeine - op de stad Ondernumme; 2, bw., dikwijIs versterkt met op, aon = in grote haast, met
grote kracht: de Tempeleers zien alweer - (op) bezig
um euze Vastelaovend op touw te zette; en toen mer
- (op) nao de stasie gefiets um d'n trein te hole.
[storrem heeft sleept.; maar sto:rreme en my. sto:rrem; sto:rremke]
ss. storremledder, -wind;beelde-, naojaors-, ziestorrem.
afl. storremechtig; storreme (ww.).
stormband, storremband, m., -ben = kettingband
aan sjako of helm: aon de sjako waore drijj kopere
liewekop veur de kopere - vas te make.
stormen, storreme, storremde, gestorremp (o.t.t. heer
storremp; geb. w. my. storremp) = a) hard waaien:
't storremde de hiel nach door; b) snel voorwaarts
Iopen: ze storremde de deur oet en de straot op; 't storremp bijj de kas, hool gaw de keertsjes = er is hevige
toeloop, grote drukte.
Opm. stor- van storreme heeft in aIle vormen van
storreme stoott.
stormlopen, storremloupe, leep storrem, storremgeloupe = a) met geweld aanvaIlen: de Franse
hadde twie kier op de stad storremgeloupe, meh woorten aofgeslage; b) zeer druk zijn, veel toeloop: 't leep
storrem op de resepsie; 't lOp sWrrem bijj de lokette,
bijj d'n oetverkoup.
stormpas, storrempas, m.: 't plan van de ginneraol
waos 'nen aonval op de stad in - en met gevelde
bajonette; in - jadsden heer de brok euver = zeer snel.
stort, stort, o. = stortplaats van afvaI: Net ging op
't - klOtsjes sjare oet d'n aofval van de groete febrikke; op 't - dao zeuk iech kollefitte.
stortbad, ongebr.; gwl. doesj (douche).
storten, storte; niet zeer gebr.; gwl. valle, doen valle,
goje,smiete enz.

STRAAT
stortkaar, ongebr.; z. s I a g k a r.
stortregenen, ongebr.; gwl. hel regene, gotsje* (A.N.
gutsen) enz.
stoten, stoete, stoetde en stoot, gestoete en gestoet
(inz. als bn. gebruikt: gestoetde); verder afw. ww.v.
o.t.t. diech stuuts, heer stuut naast stoets, stoet =
a) een stoot, stoten geven: de kleine stoetde tege de
taofel, tege de lamp, 'tglaas; iemes veur de kop - =
kwetsen, beledigen; b) door stoten in een bepaalde
toestand brengen: de fles van de taofel - ; de keuning
van d'n troen - ; gestoetde besjute = fijn gestoten
beschuiten; c) hinderen: dat tdolke stoetde miech,
waos stoetend; nog: welle veer e pertijjke -? = biljarten; z. voor stoete (knikkerspeI) h u i f*. Bij het
dopspel noemt men stoete de van de hand afglijdende (z. pee I) priktol te laten stoten tegen een in
een kring geplaatst voorwerp. Raakt dit voorwerp
(gwl. een stuk geld) uit de kring, dan is dit voor de
speIer.
ss. stoetkaar, -kant, -krach; aof-, aon-, in-, oet-,
wegstoete.
afl. stoet; stoeter; gestoets, gestoet; verstoete.
stots*, m., -e, stutske = a) stuit, onderste uiteinde
v. d. ruggegraat; achtereinde v. e. kip: Zjengske
veel op ze stutske en sjriewde, of 'r in e mets hOng;
b) stomp uiteinde, mopneus, vingerstomp: Verzjenieke had e neuske of 't altied de teleure had moten
aoflekke en dat stutske waor gestiedig 't mikpunt van
Pieke z'n geistighede.
stotteren, stottere; gwl. stamele.
stout, stout, bn., bw. = ondeugend: e - kinneke;
neet - zien, menneke!
Opm. stout is ongebr. in de bet. van vermetel, tenzij
in historische stijI als Karel de Stoute enz.
afl. stoutigheid, stoutheid, stouterik.
stoven, staove, staofde, gestaof (gestaofde) = langzaam gaar (Iaten) worden: de greunte met boter - ;
iemes ein - = een kool stoven b.v. eine vaan de
sjotters zag: Goon veer noe nog neet trok, dan mote
veer toch de kaptein ein - ; verg. s t a v e n.
ss. staofpere.
straal, straol, ill. en v., -e, straolke: de -e van de zon,
de maon = uitschietende lichtbundel; 'n staar, de
witste oet de klaore, besjijnt dich met hdor -e zach;
'ne - water = smalle stroom water door een nauwe opening gedreven; de - van de sirrekel is eine m
= halve middellijn.
ss. straolebundel, -krans, -kroen; bliksem-, maone-,
water-, zOnnestraol.
afl. straole (ww.).
I straank*, z. streng II en ruggestreng
en vIg. woord.
II straank*, in de zegsw. - hobbe veur = ontzag,
vrees hebben voor; Rijnl. strangk han.
straat, straot, v., -e, straotsje = (geplaveide, geasfalteerde) weg tusschen twee rijen huizen; de huizen zelf; de bewoners: euver, op (de) - loupe; '1
hoesgezin woort op - gezat; op - sloon = eig.; fig.
niets meer hebben, geen betrekking; de hiel - heet
de veendele oetgestoke; verkierde strtj(jtsjes inloupe,
gezegd van hen die boven hun stand Ieven of
andere verkeerde dingen doen; nog: de - van
Gibraltar = zeeengte.
ss. straotbessem, -deunsje, -deur (= deur aan de
voorkant van het huis), -errem, -jOng, -lanterie,
-leedsje, -naom, -weeg; straot(e)geld; d6rreps-, winkel-, zijjstraot enz.; z. ook de lijst van straatnamen.
ss.-af!. straotluiper.
af!. bestraote.
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STRAATSTEEN

straatsteen, straotstein, m., -stein = steen waarmee
men de straat plaveit: UTech wie de - = uiterst
brutaal.
strabats*, z. stra-pats*.
strabender*, m., -s = bengel, vlegel: dan m6s zich
dee - d'n here aofmtike, wouw heer ze neet oetgesmeerd kriege. Klemt. gwl. op -ben-.
Bijv. straobender, strebander, -bender (stre- = stra-).
strabender(ijj) hangt samen met het gewestelijk
voorkomende strabant(ie) <oAr. destorber < Lat.
disturbare; Schu. vermeldt strabantie = wanorde.
ail. strabenderijj.
strabenderijj*, v., -e = kwajongensstreken: 't woord
pensjenaat WaM al dekser es vogelversjrikker geplaots
op 't veld van hun - .
Bijv. straobenderijj, strebanderijj, strebenderij .
I straf, straf, bn., bw. = strak: 'ne straffe wind; de
touw is te - gespanne; 't sloot geit te - = stug, niet
gemakkelijk.
ail. straffigheid, strafheid.
II stral, straof, v., straove, striiOfke = leed ter uitboeting van een overtreding: - verdene, - kriegej
veur - blijfste vemiddag toes; de - van God zal neet
oetblieve.
ss. doeds-, gevangenisstraof; in andere ss. gwl. straf
b.v. strafport, -rechter, -werrek, -zaak, -zitting enz.
Overigens hoorde men volgens Stille (1885) ook
reeds straf, v., straffe, strefke.
strallen, straove, straofde, gestraof (gestraofde) =
straf opleggen, doen ondergaan: dat misdrief weurd
zwoer gestraof; de koejOng - veur z'n astrantigheid.
ss. straofmiddel; aofstraove.
ail. straof; straofbaar; bestraove.
Opm. In ss. en ail. thans ook dikwijls straf b.v.
strafvervolleging en ook zelfstandig straffe, strafde,
gestraf (gestrafde).
strak, strak, bn., bw., strakke; strakker, strakste =
a) star, stijf: ze zag gei woord, meh keek mer - veur
zich; b) sterk gespannen: de touw is te - gespanne;
c) aanstonds, binnen enige tijd: tot - ; d) zoeven,
enige tijd geleden: iech hOb 'm dao - nag gezeen;
die wdord van (toe) - , hObste die al vergete?
ail. strakkigheid, strakheid. '
straks, steeds strak c en d.
stralen, straole, straolde, gestraold = de zan straolde
aon de blouwen hiemel = schitterde; bij uitbr. z'n
ouge straolde van plezeer; heer straolde = blonk van
genoegen; heer is weer ins gestraold = gezakt voor
het eksamen (uit het A.N.), gewoonlijk gezak, door
d'n (as)korref gevalle enz.
ss. straolkachel; tege-, oetstraole.
ail. bestraole; straoling.
strand, straand en strand, 0.: op 't - vaan de zie; op
't -ligke.
[straand; strand]
ss. straand-, strandhout, -leve, -stool; ziestraand,
-strand.
ail. strande (ww.).
strang, strang, bn., bw. = a) nauwsluitend: de jas is
(of: zit) get - Onder de errem; b) sterk of scherp van
smaak van vloeistoffen, ook van kou; eig., fig.: dat
drenkske is miech get te - ; es de roete krake van 't gevruur, zit iech werrem bijj 't vuur; God wach lang,
meh straof strang.
ail. strangigheid, strangheid.
strank*, z. s t r a a n k* I en II.
strapats, strapats en strabats, v., gwl. in mv., -e =
a) moeilijke taak, zware vermoeiende tocht: toes
hObbe ver veur zoe'n -e geine pUf; stellekes leve
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STREVEN

zander vdOl strabatse te make = bokkesprongen te
maken; b) kattekwaad: die strabenders holen miech
get -e oet.
strapats = duo Strapaze.
streek, streek, streke of streek; streekske; 1, m.
a) strijking: e paar streke op z'nfiejool; b) lijn, baal,
streep: met eine - van ze pensiel; c) lijn of beweging van een schaats: met die Friese doorluipers
kint me gein lang streek make; d) list, lelijke trek,
sluwe handeling (in deze bet. ook v.): dat is 'ne (of:
'n) smerige - van deen opkuiper; gemein streekfeil
hObbe; 2, v. = uitgestrektheid, gewest: 'n sjoen,
vrOchbaar - ; in vreem streke; nog: gaans van - zien,
rake = de kIuts kwijt zijn, raken; m'ne maog is get
van - = niet in orde.
sS. streekbelang; auvekaote-, jiejool-, jOnges-, lando,
loch-, wind-, zandstreek.
streep, striep, v., -e, striepke = haal, lange, smalle
lijn: zet e paar -e met e roed potZoed; hool 'n - door
de rekening = eig.enoverdr.;de-eopdemouwvan
de serzjant = militair onderscheidingsteken; e stofke met e klei striepke; 'n brook met -e of 'n striepe
brook; heer heet 'n - aon (of: in, of: op) = is licht
dronken; dao lOp bijj hdar 'n - (of: e striepke) de·
door = ze is geestelijk niet normaal.
[striep; striepe; striepke]
ss. ink-, kriet-, verrefstriep; kepraolsstriepe.
strekken, strekke, strekde, gestrek (gestrekde)
a) uitrekken: de errem - ; b) reiken: z'nen invZood
serek wied; c) toereikend zijn: zoelang de veurraod
.strek; d) dienen: dat strek MOm tot groete ier; Z. ook
strekkend.
ss. oet-, tegestrekke; wiedstrekkend.
ail. strekking.
strekkend, strekkend, bn. = langs de lengtezijde
gerekend: per -e meter (gwl. loupende meter).
strekking, strekking, v. = het strekken; fig. bedoeling, doel: de - van de errem rech veroet; wat is de van dat veurstel?
strelen, ongebr.; z. k a 0 r e*, k are sse r e* enz.
stremmen, stremme, stremde, gestremp (gestremde);
(o.t.t. heer, geer stremp; geb. W. my. stremp) =
a) stijf worden, doen worden: de mellek geit - ; dat
stremsel stremde de mellek neet good; b) spannen:
de jas stremp get Onder de mouw; c) hinderen, ophouden: 't verkier woort daodoor gestremp.
ail. stremming, stremsel.
stremming, stremming, v., -e = door dees - 6nsteit
de kies; - van 't verkier = beletsel.
stremsel, stremsel, 0., -s = middel om melk te stremmen: e bitteke miejer - bijj de mellek doen.
I streng, streng, bn., bw. = gestreng: 'ne -e meister;
tot erregernis van de -e frere; - winters; verg.
s t rang b.
ail. strengigheid, strengheid.
II streng, straank en strank, m., strenge of streng,
strengske = aantal tesamen gedraaide draden
garen, zijde, wol, ook: haren: 'ne - wol; e strengske
gare kos tegeswoordig viefmaol zoevdOl wie vreuger;
'ne weuste - haore hing 'm euver z'ne kop.
[straank; strank; stre:ng; stre:nge; stre:ngske]
ss. hoor-, rogkestraank.
strengelen, ongebr.; vervangen o.a. door vlOchte.
strepen, striepe, striepde, gestriep (gestriepde)
strepen maken op: 'n wit gestriepde brook; e TOed
gestriep stofke. ie heeft steeds sleept.
ss. aon-, door-, Onder-, wegstriepe.
streuveI, z. s t roe v e 1*.
streven, ongebr.; vervangen o.a. door perbere.

ISTRIKKE*

STRIEKREUR*
striekreur*, 0., -s, -e = strijkel inz. de houten spaan,
waarmee het schuim op een glas bier wordt afgestreken: de herreberreg "In 't StriekTeur" in de
Helstraot waos algemein bekind.

strijker, strieker, m., -s = iem. die strijkt inz. speIer
op een strijkinstrument: de -s :den good, meh de
blozers mote nog vdal liere.
strljkijzer, striekiezer, 0., -s = bekend voorwerp om
ermee linnen enz. te strijken: 't - is gkujetig heit
verbran dich neet; ellektriese -s en -s met aomere. '

e striekreur

striem, strieme; striep*; ongebr., gwl. sjriem, sjraom
(z. s c h ram), sjrieme; z. s t r e e p.
strijd, stried, m.: Mestreech is 't slachoffer gewoorde
van d'n opstand en de - van de Luikeneers tege hunne
eige bissjop; de - is de ziel van 't leve; z. Opm. bij
strij den.
ss. striedvraog; reuzestried.
afl. strijjig.
strijden, strijje, strijjde, gestrijjd = a) worstelen met
eigen n!:igingen, driften: tege z'n slechte gedachte - ;
b) wed~Jveren met elkaar: - um d'n ierste pries;
um de ~er; c) met elkaar in tegenspraak zijn, niet
met elkaar stroken: dat strijjt met (of: tege) alle
polites; d) twisten, dikwijls refl.: sjeijt toch ins oet,
geer zeet (uuch) noe ouch altied oon 't - ; nog: dat
strijjt miech tege = daar heb ik een weerzin van.
Opm. Behalve in bet. c en d wordt strijje gwl. in
ietwat verheven taal gebruikt, evenals stried. Sporadisch wordtgehoord o.v.t. streej, v. dw. gestreje.
ss. oofstrijje; strijdlOs, -vroog en dergelijke woorden
met strijd- worden als Hollandismen aangevoeld'
'
Ma. is striedlOs, -vroog.
afl. strijjig; strijjer.
strijder, strijjer en strijder, m., -S; niet zeer gebr.
strijdig, strijjig, bn., bw. = in strijd met: - met gooj
menere, met de zede, met artikell van de wet.
afl. tegestrijjig( heid).
strijk, striek, m. = a) het strijken inz. van linnengoed enz.: aon de - zien; b) strijkgoed: ruim noe de
-op.
strijkage, striekazje, v., gwl. mv., -s = diepe buiging: alderleij -s make en kattepokkele.
strijkel, z. s t r ij k s t 0 k en s t r i e k r e u r*.
strijkelings, 1, striekentere, bw.: de vrouwluij twie
aon twie, walsde -langs d'n tr6p manskerels verbijj;
2, striekelings, bw.: -langs miech goon.
strijken, strieke, streek, gestreke = a) langs of over
een oppervlakte gaan met de hand of een voorwerp: heer streek zich de baard; zijj streek de hand
euver't haor; b) smeren: striek iers get van die zaUef
d'rop; c) vlak langs of over iem., iets, een oppervlakte gaan: de zwallebers - euver 't water; d) heengaan: de Staar ging met d'n ierste pries - ; e) in
technische toepassingen: 't lievend - = in plooien
persen en glad of glanzend maken met strijkijzers;
op de fiejool - ; nog: 't oordeil - = uitspreken,
yellen.
[strieke; streek; gestr~ke]
ss. striekbout, -deke, -instermint, -instremint, -orkes,
-plaank; aon-, aof-, door-, neer-, oet-, op-, wegstrieke;
z.ook s t r i e k r e u r*.
afl. strieker, striekeers; gestrieks, gestriek; be-, verstneke.

e striekiezer

strljkje, striekske, 0., os: in v{jjjl kaffees is sOndags

e-.

strijkplank, striekplaank, v., -e en -plenk = plank
(met wollen deken), waarop men strijkt; spott.
magere vrouw.
strljkster, striekeers, v., -e, striekeerske = vrouw
die haar kost verdient met linnengoed te strijken:
Mbder van ze leve hure spreke van Greetsje Laudy,
de -? de - kump venaovend 't lievend hole veur te
strieke.
strijkstok, striekstek, m., -stekke en -stekker = de
met paardenhaar bespannen stok van strijkinstrumenten: dao mote nuij hoore op de - ; in de zegsw.
dao blijf v{jjjl aon de - haange, heeft striekstek vermoedelijk de bet. van strijkel (z. ook s t r i e kr e u r*) = stok, waarmee de maat b.v. bij meel
gelijk of afgestreken wordt.
strlk, strik, v., strikke, strikske = a) lintverbinding
als sieraad: met e roed strikske in 't haor; b) (heren-)
dasje: in rok met e wit strikske; c) strop, vangtoestel: d'n haos in 'n - vaange; strikke spanne =
eig.enfig.
ss. Oraanjestrikske; hoor-, haozestrik.
afl. strikke (ww.).

'n strikkous strikke

strikiezer*, z. s t r i k ij z e r*.
strikijzer, strikiezer, 0., -s = breinaald; gwl. striknao(l}je.
I strikke*, bn. = gestrikt d.i. gebreid: 'n hoeg mats; - hejse.
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STROOIGOED

IISTRIKKE
II strikke*, z. strikken.
strikken, strikke, strikde, gestrik (gestrikde) = a)
tot een strik binden: strik diech deen das ins obbenuijts; b) een strik in iets maken: strikste dichneet e
lint in d'n haor'l c) in een strik vangen: 'nen hoos,
kenijns - (gwl. stTOppe)j d) breien: e paar winterhejse, e paar kouse - j me lierde 'ne kousebindel - ,
dee door 't lang knoevele van wit zoe %Wart woort wie
de sjouw.
ss. strikvroog; z. ook de volgende lemmata; ao!-,
aonstrikke.
afl. verstrikkej strikster.
strlkkous*, v., -kouse = breikous: mama rolt hiior op en geit de deur oet.

ouch 'n striknaoje

strIknao(l)je*, v., -s = breinaald: m'n -is gevallej
met 'n - in 't sleutelgaat peutere.
Opm. strikiezer is naast striknaoje ook gebruikeIijk.
strikt, strik, bn., bw., strikde; strikker, strikste =
nauwkeurig, precies: - ierlikj strikde ierlikheidj
d'n touwgaank is - verboje = zonder uitzondering.
afl. strikheid.
stro, stru, 0., gmv., struke = a) uitgedorste halmen:
'n bOssel - ; - veur de bieste in de stal; dat hink
aonein wie gekap - (of: wie kattekeutele) = als los
zand; op - slaope = op stro, op een matras met
stro gevuld; iemes van 't bed op - hellepe = van de
wal in de sloot; stek uuch in 't - = laat je inmaken,
loop naar de pomp; b) in verkl. strohalm, strospier, strootje: met e struke z'n piep sjoen make.
[stru; stru:ke]
ss. strubreid, -hallem, -peers; z. vlg. lemmata;
kore-, roggestTU.
afl. struje (bn.).
strobloem, strublom, v., -blomme = immortelle, z.a.
strodak, 1 strujetaakofdaak, 0., strujetaker, daker, 2
strudaak of strutaak, 0., -daker, -taker = dak met
stro gedekt: hoeslook wat op de aw stTUje taker greujt.
stroef(beid); stroek(-)*, ongebr.; z. s t r u i k ( - ).
stroevel*, m., -e, -s, struvelke = bosje verwarde
haren: vd(Jr op z'ne kop had heer e stTUvelke haor;
heer heet Zjengske 'ne - hoor oetgetrokke; 'ne koeje
- = een weerbarstige haarbos.
stToevel beantwoordt aan ned. struivel (struif).
strohahn, z. s t r 0 s pie r.
strohoed, 1, stru,jen hood en hoed, m., struje heuj en
hu, 2, struhood en struhoed, m., .heuj en -hu =
hoed van stro gevlochten: de hads get aanders kinnen
opzetie es dat aajd stTUje heudsje (of: huudsje).
strohut, strooien hut, struhut, 0., -hutte = hut,
kleine woning met stro gedekt; z. een voorbeeld
bij herengoed.
stroken met, ongebr.; vervangen o.a. door kloppe met.
stroman, 1, struje maan, m., struje maander, 2, strumaan, m., strumaander = iem. die slechts voor
de schljn een zaak doet: 't hoes woort gekoch door
Huiveneers, meh dat is mer 'ne stTUjemaan veur
V.enD.
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stromen, struime, struimde, gestruimp (gestruimde)
en stroume, stroumde, gestroump (gestroumde)
o.t.t. 't struimp; stroump; geb. w. my. struimp;
stroump = a) zich voortbewegen, vloeien van
vloeistoffen, electriciteit, warmte, koude: 't water
struimp nao de zie, van 't taakj de tTaone stTuime
langs, euver Juj(Jr wangej de werremde, de kaw stTuimp
door de vinsters nao binne; b) in groten getale,
grote hoeveelheid zich voortbewegen: de haa! stad
stTUimde nao de V rieto!.
ss. binne·, euver-, in-, oet-, wegstruime, -stToume;
stToumgebied.
afl. strouming, struiming.
,
stroming, struiming en strouming, v., -e: ander de
ierste errek waos 'n sterreke - ; bij verg. ein - in de
vergadeTing waos tegen 't veurstel.
ss. ziestTUiming, -stTouming.
stronk, stronk, m., -e of strunk, strunkske; het gewone woord is strunkel, z.a.
ss. boumstTOnk.
stront, stront, m., strunsje: 'nen houp - j in de
- valle; e strunsje van 'n mosj veel 'm op z'nen hoodj
van bove bOnt, van andere - ; - veur daank = stank
voor dank; z. ook s t ron t j e en m est.
ss. Zie de vlg. lemmata; als eerste lid met de funktie van eeil pejoratief voorvoegsel b.v. stTOntvent,
-zaat; doeve-, katie-, poppestTant.
strontaap, strontaap, m., -ape = snotjongen, min.
klein kind: zoe'n -ape kin iech neet gebruke; z. ook
strontzak*.
strontboer, strontboer, m., -e = boer,landbouwer,
die inz. beer gebruikt om bet land te bemesten;
min. kleine boer.
strontje, strunsje, 0., -s = zweertje aan het ooglid,
gerstekorrel, wegescheet = iech kTijg e - oon m'n
rechteroug.
Opm. Het gewone woord is wegesjeet.
strontkar, strontkaar, v., -kare = kar waarmede
faecalien worden vervoerd, mestkar: me weurl
noets door 'n kouts, meh wei door 'n - euverrijje =
door fatsoenlijke mensen wordt men niet, maar
weI door onopgevoede mensen beledigd, onheus
behandeld; z. ook n a c h k a a r*.
strontvlieg, strontvleeg, v., -vlege = eig. vlieg die op
uitwerpselen aast; min. vieze vlieg.
smoordronken: heer
strontzaat*, bn., bw.
waos weer - j - rolde 'r Onder de tao!elj 'ne stT6ntzate kerel.
striintzak*, m., -zakke of zek = kwajongen, stTOntaap.
I strooien, struje, bn. = a) van stro, met stro bedekt; z. s tr 0 d a k, - hoe d, - man; b) onbeduidend: in zoe stTUje dOTTep me leve doorbringen,
daank uuch = min. een kleine onbeduidende stad.
II strooien, struije, struijde, gestruijd = a) verspreid
neerwerpen: neut en kerstaanjele stTuijde Sinterklaos
door de kamer; de meeg kwaomen oet de hoezer um
hun blOmme en greun te - veur de nooderende persessie; de kunsmes euver 't land - j zuver stru in de
stel -j z. ook zan d; b) morsen inz. van vloeistoffen: stoet miech neet tege m'n tas, aanders stTuij
iechj sajs, op 't too!ellake gestruijd.
ss. oet-, rOndstruije.
afl. stTUijerj struijster; stTUijsel; verstTUije.
strooier, .struijer, m., -s = iem. die strooit inz. voorwerp waarmee men strooit, in ss. b.v. zandstruijer.
strooigoed, struijgood, o. = a) lekkers dat met Sinterklaas "gestrooid" wordt: Greet zoot op hii(Jr
hoeke met hii(Jre sjoet vol - ; b) strooisel, z.a.

STRUIK

STROOIMANDJE
strooimandje, struijkorrefke, 0., -s = mandje met
lovers en bloemen, waarmede voor de processie
gestrooid wordt: kinderkes in 't wit lepe veurop met
-s en struijde blOmme en greun.
strooisel, struijsel, 0., -s = bloemen, lovers die men
strooit voor de processie: in de kelder stOnt 'ne waskOTTef met - gereid.

stropdas, stropdas, m., -dasse: z'nen hagelwitte steit 'm deftig, gepozeerd; oet z'ne - stinke = een
stinkende adem hebben.

'ne stropdas

stTUijsel struije
strook, ongebr.; een strook papier, Ma. reifel p.
stroom, stroum, m., -e en struim, struimke
a) grote hoeveelheid v. e. vloeistof, ook van andere
stoffen van warmte, koude, electriciteit, in een bepaalde richting zich voortbewegend: 'ne breije water; 'ne - van traone, van blood; --e lava; 'nen
ellektriese - ; b) brede rij van mensen zich voortbewegend: 'ne - van vlOchtelinge; c) brede rivier:
de breije - , de Maos; nog: tege de - in = fig. tegen
de algemene mening.
[stroum; stroume; strui:m; strui:mke]
ss. stroumaof, -op; stroumsnelheid, -sterrekde, -verbruuk, -versnelling; stroumsgewijs; lava-, traone-,
wisselstroum; de gollefstroum.
afl. struime, stroume; stroumloes (gwl. zOnder stroum).
stroop, sjroep, m., sjruupke = bekende kleverige
vloeistof: smeer get - op d'n botram; botermellek
met - ; e sjruupke = klein papieren zakje met
stroop gevuld.
Opm. In de bet. van vleierij gwl. honing:honingum
de m6nd smere.
S8. sjroeplepel, -mets, -pot, -vaat, -waf/eli appele·,peresjroep; z. ook s j roe pst e k* en volgend lemma.
strooplikken, sjroeplekke: vreuger waoren op de Vrietof vollekssptwlkes: zakloupe, masklumme, bruudsjehappe, - .
stroot*, z. s t rot.
strootje, struke, 0., -s = strospier, -halm: wee 't
kortste - trok, had verlore.
strop, strop, v., stroppe, stropke = a) Ius, strik: dee
verdeent de - = de galg; met 'n - d'n haos vaange;
de - (of: 't strOpke) van m'nen euverjas is kepot;
b) tegenvaller; verlies: dee koup van dat hoes is 'n
lielike - veur miech; dao Mb iech 'n - aon; c) bengel, in deze bet. soms ook m.: Pieke waos 'n (of:
'nen) echte - van 'ne jOng.
ss. haoze-, sjoonstrop•.
afl. strOppe.

stropen, struipe, struipde, gestruip (gestruipde)
a) villen, strijkelings afhalen, afschuiven: 'ne kenien, 'nen haos - ; 't vel van 'nen iel-; b) afzetten:
in dat hotel - ze de luij; c) jagen, vissen zonder
akte: 'ne gestTUipde kenien smaak toch good.
ss. struiptoch; aof-, opstTUipe.
afl. struiper; gestruips, gestTUip; stTUiperijj.
stroper, struiper, m., -s = afzetter; jager, visser
zonder akte: lielike -s zien dao de hoteljees; de
veldwachter had de - eindelik te pakke.
stropop, 1, struje p6p, v., struje p6ppe, 2, strup6p, v.,
strup6ppe = a) strooien huls: 'n daak met stTUpoppe gedek; b) min. stroman: dee beteikentniks dat
is 'n struje pop.
Opm. In bet. a inz. strupop, in bet. b stTUje pop.
striippe*, z. s t r 0 p pen.
stroppen, stroppe, stropde, gestrop (gestropde): 'ne
gestropden haos = in een strop of strik gevangen;
refl. d'n draod heet zich gestrop = een strop gevormd.
afl. verstroppe (zich).
striippestreek*, m., -streek of -streke = kwajongens-,
guitenstreek: de - van Pieke.
strospier, struspier, 0., -e = iech Mb dich noets ei in de weeg gelag.
strot, stroot, v., strote, streutsje = a) de voorkant
van de hais met een deel der ademhalingswerktuigen: iemes bijj z'n - pakke; heer wouw z'n vrouw
de - aofsnijje; b) de inwendige organen, het strottenhoofd enz.: alles door de - jaoge = verdrinken;
nao drijj daog vastelaovend zaote veer met 'n heise weer op de sjaolbenk.
strovuur, struvnur, 0., -vure = eig.; gwl. fig. kortdurende hevige ijver, drift zonder uitwerking: iech
kin dee, van alles welt heer doen, meh gluif mieeh, 't
is e - , 'nen iefer van vrouw Dasse.
strowls, struwes, m., -wesse = bundeltje stro: met
struwesse waoren 't kejfke kop en start aoneingebOnde.
strozak, struzak, m., -zek en -zakke = zak met stro
als matras: ze laogen op 'ne - in de "chambree";
't gezin VTOOg de hiere die hun bezeukde, 'ne - .
struH*, z. s t r 0 ( - ).
I struif, ongebr.; gwl. ammelet*, eijerpannekook*.
II struif*, z. s t r u i p* 1.
struij(-)*, Z.S t roo i ( - ).
struik, stroek, m., struuk, struukske = verberreg
diech in de stTUuk; 'ne - wiemere.
[stroek; str\luk; str\lukske]
8S. struuk- of stroekgewas, -ruiver; stroekToes; roeze-,
wiemerestroek.
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STRUIKELEN
struikelen, strukele, zw. = a) met de voet tegen iets
stotend, een misstap dreigen te doen; vaIlen, eig.
en fig.: iech strukelde euver 'nen dikke stein meh
prikde mich en veel neet; meh m'ne kammeraot dee
ouch strukelde, kos zich neet mie prikke, veel en
braok ze bein; b) bijna niet te boven kunnen komen:
iech strukelde euver m'n eige waard en kos gei woord
mie oetbringe; c) in groten getale aantreffen: de
strukeldes euver de kapteins.
ss. strukelblok.
afl. strukeleer; strukeling, gestrukels, gestrukel.
struikrover, stroek- en struukruiver, -rouver, m., -s:
de bokkerijjers waore gein eigelike -s; is 't dan
6nversjellig, es m'ne zoon 'nen deef, es 'r 'ne stroekruiver weurd? 'r zuut oet wie 'ne stroekruiver =
woest, verwilderd en haveloos.
I struip*, v. = bende, troep: Tines storremde d'n
trap aof en de ganse - kammeraote achter 'm aon.
Opm. In dezelfde bet. ook struif, verwant met Ma.
stroevel = bosje bijeenbehorende haren; Schu.
struif = tros.
IIstruip(-)*, z. stropen, stroper.

'ne gievelstein oppe Vrietof
struis, struisvogel, stroes of struus, m., stroese of
struse, struuskc; stroes- of struusvogel, m., -veugel. Vroeger ook vogel struus of stroes; verg. gevelsteenafbeelding en een rijmpje als: van e gaans aander soort is de vogelstroes, dee weurt ruim zoe groet es
e sjelderhoes (S.A. 1887).
struismuis, struisnuis, m., in de zegsw. veur'ne - =
voor een bagatel, een appel en een ei b.v. de kenijns
waore noe toch veur 'ne - verkoch.
struivel; strukele*, z. s t roe vel *; s t r u ike len.
struukel*, m., -s, strunkelke = stronk inz. koolstronk: benao alles wat d'n Hollender kool het, neume
veer moos: de kop neume veer 'n hOd en de steel 'ne -;
z. s t ron k.
struuk(-)*; struus*, z. s t r u i k ( - ); s t r u i s.
stug, ongebr.; vervangen o.a. door stief.
stuip, stuup, v., stupe, stuupke = plotselinge spiersamentrekking (bij kinderen): 't kinneke heet de
stupe (of: de stuupkes) al gehad; kekende stupe =
waarbij het kind erg schreeuwt; veer krege haos de
stupe van 't lache.
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STUREN

[stuup; stupe; stuupke]
ss. stuuptrekke, -trekking.
stuit, z. st6ts*.
I stuiten, stute, stuutde, gestuut (gestuutde) =
a) tegenhouden: de welle stroum woort eindelik gestuut; b) niet verder kunnen: de stein stuutde tege
de vinsterlatej; op meujelikhede - .
Opm. Zowel stute I als II hebben steeds sleept. in
aIle vormen.
ss. aof-, trakstute.
afl. stuting.
II stuiten, stute, stuutde, gestuut = pralen, pochen:
euver z'n kinder is 'r altied aon 't-.
afl. stuter (= pocher), gestuuts, gestuut.
stuiver, beter bekend en een tijdlang algemeen in
omloop waren: knepkes (z. k nap) en grossjes;
toch komt stuiver, m., -s, stuiverke voor, ook in de
zegsw. 'ne koeje - = eig. valse stuiver; fig. een
lastig, gevaarlijk persoon.
stuk, stOk, 0., stokske, in de meeste bet. v. h. A.N.
o.a. a) deel, brok (mv. stOkker of stOkke): e pepier
in stokke sjaare; e stok broed, vleis; stokker in de
brook zette; de stokke loupe langer met (of: dore langer) es de gaanse = krakende wagens lopen het
langst; b) exemplaar (mv. stOk of stoks): bijj, per
- verkoupe; daartig stoks vie; e - of tien sigare;
z. ook k r a a g; c) muntstuk inz. zilveren rijksdaalder (mv. stOkke): es meejpenning kreeg de maog
e - ; zellever-, goudstokke; d) kanon (mv. stOkke):
de kanonneers met hun stokke kwaomen achteraon;
z. ook stu k r ij d e r; e) figuur van het schaakspel; heer en vrouw van troef in een hand (mv.
stOkke): zet alvas de stokke op; vief trouve woebijj 't
- ; f) akte, geschrift (mv. stokke): de stokke vaan 't
perses hOb iech toes; g) daad, feit (gwl. geen mv.):
wat e sjt6m - heet heer oetgehaold; h) voortbrengsel
van kunst (mv. stOkke): venaovend speule ze e nuij
- in d'n tejater; i) onderwerp (geen mv.): van zerake = in de war; nog: zich op ze - hawwe = niet
toegeven.
Opm. stok als bn. is ongebr., men zegt steeds kepot,
meestal ook in ss. kepotsloon, -valle enz.
ss. stokloen, -werrek; meziek-, sjelderstok; sloetstok.
ss.-afl. stokkerijjer.
afl. stokkere (ww.).
stukadoor, stukadoren, ongebr.; z. pie k k e r*,
pie k k e*.
stukrijder, stOkkerijjer, m., -s = veldartillerist: de
-s met hun lere breuk.
stultes*, m., stuitese (-te-ta-) = onhandige
stoffel, dom iem.: wee zouw zoe'ne - nog kinne
gebruke (S.A. 1881).
stultes
Lat. stuitus = dwaas; ook Rijnl. Stoltes.
stumpel*, m., -s of -e = poot van tafel of stoel: de
zaatlap sloog 'm met 'ne - op z'ne kop; dee j6ng heet
e paar flinke -e = benen.
stumpel, afl. van stOmp; z. s tom p II, 2.
stumper(d), stumper(d), m., stumpers, stumperke =
sukkel, bloed: 't is 'ne - in ze vak; geef deen erreme
- noe mer 'n kleinigheid.
afl. stumperechtig.
stumpke*, z. s tom p II, 2.
sture*, z. s tor e n.
sturen, sture, zw. = a) een bepaalde richting doen
volgen: iech zal Toeje en diech moos mer - ; b) naar 't
stuur luisteren: dat sjeep, deen oto stuurt gemekelik.
Opm. In de bet. van zenden steeds sjikke.
ss. stuurinriechting, -maan; in-, oetsture.
afl. besture.

<

STUM(-)*

SYMETRIE

stum(-)*;stute*, z. stem(-); stuiten I,ll.
stutten, ongebr.; gwl. stiepe; z. s t ij pen.
stuur, stuur, 0., sture, stuurke = voorwerp dat iets
stuurt, waardoor men stuurt: bijj (of: aon) 't van 't sjeep stoan; 't - vas in han hObbe = eig. en fig.
ss. hand-, oto-, sjeepsstuur.
stuurs, ongebr.; vervangen o.a. door zoer, 6nvruntelik.
subbedeijus*, z. Z e bed e u s.
succes, su(u)kses, 0., -sesse.
sullen, suffe, sufde, gesuf (gesufde) = verstompt,
dof van hersenen zijn; soezend peinzen: heer zit te-.
afl. versuffe, suffer(d); suffetig.
sulfer(d), suffered), m., suffers, sufferke = a) iem.
die suft: dee j6ng is in de Us 'nen echte - ; b) bangerik: es 't dumter is, darref iech neet allein op straot,
iech bin eigelik 'ne groete - of 'n sUftrijn (z.a.).
sulletig*, bn., bw. = suffig: kiek neet zoe - oet d'n
ouge = suffig, soezerig, dromerig; met e - geziech.
suHig, z. s u f f e t i g*.
sulfisant, suffezant, bn., bw. (e = a) = voldoende:
zouw twie golde - zien?
suftrijn*, v., -e = suffer, z.a.; ook s u ft r i e n e*,

v., -s.
suiker, s6kker, m. = bekende zoete stof; potje met
een zekere hoeveelheid suiker: 'ne kilo - ; doeg
miech - in d'n tee of liever geef miech de - ins aon;
't iemes z6nder - d'rop zegke = onbewimpeld de
waarheid zeggen; dat is e klunsje - in z'n pap =
een voordeeltje, een gelukkig kansje.
ss. z. de vlg.lemmata en verder: sokkerbOlke, -buunsje, -plantazje, -reet enz.; boors-, droeve-, potsokker.
af!. sokkere (ww. en bn.).
suikerbakker, s6kkerbekker, m., -s = banketbakker:
met de ierste kemunie hObbe de -s 't altied erreg drok.
suikerbeschuit, s6kkerbesjuut, v., -besjute = beschuit met geglaceerde suikerlaag; in het my. gwl.
beschuiten met muisjes: en dan haolde ze oet hiiOT
tes: sjeermoule, sokkerbesjute, viedelkes vlaoj.
suikerei, suikerij, siekoreij en s6kkereij, m. = gemalen cichoreiwortel: koffie met get -.

1. spinnekop

2. krissiereem
3. stekknab
4. s6kkerstek
5. keneknab
6. spek

sokkergood
I suikeren, s6kkere, zw., gwl. als v. dw.: gesokkerde

besjute; 't is neet genog gesokkerd.
II suikeren, s6kkere, bn. = van suiker; fig. overdreven goedhartig: 'ne - vajer maak bitter kinder.
suikcrgoed, s6kkergood, 0.: get - veur de kinder koupe.
suikerij, z. sui k ere i.
suikerkindje, s6kkerkinsje, 0., -s = zacht zoet beSchuitje voor kleine kinderen: iech kreeg 'n neus wie
'ne sokkerstek ,'n aofgelek - .

suikeroom, s6kkern6nk, m., -e = rijke erfoom; idem
s6kkertaant, v., -e(s).
suikerpeer, s6kkerpeer, v., -pere: de luij hedde de
sokkerpere soms zeiverpere; sdkkerpere inmake.
suikerstok, s6kkerstek, m., -stekke = stokvormig
stuk suiker; z. een voorbeeld bij suikerkindje en
een afb. bij suikergoed.
suikerstrooier, s6kkerstruijer, m., -s: ze kreeg van
hMre maan 'n sjoene zellevere - .
suikerstroop, s6kkere sjroep, m.: toen leet ze 'nen depe
zach en zag sokkere sjroep tegen hiiOTe leefste.
suikerwafel, s6kkerwaffel, v., -e = sterk gesuikerde
wafel; spott. oude vrijster: ze heet noets geine maan
gekrege en noe is 't 'n echte - gewoorde; die aw
j6ngfer, die - kin iech neet oetstoon.
suisse, swies, m., swiese = ordebewaarder in een
kerk, in militaire uniform, kerkeknecht, z. k 0 erezel*.
suizen, ongebr.; vervangen o.a. door roesje.
sujet, suzjet, 0., suzjette = a) nietswaardig vreemd
persoon: wat e (raar) - is dee vent; met zoe'n suzjette
weI iech niks te make hObbe; b) onderwerp: wat is 't
- van dee romang, deen opera, die k6nversasie?
sukkel, sukkel, 1, m. -v., -s, sukkelke = sukkelaar
(ster): met al die kraanke kinder is ze eigelik neettegenstaonde hdor sent 'n - ; 2, m. = het sukkelen:
aon de - zien.
sukkelen, 8ukkele, zw. = a) op gebrekkige wijze
voortgaan, lopen: toen sukkelde ze de Brakstraot in;
b) kwijnen, aanhoudend ziek zijn; d'n hiele winter
heet z'n vrouw gesukkeld.
S8. sukkelpertijj; (komme) aonsukkele; veuroetsukkele.
af!. sukkeleer(ster); gesukkels, gesukkel.
sukkeljannes*, m., -e = sukkel, sukkelaar: wat moot
iech beginne met zoe'ne -? heer (of: zijj) maak neet
veroet en is noets op tied klaor; deen erreme - is
weer opnuij kraank gewoorde.
sui, sOl, m., 8011e = onnozel, doodgoed mens: 'ne
goje - vaan 'ne maan; dee dat gluif, is 'ne (groete) - .
suller, z. sol fer en z w a vel.
sullen, sullebaan, ongebr.; z. s I e b r i k ( k e )*.
superbe, superreb, bn., bw.: 't weer is - ; 'n -e oetveuring; de minse v6nte 't speul - .
supezere*, suppezere*, z. ve ron d e r s tell e n.
suppliant, supplejant, m., -e; in de zegsw. 'ne gemeine
- = gemene vent, kerel.
supplejant <fro suppliant = eig. iem. die een verzoek indient.
Opm. De oorspr. bet. is geheel verloren gegaan.
verg. f i I 0 8 0 0 f. Het woord komt ook elders
in ons land gewestelijk voor.
surpassere zlech*, surpasseerde Z., gesurpasseerd =
zich zelf overtreffen: ze heet zich venaovend gesur-·
passeerd, wie ze deen air z6ng.
surprics*, v., surprieze, surprieske = verrassing;
verrassend geschenk: veer zullen 'm 'n - sjikke met
sinterklaos.
ss. surpriezenaovend = sinterklaasavond.
surtout, surtoe, sertoe, m. -s = overjas, demi-saison:
doeg dich venaovend d'ne - aon.
sus*, m., in de zegsw. heer is van z'ne - aof = heeft.
aIle bewustzijn verloren, of: is geheel de kluts kwijt •.
Suzaotc*, z. Z u z a 0 t e*.
swarec*, m. en v., -s < fro soiree = avondpartij:
kumste venaovend op de -? 'nen aordige - heet 'r
gegeve, wie z'n dochter zich angazjeerde; 'ne - van·
Kuns en Vermaak.
swies*; swiet*, z. sui sse; s toe tIll.
symetrie, z. Simen en Trijn*.
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t, t, v., 's, t'ke: ze spreke raod met 'n t oet, meh me
moot 't sjrieve met 'n d, zoe sjrijf me ouch aajd, al
sprik me oet aajt.
taal, tej, bn., bw., tejje; tejjer, tejste = a) sterk
rekbaar of buigbaar: - leer, - vleis; tejje peperkook; b) papperig-dik en kleverig samenhangend:
'n - mas; tejje liem; c) met veel weerstandsvermogen; volhoudend: deen awwe is nag - ; katte
hObben 'n -leve; haw dich - = blijf gezond of last
je niet verbidden; d) vervelend: 'nen tejje kerel, 'n
-les.
afl. tejjigheid, tejheid.
taal(ig)heid, tejjigheid en tejheid, v.: de - van dee
peperkook; de - van 'n lezing.
I taRk, task, v., take, teekske = opgelegd werk: dat
huurt neet tot mien - .
n taak*, z. d a k.
taal, taol, v., -e, taOlke = a) spraakklanken; de
schriftelijke weergave: de studie van de - ; Mestreechter spraok, doe zeute - ; b) iems. woorden:
wat 'n t(jiilke swog dee oet = platte, vuile taaI; noch teike geve; bij uitbr. de - van de blOmme, de
ouge.
ss. toolbook, -geveul, -werrek; blOmme-, ouge-, mojers-, sjrienewerrekers-, vaktaol.
taalje*; taam(-)*, z. t a i II e en tal ie; tam (- ).
taan, taon, m. = verfstof uit run: met - bestrieke.
afl. toone (ww.).
taar*, Z. tee r I.
taart, toert, v., -e, tuurtsje = a) gebak als lekkernij,
als lekker nagerecht: e stokske - ; --en en vlaoje op
zellevere plattoos; van de - kriege = slasg, berisping; b) in verkl. gebakje: 'n sjotel (vol) tuurtsjes;
num dich nog 'n tuurtsje.
[t6ert; t6erte; tfturtsje] verg. toe r t* = nietwaar.
88. toertendeig; toertesjop; linzertoert.
taats, z. teulder*.
taatsj*, v., -e = a) grasmus: graassjieters of ~;
b) lange magere vrouw; met aw: oude vrouw: zoe'n
aw - , zoe'n aw lWnkernol, moot die noe nog met?
taatsj = Rijnl. (Ak., Keu.) Taatsch, een klanknabootsing zoals verschillende vogelnamen? Schu.
taats(ch) = snapachtigwijf(Roermonden elders).
Invloed op bet. b. misschien een woord als mnl.
targie, mhd. Tartsche = lang, smal schild.

touwbaksbugele

tabak, touwbak en tobbak, m.: zwoeren touwbak;
e pekske touwbak; dee allewijl touwbak plant, is good
aof; de rouk van d'n tobbak, dee weer zwaamp.
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sS. tobbaks-, touwbaksbugel, -piep, -pot, -reuk, -zaak,
-zak; proum-, rouktouwbak.
Opm. In ss. hoort men ook tabak met klemtoon op
tao: proum-, rouktabak; tabakspot, -reuk.
tabbernakele*, inz. in de onbep. wijs = moeilijk en
lang bezig zijn met: lang mote - , veur me kloor is
met dat werrek.
tabburo*, m., tabburoos, tabburoke
fro tablebureau = schrijfbureau: de peperre ligken op d'n - .
tabernakel, tabbernakel, m., -s = sakramentshuisje:
in gebed veur d'n - ; iemes op z'nen - geve, kOmme
= er van langs geven.
tableau, tabblo, m., tabbloos, tabbloke = schilderij:
en daan dat tabbloke, dat waos ouch e kadoke; 'ne
sjoenen - van Jonas; wat 'nen - , deen awwe in z'n
6nderbrook!
table d'htlte, tabbeldoot, v.: (aon) - ete.
tablet, tabblet, v. of 0., tabblette, tabbletsje
a) platte dunne koek als genees- of voedingsmiddel: e paar tabblette sj6klaat; veur te sloope naom
heer eliken oovend e tabbletsje; b) plaat van hout of
metaal: zet de teskes op de (of: 't) - ; e zellevere - ;
de underste - van de kas = legplank.
88. koffie-, teetabblet.
taehtig, tachetig, telw., z. voor het gebruik en de ss.
en af!. a c h t, d e r t i g, de r tie n.
taet, tak, m. = a) regelmatige beweging: geveul veur
- heet 'r neet, daanse liert 'r noets; b) zuiver gevoel
voor inz. smaak voor hetgeen past: z6nderde minsten
- beg6s heer in prizzensie van de zoon euver wat dee
z'ne pa vreuger had gedoon.
ss. takwes, -vol.
taf, taf, m.: dee mantel is van - , is 'nen taffe mantel.
ss. tafzijj.
tafel, taofel, v., -s en (in de bet. d) -e, taofelke: a) bekend meubel inz. eettafel: dQo stOOt 'n eike - ; de dekke, oofnumme; met daartiene aon - ; de - is
gedek = eig.; spott. het hemd komt uit de broek;
de - is neet geheurd = we kunnen gerust lang asn
tafel blijven zitten; b) etenstijd, het eten: veur en
noo - beije; en noe gaw aon - ; c) tafelgenoten: de
hiel - lachde; d) plast ter herinnering of vermelding: de me steine ~; nog: de - van vermenigviJldiging = tabel.
ss. taojeldeene, -dekke, -drank, -kleid, -laoj, -lake,
-luiper, -zellever enz.; z. ook tao f e I h 0 0 r*;
bitter-, kaart-, kojjie-, tee-, wastoojel enz.
af!. taofele (ww.).
tafelen, taofele, zw. = (lang) asn tafel zitten eten,
dineren: 't woos ech gezellig, ver hObbe lang zitte (of: lang getaofeld).
tafelglas, taofelglaas, 0., -glazer = a) glas, dat
aan tafel wordt gebruikt: veer hiJbbe nog mer zes
toofelglazer; b) venster- en spiegelglas: de menister wis neet dat - nog get aanders beteikende es
drinkglazer.
tafeUaken, taofellake, 0., -s = a) (wit) laken bij ontbijt, middagmaal: pas op, struij neet, 't is e zuver-;
b) tafelkleed: e greun - van plusj.
tafelsehuier, ongebr.; vervangen o.a. door taojelbeurstel(ke).
tafereel, ongebr.; vervangen o.a. door scene, tabblo.
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taUelen, taffele, zw. = moeilijk lopen; baggeren:
eliken aooend in d'n duuster d'n trap op - , woos
neet te doen; door de snie - .
taggen, tagke, takde, getak = twisten, kijven; beknorren: altied aon 't - Onderein.
Opm. tagke doet enigszins "boers" aan; z. overigens Wdb. i. v. taggen.
tagke*, z. tag gen.
taille, taalje, v., -s = gestalte, leest; japonlijf:
met z'nen eTTem um hMr - ; 't kleid is te wied
aonde-.
tak, tak, m., takke en tek, tekske = a) zijdelings
uitspruitsel; bij verg. o.a. afdeling, onderdeel: de
breij takke van d'n eik; einen - van de keerseboum is
gebroke; 'nen - van de GiWllOp door de weij; deenvan eus familie is oetgestorreve; takke van deena;
van d'n hak op d'n - = van de os op de ezel; b) in
het my. aambeien: las van takke (niet: tek) Mbbe.
ss. takkebos; blommen-, eiken-, roezen-, zijjtak; aoftakke (ww.).
takke*, my. = aambeien; z. t a k b.
takkebos, gwl. sjans*.
I taks, taks, m., -e, tekske = dashond: 'ne slummen
- ; pu wie 'nen - = krom.
II taks, taks, v. en m., -e = vastgestelde hoeveelheid, sehatting: de - is vrijj groet (of: hoeg).
talen, taole, taolde, getaold; gwl. met noo of van =
spreken, reppen: neetnao (of: van) get-.
taUe, talie, v., os, talieje = onderverdeling van de el,
en daar de Ma. el 0,669 m was met 16 talien, was
een Ma. talie 4 em, 2 mm.; ook t a a I j e, v., -so
taling, ongebr.; gwl. waterhinneke.
talleur*, z. telj oor.
talmen, ongebr.; z. n e u z e I e*.
talrijk, talriek, bn., bw.: 'n --e meinigte; de dokters
woore - vertegenwoordig.
afl. talriekheid.
talud, talu, m., taluus = glooiing van weg of dijk,
spoorbaan, vestingwerk.
tam, taam, bn., bw., tame; tamer, taamste: 'nen
tamen olifant = getemd; 'nen tame knien = als
huisdier levende; - kerstaanjele = niet in het wild
groeiend; 'n - peerdsje = mak, gedwee.
afl. tamigheid, taamheid; z. ook tern men.
tamboer-meter*, m., os: met d'n - veurop = tamboer-majoor.
tamboer-meter < fro tambour-maitre = tamboer-korporaal; fro tambour-major = tamboermajoor.
tamheid, tamigheid en taamheid, v.: de - van 't
peerdsje sMlde us geriJs.
tand, tand en taand, m., tan, tensje, tenneke = deel
van het gebit; bij verg. spits uiteinde: 'ne lassen -;
't kinneke krijg tennekes; vreug tan, VTeug han = een
kind dat vroeg tanden krijgt, is ook vroeg handig;
met de m6nd vol tan; met lang tan ete = met tegenzin, zonder honger; niks op (of: Onder) tl'n - Mbbe
= niets te eten hebben; iemes 'nen - trekke = eig.;
fig. een geldelijk verlies toebrengen; ver zien van
d'n - aof = we zijn te oud om nog genot te kunnen
hebben; ook: "deen - is miech al lang oetgevallen
nl. van een bepaald genot; twie tan van 't kamraad
zien gebToke; iemes op (of: oon) tl'n - veule; haw dat
veur den tan = zwijg hierover.
[tand; tAand; ta:n; te:nsje; te:nneke]
88. tandarts, -pijn (ook: tanpijn en tampijn); tandraad, -stein, -vleis, -wortel; tandebeurstel, -poejer,
-stoker; booen-, olifans-, sjaarsen-, slaag-, snijjtand;
wouvetenneke, -tensje; z. w 0 I f 8 tan d.
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tanen, taone, taonde, getaond = a) met taan bewerken: de zeile woorte getaond; b) glans verliezen:
z'n ster begos te - .
Opm. toone b dikwijls vervangen door oofnumme,
vermindere.
tang, tang, v., -e, tengske = a) bekend gereedsehap:
hamel en -, z. ham e r; de zouws hdiiT met gein
- aonpakke; dat steit (of: pas) wie 'n - op e verreke
= niet het rninste verband vertonen; b) boosaardig
wijf, feeks: die lielike aw - ; wat 'n - van e wief.
SS. kroUe-, pits-, sokker-, vuurtang.
ss. -afl. tangviJrTemig.
tanig, taonig, bn.; gwl. vervangen door woorden als
broenechtig.
tankelendraod*, m. = puntdraad: pas op, sjoor d'n
brook neet aon d'n - .
tankel- = duo Tangel (= naald, spits), verwant met
ned. tang, tengel (= spijkertje).

tankelendrood
tant, tant en taant. v., -e (s), tensje of: tenteke = a)
moei: nOnken - ; m'n - woos euverste in 't kloester;
b) oude, ouderwetse vrouw: wat 'n aw - kump 000
binne.
[tAnt; taant; tAntes; taantes; tensje; tenteke] verg.
tand.
ss. erref-, peet- of pete-, sokkertant, -taant.
tantefeer, tantefeer, m., -s en tantefere = druktemaker; bemoeial, lastig persoon: dee vervelenden waos ouch al bijj 't gezelsjap.
tantefeer <fro tant a faire; Sehu. tantlafer.
tantum ergo, tant6mergo, m. = bekende kerkhymne:
'ne nuijen - kOmponere.
taoielhoor*, v., -hore = klaploper.
I tap*, m., tappe = afstand: van hijj tot SjeTTepenheuvel is 'ne wijjen - .
tap <fro etappe.
II tap, tap, m., tappe, tepke = a) kraan, doorboorde
stop: tl'n - woos oet 't vaat; verg. tap toe;
b) huig: d'n - breken = de huig snijden.
ss. tapgaat, -touw.
afl. tappe (ww.).
tapere*, taperde, getaperd = onhandig, onzeker
stommelen, stommelend gaan: veer taperde in d'n
duuster tl'n trap op; en d'n hielen aovend zien ze al
booen euze kop aon 't - .
tapere = Rijnl. tapere (verwant met duo tappen =
plomp en onhandig stappen, onzeker lopen)
ss. oof-, optapere b.v. een trap.
afl. tapereer, getapers, getaper.
tapijt, tapiet, 0., -e, tapietsje = behangsel, behangselpapier: 'n nuij tapietsje; de kamer had 'n aordig
- gekrege, wit met roej blumkes.
Opm. Ma. tapiet bet. nooit vloerkleed.
tapisseren, tappesere (-pe- = -pa-) = behangen: de
kamer moot nudig opnuij getappeseerd weurde.
afl. tappeseerder.
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tapissier, tappeseerder, m., -s = behanger: verrevers
en --s hadden hun bes d'rop gedoon; boe blijf d'n -?
tapkast, 1, tapkas v., -kaste: 2, teek, v., teke.
tappen, tappe, tapde, getap (getapde) = a) door
een trap of kraan Iaten vIoeien: beer, wien -;
b) wijn en sterke drank slijten: hijj weurt tot saoves
laat getap; c) ten beste geven: 'n aordige mop -.
ss. tapkas, -verood; aoftappe.
afl. tapper; tapperijj (ook weI: tepperijj); vertappe.
taptoe, taptouw, m., -s: gewoenlik woort d'n - um
negen ore veur de Hoofwach gebloze en daonao marsjeerde de horeblaozers blozentere nao hun respektievelike kazerrenes; j6nges, meidskes oppe bein, want
d'n - geit acht'rein, Uistig met meziek veurop; noe
zulle ver d'n - mer laote sloon = nu zullen wij maar
eindigen; dan moot heer, es 't-is(= alshij doodis),
veur iewig drinke merepis in de ketel (= in de hel).
tarbot, tarbot, m., tarbotte, tarbotsje (soms: terbotsje): 'nen dikken - met botersajs en j6ng eereppelkes.
tare"', z. t ere n II.
tarlatan, tarietang, m. (e = ;,): e rokske van - of'n
tarletange rokske.
tarte-aux-pommes, tartepom, v., tartepomme, tartepomke = appelflap; appeltaart met deksel: riestevlaoje, tartepomme en Torkse matse st6nten op taofel.
tarten, ongebr.; vervangen o.a. door provokere.
tarwe, terref, v.: de - steit sjoen ditjaar, meh 't kore
(= de rogge) heet vaal gelijje; 'ne zak - .
ss. terrevebl6m, -broed, -meel, -stru; terrevendeig;
winter-, zomerterref.
I tas, tas, v., tasse, teske = kop: 'n - tee; 'n teske
koffie; de tasse zien haos allemaol gebroke.
ss. koffie-, teetas.
II tas, tes, v., tesse, teske = a) zak of buidel als
kledingsonderdeel: heer voolt ins in z'n tesse, meh
z'ne portemenee waos weg; heer had e look in z'n - ;
tesse van boven aof = steekzakken in pantaIon; dee
heet z'n ouge neet in z'n - = in zijn zak; steek dat in
d'n - = eig.; fig. onthoud dat goed, die steek
onder water, dat verwijt enz.; iemes in z'n - hObbe
= ik heb hem in mijn zak gwl. met de bet. ik
doorschouw hem; b) huwbaar meisje; (jonge)
vrouw: de vrouw van 'm waos 'nflinke -.
ss. broke-, ~iieleetes enz. maar gwl.fietstas.
tast( en), ongebr.; gwl. veule of een ander woord.
tater"', m.,·s = gemene kerel.
tater tartaar? of
traitre?

<

I te, te, 1, vz. in de meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) een
betrekking, van plaats, richting aanduidend: Mestreech; - peerd zitte; ter taofel bringe; b) van
tijd: te ziener tied; te veer oar; c) een doel uitdrukkend: ter doed veroordeile; d) voor infinitieven: heer
is k6mme te sterreve, - valle; iemes get - ete geve;
veur te (of: de) hawwes, veur te (of: de) lienes = om
te houden, om te lenen; 2, bw. = overmatig: laat, - dik, - groet.
Opm. Vormingen als te mijnent, te zijnent, te
uwent, gwl. Ma. bijj miech, haOm, uuch enz. z. echter
u wen t; te inz. voor infinitieven dikwijls de in
bepaalde sociale kringen b.v. 't is mer veur de lache,
de speule; z. ook onder 1 d.
n te, te, bw. = daardoor: des - beter.
teder, ongebr.; z. tee r II.
tiiddevo"', m. = kalfskop
t~te de veau.
tedeum, tedeij6m, m., -s: iech sjreef 'nen - ter iere
de Viktorie.
teater, z. the ate r.
tee, z. the e.
teel, teef, v., teve, teefke: 'ne rekel en'n-.

<

<

teek 1
I teek"', v. = tapkast, z.a.

'n laog taw
taw"', m. en v. = verharde mergellaag dik 0,50 tot
0,75 m in mergelgroeven, o.a. gebruikt om kalk te
branden, blindbogen, lijstwerk en pijIers te vervaardigen o.a. in St.·Servaaskerk. Hierbij de zegsw.:
dao hOb iech mien taw van = mijn bekomst.
taw
wa. tawe < lat. tofus (= tuf); ook in wa.
plaatsnamen voorkomend.
tawatsj"', v., -e = dakgoot, volgens Jaspar, vero.

<
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n teek"', z. t ij k.
teelaarde, ongebr.; vervangen gwl. door zwarte gr6nd,
hoofdrek.
tee1t; teem; teems, ongebr.
I teen, tien, m., -e, tiensje = yinger van de voet:
deel van kous of sok: pijn aon z'n -e hObbe; op z'n
-e stellekes nao bove loupe; (gezegd van een klein
stukje eten): dat zal dich neet op d'nen dikken valle; van een Iuiaard: heer spaolt met z'n -e tot
plezeer van z'n hakke; iemes op z'nen - (of: op z'n
tiene) trejje = krenken; iemes op z'n -e speije =
minachtend behandelen; 'nen - (of: 'ne langen tien)
hObbe = licht geraakt zijn; 'ne nuijen - aon de
rechterkous strikke; dee velt met z'n hakke door z'n -e
= ongeluksvogel; z. ook 0 n z e - Lie v e - He e r
en hak I.
ss. tienekies, z.a.; linker-, rechtertien.

IITEEN*
II teen*, z. tin.
I teer, taar, m. = bekende donkere kleverige stof:

e vaat - ; met - besmere.
ss. taarbeurstel, -pel, -pot, -water, -zeip.
afl. tare (ww.).
II teer, teer, bn., bw., teerder, teerste = niet bestand tegen ruwe behandeling: die vrouw is 'n pupke; 'n - gez6ndheid; - hennekes = fijn, zacht.
ss.-af!. teergeveulig(heid).
Opm. teder is ongebr.
teerling, ongebr.; gwl. do b bel s t e i n*.
tegaar, tegaor, bw. = bij elkaar: met zedig neergeslage ouge en z'n twie hensjes sjoen - .
tegel, tegel, m., -s, tegelke = gebakken steen: met
blouw -s op de vloer.
Opm. tegel is wel A.N. invloed, verg. het vlgd.
woord.
tegelfabrlek, tegelfebrik, 0.: gewoner is: steinsjesfebTik = bekende tegelfabriek te Maastricht.
tegelijk(ertijd), tegeliek(ertied), bw.: neet allemaol
tegeliek; en tegeliekertied gaof 'r 'm 'n petej.
tegemoetkoming, tegemootkomming, v., -e = hulpvaardige bejegening; gedeeltelijke vergoeding van
kosten of schade: de gemeinte gief 'n - van viefMnderd golde.
tegen, tege, met ongeveer dezelfde bet. als in het A.N.
1, vz.: - getingoon; 't lik - 't zuije; vruntelik - de
kinder zien; - miech spraok 'r gei wOOTd; twie (of:
Mnderd) tegen ein; dao zien veer - ; met de kop - de
maer loupe; tege d'n aot'lmd; haw dat pepier ins tegen
't leech; 't is beter tot 't regent tege tot alles verdruug =
in tegenstelling er mee dat; 2, bw.: met ein stum - ;
dat heet v(iol - ; iemes get - make; 3, zn., 0.: alles
heet ze veur en ze (of: z'n) - .
ss. tegenaon, -euver enz.; tegenaonval; tegegif, -partijj;
tegehawwe, -loupe, -stara)nd enz.
tegendeel, tegendeil, 0.: in - ; iech gluif 't - = het
tegenovergestelde.
tegeneen, tegenein, bw. = tegen elkaar: ze spraoke
neet mie - ; dat weeg - op.
ss. tegeneinop; -euver.
tegengaan, tegegoon, ging of gong tege, tegegegange,
-gaange = a) tegemoetgaan: iech zal diech - ;
b) beletten: dat koed moot tegegegange weurde; c) niet
meevallen, hinderen: tot deejongnoe alweer is gezak,
dat geit miech eTTeg tege.
tegenover, tegeneuver, vz.: - de sjaol waos 'n smis;
wat beteikent Mnderd golde - de gezOndheid = vergeleken met; -VTOuwen kinder waos heer altiedeve leef.
SR. tegeneuvergelege( -ligke); -gestelde( -stelle), -staonde
(-stoan) enz.
tegenslaan, tegesloon, sloog tege, tegegeslage = ongunstig zijn, tegeniopen, mislukken: alles is miech
tegegeslage, wat iech ouch beg6s.
tegenslag, tegeslaag, m., -sleeg = tegenspoed, tegenvalier: dat waos 'ne lieliken - ; alderleij tegesleeg in
d'n handel rinneweerden 'm.
tegenspoed, tegespood, m. = ongeluk: - hObbe in z'n
houwelik; verg. v 0 0 r s poe d.
tegenstander, tegesta(a)nder of -staonder, m., -s =
bestrijder: veur- en tegestMnders.
tegenstemmen, tegestumme, stumde tege, tegegestump = zijn stem tegen iem., iets uitbrengen:
allemaol stumde ze - .
afl. tegestummer.
tegenstrijden, tegestrijje, strijjde tege, tegegestrijjd
= tegenstaan, tegen de borst stuiten: al het ete
strijjde miech tege; wie iech 'm die leuges hom vertelle, ging iech weg, dat stTijjde miech te zier tege.

TELEFONEREN
tegenstrijdig, tegestrijjig, bn., bw. = in strijd zijnde
met; onderling in strijd zijn: -e verklaoTinge,
belange.
af!. tegestTijjigheid.
tegenwoordig, tegeswoordig oftegewoordig, bn., bw.
= aanwezig: niemes van de offesere waos bijj de
aonspraok tegewoOTdig (of: tegeswoOTdig); b) thans
bestaande, van deze tijd: in d'n tegeswoordigen (of:
tegewoordigen) tied; tegeswoordig zuut me datneet mie;
de luij van tegeswoardig.
af!. teges- of tegewoordigheid.
tegoed, 1, tegood, bw.: nog 'ne golde - hObbe = te
vorderen; veer zulle dat mer - hawwe; als zn., o. =
wat iem. nog te vorderen heeft: ze - op de Baank
bedreug doezend golde.
2, tegooi, bw. = a) behoorlijk: lek dich noe ins - ;
Sinterklaos voolt, of z'ne baard nog - zaot; b) nauwelijks: - waos 'r binne, of ze vroog 't 'm.
tehuls, thuls, 1, toes, m. = woning, verblijf: me heet
dan in zoe'n vreemde stad weI kamers, meh tach
eigelik geinen - .
2, tehoes, 0., tehoezer = inrichting, verblijf voor
een bepaalde kategorie van personen: 't nuij militair - is aofgebrand.
[Mes; teh/}es]
Opm. Als bw. inz. in koppelingen als toesblieve,
-bTinge, -kdmme, -laote, -zien enz.
teU, ongebr.; vervangen o.a. door baor, platiel, pot.
tejater*; tej(-)*, z. the ate r; t a a i ( - ).
teken, teike, 0., -s, teikensje = a) blijk, uiting: 'nvan gez6ndheid; b) simbool: 'n - van de bissjoppelike mach waos 't peTToen; c) voorwerp, figuur ter
aanduiding: twie stare zien 't - van 'nen offeseer;
de teikes + en X; d) nabootsende figuur: 't - van
de bok stOnt op de deur; e) beweging in de vorm v. e.
figuur: 't - van 't kruus make; f) sein, signaal: geef
dan 'n - ; 'ne vuurpijl waos 't aofgesproke - ; nog:
tot 'n - van (of: dat) = ten bewijze van, als blijk
van.
ss. teike(n)sjTif; kruus-, lees-, stadsteike.
tekenen, teikene, zw. = a) merken: wach dich veur de
geteikende; de servette - ; b) ondertekenen: en noe 't
stok geteikend of de geis de Minne.breurs op; veur
oosgenger - ; c) inschrijven: op 'n lies - veur tien
golde; d) van figuren voorzien: aon de neus waos de
foks zwart geteikend; e) afbeelden: heer teikende 'n
kooj op 't bard z6nder pU; f) doen kennen; karakteristiek zijn voor: dat teikent d'n touwstaand; en dat
teikende d'n Hollender, dee van Mestreech niks begreep; nog: heer teikent gaw = ziekte is gauw merkbaar bij hem aan uiterlijke tekenen.
ss. teikenakademie, -does, -kTiet, -pepier, -pen, -potloed, -sjaol enz.; aon-, bijj-, hand-, in-, lijnteikene
enz.
af!. teikeneer; teikening; verteikene.
tekst, teks, m., tekste, tekske = a) bewoording van
een geschrift, van een toespraak: de Fransen van de wet; b) onderwerp: van z'nen - (aof)Take;
z. ook s j a pie t e r*; c) woorden van een
muzikale kompositie: d'n - van de kemikken
opera, TTijn.
ss. teksbeukske, -oetgaof; operateks.
tel, tel, m., teIle en teIles: d'n - kwiet zien = met
tellen in de war; neet in - zien = achting; in twie
telle (of: telles) bin iech trok = tijd nodig om ieder
getal, beginnende met 1 uit te spreken.
teleloneren, tillefonnere en tellefonnere: eliken daag
woort iech getillefonneerd oet Mestreech.
ss. optille- en tellefonnere.
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TELEFOON
telefoon, tillefoon en teIlefoon, m., -fone, tillefoonsje,
teIlefoonsje: d'n - aoniegke; 'nen amteneer bijj d'n
- = telefoondienst; ze kreeg 'n tillefoonsje direk
euver te komme = telefonisch gesprek; per - .
ss. tille- en tellefoongesprek, -gids, -nummer enz.;
/wes-, stadstille- en tellefoon.
afl. tille- en tellefonies.
telegraaf, tillegraaf en tellegraaf, m., -grafe: per - ;
heer is bijj d'n - = telegraafdienst.
ss. tille- en tellegraajkentoer, -paol, -touwstel enz.
afl. tille- en tellegrafies.
telegrafist, tillegrafis en tellegrafis, m., -grafiste:
opleijing veur - .
telegram, tillegram en teIlegram, m. of 0., -gramme
sjik 'nen - ; per - bestelle; z. ook d e pee h e.
ss. stadstille- en tellegram.
ss.-afl. tille- en tellegrambesteller.
telen, teler, ongebr., tenzij in overgenomen uitdr. en
ss. als greunte tele, greunteteler enz.
teleur., z. tel j 0 0 r.
telg, ongebr.; vervangen o.a. door keend, aofstammeling.
teljoor, teIeur, m., -e, teleurke (te- = t~-) = tafelbord, eet- en soepbord: doeg d'nen - neet zoe vol;
'nen - sop; noe heet ze miech weer twie -e gebroke.
Bijv. talleur; telleur.
telkens, ongebr.; gwl. eder kier.
tellen, telle, telde, geteld, in de meeste bet. van het
A.N. o.a.: heer kiek of 'r gein tien kin - = opnoemen in de volgorde van een, twee enz.; de steke - ,
't geld - = door bijeenvoegen het gehele aantal
opmaken; lndiese jaore telt me (of: telle) dobbel =
rekent men (of: rekenen); Mestreech telt 85.000 inwoeners = heeft; iech tel diech onder m'n vrun =
reken; dat telt neet = meetellen, van belang zijn;
de kina d'rop - , tot iech kom = vast rekenen; nog:
- wie 'n kever = stil en langzaam.
ss. telraom, -woord; bijj-, nao-, neer-, op-, oettelle.
afl. teller, telling; vertelle.
telleur.; tema.; teme·, z. teljoor; thema;
temmen.
temen; temerig, ongebr.; vervangen o.a. door sajele,
sajeltig.
temet, temet, bw. = tegelijkertijd: en - ging heer de
deur oet = meteen; en - sprong 'r in ze bed.
temmen, I, teme, teemde, geteemp (geteemde): die
peerd zien neet te - ; de tant die teem iech met ei
wiUirdsje; Saul dee door de harrep van David geteemp woort (uit: Wie mie gekke, wie mie vrdog).
Opm. Ook bij Stille teme evenals bij Breuls.
2, temme, temde, getemp (getemde), o.t.t. heer,
geer temp; geb. w. mv. temp = tam maken:
getemde liewe, peerd; dao zulle ze dee koejOng wel
get - = minder ongezeglijk, wild doen zijn.
afl. temmer.
temmer, temer of temmer, m., os: de liewe brolde,
of ze d'n - met hoed en haor wouwen opvrete.
tempeest, tempies, 0., tempieste = noodweer, storm:
en 't - Ontwortelt buim, kwatsj op mQr en daak demet.
Opm. tempies is sterk aan 't verouderen.
tempel, tempel, m., -s, tempelke = bedeimis, gwl.
niet van een R.K. kerk: d'n - van Saloma; 'ne
Sjinesen - ; iech kom 'm, zit 'm op z'nen - = hij
krijgt slagen, ik zit 'm achterna.
tempeller, tempeleer, m., -s en tempelere = lid van
de bekende ridderorde: zoepe wie 'nen - ; De Ternpeleers = naam van een Karnavalsvereniging uit
de jaren 1946 en vlgd.
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IITEREN
temperament, temperamint, 0., -e = gemoedsaard.
vurige gemoedsaard: e melankoliek - ; die heet -,
dao zit meziek in.
tempo, tempo, m., tempoos: in 'nen langsemen - =
snelheid.
temptatie, temtasie, v., -s = verzoeking; kwelling:
heh! wat 'n - veur 'm, wie heer die·keersebuim zoe
vol zaog haange en heer kos neet debijj.
tempteren, temtere, zw. = in kweIlende verzoeking
brengen: en temteert diech zoe'n tochske neet op 't
water = lokt je niet? zuuch OOt temteerde miech zoe
tot iech eindelik mer met ging; wat mooste miech toch
zoe-'1
temteerder*, m. -s = verzoeker; gwl. = treiter: nog
lang clenao /wort iech die - 8 sjriewe.
ten, ten < te den: ten ierste, ten twiede enz.; ten zuije,
tennoorde, enz.; z. t e.
tene*, z. tin n e n.
tenen; tengel, ongebr.; z. ret e. en tin n e n;
letsje*, sporadisch tingel •.
tenger, ongebr.; vervangen o.a. door kleisper.
tenietgaan, teneetgoon, gjng of g6ng teneet, teneetgegange, -gegaange = al die vereiniginge, ze zien
allemaol op d'n doer teneetgegange = opgehouden te
bestaan, verdwenen.
tenminste, teminste, bw.: heer is - neet gezak = op
zijn minst, althans.
tennissen, tennisse, tennisde, getennis: d'n hielen
daagmer - .
ss. tennisbal, -net, -raket, -speul, -veld.
aft. tennisser; getennis.
tent, tent, v., -e, tensje = a) tijdelijk gebouw(tje)
uit palen en doek: veer slepe in -e; iemes oet z'n lokke; orreges z'n tente opsloon = zich vestigen;
b) gespannen doek ter beschutting tegen zon,
regen: laote veer Onder de - goon zitte; nog: De Tent
= het vroegere afgesloten gedeelte van het stadspark voor openluchtconcerten.
[tent; tente; tensje] verg. tan t e, tan d.
ss. tentdook, -paol, -wagel; kerrernis-, meziektent.
tentoonstellen, tentoenstelle, stelde tentoen, tentoengesteld: 000 woort in de Dominikanekerrek van
alles tentoengesteld bijj die tentoenstelling.
tenne, tenu, 0., tenuus = militaire kleding: bijj 't
klein - hadde ze de slappe polliesiemlJts op met e
kweske; de kortjas es groet - , 't mouwves es klein.
tenware, ongebr.
tenzij, tenzijj, vgw.: de veurstellingbegintumtwie oor,
- 'tregent.
tepel, z. dee m •.
-tere*, suffix om een voortdurende handeling te
kennen te geven: wandelentere, loupentere, OOnaentere; naar analogie gaonclentere, staonclenlere van
goon, stoon.
Opm. De afl. van dit -tere (-entere'l) is onzeker.
terecht, terech, bw.: heer meinde, euveriges - , tot de
zaak neet hd6r beslaag zouw kriege = met recht; bin
iech hijj - = waar ik wezen moet? 't book is - =
weer teruggevonden; sporadisch t ere c h t e.
Inz. in koppelingen als terechbringe, -komme, -wieze
enz.
I teren, tere, zw. = leven van, eten en drinken: op ze
vet - ; - en smere = lekker eten en drinken; bij
uitbr. dee teert nog mer altied op 't sukses van verleije
jaor.
ss. in-, oet-, wegtere.
aft. tering; vertere.
II teren, tare, taarde, getaard = met teer bestrijken:
d'n Onderslaag van 't /wes moot opnuij getaard weure_

TERING
tering, tering, v. = a) voorzien in levensonderhoud
in de zegsw.: de - nao de nering zette; b) tuberkulose: de - hObbe, kTiege; ze is aon de - gestorreve;
galopperende (of: vlegende)-.
ss. teringkleurke; keel-, longtering.
ss. -afl. teringlijjer.
aft. teringechtig(heid).
terloops, terloups en terluips, bw. = vluchtig, in het
voorbijgaan: iech hOb 'mgisterenog terloups gesproke.
termijn, termien, m., termijne = a) tijdruimte, gezette tijd: d'n iersten - is aofgeloupe; op kOTten = op een niet ver verwijderd tijdstip; b) som,
gedeeltelijke betaling: in dTijj termijne betaole;
c) bedelgebied: de paoters WOOTen op - ; op - goon
= op dat gebied bedelen, aalmoezen vragen.
[termien; termij:ne]
ss. termienverlenging; begin-, belasting-, opzegkingstermien.
terp, ongebr., tenzij in schoolt. en dan terrep uitgespr. met sleept.
terpentijn, terrepetien, m. (-pe- = -pa-): met - de
taofel aofwasse; de fles - veel um en vloog in brand.
terrein, terrein, 0., -e, terreinsje: 'n ope - = vlakte
gronds; de --e aon de Breuselepoort weurde verkoch;
kom neet op mie - = eig. en fig. gebied.
Opm. Zeer dikwijls is de uitspraak terein en de
spelling terein (te- = ta-).
ss. teTreingesteldheid.
ss.-afl. teTTeinkinner.
terrerree-boemdiedjee*, klanknabootsing, en in de
zegsw.: ze is weer - = zwanger.
terrine, terrien, v., -e, terriensje = aarden kom;
gwl. in de ss. sopterTien en evenals terrein, uitgespr. en gespeld terien (te- = tao).
tersak*, m., tersakke = lift, inz. keukenlift; hetzelfde woord als tie r s a k*.
tersak < fro tire-sac.
terug, trok, bw.: - I - I reep d'n deender; euver
'nen tied - = enige tijd geleden. Inz. in ss. trokbetaole, -/winge, -dinke, -dTieve, -goon enz.; z. ook
t r 0 k 0 e t en de vlg. lemmata.
terugkeer, trokkier, m. = d'n - van de zamer; nao
z'nen - oet d'n Dos.
terugkeren, trokkiere, kierde trok, trokgekierd =
wederom gaan in de richting van het vroegere uitgangspunt of naar de plaats waaruit men was gekomen:veerkierde (of:ginge) mer - , want 't waos te
wied; nao Mestreech - ; dageliks trokkierende zOTTeg
= zich steeds herhalende.
afl. trokkier.
terugkomen, trokk6mme, k(w)aom trok, trokgek6mme = wederom gaan in de richting van een vroeger uitgangspunt of naar de plaats komen, vanwaar men zich had verwijderd: op z'n passe - ;
ze is gistere pas (van Mor reis) trokgekOmme; geer
moot mer weer ins gaw - = ons weer komen bezoeken; in fig. toepassingen: op ze vreuger idee - ,
op z'n vraog - ; nog: iech kin neet devoon - , wie de
luij veranderd zien = ik kan niet ophouden me te
verbazen erover.
afl. trokkOms.
terugkomst, trokk6ms, v., -k6mste: haaf Mestreech
stdnt op de - van de Staar aon de stasie te wachte.
terugkrijgen, trokkriege, kreeg trok, trokgekrege =
wederom macht krijgen over, in bezit krijgen: en
dan zuug mer, totste 't geld trokkTijgs, es dee 't ins in
han heet.
teruglopen, trokloupe, leep trok, trokgeloupe =
a) wederom lopen in de richting naar de plaats

TEUTELE*
vanwaar men is gekomen: noe mOste veer weer 'n
haaf oor - um euze vergete pas te hole; b) achteruitgaan, dalen: de baTTemeter liJp trOk.
terugreis, trokreis, v., -reize: de - geit euver Paries.
terugroepen, trokrope, reep trok, trokgerope =
a) door roepen doen terugkomen: roop 'm eve trok,
heer is pas de deur oet; b) als antwoord roepen: meh
Nele reep trok: naaksen hierl kaaljakkerl
terugslaan, troksloon, sloog trok, trokgeslage =
heer gaof miech 'n peuter, meh iech sloog trok en raak
ouch; de bal woort trokgeslage = door slaan terugdrijven; de Franse woorte trokgeslage = afgeslagen.
terugslag, trokslaag, m., -sleeg: en dao 6nderv6nt noe
de stad d'n - vaan = reaktie.
terugtoeht, troktoch, m., -tochte: d'n - van Napole6ng oet Rusland; iemes d'n - aofsnijje = verhinderen zich uit een benarde positie terug te
trekken.
terugtrekken, troktrekke, trok trok, trokgetrokke =
a) achteruit trekken, achterwaarts verplaatsen:
heer leep haos rech in de kenaal, meh iech kOs 'm nog
zjus op tied - ; de troppe woorte trokgetrokke; z'n
hand van iemes - = iem. niet meer beschermen;
refl. veer trokke us trok = onttrokken ons aan datgene, waartoe wij ons eerst verplicht hadden; zich
oet de zakes - = ermee ophouden.
terugweg, trokweeg, m. = de weg terug: op d'nbegos 't vreiselik te regene; op d'n - zien.
terugzetten, trokzette, zat trok, trokgezat: de wijzers
van de klok - = achteruit zetten; met Keersmes
woort de j6ng trokgezat van de derde nao de twiede
klas = geplaatst in een lagere afdeling; zet 't book
weer - = op de oude plaats.
ss.-afl. trokzetting.
terwijl, terwijl = gedurende de tijd dat: 1, bw.: iech
moot nog eve oet, lees diech - get; 2, vgw.: - ze 't
keend vasheel, reep ze op de kindermaog.
Opm. Als bw. dikwijls intiJsse, als vgw., in dat (of:
tot).
terzij(de), terzijj, bw.: - bev6nt zich 'n aw pomp =
op zijdevan. Als toneelterm vroegerdikwijls apaart.
ss. terzijjsteUe.
tes*, z. t a s II en ss. met zak.
tesreij*, v., -e = opvouwbare meetlat; z. rei j*.
tesreij <tes (= A.N. tas = zak) + reij.
test (vuurtest), ongebr.; z. hoe j e r p 0 t*, stoof,
(st a ofke*).
testament, testamint, 0., e, testaminsje = a) uiterste wilsbeschikking: z'n - make bijj de notaris;
b) de H. Schrift: 't Aajd en 't Nuij - ; c) met aajd:
echtgenote: duo kump heer ouch aon met z'n aajd - .
tet*, z. tit.
tets, ongebr.; z. de r r e f*.
teug, taog, m., -e, taogske = inslurping van lucht
inz. van drank: in einen - had 'r ze glaas oet; me
pak zich - op - , totdat me vindt de vr(iog.
teugel, ongebr.; z. to u m* (A.N. toom).
teuIder*, m., -s = stalen tap van vertikale assen die
in een holte maaien, taats.
I teut, teut, bn. = aangeschoten, dronken: en Pierlala zaog noe en daan wel iemes haaf - ; veer zien - ,
dat kump van dee geuzelambiek.
Bijv. tut.
IIteut, z. semmel* en teuten.
teutele*, 1, teutelde, geteuteld = overdreven verzorgen; vertroetelen: wat teutelt die met dee j6ng1 dee
weurd goons bedorreve.
2, tuttele, zW., z. v e r t u t tel e*.
afl. teuteleer(ster); geteutels, geteutel; verteutele.
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TEUTEN
teuten, ongebr. in de bet. van zaniken, treuzelen en
vervangen door andere woorden, b.v. semmele,
neuzele.
Hetzelfde geldt van teut II.
teveeI, teviioI, 0.: 't - ierlik trokbetaole.
tevens, teves, bw.: dan kinste - de jiets trIJkbringe =
tegelijkertijd (spr. uit tee-vas).
tevoren, teveure en teveures, bw.: wie - ; iech waarsjouw diech van - = bij voorbaat; e jaor van waos heer doedkraank gewoorde = daarvoor.
tevreden, tevreij(e), bn., bw.: euver iemes, euver get
tevreije (of: tevreij) :den; met get tevreije (of: tevreij)
:den; de greeskes die greuje zoejris en tevreij; z. ook
k 6 n ten t.
ss. tevreij(ejstelle.
af!. tevreijenheid; 6ntevreij( e).
textieI, tekstieI, m. = textiele goederen: op 't ougenblik wete ze geine mod met hunnen -.
theater, tejater en trejater, m., Os, tejeterke, trejeterke = schouwburg(uitvoering); uk Truij, geiste
metnao de Mommestrejater?
thee, tee, m.: 'n teske - ; dat is anderen - wie (of: es)
kojjie = dat is iets geheel anders.
ss. teelepelke, -leechske, -mots, -taojel, -servies, -tas,
teewater.
theeblad, teeblaad, 0., -blajer = a) blad van de theeplant, de afgetrokken thee: gebruuk de teeblajer,
este de kerpette sjoen maaks; b) in het enkelv.
schenkblad: ut de tasse op 't - ; 't - steit in 't
bujet.
theezeeije, teezeijke, 0., -so
thema, tema, m., temaas, temake = a) onderwerp:
op dezellejden - mer doorgoon; b) schooloefening:
'ne Latijnsen - make.
ss. temabook, -kajee.
Th!js, Tijs, m.: leren - ; z. led ere n.
Thomas, Tomme8, m.: 'nen 6ngeluivigen -.
thuis; tiehel, z. t e h u is; ongebr.; z. t e g e I.
I tien, tien, met dezelfde funkties als acht, 1, telw.:
- vingers; veer waore met us ---e; - tegen ein; op
paasj - ; 2, zn., v., -e: iech had 'n - veur rekenej
de - van roete.
S8. tienmaol.
afl. tiende.
II tien*, z. tee n I.
tiende, tiende, telw.; z. voor het gebruik a c h t 8 t e.
tienekies*, m. = vuil tussen de tenen (-kies = kaas).
tienekies, wrs. een volksetymologische wijziging in
vorm en betekenis van tonnekies = Keu. Tonnekies
= kaasafval in een ton bewaard.
tiens, op fro manier uitgespr., zeer gebr. voor zo,
kijk, tw.: tiens en wouw dee dat hoes hOMe? tiens,
dat is ouch touwvalligl
tientje, tiensje, 0., -s = a) tienguldenstuk: gouwe -s
zuut me neet mie; b) een vijfde deel van een rozenhoedje: eleken daag 'n - beije veur de kraanke.
tieren, ongebr. zowel in de bet. van raun, drukte
maken als in die van welig groeien, gedijen; vervangen o.a. door raoze; greuje, gedijje.
tieretein, tiertej*, z. t ire t e i n.
tierig, ongebr.; vervangen o.a. doorjleurig.
tiersak*, m., tiersakke = zakkentiIler, waarmee
zakken naar boven b.v. op zolders werdengehesen:
bijj brouwers en meelhandelere zaog me ze deks met
d'n-be:dg.
tiersak < fro tire-sac; z. ook t e r s a k*.
tiet! tieteke! tiet*! lokroep op kiekens.
t!jd, tied, m., tijje, tiedsje: d'n - geit gaw verbijj;
op - betaole; slechten - j in d'n - tot de kooj
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TIKKEL
Bartel en d'n os Mies hedde = spott. in zeer oude
tijden; (Bartel en Mies Bartelmies
Bartelmees
Bartholomeus); 't is hoeg tied, weZste nog d'n
trein hole; 'n tiedsje mote wachte; - is geld; kump
- , kump mod; eine z'nen - opzegke = ontslag
geven; tieds gen6g kump nummer toes = een draler,
talmer slaagt nooit; tosse deen - kak nog mennig
veugelke, wat noe nog gei votsje heet = dat zal nog
lang duren, intussen gebeurt nog veel; antler tijje,
antler zjieleesj z. gil e t en t r 0 k* (terug).
[tied; tij:je; tiedsje]
ss. tiedgeis, -sjrij, -vak; tiedsumstandighede, -verloup.
ss.-afl. tied(s)bespaoring.
af!. tijjing; tijdelik.
t!jding, tijjing, v., -e: gooj ---e; dikwijls noevel, nuijts,
beriech.
ss. tijjingzaol.

<

<

<

'nen tiersak
t!jger, tieger, m., Os, tiegerke: wie 'nen - sprOng heer
op'm.
ss. tiegerjach, -vel.
afl. tiegerechtig; tiegerin.
tl.Jgerhond, tiegerh6nd, m., -hun, -h6n = gevlekte
hond: me zaog toen in Mestreech vdlJl Dalmatiners,
zoegenaomde tiegerhun.
tijk, teek in de ss. kIJsteek z.a.
tlk, tik, m., tikke, tikske = a) (gwI. niet harde) slag
of klap: iemes 'nen - geve; heer heet 'ne lieliken gehad; ze gaoj miech 'n tikske tegen m'n wang met
MlJre wejjer,· b) in verkl. ietsje: doeg nog 'n tikske
zaajtin de sop.
tikkeI, tikkel, v. of m., -e, Os, tikkelke = stipje:
zwarte zijj met e paar tikkelkes wit (of: e paar witte
tikkelkes); pmelgries met witte ---e; helder roej,
blouw en witte ---e.

TOEGAAN

TIKKEN

tikken, tikke, tikde, getik (getikde) = a) zachtjes
kloppen op; een tikkende toon geven: veer tikde op
de deur en dadelik ging ze ope; iemes op z'n (of: de)
vinger(s) - = eig.; fig. get op de (of: z'ne) kop - =
machtig worden; de klok tik te hel; wat huur iech
dao -? b) gappen, stelen: Net heet achter 't L6mmelefebrik de aw Sintroen Mor hummekes getik; nog:
heer is (van lorretsje) getik = niet goed wijs.
afl. tikker; getiks, getik; tikkele (= zachtjes en aanhoudend tikken).
tikketaIlliebreed*, o. = (spott.) piano: 't is neet mie
es rech, totste ins op dat - hous (1909).
til; tillen, ongebr.; z. d u i v ens I a g, s p ij k e r;
I u u c h t e*, (0 p )l u f t e*, I u f f e*.
timmeren, tummere, zw. = in hout werken; houtwerk vervaardigen; in het algem. bouwen: d'n
hielen daag hoort me - , 't waos mer zege, sjaove,
kloppe, wat de klok sloog; aon de Pietersberreg heet 'r
zich e nuij hoes getummerd; nog: heer tummert neet
hoeg = zijn verstand reikt niet ver; d'r op los (of: iemes op ze geziech tummere) = slaan.
ss. tummerhout, -weTTek.
afl. betummere; vertummere; getummers, getummer.
timmerman, tummermaan, m., -luij: Sint Zjozef
waos 'nen-.
Opm. Het gewone woord is sjrieneweTTeker (A.N.
sehrijnwerker).
timp, tump, m., -e, tumpke = spits, smal uitlopend
uiteinde: de rok is neet good gemaak, heer velt met
'nen-.
[tump; tumpe; tumpke]
ss. drijjtump (= driesteek).
afl. tumpe (ww.).
timpe*, timpde, getimp = kleppen v. e. kleine klok,
inz. het Angelusklokje: spooj diech get, 't heet
getimp.
timpe heeft in aIle vormen sleept.
afl. getimps, getimp.
timpen, tumpe, tumpde, getump = met een spits,
smal uiteinde zieh vertonen: de rok dee tump get van
viiore.
tumpe heeft in aIle vormen sleept.
tin, teen, m. = a) het metaal: 'n kan van teen; b) verzameling van tinnen voorwerpen: deen awwe notaris
heet ein kamer in - , dat mooste abseluut gezeen
hObbe.
[teen]
ss. teenweTTek.
ss.-afl. teengeter, tenegeter.
afl. tene (bn.); vertene (= A.N. vertinnen).
tingel*, z. ten gel.
tinnen, tene, bn. = van tin: 'n - haolkan; - lepelkes.
tinnegieter, teengeter en tenegeter, m., os: de teengeters hadde met de heujmekers es patroen Sinterklaos; De polletieken Tenegeter, Vaudeville; 'nen
eTTemzeligen tenegeter.
tint, tint, m., -e, tinsje = kleursehakering: 'ne blouwen - ; dat meidske heet 'ne sjoenen - = teint.
[tint; tinte; tinsje]
ss. herrefstinte.
afl. tinte (inz. als v. dw. getint).
tinwerk, teenwerrek, o. = tinnegoed: in de kaffee
bl6nk alle glaas-, koper- en teenwerrek wie 'ne spiegel,
zoe krakende propel waos die vrouw.
I tippelen, tippele, zw. = te voet gaan (met kleine
vlugge pasjes): elike mOTTege tippelde heer um negen
ore nao ze kentoer; 'n eurke - = wandelen; op
't tippele = op het nippertje b.v. dee op 't -

binnekwaom, vroog, of Kuijte al dao waos gewees.
ss. binnetippele.
afl. tippel (= wandeling); tippeleer; getippels, getippel.
II tippelen, tippele, zw. = stippden; puntjes zetten:
getippelde lijne.
tire-sac, z. tie r s a k* en t e r s a k *.
tiretein, tiertej, m. = zekere grove stof: - veur
rokke: 'ne rok van - .
afl. tiertejje (bn.).
tireteinen, tiertejje, bn.: boerinne met - rokke.
tissu, tissu, m., tissuus, tissuke = (geweven) omslagdoekje: met e blouw tissuke aon d'n hals geslote.
tit, tet, v., tette, tetteke = lat. mamma, vrouwenborst: 'n - kriege = teleurgesteld worden.
tobbe, ongebr.; gwl. koep.
tobben, ongebr.; gwl. omsehreven ofvervangen door
andere woorden o.a. door achterdinke hobbe euver,
prakkezere.
I toeh, toeh en doch, 1, bw. k6m - ; is 't - woer =
werkelijk? boe zouw hen -zien? 2, vgw., bw.: al is
'r riek, toch is 'r neet gelOkkig = evenwel; hellep
'm noe, 'r verdeent 't - = immers.
II toeh*, z. toe h t.
toeht, toch, m., tochte, toehske = a) reis, het trekken naar een plaats; mars: 'nen - door de Ardenne;
d'n - van Napole6ng nao Rusland; e paar tochskes
make te voot en per fiets = uitstapjes; b) vruehtgebruik, -genot: d'n - van get hObbe.
Opm. In de bet. van zuigwind steeds trek (A.N.
trek). Men hoort ook t6ch, Mchte, tuchske.
ss. beTTeg-, fietstoch.
toehten; toehtig, ongebr.; z. t r e k ken; t r e kketig*.
tod, todde, gwl. mv. t6ddele = vodden, lappen: wat
hObs diech veur - aon!
ss. zich get aont6ddele = zieh slordig met allerlei
vreemde kledingstukken kleden.
toe, touw, bw. = a) in de riehting naar: orreges nao
- goon; boe is 'r daan nao -? dikwijls als koppeling gevoeld en aan elkaar gesehreven; b) versterking van tot: tot noe - ; dat is tot dao-aon - ; e) tegemoet, tegen: iech k6m venaovend nao dich - ; dat
lach miech - ; d) dieht (steeds onverbogen): 'n deur; z. die h t.
Opm. In de bet. a, e en d wordt touw met het er
bijbehorende woord dikwijls als koppeling gevoeld
en worden beide woorden aan elkaar gesehreven.
Ww. met touw zijn steeds scheidbaar. Zie verder
de vlg. lemmata.
ss. touwdekke, -dene, -drage, -eigene (z.), -geve, -goje,
-kinne, -kiere, -lache.
I toe(be)horen, touw(be)hure, (be)huurde touw,
touwbehuurd, (en: touwgehuurd) = het eigendom
zijn van: dat (be)huurt miech touw.
II toebehoren, touwbehure, 0.: 'nefiets met - = met
wat erbij behoort.
toedoen, touwdoen, deeg touw, touwgedoon =
a) diehtdoen: doeg dadelik de deur touw; dames
kinne gein deur - ; 'n oug - ; b) helpen, baten: dat
deit dao niks aon touw; als zn. door mien - is dat
mislOk = hulp, bijstand.
toefant*, bn. = om te stikken, smoorheet: 't is vendaog.
toefant
fr. etouffant.
toegaan, touwgoon, ging of g6ng touw, touwgega( a )nge = a) dichtgaan: de straotdeur geit neet mie touw;
b) gebeuren: dat ging dao raar touw = er gebeurden
vreemde dingen.

<
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TOESTOPPEN

TOEGANG
toegang, touwgaank of -gank, m., -geng: vTtJJen -

hObbe; d'n - veur kinder is verboje.
toegift, touwgif, v., -gifte = wat men toekrijgt: 't
publiek vroog 'n - en toen sptiOlde d'n arties d'n
Ave Maria.
I toehoren, z. toe b e h 0 r e n I.
II toehoren, touwhure, huurde touw, touwgehuurd
= aanhoren, luisteren naar: aondechtig -.
afl. touwhuurder, touwhuurster.
toej*, v., -e = helleveeg, kreng (van vrouwen en yr.
dieren): de katte zoepe uuch de mellek oet, wat 'n
toeje! ze is doed, die -, dataajd sjendaol(van ewie!).
toej = ohd. zoha = teef?
toek*, m., -e = geniepige slag, stoot, kneep: dee vlegel
gaoj dee kleine jong altied toeke; 'ne gemeinen - /
[toek; toeke]
toeke*, toekde, getoek = a) geniepig slaan, stoten,
knijpen: ze zaote met veer maan met hun kneeje op 'm
en toekden 'm van alle kante; b) op een bepaalde
manier vissen: nao e paar maond toekden 'r de riitse
wie de beste; verg. s m i k k e*.
toeke = gew. ned. tuiken = stoten; Kil. tucken =
stoten als een bok; verwant met ned. tuk; toeke
heeft steeds sleept.
afl. toeker( d); getoeks, getoek.
toeker(d)*, m., toekers = valse plaaggeest, geniepige pijniger: jungske, pas op veur dee kromme, dat
is 'ne gemeinen -.
toekomen, touwkomme, k(w)aom touw, touwgekomme = a) op iem. afgaan; naderen: heer kaom
op miech touw; touwkommende week = volgende;
b) geworden, ontvangen: ze leten 'mnoe en daannog
al get - es bijjverdeenste; c) recht hebben op, toebehoren: dat geld kump miech neet touw; d) rondkomen: met dat mager pensjuunsje kump heer neet
touw.
afl. touwkoms.
toekomst, touwkoms, v.: in de - zal dat neet mie
gebtiore; die zaak heet gein - = biedt geen vooruitzichten.
afl. touwkomstig(heid).
toelaten, touwlaote, leet touw, touwgelaote =
a) veroorloven: rouke is hijj neet touwgelaote; b) toegang verlenen: kinder Onder de tien jaor weurde neet
touwgelaote; c) doorlaten, slagen: dao is mer eine
touwgelaote van de tien kandidaote.
afl. touwlaotings(eksame).
toeleg, touwlek, m. = doel, plan: d'n - mislOkde.
toeleggen, touwlegke, lag touw, touwgelag: dao Ukste geld op (of: bijj) touw = erop toegeven; heer lag
't d'rop touw miech verdach te make = zijn best
doen; refl. zich op de studie van 't Latien-.
afl. touwlek.
toeloop, touwluip of touwloup, m.: d'n - van vreemde
waos bijj de Sintervaospersessie zier groet = samenstroming; - hObbe, kriege.
toemel(-)*, z. t u i mel ( - ).
toen, toen en doe, 1, vgw. (van tijd): toen (of: doe) de
braandspruite kwaome, waos 't te laat; ook w i e* II;
2, bw.: toen (of: doe) kwaom heer eindelik, meh te
laat; van tven aojwaos 't mis.
Opm. In ss. of koppelingen ook toe- b.v. toestrak
(naast: toenstraks).
toenemen, touwnumme, naom touw, touwgenomme
= groter, talrijker worden, aanwinnen; vorderen:
- in krach, riekdom; de bevolleking nump elik jaor
touru = groter worden; de aonvalle naome touw =
werden talrijker.
afl. touwnumming.
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= zo pas, zo even: - waos ze nog hijj;
wie koed ze - ouch in de kamer had gekeke, noe
stOng ze weer met htior vTUntelikste geziech veur de
klant.
Verzwakte vorm is teniers (e = ;}).
toenstraks*, z. toe s t r a k*.
toepassen, touwpasse, pasde touw, touwgepas: pas
't gelierde noe touw = breng het in praktijk, wend
het aan; pas die wtiord op d'n eige touw = breng ze
in verband met, laat ze gelden voor.
afl. touwpasselik(heid), touwpassing.
toer, toer, m., -e, tuurke = a) tocht, wandeling: laote
veer 'n tuurke door 't parek goon doen; b) kunstgoochelstukje: sterreke -e met gewiechter; c) lastig
werk: dat is 'nen hielen - (of: dat zal 'nen hielenzien), viejtig van die strabenders bezig te hawwe;
d) beurt: toen waos 't eindelik zienen - ; met --e =
nu en dan, b.v. met --e loerde ze koedaordig rond;
de hObs - op - al d'n klante verlore = keer op keer;
eder op z'nen - ; e) omwenteling: de -e van 't groet
raad; f) draaischijf; machine-outil du tourneur: op
d'n - werreke; heer mos d'n trap op nao z'nen - ;
nog: dao bleve ze nog 'n tuurke binne = een poosje;
'ne zjaloeze naober heet miech deen - gespaold =
heeft mij dat geleverd.
[tiler; Mere; tuurke]
toernee*, m., Os, toerneeke = a) ronde; rondwandeling: iech hOb m'nen - al gemaak; b) rondje, drej:
geej 'nen - dao op.
toernuur*, v., -s en toernure(s) = cui de Paris: 'f
meidske verloor htior -.
toert*; toesj(-)*, z. t a art en n i e twa a r;
t u i s ( - ).
toeslaan, touwsloon, sloog touw, touwgeslage =
a) met een slag sluiten; met een slag dichtgaan:
slaag de deure neet zoe hel touw; door de wind sloog
inins de vinster touw; b) zijn kans grijpen, aannemen: dat aonbod waos te verleijelik, iech sloog dadelik
touw.
afl. touwslaag.
toestaan, touwstoon, stant, stong, sting touw, touwgesta(a)nde, -gesta(a)nge = vergunnen, inwilligen:
't verzeuk woort touwgestande.
afl. touwstaand.
toestand, touwsta(a)nd, m., -e = gesteldheid, omstandigheden: d'n - van de jinansies van de stad
liet die oetgaove neet touw; d'n - van de kraanke
vererregert zeenderouge.
toestel, touwstel, 0., -stelle = werktuig: wat kos dat
-? alderleij touwstelle.
toestemmen, touwstumme, stumde touw, touwgestump = inwiIIigen, goedkeuren: wie. heer vroog
met te mage goon, stumde z'ne pa dadelik touw;
touwstummend antwoorde.
afl. touwstumming.
toeniers*, bw.

t6ssje van 'ne piano
toestoppen, touwstoppe, stopde touw, touwgestop:
z'n oere - = dichtstoppen; 't keend good - =
goed toedekken; z'ne nOnk stopden 'm nog alins get
touw = in 't geheim geven, in de vuist stoppen.

TOESTRAK*
toestrak*, bw. = zo pas, zo eve: - heet 'r miech nog
gezag, tot heer zouw kOmme.
Naast toestTak ook toenstraks.
toeten, toete; z. t u i ten.
toetreden, touwtrejje, trejde of trooj touw, touwgetrejd, touwgetroje, inz. fig. = lid worden van:
tot 'n vereiniging - .
toets, t6sj, v., t6ssje = het smalle beweegbare stukje
hout, ivoor enz. van een piano of orgel: tom plaotsde de perfesser 'ne klaw van d'n dikke, twie oktave
hoeger op de Mssje.
Opm. In de bet. van proef, beproeving, kIeurschakering is Msj ongebr.
tOsj < f,. touche; hetzelfde woord als tOsj in de
bet. van griffe!.
toetsen, ongebr.; vervangen o.a. door OndeTZeuke,
vergelieke met.
toeval, touwva(a)l, 0., -valle = a) onvoorzien geval:
dat woos zuver - = louter toeval; 't - welde tot;
bijj - ; b) bezwijming, vallende ziekte: aon touwvalle lijje; 'n - kTiege.
ss. touwvalligerwijs.
an. touwvallig.
toevaUen, touwvalle, veel touw, touwgevalle =
a) dicht gaan: m'n ouge vele haos touw van de slaop;
b) te beurt vallen: 'n groete eTTefenis is 'm pas touwgevalle.
an. touwva(a)l.
toevaUig, touwvalIig, bn., bw. = bij toeval, onverwachts: 'n - bezeuk; noe had - 'ne jOng nao de
plaat op de deur geweze.
af!. touwvalligheid.
toeven, ongebr.; vervangen o.a. door blieve, wachte.
toevlucht, touwvloch, V. = wijkplaats; steun, hulp:
z'n - numme tot; iJTTeges z'n - zeuke.
toevoegen, touwveuge, veugde touw, touwgeveug =
bij iets voegen: en doo veugden heer nog aon touw:
en noe stik! aon 't bestuur woorl nog 'nen twiede
sikkertaTis touwgeveug.
af!. touwveuging.
toevoer, touwveur, m. = aanvoer: d'n - van leveswaore woos oofgeslote.
toezeggen, touwzegke, zag touw, touwgezag = beloven: eindelik heet heer touwgezag, heer zal lid van
't bestuur weure.
af!. touwzegking.
toezicht, touwzicch, O. = opzicht, bewaking: hawwe; Onder - stelle; Onder - van de Broeder.
toezien, touwzien, zaog touw, touwgezeen = a) opzicht houden: d'n ajdste mOs - , tot alles good ging;
b) getuige zijn, naar iets kijken: die twie kTegen
alles en veer k6ste - ; nog: touwzeende voog.
af!. touwziech.
t6ffele*, t6ffelde, get6ffeld = schoorvoetend, tastend zijn weg zoeken (in het donker): d'n ellektTik
ging oet en veer mOste in d'n duusteTe door de gaank

-.

tOffele, af!. van tOffel = pantoffel,eig.langzaamop
z'n pantoffeIs lopen.
toilet, twalet, 0., twalette, twaletsje = dameskIeding: deur twalette, alles mer sjien; e nuij twaletsje
oet Luik; nog: - make = zich met zorg kIeden;
vliiJl - make = zich steeds met zorg kIeden.
ss. twaletspiegel, -taofel, -zeip; bal-, broedstwalet.
af!. zich twaletteTe (= zijn toilet maken; -tere =
-tee-re met klemt. op -tee-).
I tol, tol, m., toIle = doortochtsgeld; tolhek, -boom:
- betaole, eig. en fig.; aon d'n - hele ver stel.
[till; to:Ile]

TONNERRE
ss. tolkentoer (dikwijls met de bet. van doewanekentoer).
Opm. tol(hek) was vroeger en is nog gwl. bareer.
n tol (speelgoed), ongebr.; Z. k 6 k k ere I, do p.
tomaat, tomat, v., tomatte: veerse tomatte; sop van
tomatte of tomattesop.
Bijv. toumat, temat (e = a).
tombe, 1, t6mbo, m., tomboos (met klemt. op -bo):
d'n - van Napole6ng.
2, t6mbe, v., -so
Opm. tOmbo < fro tombeau; tOmbe = A.N. tombe
<f,. tombe.
tomeloos(heid), ongebr.
tomen, ongebr.; omschreven met d'n toum aondoen.
Tom Pouce, tompoes, m., tompoeze = Klein Duimpje; korte damesparaplu; roomgebakje.

'nen tonnebeurstel oet de brouweTijj

ton, ton, v., tonne, tOnneke = a) vat: wie hieTinge in
'n - ; twie tonne beer rolde van de brouwerskaar;
b) zekere maat, hoeveelheid: 'n - naogelaote
100.000 gld.; 'n - kole = 1000 kg; ook: t 6 n.
ss. tonneninhaajd; tonT6nd; beer-, hieTingeton.
tondeldoos, t6ndeldoes, v., -doeze; z. vero. b a 0 nsjotel*.
toneel, toniel, 0., -e = a) schouwspel: 'n dreuvig-,
die aw mojer neve hliiJre gestoTTeve zoon; b) scene;
speelplaats: op 't - versjeen e levetig peerd; van ' t verdwijne = eig.; fig. zich niet meer laten zien of
horen; c) toneelvermaak: bijj 't - goon = toneeIspeier worden.
Opm. Thans verdringt het A.N. toneel hoe langer
hoe meer het Ma. toniel inz. in ss. In bet. a en b
wordt dikwijls scene gebruikt.
ss. tonielaofdeiling, -effek, -oetveuTing, -sjaol, -stiJk
enz.
ss.-af!. tonielspeuler, -sjTijvcr.
toneeIkijker, ongebr.; gw!. zjumelle, zjumels.
tonen, 1, tuine, tuinde, getuind = a) laten zien;
z. toe n e; b) lijken: 't tuint zoe = het lijkt zo;
heer tuint zoe groet met die lang brook; dat tuintle hun
e nes van wiJrrem.
2, toene, toende, getoend = laten zien: de reli-'
kwieje tome (of: tuine); dat toent (of: tuint) tot heer
zjaloes is = daaruit blijkt; z'ne kop toene (of: tuine}
= koppig zijn.
ss. aontuine, -toene.
af!. tuin-, toenbaar; tuin-, toender; betuine, -tocnc;
vertuine, -toene.
tong, t6ng, v., t6nge, tungske = a) lid in de mond:
steek d'n - ins oet; e paar sneijkes geruikde - =
n.!. van een rund; haor tOng geit wie e smikkesnoer
= babbelaarster; 'n lang - hiJbbe = kwaadspreken; 'n sjeTTepe - ; 'n - wie e sjeermets; 'n koej (ook als koppeling koejtOng met eenheidsaccent) =
kwaadspreker, -spreekster; de - moot neet wijjer
goon es 't verstand; b) bij verg.: de - van 't sloot;
c) platvis: gebakke - met wlJTtelkes.
ss. tOngreem, -va(a)l; kallefs-, nachtegaole-, ossetOng.
tonnekies*, z. tie n e k i e s*.
tonnerre, in de bastaardvloek: mieZdetonnaer; nOndetonnaer; verg. n 6 n de p i e*.
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TOOG

TORTE*

toog, toog, m., teug en toge, teugske = toga inz.
R.K. priesterkleed; bij uitbr. geestelijke waardigheid; geestelijkheid: 'nen awwe verslete greunen - ;
respek hObbe veur d'n-.
tooi(en); tooisel, ongebr.; vervangen o.a. door sere;
versering, seraod enz.

'nen toum strikke
toom, toum, m., -e en tuim = teugel:de kotsjeer
verloor d'n - en 't peerd ging devandoor! haw d'n good vas! laotnoe d'n -los! e peerd d'n -aondoen;
es jonges strikde veer us 'nen -.
[tOum; toume; tui:m]
Opm. Het my. komt zelden voor, de verkleinvorm
wordt gwl. kleinen toum.
toon, toen, m., -e, tuunsje = a) klank: 'ne valsen - ;
op hoegen - ; lieg -e; de zings 'nen - te lieg;
b) stembuiging: op zachten - spreke; heer spraok
op milletaeren - ; c) klemtoon: d'n - veU op biel- in
bieljaar; nog: 'nen hoegen - aonsloon = fig. zich
met aanmatiging doen horen; 'n tuunsje lieger zinge
= bescheidener, nederiger spreken; dat waos 'm
toch 'nen - te hoeg = dat ging hem toch te ver.
toonbaar, tuin- en toenbaar, bn. = ooglijk, net: in
zoe pak kinste dao neet kOmme, de bis zoe neet tuinbaar.
afl. ontuin-, ontoenbaar.
toonbank, 1, winkelbaank, v., -e en -benk: achter de
- sloon; 'ne flinken houp grijs tute laoge veur hiior
op de - ; 2, toenbaank, v., -e en -benk. Als Hollandisme aangevoeld.
toonkunst, toenkuns, v. = muziek: eksame veur - .
afl. toenkunsteneer.
toonladder, ongebr.; bijna steeds gam; Ma. zou zijn
toenledder.
toonloos, toenloes, bn., bw. = zonder sterke klank of
nadruk: dat zag heer met - stum; de - e in kepraol.
toonzetten, -zetter, -zetting, ongebr.; gwl. kOmpenere, kOmpenis, kompeziesie.
toorn; toornig, ongebr.; gwl. koleer, gif; kolerig, giftig, koed.
toorts, ongebr.; gwl.fakkel,flambouw.
I toost, toos, m., tooste, tooske = feestdronk: 'nenhawwe op de Staar; d'n - op de prizzedent sloog in.
afl. toosle (ww.).
II toost, toos, m. = geroosterd sneetje brood: tee
met-.
I top, t6p, m., t6ppe, tupke = hoogste punt; uiteinde: op d'n - van de beTTeg stOnt 'n hoes; de tupkes
van de sjrale6ngs; de tOppe van de vinger kelle miech.
ss. tOppunt; vingertOppe (gwl. mv.).
afl. toppe (= A.N. toppen).
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II top, 1, two geluid, wanneer men "t6pt", een tik
geeft; uitroep bij het spel "t6ppe"; 2, m., t6ppe,
tupke = tik, klop met de vingers: veer hoorte 'nen
- op dedeur.
afl. toppe 1.
I toppe*, t6pde, get6p = a) tikken met de vingers,
kloppen: dao hoort me opins 't bekinde - op de roete
van de peliesie; b) bekend kaartspel inz. in ZuidLimburg: e paar t(jofelkes g6nge nog 'ne slaag -.
t6ppe = Keu. tuppe = een kaartspeI; kloppen.
II toppe*, z. top pen.
toppen, t6ppe, t6pde, get6p (get6pde) = ontdoen
van de top: buim - ; ook van vogels: sorns woort de
vogel getop, gesnoje of gelewiek = de vleugeltoppen
afsnijden.
tor, ongebr.; vervangen o.a. door kriekel, gaasbies,
kever.
tordere* (zich), tordeerde (z.), getordeerd = zich
kronkelen: heer tordeert Z. wie 'nen iel, die 'n kaord
um d'n hals heet.
tordere < fro se tordre.
toren, tore, m., tores, teurensje en torie, m., -s,
teurieke = a) bekend bouwwerk: op d'n tore (of:
torie) van 't aajd stadhoes; boven op 't taak waos e
klein teurensje (of: teurieke); b) zeker gebak "opzat": op de laofel stOnt 'nen tore; nog: De Teurensjes
= een vroegere buitenplaats op St.-Pieter.
ss. torebrand, -klok; torenhaon, -uil; keTTek-, stadhoes-, vuur-, wachtore.
ss.-afl. torewachter.

De Teurensjes
torenwachter, torewachter, m., -8: d'n - op 't aajd
stadhoes mos vreuger elik oor in de nach de ore bloze.
torment, tormint, v., -e = kwelIing, pijniging: 't
waor werkelik e - um aon te hure, wie 't orkes
Beelhove vermassakreerde.
tornen, ongebr.; vervangen door peutere, lospeutere
of een 800rtgelijk woord.
torpedo, torpedo, m., torpedoos: door 'nen - getrojje,
z6nk 't sjeep nao vief menute.
torsen, ongebr.; vervangen o.a. door drage, sjoTTege
met.
torte*, in de zegsw. iemes tOTte aondoen = onrecht,
verdriet aandoen.
torte <fro tort; ook Keu. Toort.

TORTEL
torteI, torteI, v., -s, tOrtelke = duivensoort: huur die
-s smiiTTeges ins bezig.
ss. torteldouj.
tortelduif, torteldouf, v., -doeve = torteI; zinnebeeld van trouw: 'nen opzat met twie tortelduijkes
boven op, stant bijj de bToeloj midden op taojel; dat
JOOk paar, 't zien zjus tortelduijkes.
tosj*, z. toets en griffel en t6sjh6nd*.
tosjhond*, m., -hun, -h6n of t6sj , m., t6ssje = doeshond, poedeI; zegsw. 'ne wellen tOsj = wildebras
v. e. meisje.
tiisse(-)*, z. tussen(-).
tot, tot, als vz. in gelijke, als vgw. in ongeveer gelijke
bet. ais i. h. A.N.; 1, vz. = a) van plaats: - de
deur; veer reisde door - Mestreech; - in de Groete
Staat, - op de beTTeg; b) van tijd: - dTijj oor; - de
vollegende week; - zeens; nog: iemes - dirrekteur
beneume; iech zek dit - d'n eige veurdeil = met het
doel je voordeel te bezorgen; 2, vgw. = a) totdat:
wach, - heer kump; loup mer Tech door, totste bijj d'n
dTijjsprunkkums; b) dat: heerzag, tot 'r kTaankwaor.
ss. toWat.
totebeI, ongebr.
tossjele*, bij Weustenraad: vaan 'n errejdeil noe en
daan - aon e sterrevend maan = stilletjes influisteren (tOssjele = duo tusschelen).
toupet, toepeh, m., -s, toepehke = a) kuif, voorhoofdspruikje: wat noe? de Mbs d'nen - verlore;
b) durf; ong. astrantigheid: dao mooste toch - veur
Mbbe, um zoe mer Ongenudig op dat fits te kOmme.
Opm. toepeh ook toepee uitgesproken en gespeld:
haw d'n toepeeke vas, Frens, dao zien nog wienig
meidskes die 't weite.
tour(-), z. toe r ( - ).
tous*, m., touste = huur, pacht(termijn): de heure
oj touste moosten ingoon en aojloupe op d'n twieden
dinsdag van aprel oj oktober; 'nen iezeren - =
huurovereenkomst van 100 jaar; iech Mb 'ne nuijen
-aongegaange,zag 'r lachentere, wieiech 'm e kOmplemint maakde, tot 'r zoe good oetzaognao de opperasie.
tous, samenhangend met ned. tuisen, duo Tausch(en). Het woord komt geregeld voor in de Recessen van Maastricht van 1665. Sch. toust = termijn,
tijdperk (Limb.).
[touw, touw, v., -e, tuike = a) koord van hennep,
vlasdraden, papier: 'n dikke - ; met 'n tuike vasbinde; de - bTaok; aon 'n zwake - moot me stellekes
trekke = voorzichtig te werk gaan bij iets zwaks,
breekbaars; iJTTeges gein - aon kinne vasknuipe =
niets er van begrijpen: met aon de tuikes trekke =
mede invloed hebben, beslissen; b) weefgetouw:
get op - zette.
ss. touwjebTik, -ledder, -werrek; anker-, sjeepstouw.
ss.-aft. touwsleger.
II touw(-)*, z. toe ( -) en vlg.lemma.
touwkommend*, bn. = aanstaand: -e week, - jaor.
touwtje-springen, tuike-springe, spr6ng tuike, tuike
gespr6nge: de meidskes ginge - en digkele, de JOOges
reipe.
tovenaar, touveneer en touvereer, m., -s=iem. die kan
toveren of tovert; ook: goochelaar: d'n - droog 'ne
zwaTten domino met maone en stare van zelleverpepier.
toveren, touvere, touverde, getouverd = a) toveren
in eig. en fig. zin: iech kin neet - = het onmogelijke niet doen; verg. he k s e*; b) goochelen: 'ne
kenien oet 'ne hoegen hoed - .
ss. touverdoes, -draank, -stek; wegtouvere.
afl. touveneer, touvereer, touveTijj; touverechtig; betouvere.

TRAJAKE*
toverheks, touverheks, v., -e = tovenaarster; min.
oude vrouw: de aw - verandeTde inins in e sjoen
JOOk meidske; Anneke, Tanneke, - (bekend kinderliedje).
toverij, touverijj, v., -e = het toveren; toverachtige
schoonheid: 't waos in d'n tied dat z6n en b16mme hun
WuveTijje spreijde rood.
toverkol, ongebr.; z. to v e r h e k s.
toveriantaarn, touverlantere, -lanterie, v., -s =
a) bekend toesteI: pleetsjes veur de - ; b) min. met
aw: oude (opgedirkte) vrouw: noe zuuch miech toch
ins die aw - de ierste en beste plaots innumme.
toverstaf, touverstaaf, m., -steef = toverroede: met
z'nen - in de hand; es de z6n met hiJ.iJTen - de
zwarte, duuster nach verjaog.
toverstokje, touverstekske, 0., -s = kleine toverstaf
inz. attribuut van goochelaars: -s en wiechelroje.
traag, traog, bn., bw. = langzaam; minder sterk
dan lui: deen traoge jOng kinne veer neet gebmke es
loupjOng; es de winterdaog zoe langsem, - , dan
indelik zien vergange; z. ook t roo g* 1.
afl. traogheid.
traan, traon, m. en v., -e, traonsje = a) oogvocht:
geinen - laote; heite -e van berouw; de troone
stante hoor in de ouge; b) visolie: d'n traon woort
gekook in groete ketels.
BS. traonketel, -kleer; levertraon.
.afl. traonechtig, traonig; troone (ww.).
traanjel*, z. t r a lie.
traanoog, traonoug, v., -e = oog met tranen; tranend oog: 'n aajd wijjke met -e sjravelde de keTTek
in.
traansjee*, z. t ran z j e e*.
trabant, trabant, m., -e = vero. gerechtsdienaars,
politieagenten: allons, gaw de -e gehaold; de -e
zulle zoe hijj zien en dan marsjeerste nao de Minnebreure (beide citaten uit 1856); ze zouwe veur gein
trabante veur Wiek mie hove te betaole (1844).
trabouskerel*, m., -s: de -s stoon op de heukskes te
spiej6nere = gerechtsdienaars.
trabouskerel < volksetymologische variant van
trabant + kereI?
trachten, trachte, trachde, getrach (getrachde) = 't
bestuur trachde nog permissie te kTiege veur d'n optoch, meh 't lOltde neet; heer trachde us nog in te hole.
Opm. Heel gewoon is trachte niet. Gewoner is
perbere.
tractatie, traktasie, v., -s = onthaal; heerlijk (tafel-)
genot: zoe'n - is de meujte weerd; jOng erretsjes,
nuij eereppelkes met botersajs, wat 'n - /
tractement, traktemint, 0., -e, trakteminsje: van "
- van lutenant kin me neet leve; 't - oetbetaole;
alles veur diech me leej keend, behalleve m'n - en me
kemiesbroed = ir. betuiging van grote liefde.
ss. trakteminsdaag.
tracteren, traktere, zw. = onthalen: met d'ne Meij
mooste - ; ir. iemes op e pak zjwens - ; iemes gemein - = mishandelen, gemeen behandelen.
traditioneel, tradisjeneel, bn., bw. = ze aote - kTolleboUe.
tragojn*, m. = dragon, bekend toekruid, keizersalade.
trajake*, trajaakte, getrajaak (getrajaakde) = martelen, folteren; kwellen, plagen: met dat joltergereij
woorte vreuger de Mestreechteneers getrajaak; wie
mie de vogel in trek is, wie mie beer weurd getrajaak;
ook t r a z j a k e.
trajake = Rijnl.; Keu. traschake en trijacke
mishandelen, afranselen.
431

TREDE

TRAJECT
trajeet, trajek en trazjek, m., trajekke, trazjekke =
afstand: van Mestreech in einen daag nao Amsterdam met de fiets is 'ne groeten - ; 't - MestreechHasselt = baanvak; ook weI: t r a z j e h.
trakah*, m.
fro tracas = drnkte, beslommering:
vt'.ti!l-Mbbe.
traia, tralla of trallah of treUeh, of treUelleh als slotrijm: en de kerremis lik op slaffe, tralla, trallalah en
veer Mbbe de mode gevande, trelleh, trellelleh!
traDe, traanjel, v., -s en -e: achter de -s zitte = in de
gevangenis; z. ook k 0 n ij n.
Opm. In ss. ook weI tralie b.v. tralievinster.
traDewerk, traanjelwerrek, 0.: e sOOTt riejool, dat oet
de vestinggrach ze water stool en oetleep op e stevig -.
tram, tram, m., tramme en trams, tremke:janges gaot
op zijj, d'n - dee kump verbijj; d'n -nao Kan; heeris
bijj d'n - = is bij de trammaatschappij geplaatst.
Opm. Naast tram hoort men thans ook veelal trem,
tremme (ww.).
ss. trambel, -beukske, -keertsje, -kandukteur enz.;
gaastram.
afl. tramme (ww.).
tramp, tramp, m., -e, trempke = trap, schop: 't
. peerd gaof 'm 'nen - tege z'ne boek; iech kreeg 'nen
- tege m'n sjene; z. t rap.
[trflmp; trflmpe; trllmpke]
trampen, trampe, trampde, getramp (getrampde) =
schoppen, een trap geven: e peerd heet 'm lielik
getramp; op de grand, tege de lieur - ; Z. t rap pen.
trampe heeft in aUe vormen sleept.
trampe etymologisch = A.N. trappen met invoeging van m, verg. duo trampeln.
transenere*, transeneerde, getranseneerd = plagen,
kwellen, pesten: sjeij oct met die errem bies zoe te - ;
wat likste deen awwe maan te -?
transenere, reeds mnl. transeneren = knevelen,
kwellen, idem Kil.; Ak. tranzenire, Keu. tranzionere = ergeren, kweUen.
'transenere < fro tyranniser of tron90nner (= in
stukken snijden)?
transport, transport, m., -e: d'n - van geujere euver
de Maos.
tranzjee* oftraanzjee*, m., -s = a) grote troep: d'nvan kinder is lestig en driJk; b) schoenmakerst.
"loopgraaf" van de binnenzool vsor de schacht.
tranzjee < fro tranchee.
traoehele*, traochelde, getraocheld = voorlopig
naaien, rijgen met grote steken; driegen: iers weurt
't kleid getraocheld.
traochele = Kil. trochelen, drieghen, leviter consuere; Schu. troggelen, trochelen en trachelen =
o.a. los en slordig aaneennaaien; Ru. truggelen =
slordig naaien.
sS. traocheldraod (= rijgdraad), -gare, -ketoen.
afl. getraochels, getraochel.
trap, trap, m., trappe, trepke = a) trede: pas op,
iers twie trepkes op en daan eint aof; b) aantal treden bij elkaar met leuning: d'n - aofgoon; op d'n
- kump 'ne roeje luiper; 'ne smalen, 'ne breijen - ;
dee huurt gere trappe sjore = is onmuzikaal; spott.
tegen een gemakzuchtige: 11k 't dich (of: iech 11k 't
dich) op d'n - , daan hoofste dich neet te bOkke; heer
is van de trappe gevalle = eig.; overdr. heeft zijn
haar laten knippen; c) trapladder: hool d'n - ins
veur de gardijne op te haange.
Opm. trap in de bet. van schop, en trappen (z.a.) in
de bet. van schoppen is in 't Ma. ongebr. Men zegt
tramp(e), stamp(e), sjiJp(pe).
ss. trapledder, -leuning, -luiper, -rooj; keukentrap.

<
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trapeze, trapees, v., trapeze, trapeeske: aon de werreke.
trappen, trappe, trapde, getrap (getrapde) = a) met
de fiets rijden: veer mote hel - met de wind tege;
b) stevig met de voet treden: d'n iJlleger - (of:
trejje).
Opm. trappe is niet gebr. in verschillende bet., die
het A.N. trappen heeft, b.v. A.N. iem. de deur uittrappen; Ma. iemes de deur oetstampe; A.N. trap
me niet op m'n tenen; Ma. trej miech neet op m'n
tiene; z. trampe*, stappe*, stampe*,
t r e j j e* en de opm. bij trap.
afl. trapper (= pedaal).

'nen trechter of treister

trappere*, zw. = attraperen = betrappen, snappen:
ze Mbben 'm getrappeerd met smtikkele.
trappist, trappis, m., trappiste = lid van een bekende kloosterorde.
ss. trappistebeer, -kloester.
traptanu*, v., -e = tang om "trappen" in het haar
te maken; krullentang: met die heite - verbranste
d'nhaore.
travaer*, m., Os, travaerke = dwarshout: d'n - is
vergete.
fro travers.
travaer
trazjake*, z. t raj a k e.

<

'n treef
treehter, 1, trechter, m., os, trechterke: drinke (of:
zoepe) wie 'nen - = onmatig; me'Eiek door d'n wie langer, wie slechter = slechte muziek.
ss. trechterviJrrem.
2, treister, m., Os; nog in het kinderspel van:
Vogelmeister, sjiet in d'n treister; vero.
trede, tree, trej, 1, v., trejje en trej, trejke = sport
van een ladder, deel van een trap, stoep: nog twie
trejje aof en dan biste op de grand; 2, m., trejje en
trej, trejke = trede, stap: boe geinen - 't vlake nog
had gesjt'.ti!rd; gein drijj trej veur zich oet kinne ?den.
[trllj; trlljje; trlljke]

TREDEN

TREKZAK*

treden, trejje, trejde oftrooj, getrejd of getroje (afw.
ww. v. o.t.t. diech treujs, heer treujt naast trejs
trejt = a) trappen, stevig met de voet treden: trej
miech neet op m'n eekstrouve; heer trooj in 'n koojflats;
d'n iJrregel-; b) gaan, lopen, stappen: neet in biezunderhede - ; heer is met ze linkerbein oet 't bed
getroje (gwl. gestap).
[tr~jje; tr~jde; tr6oj; getr~jd; getr6je; treu:js;
treu:jt]
ss. trejplaank; aof-, aon-, oet-, optrejje.
afl. be-, vertrejje.
treel*, v., treve, treefke = balk.
treef; ook Schu. vermeldt treef = o.a. kleine houten balk tussen de grote balken op zolder en verklaart het woord als ontstaan uit lat. trabs.
trein, trein, m., -e, treinsje = reeks van wagens door
een lokomotief getrokken: d'n - vertrek al vreug;
de loup van de -e; te laat aon d'n - (zien); dej6ng
spoolde de gaansen daag met d'n ellektriesen - =
speelgoedtrein.
[t~in; tr~ine; trei:nsje]
ss. treinkeertsje, -kOndukteur, -personeel, -smeed;
treineloup; boemel-, geujere-, persoenentrein.
treister*, z. trechter 2.
treiter, treter, m., -s = a) sarder, valse plager: dee
gemeinen - kint die kinder noets met rOs laote;
b) verrader: dat mets deent tot 'n -s doed.
fro tmitre.
treter
afl. tretere (ww.).
treiteren, tretere, treterde, getreterd = sarren, vals
plagen: Willem van Horne deeg z'n bes de Mestreechteneers te - ; iemes op alle meugelike manere zeuke te
trajake en te - .
trek, trek, m., trekke, trekske = a) ruk, haal: met
einen - haolden 'r de snook oet 't water; 'nen - aon
de touw en dao laog heer; e paar trekke aon de sigret;
b) slag bij het kaartspel: veer verlere nog einen - ;
c) lijn van het gelaat: ze geziech had de sjerrepe trekke
verlore; fig. v. een karakter: dat is 'ne lieliken, sjoenen - van hdOm; d) tocht, zuigwind: Pieke zaot
neet gere op (of: in) d'n - ; e) lust, neiging: wienig (in ete) Mbbe; f) streek: wat zien dat veur lam trekkel
de moos dich sjaome; nog: die zaak is in (of: heet d'n)
- tegeswoordig = is in trek, heeft de toeloop.
trekbal, trekbal, m., -balle = bekende biljartstoot:
met 'nen - maakden 'r de pertijj oet.
I trekbal*, z. t r e k b a 1-.

aon 'n mOts zaot te zoeke; bijj 'n - trok me aon 'n
veer en dan sjoot me 'n huif of e belke rOnd, wat daan,
es 't in bepaolde loker veel of tOsse negelkes bleef
hange, 'n aontal punte oplieverde.
trekhaak, trekhaok, m., -hiiok of -e = kuiperswerktuig; z. afb. bij kuiper.
triikhond, trekh6nd, m., -hun of -h6n: Jannes de
leimboer had e stel trekhun aon z'n kaar.
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'nen trekbal
II trekbal*, m. en v., -balle = mallejan, boomezel.
fro triqueballe = fardier a deux roues
trekbal
pour Ie transport des longues pieces de charpente;
wa. trike bale.
trekbiinsje*, 0., -s = (huiselijk) spel: 'nen awwe
maan, dee aUied in 'nen hook achter 'n trekbOiinsje,

<

'n trekbOiinsje
trekken, trekke, trok, getrokke: in de meeste bet.
v. h. A.N. o.a. a) voortbewegen, naar zich toehalen: 'n brouwerskaar door drijj peerd getrokke; aon
'n sigaar - = de rook inhalen; zich de haore oet de
kop - ; b) aftreksel maken van iets: laot d'n tee nog
get - ; c) tochten; flinke toevoer van lucht hebben:
't trek hijj lielik,zetd'nen hoodop; de kachel welt vendaog neet trekke; d) zich ergens heen bewegen: veer
trokke mer weer ins nao Breusel; e) krijgen: e sjoen
salaTis - ; van de fOns - ; iech trek benao niks =
verdien; f) uithalen: d'n dokter heet miech twie tan
getrokke; g) kweken: eerbeize - ; (van kinderen)
opvoeden: trek jOnges, trek verrekes = van jongens
hebben de ouders niet veel pleizier, voldoening;
nog: dat trek zich wied = dat is een lange afstand;
laote ver d'rum - = loten; 't vleis van de pinhin
trek vliol op fezant = gelijkt op; D'n Druge had de
veldwachter ein getrokke = een poets gebakken, erin
laten lopen; dat gezekde tr6k heer op z'n ier = een
toespeling menen te bevatten op.
ss. treksjuit, -vogel; aof-, aon-, in-, oet-, op-, veur-,
wegtrekke; z. ook t r e k h a a k.
afl. trek, trekker; trekking (trekkingslies); be-, vertrekke; getreks, getrek; trekketig.
triikketig*, bn. = tochtig: aon de vinster is 't te - , es
oostewind is; 'nen -e gaank.
triikleer*, 0., -lere = zuigleer, kwajongensspeelgoed,
bestaande uit een rond stukje leer, waarin een
touw is bevestigd en waarmede men, na het leer
natgemaakt te hebben, (geplaveide) stenen lostrok.
triikzak*, m., -zek of -zakke = trekharmonica: de
&jele met z'n fiejool en Sus met z'nen - trokke geregeld nao de kerremisse.

TROFFEL

TREMOLO

tremolo, tremolo, m., tremoloos = beving, trilling:
toen reep heer met 'ne gelierden - in z'n stum oet:
Votre pere vous Mnit.
trens, trins, v., -e, trinske = a) Ius of oogje: zijj zat
de trinskes aon de mlJtse en 't knuipke op de klepj
z. t r ins g a a t*; b) paardebit zonder stang:
allein met de - rijje. In deze bet. ook t r ens
b.v. iech rijj 'm op de trens en op de stang tegeliekertied, meh heer is zoe kopsig wie 'nen ezel.

jang met trekleer

'n trekleer

tres, tres, m., tresse, treske = a) haarvleeht: Pieke
zag tege Verzjenieke: laote ver de pop ouch e paar
treskes makej b) plat geweven stof inz. voor boordsels: bdiJre met - j nuijen - koupe.
tres <fro tresse.
treter(-)*, z. treiter(-).
triangeI, drijjangel en triangeI, m., -s = bekend
muziekinstrument; (aardew.) een grote soort steunkolefit; veeIaI gespeld d r e ij a n gel.
tribunaaI, tribbenaoI, m. en 0., -e = reehtbank, gereeht: biste ouch al ins op d'n - gewees? vroog medam Bolkap (-be- = -ba-).
tribulatie, tribbelasie, v., -s = onrust, angst: wat 'n
-s in dit level (-be- = -ba-).
tribune, tribuun, v., tribune, tribuunsje = afgezonderde plaats voor het publiek bij vergaderingen
van een of ander liehaam: op de - repe ze van alles
tege de gemeinteroodslede.
trieot, trieko, m., triekoos, triekoke (met klemt. op
trie-) = a) zekere stof voor ondergoed: dat woos nog
veuroorlogsen - j b) nauwsluitend kunstemakerskostuum van "trieko": eder in 'n gladgetrokke Onderbrook met e zwumbreukske d'reuver en 'nen - zander
mouwe.
Bijv. trikko.
triesjere*, triesjeerde, getriesjeerd = oneerlijk, vals
spelen.
triesjere <fro trieher.
triest(ig), tristig, bn., bw. = droevig, somber: 'n -e
historiej ze keek zoe - oet hdiJr ouge.
Opm. tristig is veel gebruikelijker dan het A.N.
litteraire triest(ig).
afl. tristigheid.
Trijn, 1, Triene, v., os, Trieneke = eigenn.; onbehouwen dom, Iomp vrouwspersoon: zoe'n triene,
zoe'n troela van 'n moog, die van achter de keuj oetkump.
[triene; trienes; trieneke]
ss. trippeltriene = die trippelend Ioopt.
2, Trijn, v., -e, Trijnsje: Trijn de begijn.
(trij :n; trij :nsje]
ss. suftrijn.
trijp, ongebr.; steeds moquette (of: moket).
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trim*, tram*, troedel*, = 33; z. z w a 0 n* voor de
aanduiding van 22, en k 6 n t* voor de aanduiding van 69.
trins*, z. t r ens.
trinsgaat*, 0., -gater = gat voor veter, nestelgat:
't - is ingesjdiJrd.
trio, triejo, m., triejoos = drietal; driestemmig muziekstuk.
tripsop*, v.; volgens Jaspar = soep, waarin lever en
ingewanden zijn gekookt.
trip- < fro tripes = ingewanden.
I trobbel*, m. = zorgen, narigheid: en eliken daag
deezellefden - met die kinder en dee kraanke maan.
trobbel < fro trouble.
II trobbel*, z. vlg. woord.
troebel, tr6bbel, bn.: in - water vesse.
afl. trobbelig(heid)j vertrobbele.
troeblere*, z. t r 0 ubI ere n.
trod, trouf, v., trouve, truifke: wat is ouch weer -'I
- speule; ze heet vief trouve in de hand; dao is
erremooj - = er heerst aldoor armoede; gein
- mie inhObbe = moedeloos zijn; - kriege, geve
= slaag.
ss. trouvenaos, -hier enz.; trouvespeul, troufkaart.
afl. trouve (ww.).
troele*, v., Os, troeIeke = uilskuiken, domme eend:
meinste, tot iech zoe'n sjt6m - bin; als verkl. dikwijls troetelwoord, o.a. in het liedje: ooch me leefste
poeleke, ooch me leefste troeleke, iech hOb veur diech
'nemaan.
Bijv. van troele is troela, v., troelaas; ook in het
liedje Van je troela, van je troela, van je troela, hah,
hah.
troele = duo Trulle (= vrouw, wijf) en missehien
verwant met Troll = Noorse kwelgeest.
De oe heeft steeds sleept. in beide vormen.
troen(-)*, z. t roo n.
troep, tr6p, m., tr6ppe, trupke = a) menigte, aantal:
trappe W oole kwaome noo de stad veur de "bon
Skiedam"; 'ne gaansen -luij stant bijjeinj b) krijgsyolk: de ginderaol spraok tot d'n - ; heer kreeg ze
roed paspoort en woort veur d'n - weggejoog; daonao
kwaom de euverigheid te peerd en daan d'n - , boetosse de veendel; de Spoonse trappe; e) toneelgezeIsehap: die juffrouw z6ng einige winters bijj d'n van Verviers de hoofrolle; d) bende: 'nen - batraove,
verrekes.
SS. tr6ppemach, -verzameling; trapsgewijs; leger-,
opera-, verrekestrop.
troes(-)*;troeso*, z. troost(-); trousseau.
troetelen, ongebr., evenals vertroetelen, z.a.; troetelen kan vervangen worden door kazjelere = fro
eajoler, of door poelepejje.
troeven, trouve, troufde, getrouf (getroufde) =
a) troef spelen: boerum Mbste neetgetrouf? b) raak
antwoorden: m'n vrouw wet 'm wel te -.
ss. ooftrouve.

'n troffel
trollel, tr6ffeI, v., -s en -e, truffelke = sehep inz.
driehoekig metalen blad met handvat: de metseleer
had z'n - vergetej doeg nog 'n - kole op de kachel.

TROG
trog, troog, m., troge, treugske = vierkante bak:
sjod 't meel mer in d'n - = bakkerstrog; dao waos
gei voor mie in d'n - = etensbak voor varkens;
sj6kkere ze op eine tot'r zeker achter d'n - oetkump,
dan welt me neet rechoet te kinne geve, tot heer e
verreke is; verg. t roo g* I.
ss. bekkers-, verrekestroog.
triik-oet*, bw. = achteruit: -I -I reep heer, meh
't waos te laat, de k6tsjeer rijjde rech de kenaal in.
Opm. Naast trok-oet hoort men ook trok-u bij het
achteruitzetten van een paard met wagen.
trom, trom, v., tromme, tromke = bekend slaginstrument: op de dikke - sloon = eig. en fig.;
hiiOm vollegde de tamboers, die op groete kopere keteltromme sloge, en 't stafmemek.
ss. keteltrom.
trommel, trommel, v., -e, trommelke = a) trom:
(op) de - sloon; met - en trompot; b) blikken metalen doos voor allerlei doeleinden: de - met de
besjute steit in de keuke; c) buik: hObste d'n - vol?
ss. trommelstek, -vel; besjute-, broedtrommel.
ss.-afl. trommelsleger.
afl. trommele; getrommels, getrommel.
trommelen, trommele,zw. = a)opdetrommelslaan:
trommelentere trokke de kinder euver de straot; b) herhaaldelijk slaan, tikken op: met z'n vingerop de taofel
- ; met z'n voes op de deur - ; c) een soort kaartspel.
ss. trommelstek. ss. -aft. trommelsleger.
afl. trommeleer; getrommels, getrommel.
trommelslager, trommelsleger, m., -s: 'n inkel k6mpenijj met einen -.
trommelvel, -vlies, trommelvel, 0., -velIe = vlies in
de gehoorholte: heer heet e leukske in z'n - en heet
altied e wetsje in z'n oer, es heer geit zwumme; van
die sjeut zouw d'n - wel sjiiore.
tromp, tr6mp, m., -e; gwl. de luip van e geweer, 'n
kenon; A.N. de tromp v. e. olifant, Ma. de slOrref.
trompet, trompot, v., trompotte, trompotsje: k6m
j6nges, gaot op zijj, d'n tram dee kump verbijj, heer is
gesmeerd met vet, heer blaos op z'n - .
ss. trompotsolo; sjuiftrompot.
afl. trompotte (ww.).
trompetten, trompotte, trompotde, getrompot: huur
ze in de kazerren weer ins - ; duo zouste douf van
weurde, es dee begint te-.
afl. trompotter; getrompots, getrompot.
I tronen, troene, troende, getroend = zetelen: dao
troende medam Bolkap achter hiioren olleger.
troene steeds met stoott.
n tronen, troene, troende, getroend = meelokken:
toen troenden heer miech nao Poesen in de Koul.
troene steeds met stoott.
ss. mettroene.
I troog*, m. -v. = hij of zij die met 21 December,
St.-Thomas, het langste slaapt, in bed blijft: meh
Trienel noe datste 'n gerlozje hObs, versliepste dich
nog, de bis alweer - ditjaor.
troog = traag, dat in 't Ma. gwl. traog is.
n troog*, z. t r 0 g.
troon, troen, m., -e, truunsje: de keuningin, gezete op
hiioren - = staatsiegestoelte; de keuning woort van
z'nen - gestoete.
S8. troenhiemel, -reije, -zaol; keuningstroen, keizerstroen.
troost, troes, m.: dat is teminste 'nen -; bijj z'n kinder
en z'n vrouw v6nt heer - ; laot us veur d'n - nog ins
ei peekske pakke.
ss. troespries, -woord.
afl. troesteloes(heid), truustelik.

TRUBBELKE*

troostelijk, truustelik, bn., bw.: dat waos - in al ze
leid, tot de kinder op de goje weeg bleve = was een
troost.
troosten, truuste, truusde, getruust (getruusde) =
tot berusting brengen, opbeuren; verdriet lenigen:
de paoter wis 'm te - ; refl. zich mer - met de gedachte, tot aander luij ouch hun leid hadde; zichmet 'n dikke sigaar.
afl. truuster; vertruuste.
trooster, truuster, m., -s: es - in ze leid kwaom gelOkkig z'ne j6ngste zoon zjus binne.
afl. truusteres.
trop*, z. t roe p.
tros, tros, m., trosse en tros, troske = a) bundel
vruchten, ook van bepaalde bloemen: 'nen groeten
- droeve, meijbl6mme, gouweregen; b) legertrein:
dao achter kwaom d'n-.
ss. droeven-, meijb16mmentros; legertros.
trossje*, trosjde, getrosj (getrosjde) = kapen, gappen: geef 't lievend trok, watste achter 't L6mmelefebrik getrosj hObs.
trossje
fro trucher en verwant met troggelen,
truggelen.
trots, tr6ts, 1, m. a) ong. hoogmoed; niet ong. fierheid: d'n - van die parvenuus is belachelik; met op ze werrek neerzien; b) waarop men trots is: d'n
ajdste roon waos hunnen-.
ss. vajer-, awwerstr6ts.
afl. tr6tsig.
2, tr6ts, bn., bw.; tr6tser, tr6tste = hoogmoedig;
fier: die -e medam van de rieke brouwer; - op z'n
sjoen dochter; -e gebouwe = statig, prachtig.
afl. tr6tsheid.
3, tr6ts, VZ. = ondanks; niet zeer gebruikelijk.
trotsig*, bn., bw. = trots 2: veer zien - op eus
stad = fier.
afl. tr6tsigheid.
trottoir, trotwaar, m., -s = stoeppad: blief op d'n - .
troubleren, troeblere, zw. = verontrusten, storen:
ze is get getroebleerd = haar verstand is wat in de
war.
troul'*, z. t roe f.
trousseau, troeso, m., troesoos = uitzet: veur d'nzorrege; d'n - kochte ze in Luik.
trouve*, z. t roe v e n.
trouw, trouw, 1, bn., bw. = getrouw: 'nen trouwen
h6nd; die twie waore - vrun jaorelaank; iemes - en
ierlik dene; 2, v. en m. = getrouwheid: de - van
d'n Mnd; te gojer - zien; - zwere aon ze land;
3, m. = huwelijk; tijd dat men getrouwd is: in d'n
- kump van alles kieke.
ss. houwelijkstrouw; 6ndertrouw.
afl. trouweloes(heid); trouwe (ww.); 6ntrouw.
trouwen, trouwe, troude, getroud = a) huwen, in de
echt verenigen; in de echt verenigd worden: de
pestoer zellef zal hun - ; ze troude allein veur de
kerrek; uon of met get getroud men = aan iets vast
zitten; - is rouwe, zeet d'n echo in St.-Pietersberreg, es me reup: wat is -? me moot - um geblameerd te weerde en sterreve um gepreze te weerde;
b) ten huwelijk nemen: heer heet hiior getroud veur
de sent; c) door huwelijk verwerven: e groetfortuin
- ; d) refl. = huwen: 't is spietig, dat zoe'ne maan
mch noets heet getroud = is getrouwd.
ss. trouwbelofte, -daag, -kamer, -pertijj, trouwrink
enz.
trubbelke*, minder gewoon voor drubbelke; z.
d r 6 b be 1*. Voor de tin plaats van d verg. taak:
daak (A.N. dak).

<
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TRUC

true, truuk, m., truke, truukske = kunstgreep,
handigheid: alderleij truukskes gebruke; dat is niks
wie 'nen - um achter de woerheid te k6mme.
[truu:k; tru:ke; truu:kske]
trupke*, 0., -s = a) klein wicht: zoe klei - leep dao
aUein permantig midden op de weeg; b) z. t roe p.
trupke a, z. t rub bel k e* en d r 6 b bel *.
trut*, v., trutte, trutsje = dom wijf: z'n vrouw is
'n-.
trut
Gertrude? verg. T r i e n e*; wa. trute =
femme legere, fille de joie; Keu. trutschel =albernes Frauenzimmer.
trutmcvee*, v., -s = trut, maar iets zwakker.
trutnel*, v., -nelle = trut, maar iets sterker.
truust(-)*, z. t roo s t ( - ).
tube, tuub, v., tube(s), tuubke: 'n - met tandpasta.
[tuu:b; tu:be(s); tuu:bke]
tucht, tOch, v.: 6nder - stoon; aon - gewene.
ss. seldaotelOch; lOchhoes.
afl. lOchteloes(heid); 6nlOch.
Opm. lOch dikwijls vervangen door orde, dissiplien.
tudderc*, tudderde, getudderd = knoeien, prutsen:
e paar oor aon get - .
tui, z. taw*.
tuig, tuug, o. = getuig: 't peerd z'n - is kepot; wat e
- woende dao vreuger in die straotsjes aon de wal.
tuijel* oftuijer*, m., tuijelke, tuijerke = sleur, iems.
gewone handelwijze: 't leve g6ng weer z'nen awwen
tuijel; eder g6ng z'n eige tuijelke; laot 'm toch z'nen
tuijer goon = rustig zijn gewoon gangetje Iaten
gaan.
tuijel, tuijer = mnl. tuder. Kil. tuyer = touw,
riem om vee vast te binden (waarvan A.N. tui).
tuil, ongebr.; vervangen door boeket; verg. r u ike r.
tuimel, toemel, m. = a) tuimeling: heer maakde 'nen
- en dao laog heer; b) een rommel door elkaar,
druk gedoe: bijj al d'n - en d'n 6nderein van de
verhuizerijj; d'n - van de vastelaovend waor veurbijjgeroesj.
tuimelaar, toemeleer, m., -s en toemelere = eig.
iem. die tuimelt; inz. een bepaald soort van duif:
de doevemellekers hadden 't euver -s en e griezelke.
tuimelcn, toemele, zw. = buitelend, draaiend neerstorten: heer toemelde van d'n trap, 't daak; d'n
herrefs toemelde door de straote = draaiwinden en
buien, wervelende bladeren joegen door de straten.
ss. aoftoemele.
afl. toemeleer; toemeling; getoemels, getoemel.
tuin, ongebr.; z. h 0 f, 1. In jonge ss. komt tuin voor
b.v. tuinbouwlieraar, -ameublemint; kindertuin.
tuinc*, z. ton e n.
tuinier; tuinieren; tuinkoninkje; tuinman; tuinschaar,
ongebr., z. h 0 v e n i e r; h 0 v e n i ere n; wi nterkoninkje; hovenier; haagschaar.
tuis, toesj, m., -e = ruil: dat waos 'ne gojen - deeste
hObs gedoon, die aw woening in de stad tege dat nuij
hoes.
tuisen, toesje, toesjde, getoesj (getoesjde) = ruilen,
kwanselen: poszegels - ; - tege.
Opm. toesje heeft nooit de bet. van dobbelen, spelen.
ss. umtoes.ie.
afl. toesj; toesjer; vertoesje.
tuiser, ongebr. in de bet. van dobbelaar, speIer;
toesjer bet. uitsluitend: iemand die ruilt.
tuit, tuit, v., -e, tuitsje = kan: bring miech venaovend
'n - heit water; heer had zoe'nen doors, tot'r de hiel
- oetdr6nk; hool 'n - kole op = kit.
[tuit; tuite; tuitsje]
ss. koletuit.
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tuitel*, m., -s = pijp van keteI, pot of pan: d'n - is
van de ketel aof; iech hOb gein tas, drink mer aon d'n
- ; overdr. van een lange neus: dee roejen - dee ze
veur haure kop heet, is ouch neet van niks.
[tuitel; tuitels; tuitelke]
tuitel, afl. van tuit.
afl. tuitele (ww.).
tuitelc*, tuitelde, getuiteld = peke*, 'm pave*,
flink drinken: die hObbe d'n hielen aovend zitte-.
tuitcn, 1, toete, toetde, getoet (getoetde) = a) toeten: 't waos haor broor dee zoe toetde; heer wis van of (of: noch) bloze = van niets weten; b) een gonzend, toetend geluid horen: m'n oere -; z'n oere
toeten 'm = men spreekt over hem.
[toete; toetde; getoet]
afl. toeter; getoets, getoet.
2, tute, tuutde, getuut (getuutde).
[tute; tuutde; getliut]
afl. getuuts, getuut.
tuiterluit*, v., -e = kleinigheid, nietigheid: trek dich
van die -e toch niks aon.
tuiterluit, verg. vormingen als ned. tut, tut, wa.
turIu, tutu; Schu. vermeldt het woord ook als
Limb.
tnk, ongebr.; z. he p p i g*, g e k, ve r h e k s*.
tukken (vissen), z. toe k e* b.
tule, tuul, m.: 'ne kraag van witten - of 'ne witten
tule kraag.
tulp, tolIep, v., -e, tolIepke: -e plante; e boeket -e.
ss. lOllepebol; lOllepenhandel.
tump*; tumpc*; tumiilt*, z. tim p; tim pen;
tum ul t.
tumult, tumolt, o. en m.: 6nder groet - velt 't sjerrem
= geraas, opschudding.
tunke*, z. dun ken.
tunnel, tunnel en tonnel, m., -s, tunnelke, tonnelke:
d'n -in Rotterdam en in Antwerrepe; 'nen - graove.
tunnelovcs*, tiinneloves*, mv., aardew.: in de -, die
sorns 120 m. laank zien, weurt de klei "gaar" gebrand; vaol - weure met gaas gestook.
turf, torref, m., torreve, torrefke: zwarten - oet
Friesland; gooj e paar tarreve op 't vuur; - steke;
z. ook a s en vee n.
ss. lOrrefsjeep, -vuur.
Turk, Torrek, m., -e, Torrekske = eig.; karnavalskostuum: zich verkleije in 'nen - .
afl. Torreks (bn.).
Turks, Torreks, bn.: -e terref = mais; 'n -e mOts =
zandtaart in tulbandvorm; de -e trom = die aan
beide zijden wordt geslagen.
turnen, ongebr.; gwl. zjim(me)nas make, doen.
tussen, tosse, vz. = a) te midden van: heer st6nt dao
- al die j6nges; b) tussen twee andere personen,
zaken enz.: - peer en meer; - de twie kerreke;
- Meerse en Vallekeberreg; -leech en duuster; nog:
dat blijf lOssen us = onder ons, niemand dan wij
mag er iets van weten.
ss. lOssedeur, -door, -moer, -persoen, -regel (z. afb.
bij deur I), -ruimte;
tossenoet; z. ook de vlg.lemma's.
tussenbeiden, tOssebeij, bw. = a) tamelijk; niet goed,
niet slecht: dat werrek is zoe get - ; b) nu en dan:
- kump heer wei ins oploupe; nog: de peliesie m6s
- k6mme = er zich mede bemoeien, zich erin
mengen.
tussenschool, tOssesjaoI, v., -e = (vero.) school voor
de middenstand met middelmaUg schoolgeld, bijj
de Broeders op de - prepareerde ze de j6nges neet
veur 't admissie-eksame.

TUSSENTIJD

UIL

tussentljd, tossentied, m.: in dun - maak iech de
breef oof; gaank in (d'n) - get wandele.
afl. Wssentijds.
tussentijds, tOssentijds, bn., bw.: ~ verkezinge.
I tut, tw.: - / - / haw noe meT d'ne m6nd = stil, stil.
II tut*, = licht dronken; z. t e u t.
III tut*, v., tutte, tutsje = domme, onbeduidende
vrouw: wat 'n - van 'n VTOUW en die welt 'ne kaffee
hawwe/; verg. t r u t*.
tut = Ru. tutte = onnozel mens.
tuttele*, z. teutele* en vertuttele*
tuub*, z. tub e.
tuurling*, m., -s = deurhengsel (Franquinet).
tuuTling = teulder?

tuutsjes sigaTe

tuut*, v., tute, tuutsje = (puntig toelopende, kegelvormige) papieren zak: de gTijs tute Tanzjeerde zich
tot 'ne flinken houp op de winkelbaank; ze stook MOT
pels in 'n gToete - ; e tuutsje sOkker, sigaTe =
builtje.
[tuut; tute; tuutsje]
tuut = duo Diite, Keu. Tuut, hangt samen met ned.
toot en tuit; z. de etym. woordenboeken.
ss. knaktuut; sigaTetuutsje.
twaalf, twellef, telw.; z. voor het gebruik, de ss. en
afl. o.a. a c h t en elf; z. ook a mba c h t.
twaaUde, twellefde, telw.; z. voor het gebruik o.a.
a c h t s t e.
twee, twie, met dezelfde funkties als acht 1, telw.:
met z'n - ouge; - aon - ; ze waOTe met hun twieje;
twiemool - is veer; op bladzijj - ; z. ook m i s I;
2, zn., v., twies en twieje: sjTief'n - op 't bOTd.
ss. twiemool, -persoensbed, -tal, -was.
ss.-af!. twiehieTig, -jaiJTig.

af!. twiede; twiejeTleij of twiedeTleij; twieds b.v. dee
is twieds = tweede; twiedens = ten tweede.
tweedracht, twiedrach, v.: in -leve.
tweeherig, twiehierig, bn.: 't - bestUUT van MestTeech of wie me dat zag in 't Hollans:
Een Heer, geen Heer,
Twee Heeren, een Heer.
en in 't Latien :
Trajectum neutri Domino, sed paret utrique.
af!. twiehieTigheid.
tweeling, twierling, m., -e = a) twee even oude
broers of zusters; ze kTeeg 'nen - ; b) een van deze
twee: Jean en PieTTe zien~.
tweesprong, twiesprunk, m. = eig. plaats, waar een
weg zich in tweeen splitst; vaak overdr.: op d'n stoon = nog aarzelen een beslissing voor een van
twee mogelijkbeden te nemen.
twie(-)*; twiefel(-)*; twierling*, z. t wee ( - );
t w ij f e I ( -); t wee lin g.
twiewas*, twiewas, m. = aardappelziekte tengevolge van lange regens: doOT al die natigheid kTiege veT
d'n - in de eerappele en dan kinne ver ze meT gebTuke
es veTTekesvooT.
twijfel, twiefel, m.: in - stoan, zien; wndeT - zal
iech kOmme = zeer zeker; dat woos boete allen - .
af!. twiefelechtig; twiefele (ww.).
twijfelaar, twiefeleer, m., Os, twiefelere = a) iem. die
twijfelt; besluiteloze: dao zien altied van die -s die
neet gaw get gluive, ouch es me veTtelt, tot me 't met
eige ouge heet gezeen; b) onzeker element.
twljfelachtig, twiefelechtig, bn., bw. = te betwijfelen, onzeker: 't is mie es - , of 'T kump; - weer.
twijfelen, twiefe1e, zw. = in twijfel, onzekerheid zijn:
aon de woeTheid van wat heer zag, twiefelde iech neet;
veeT twiefelde neet, of 't zouw lOkke.
afl. twiefeleer; betwiefele.
twijg, ongebr.; gwl. tekske.
twintig, twintig, telw.; z. voor het gebruik en de ss.
en afl. o.a. a c h t, d e r tie n.
twist, ongebr.; gwl. ruizing.
twisten, ongebr.; .gwl. ruizing hiJbbe, make, moelvechte met. A.N. twist(en) is minder sterk dan
ruizing (hiJbbe).
type, 1, tiepe, 0., -n = a) model, voorbeeld: 't - van
'ne perfesteT; b) origineel: deen awwen dokteT, dat
woos miech 'n - .
2, tiep, m., -e = origineel: dat is miech ouch 'nen-.

u
I u, u., v, u's, u'ke: de u van tute en de u van hut;
dao steit 'n u en gein n.
II u, z. g ij.
ni, un of on, v., unne of onne, unneke of onneke en
unsje of onsje: z'ne baaTd mot vol sjijJkes unne;
(kinderrijmpje) toen spdiJlden 'T op 'n - , die - die
woos te dun (of: diJn).
un, On
Lat. un(n)io, waaruit ook eng. onion,
fr.oignon.
Opm. un heeft nooit de betekenis van mop, gTap,
zoals A.N. ui.
ss. unne-, iJnnerats, -smaak, -sop, -sjel.
uiensaus, unne- of onnesajs, v., -sajze: jUffTOUW

<

Vlasbl6m hoolde 'ne potdook en begos 'm de - van ze
geziech te vTieve.
nier, ujer en uijer, m., Os; z. dee m.
Opm. Het gebruikelijkste is tegenwoordig uijer;
ujer klinkt wat boers en deem vero.
nige*, z. 0 gen.
uil, uil, m., -e, uilke = a) bekende nachtroofvoge1:
in d'n tOTe nestelde 'nen - ; in 't jooT ein, es d'n pTeek = nooit; b) vlindersoort inz. verkl.: Topse,
motte, miete, kapelle, uilkes wijs uuch ederein aan;
c) dom mens, domkop: dee 'Vent! zoe'nen - / heet dee
dat bdiJnsje gekTege'l nog: 'n uilke vaange = een
dutje doen b.v. mennigein good gezete, vink 'n uilke
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noo 't ete; dat doonk dich d'n - = dat spreekt weI
van zelf, is begrijpelijk; me heet good preke veur d'n
- = voor onwillige luisteraars, voor stoelen of
banken.
S8. uilekop, ones; uilskuke; nachuil.
afI. uilechtig.
UUespiegeI, Uilespiegel, m.: de grappe van-.
uilskuiken, uilskuke, 0., -s = domoor, domkop: wat
bin iech loch 'n - , noe vergeet iech 't zaajt in de sop;
z. ook u I e b 0 k sku k e.
uit, oet, als vz. en bw. in de meeste bet. v. h. A.N.
o.a. I, vz. a) van plaats en richting: - de stad zien;
- 't hoes; - de stad goon; - de kelder hole; b) van
tijd: zoe'ne reiperok is allang - d'n tied; c) oorzaak:
-leefde veur z'n geboortestad; - (of: van) erremooj
verkoch 'r zwegeleduuskes aon de stasie; 2, bw., gwI.
in samenkoppelingen: en daomet - = en daarmee
afge1open; oet! toet / de kat lek de sjolel - = eind,
slot van menig kinderverhaaltje; vlegel, de deur - /
op get - zien = bedacht om te krijgen; euver die
antvangs waos 'r oet = verwonderd, verbaasd; iech
bin venaovend - = niet tuis; nouw, die zien - =
hebben pleizier, of: zijn gedupeerd.
[6et]
ss. oetilage, -deile, -doen, -drejje, -drage enz.; z. de
vlg.lemmata.
De ss.ww. zijn steeds scheidbaar; z. ook voor de ss.
de vlgd.lemma's en 0 e t ( - )*.
Opm. Voor hetlidw. de (der), de vnw. dee, die, dat,
deze, dees, dit, diech, dien blijft t van oet gwl. stemloos en maakt de vlg. stemhebbende d stemloos.
Men spreke dus uit: oet tee, oet tie, oet tees deur enz.
Daarentegen spreke men uit: oeddeile (gespeld: oetdeile) oeddinke (gespeld: oetdinke). Hetzelfde is het
geval bij met (=ned. met). Z. ook u it e e n.
uitademen, oetaoseme, aosemde oet, oetgeaosemp
= de lucht uit de longen laten gaan: es me in de
winter boete, de loch oetoosemp, dan kin me z'nen
oosem dudelik zien.
afI. oetaoseming.
uitbarsten, oetbeerste, beersde en boors oet, oetgebeers en -geboorste = losbreken (met kracht)
gwl. overdr.: toen beersde ze in traone, in lache oet.
afl. oetbeersting: 'n oetbeerstingvan 'ne vuurspeijende
berreg (S.A. 1884).
uitbeUen, z. 0 e t bell e*.
uitbesteden, oetbesteije, besteijde oet, oetbesteijd =
buitenshuis in de kost doen: wie de twie awwers op
reis mOste, besteijde ze de kinder oet bijj de pachter;
ook: de bouw van 'n sjaol - = laten aannemen.
afl. oetbesteijing.
uitbetalen, oetbetaole, betaolde oet, oetbetaold =
(aan verschillende personen) het loon, geld betalen:
aon 't kenloer oppe merret woort oetbetaold; de boonk
betaolt neet mie oet.
afl. oetbetooling.
uitbijten, oetbiete, beet oet, oetgebete = door een
scherp vocht kleur (doen) verliezen: op die ploots is
't stof gaans oetgebete door • ••
uitbladeren, oetblajere, blajerde oet, oetgeblajerd =
rondvertellen, wat eig. geheim moest blijven: wee
heet dat noe weer oetgeblajerd'l
uitblazen, oetbloze, blaosde en bloos oet, oetgebloze:
oetgebloze vogeleijkes = waaruit de inhoud weggeblazen (of uitgezogen) is; de keers, 't leech - =
doven; loote veer hijj bove op de berreg evekes - =
op adem komen, uitrusten.
uitblijven, oetblieve, bleef oet, oetgebleve = wegblijven: mer 't antwoord op m'ne breef bleef oet; sjoen
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prtiOtsjes, meh betaoling bleef oet = gebeurde maar
niet.
uitbloeien, oetbleuje, bleujde oet, oetgebleujd =
teneinde bloeien, ophouden met bloeien: de keerse
zien oetgebleujd, meh de appele sloon in volle bleuj.
uitboezemen, -boezeming, ongebr.
uitbonjouren, oetb6nzjoere, b6nzjoerde oet, oetgeb6nzjoerd; in een uitdr. als: iemes propelkes de
deur oetb6nzjoere = de deur uitzetten op nette
manier.
uitbouw, oetbouw, m.: aon dat hoes is 'nen - =
uitstekend, aangebouwd gedeelte.
uitbraden, oetbroje, braojde en brooj oet, oetgebroje = door braden vet doen verdwijnen: 't vleis

uitbranden, oetbranne, brande oet, oetgebrand =
a) door branden, door hitte doen verdwijnen: die
won moot oetgebrand weurde met helse stein; b) leegbranden: de kachel is oetgebrand; de ierste verdeping
is goons oetgebrand.
afl. oetb'TandeT.
uitbrander, oetbrander, m., -s = standje, sjrobbering: 'nen - kriege.
Opm. oetbTander wordt nog min of meer als "Hollands" aangevoeld; verg. het meer in gebruik zijnde s6ffel*, oetstamping* en(plat) oetsjieting*.
uitbreiden, oetbreije, breijde oet, oetgebreijd =
a) uit e1kaar doen, leggen: de errem - en z'n dochter
aon 't hart drlJkke, kosde mer ei momint; b) vermeerderen, groter worden: Mestreech woort noo aile
kante oetgebreijd; Karel de Groete breijde de stad oet;
'n oetgebTeijde kinnis van de gesjiedenis van de stad
= ruime, zeer grote; refl. de stad breijt zich oet, 'ne
brand breijt zieh oet.
afl. oetbreijing.
uitbreken, oetbreke, braok oet, oetgebroke = a) door
breken wegnemen, doen ontstaan: e paar stein - ;
in de blinne moer twie vinsters laoten - ; b) ontsnappen, losbreken: d'n deef is weer oetgebroke;
c) zich vertonen: 't zweit braok miech van aile kante
oet; d) plotseling ontstaan: d'n oorlog kin eliken
daag - ; 'n staking, 'n opreur is oetgebroke.
uitbrengen, oetbringe, brach of broch oet, oetgebrach of oetgebroch = a) naar buiten brengen:
brink de bekker vendaog oet = bezorgt hij aan zijn
afnemers het brood? b) openbaar maken; enigsz.
ong. verklappen: e rapport, oetgebrach door de Kamer van Kouphandel; wee heet dat noe weer oetgebrach? nog: z'n stum - = stemmen; heer k6s gei
woord mie - = zeggen.
uitbroeden, oetbreuje, breujde oet, oetgebreujd =
door broeden doen uitkomen; fig. ong. beramen:
de eijer van de eend wooTten oetgebreujd door 'n hin;
die kerels hObbe mich dao weer get oetgebreujd!
uiteijferen, oetsiefere, sieferde oet, oetgesieferd =
berekenen: 'nen oetgesieferde kerel = berekenend,
op zijn eigen (geldelijk) voordeel bedacht; dat woos
erreg oetgesieferd = zuinigjes, krap berekend of:
voorzichtig, sekuur.
uitdenken, oetdinke, dach oet of doch oet, oetgedach,
-gedoch = denkend uitvinden, bedenken: wee heet
dat plan oetgedach?
uitdienen, oetdene, deende oet, oetgedeend = a) ten
einde dienen: de maog moot hiioren tied - ; b) als
van geen nut meer worden beschouwd: es prizzedent heet heer oetgedecnd.
uitdiepen, oetdepe, deepde oet, oetgedeep = dieper
maken: de grop moot get oetgedeep weurde.

UITDRAGER
uitdrager, oetdreger, m., -s = handelaar in gebruikt huisraad, oude kleren enz.; aardew. arbeider die op planken aardewerkprodukten wegbrengt; die hiervoor een wagen gebruikt heet
oetvaarder.
uitdrogen, oetdruge, druugde oet, oetgedruug =
droog maken, droog worden: deen Oostewind druug
alles oet; de wijjer druug silllekes aon gaans oet;
'nen oetgedruugde stokves = fig. iem. die broodmager is; of: een Droogstoppel.
nitdrukken, oetdrokke, drokde oet, oetgedrok = eig.
door drukken ledigen, uitpersen; bijna steeds fig.
uiten, iets te kennen geven: heer wis 't wei, mer heer
k6s zich neet - ; drok die gedachte noe ins anders oet;
heer drokde zich good oet in 't Frans.
afl. oetdrokking, oetdrokkeiik.
uitdrukking, oetdrokking, v., -e = in het alg. het
uitdrukken, hetgeen uitgedrukt wordt; inz. a) zegswijze: 'n Mestreechse - ; b) karakteristieke gelaatstrek: e geziech z6nder einige - ; nog: die gedachte
kump neet gen6g tot - in dat ingez6nde stOk = tot
haar recht.
uiteen, oetein of oedein, oeterein, oetrein, bw. = uit
elkaar.
Opm. oetein enz. vormen steeds scheidb. samengest. ww.
ss. z. de vlg. lemmata en verder: oetein-, oedein-,
oet(e)reinbeerste, -drieve.
niteengaan, oeteingoon, ging- of gong oetein, oeteingega(a)nge = uit elkaar gaan: de meinigteging toen
eindelik - ; eus aajd klubke is zoe stellekes aon oeteingegaange; ook 0 e de i no, 0 e t ere i no, 0 e trei n goo n.
niteenhouden, oeteinhawwe, heel oetein, oeteingehawwe = a) van elkaar afgescheiden houden:
medam Bolkap wouw de twie vreigeleers - , meh ze
waore zich al aon 't roemele; b) onderscheiden van
elkaar: iech kin die twie j6nges neet - ; ook 0 e de i no, 0 e t ere i no, 0 e t rei n haw w e.
uiteenlopen, oeteinloupe, leep oetein, oeteingeloupe
= a) zich verspreiden, niet gelijklopen: de kinder
iepe toen oetein; b) verschillen; tegenstrijdig zijn:
de meininge lepen oetein; oeteinloupende beriechte
huurt me umtrint hiWm; ook 0 e d e i no, 0 e t e re i no, 0 e t rei n lou p e.
uiteenzetten, oeteinzette, zat oetein, oeteingezat =
a) uit elkaar zetten, grotere afscheiding maken: zet
die b16mpot get miejer oetein; b) verklaren: de barregemeister zouw in de vollegende vergadering die kwestie ins - ; ook 0 e d e i no, 0 e t ere i no, 0 e trei n z e t t e.
afl. oetein-, oedein-, oet(e)reinzetting.
niteinde, oetinde of oeteinde, 0., -s = a) het uiterste
einde: 't - van de touw waos geruffeld; b) eindafloop; laatste uur, dood: iemes e zaolig - winse
op 31 December = einde van het jaar; heer heet wei
get raar gedoon in ze leve, meh z'n - waos good; ook
oed i n d e, 0 e d e i n d e.
afl. oeteindelik, oedeindelik, -indelik.
niten, 1, ute, uutde, ge-uut (ge-uutde) = uitspreken,
te kennen geven: heer k6s gei woord - ; 'n klach - ;
zich neet magen - ; die leefde uutde heer in 'n dikklamasie op Mestreech.
afl. uting.
2, utere, uterde, ge-uterd: heer hoort Mestreech nog
in gebeije - vriiogden en geWk; heet de Raod zoe get
ge-uterd?
uitentreure, oetentreure, bw. = zonder ophouden:
en - woort mer gevreigeld euver de beneuming.

UITGEPUT

uiteraard, oeteraard en oetenaard, bw.: oeteraard
v6nt me die iewige belegeringe allesbehalleve aongenaom.
uiterlijk, uterlik, 1, bn., bw. = a) uitwendig: d'n-e
sjien moot me vermijje; - liek 't 'ne nette mins;
b) op z'n hoogst, op z'n laatst: dat hoes kos 20.000 goide; - binne drijj daog verwach iech antwoord; 2, o. = schijn, voorkomen, gelaat: 'n aordig
- ; 'ne j6ng met e gunstig -.
afl. uterlikheid.
uitermate, utermaote, bw.: - beleef en attent tegeneuver dames; - k6ntent.
uiterst, 1, uterste, bn.: de - grens; d'n - pries =
de laagst mogelijke; z'n - bes doen = grootste inspanning; in 't - gevaal = allerergste; 2, 0., my. =
enkelv.: op z'n -ligke = liggen te sterven; de veer
= dood, oordeel, hemel, hel; iech haw neet van
- = overdrijving; de - rake zich; iemes tot 't bringe = tot het einde van zijn geduld, tot wanhoop.
2, uters, bw. = zeer: dat gebiiort - zelde = bijna
nooit; dat waos - meujeiik.
uitflappen, oetflappe, flapde oet, oetgeflap = gedachteloos iets zeggen, dat eig. niet moest gezegd
worden: die flap mer alles oet, wat ze dink (of: flap
alles d'roet).
uitfletsen, oetfletse, fletsde oet, oetgeflets = uitflappen: dee heet miech gisterenaovend, wie heer zaat
waor, weer get oetgeflets (of: d'roet geflets).
uitgaan, oetgoon, ging of gong oet, oetgegaange,
-gegange met dezelfde bet. ongeveer als het A.N.
o.a. a) buiten een vertrek, een huis gaan: met zoe
weer gaon iech neet oet; wie heer de kamer oetg6ng,
smakden 'r de deur achter zich touw; 'n gooj vrouw en
'n gooj kachel mage noets - (woordspeling met bet.
c); b) naar buiten kracht, invloed ontwikkelen: van
dee maan, dat bestuur geit niks oet; c) uitdoven: de
kachel, de lamp is oetgegaange; d) uitgetrokken, uitgewist worden: de linker hejs geit neet oet en de vlek
op m'nen das geit ouch neet oet; e) plaatsen van vermaak bezoeken: eliken aovend geiste mer oet, dat kin
neet good veur d'n gez6ndheid zien; f) als beginpunt
van redenering nemen: ze ginge van de ver6nderstelling oet, tot heer kraank waor; nog: de sjaol geit
oet = het onderwijs is ten einde, het gebouw wordt
door de leerlingen verlaten; z. ook u i t g a and e.
ss. oetgaonsdaag.
afl. oetgank, oetgaank.
uitgaande, oetgaonde, bn.: 't - publiek = dat geregeld plaatsen van vermaak bezoekt: - rechte =
belasting op uitvoer; - meij = einde mei.
uitgang, oetgank of oetgaank, m., oetgeng = a)
plaats, deur, gang, enz., waar ofwaardoor men een
gebouw, vertrek, afgesloten terrein verlaat: d'n is achter de kemedie; aon d'n - van de stasie st6nte
twie seldaote; 'ne roeje pijl wees nao d'n - ; b) einde:
d'n - van e woord.
S8. oetganks-, oetgaanksdaag, -kas, -punt.
uitgehongerd, oetgehungerd, bn.: - kwaome veer van
't ies en vele op de botramme aon.
uitgelaten, oetgelaote, bn., bw. = zeer vrolijk, dartel: - van vriiog; de kinder waoren op d'n iersten
daag van de fekansie - van plezeer, wie opgedrejd.
afl. oetgelaotenheid.
uitgenomen, oetgenomme, vgw. en vz. = uitgezonderd: allemaol waore ze k6ntent - deen awwe vreigeleer.
duo ausgenommen.
oetgen6mme
uitgeput, z. u i t put ten.

<
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uitgeslapen, oetgeslaope, bn. = slim: dat kerelsje is
sjlouw, 't is 'nen - k6mmersant.
uitgesproken, 1, oetgesproke, bn., bw. = duidelijk:
'n - sukses; dat is - good; z. u its pre ken.
2, oetgepadejd; z. a.
uitllestrekt, oetgestrek, bn. = wijd, uitgebreid: oetgestrekde oppervlakdes; 'n - terrein van 6nderzeuk.
afl. oetgestrekheid.
uitgeven, oetgeve, gaof oet, oetgegeve = a) doen
verschijnen: 't book is oetgegeve in 1900; b) besteden,
verteren: op die reis hObbe veer vaal geld oetgegeve
veur soeveniers te koupe; c) refl. zich voordoen als:
heer gaof zich oet veur 'ne kinner van 't Mestreechs.
afl. oetgever; oetgeverijj; oetgaof; oetgifte.
uitgewerkt, oetgewerrek, bn. = a) met zorg, ruim,
breed bewerkt: 'n - verslaag van de leste vergadering; b) uitgedoofd: 'nen oetgewmekde vulkaon;
z. u i t w e r ken.
ultgezonderd, oetgez6nderd, vgw. en vz.: - de prizzedent, waore al de bestuursleden veur 't veurstel.
uitglijden, gwl. oetglitse (z. het vlg. woord), oetsjievele.
uitglissen, oetglitse, glitsde oet, oetgeglits: d'n dikke
glitsde oet, meh heer prikde zich gelOkkig aon de
leuning; op straot -.
uithalen, oethole, haolde oet, oetgehaold = a) weghalen, roven: vogelneskes - is zier streng verboje;
b) helpen: meh al dat gesjrief8 in de gazet haolt niks
oet; c) uitvoeren, doen plaatshebben: gekke streek
- ; Pieke haolde van alles oet, meh niks goods.
uithangen, oetha( a)nge, hing of hong oet, oetgehaange, -gehange: wat hink dao oet = hangt daar buiten
uit (het raam enz.)? de veendel - (gwl. oetsteke);
dat hink miech de keel oet = verveelt mij gruwelijk;
de sjieken hier - = schijn aannemen van; boe
hinks diech toch elike middag oet = bevind je je?
ss. oethangbord, -teike.
uitheems, oetheems, bn. = buitenlands, vreemd:
-e kleijerdrachte.
Het woord is niet zeer gebr.
uithoek, oethook, m., -heuk = afgelegen plaats: wee
geit noe in zoe'nen - van eus land woene?
uithongeren, oethungere, hungerde oet, oetgehungerd = door honger tot het uiterste brengen b. v.
een stad tot overgave: ze perbeerde de stad oet te
hungere, wie 't besjete neet hollep; z. ook u i t g ehongerd.
uithuilen, z. k r ij ten en verg. h u i len.
uithuizig, oethuizig en oethouzig, bn. = gedurig van
huis zijnde: de maan is erreg - en de VTOUW is dan
mer allein.
afl. oethuizig-, oethouzigheid.
uitkeren, oetkiere, kierde oet, oetgekierd = uitbetalen: wievaol kiert de febrik dit jaor oet? de verzekeTing kierde dadelik 't geld oet.
afl. oetkiering.
uitkiezen, oetkeze, koos en keesde oet, oetgekoze en
oetgekees = (uit vele voorwerpen) een keuze doen:
oet die h6nderd leefMbbers veur dat baonsje is heer
oetgekoze; zijj heet hiiOm tosse al die jOngluij es maan
oetgekoze; heer had hiior oetgekees (Weustenraad);
z. nog een voorbeeld bij k i e zen.
uitkienen, oetkiene, kiende oet, oetgekiend: tot de
k6mmissie dat mer ins oetkient = de oplossing
vinden van een ingewikkelde moeilijke kwestie.
uitkijk, oetkiek, m.: dao heet me geinen - = uitzicht;
op d'n - stoon, zien = op wacht staan, op de loer
liggen, scherp opletten.
uitkijken, oetkieke, keek oet, oetgekeke = a) naar
iets in zekere richting kijken, voortdurend kijken:
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veer hObbe d'n hielen daag nao dich oetgekeke, meh
niks van dich gezeen; me is hijj gaw oetgekeke = men
vindt hier spoedig niet meer iets, dat het bekijken
waard is; me is heij erreg oetgekeke = men kan hier
goed gadegeslagen worden; zich de ouge - (of: zich
de ouge oet de kop kieke) = lang naar iets kijken, of:
zeer verwonderd zijn; b) door kijken iem. doen
weggaan: este dao neet vaol verteers, dan kieke ze
dich de deur oet.
ss.oetkiekpos.
uitkieden, oetkleije, kleijde oet, oetgekleijd = de
kleren uittrekken: Betsje mOs saoves de kinder - en
nao bed bringe; bij uitbr. veer woorte dao oetgekleijd
tot op eus humme = ons doopceel gelicht, gwl. ong.,
of: erg afgezet; me moot zich neet - , veur tot me nao
bed geit = zijn bezit niet vo6r zijn dood wegschenken.
uitkoken, oetkoke, kookde oet, oetgekook = door
koken verwijderen, reinigen: 't vet - ; 't lievend - ;
oetgekook soppevleis.
uitkomen, oetk6mme, k(w)aom oet, oetgekomme,
met de meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) ergens uit een
straat, een huis, een vertrek komen: ze kump d'n
hielen daag de deur (of: de kamer, of: 't hoes) neet oet;
b) ontdekt worden: deen deefstal is eindelik oetgek6mme; 't is oetgek6mme, wee 't gedoon heet; c) het
licht zien: wienie kump toch dat book oet? d) uit het
ei komen: twie kukensjes zien oetgek6mme; d) uitlopen, ontspruiten: de tollepe k6mmen al oet; e) akkoord zijn: die lam 86m wouw mer neet - ; f) rondkomen met: met dat pensjuunsje kin iech neet - ;
g) afIopen: mehjewel, dat k(w)aom gans aanders oet;
nog: met de h6nderddoezend - = winnen in de
loterij; dat roed kump good oet tege dee zwarte fOng =
steekt af; um tien ore kump miech beter oet =
schikt mij beter; get good lao ten - = in het licht
stellen; dat kump beterkoup oet = is goedkoper; de
deur kump op d'n hoof oet = geeft toegang tot;
veur z'n meining dOrreve - = duidelijk zeggenj
wee kump oet = wie moet beginnen te spelen? tot 'r
mer oetkump = (uitdagend) laat hem maar
eens beginnen, met zijn plannen voor den dag
komen!
afI. oetk6mmer, oetk6ms.
uitkomst, oetkoms, v., -k6mste = a) het gevraagde
einde ener berekening: de - van de 86m doug neet;
b) hulp, redding: dao woos toen veur Mestreech gein
- mie, de stad mOs zich euvergeve.
uitkrijgen, oetkriege, kreeg oet, oetgekrege = a) met
inspanning uitdoen: iech kreeg m'ne jas 6nmeugelik
oet; b) de oplossing vinden: Pieke kreeg de 80m
eindelik oet; c) eindigen: ze krege dee robber mer neet
oet; eindelik hOb iech dat book oetgekrege = met
moeite ten einde gelezen.
uitlaehen, oetIache en -Iachte, lachde oet, oetgelache
of -gelach: laot dich neet - = lachende bespotten;
zeet ger eindelik oetgelache = ten einde met lachen?
uitlaten, oetIaote, teet oet, oetgelaote = a) naar
buiten, uit een kamer, gebouw enz. laten gaan:
'nen awwe knech leet .miech oet; laot de kat even oet;
b) niet aantrekken: 't is vendaog erreg werrem, laot
d'ne jas mer oet; c) niet meer laten branden: veer
kinne de kachel noe wel - ; laot d'n sigaar, d'n piep
mer oet; d) weglaten, vergeten: hijj is e woard, dao
'n letter oetgelaote; e) refI. zich uiten, zijn mening
zeggen over: euver de verkezing wouw heer zich neet
- ; nouw, dee heet zich dao ins oetgelaote euver de
administrasie! z. ook u i t gel ate n.
afI.oetlaoting.

UITLEG
uitleg, oetlek, m. = verklaring: geef miech van die
zaak noe ins - .
uitleggen, oetlegke, lag oet, oetgelag = a) gereedleggen: de hoeshelderse had vergete 'm ze lievend en ze
zuver bensje oet te legke; b) ruimer maken: e kleid
get - ; c) verklaren: de keplaon mOs hun de kristelier - ; de som, dreijmaol oetgelag door de lieraar,
kos de j6ng mer neet begriepe.
af!. oetlek, oetlegking.
uitlekken, oetlekke, lekde oet, oetgelek = openbaar
worden: van die planne is tot noe touw nog niks
oetgelek; men verwacht oetleke.
uitlezen, oetleze, laos of loos oet, laoze of loze
oet, oetgeleze = ten einde lezen: gisterenaovend
hOb iech 't book oetgeleze; 'n oetgeleze gezelsjap =
uitgezocht.
uitliggen, oetligke, laog oet, oetgelege = geetaleerd zijn gwl. van liggende voorwerpen: dat
book lik euveraal al oet; iech hOb dat stofke nog
mer op ein plaots in de Groete Staat zien - ; verg.
u its t a a n.
uitllkken, oetlekke, lekde oet, oetgelek: 'nen telleur
- ; overdr. iech mos 't weer - = die onaangename
taak op me nemen, dat standje slikken.
uitlokken, oetlokke, lokde oet, oetgelok = eig. naar
buiten lokken; fig. verlokken, verleiden tot: itmtes
de deur - ; zek noe niks euver die beneuming, aanders
lokste weer alderleij kommentaar d'rop oet.
af!. oetlokking.
uitlopen, oetloupe, leep oet, oetgeloupe = a) naar
buiten, uit een kamer enz. lopen: koed leep medam
Pieters de kamer oet; d'n hielen daag mer - = niet
thuis blijven; b) uit de haven lopen: de sjeep Mste
met dee storrem neet - ; c) uitbotten: de kestaanjelebuim beginne al oet te loupe; d) ophouden met lopen:
de balleep wie langer wie langzamer, tot 'r eindelik
vlaak veur de band oetgeloupe waos en stel laog; noe
zien veer oetgeloupe = kunnen niet meer verder
lopen; e) eindigen (met op): boe zal dat op -? dat
lOp op ruizing oet.
afl. oetluiper; oetloup, -luip.
uitloten, oetlote, lootde oet, oetgeloot = door loten
laten beslissen: de oetgelootde aondeile = bij loting
uitgevallen; ook weI 0 e t lot ere, zw.
af!.oetloting.
uitmaken, oetmake, maakde oet, oetgemaak
a) een einde maken aan: 't angazjtmtint hObbe de
awwers oetgtmtaak; b) vormen: eine bOrregemeister
en twie sjepes maakde 't dageliks bestuur oet; c) beslissen: bemeuj dich dao neet met, dat mote de hiere
zellef mer 6nderein - ; wee zal dat -? 'n oetgemaakde
zaak = voldongen feit; 'nen oetgtmtaakde leugeneer,
fieloe = een leugenaar, fieloe door en door, aartsl.
aartsf.; d) uitschelden: dao woort heer oetgemaak
veur gawdeej, bedreger en al wat lielik waos; e) betekenen: dat bitsje geld maak niks oet; ofste noe al
jaorelaank d'n pliech hObs gedoon, dat maak niks oet
bijj die hierkes; f) doen verdwijnen: de vlekke op 'ne
rok - met vlekkewater.
uitmergelen,
oetmellegere, -merregele, inz. als
deelw. oetgemellegerd, -gemerregeld = krachteloos
en broodmager: 'nen awwe oetgemerregelde kraanke
mins.
uitmeten, oetmete, maot oet, oetgemete: e terrein = door meten de grootte bepalen: de veurdeile van
de ondernumming breid - = hoog er van opgeven;
heer kreeg ze oetgtmtete = een flink pak slaag, een
flink standje.
uitmonden, oetmonde, mondde oet, oetgemond =

UITSCHUDDEN

in een zee, een rivier, een meer stromen: boe zouw
de Maos-?
afl. oetmOnding.
uitmunten, oetmunte, munde oet, oetgemunt = uitblinken: - boven allemaol; - in alle vakke, behalleve in teikene.
afl. oetmuntend.
uitpakken, oetpakke, pakde oet, oetgepak = a) ontpakken, uit een koffer, kist, enz. doen: z'n koffers
- ; z'n kleijer - ; b) feestelijk onthalen: op More
verjaordaag zouw m'n vrouw ins - ; nog: toen begos
heer oet te pakke euver z'n reis nao Zwitserland =
aIle mogelijke verhalen te doen over.
uitpersen, oetpeerse, peersde oet, oetgepeers: 'n oetgepeersde sentroen, appeleseen.
uitpoetsen, oetpotse, potsde oet, oetgepots = uitschrobberen: dao kreeg de jong ze evekes oetgepots.
afl. oetpolsing.
uitpraten, oetpraote, zw., verg. fig. 0 e t pre g er e*.
uitproesten, oetprotse, protsde oet, oetgeprots: ze
protsde 't oet van de lach; z. ook s j roe t h a 0 n*.
uitputten, oetpotte, potde oet, oetgepot = ledigen
door er voortdurend iets van afte nemen; krachteloos maken: de kas is oetgepot; m'n krachte zien
oetgepot en me gedold ouch; de oetgepotde seldaote
lete zich op de grond valle en goojde hun gewere weg.
afl. oetpotting.
uitraielen, oetruffele, ruffelde oet, oetgeruffeld: 'n
oetgeruffelde fraanjel.
uitriehten, oetriechte, riechde oet, oetgeriech = ten
uitvoer brengen, verrichten: wat kumste heij in
hitmtelsnaom toch -? heer heet de hiel fekanse niks
oetgeriecho
uitroep, oetroop, m., -e = a) uitroeping: met d'n leveling! vloog heernao z'n dochter; oetrope van verwondering; b) verkoping: de notaris is nao d'n - .
uitroepen, oetrope, reep oet, oetgerope = a) roepende uiten: toen reep ze oet: sokkeresjroep; b) door
roepen buiten doen komen; ook: afhalen om mee
te gaan: iech kom diech - tege twie oor; c) huldigen,
proklameren als koning, aanvoerder: toen hobbe ze
Mom tot keuning oetgerope.
afl. oetroop; oetroping; oetroopteike.
I uitrusten, oetroste, rosde oet, oetgeros = een weinig rusten, de krachten herstellen door: laote ver
op Slavante get - ; biste noe get oetgeros van 't werrek?
II uitrusten, oetroste, rosde oet, oetgeros = van 't
nodige voorzien: e sjeep, e leger - ; oetgeros met
botramme,fleskes beer en wandelstekke enflambouwe
trokke ver de berreg in = voorzien van.
afl. oetrosting.
uitrusting, oetrosting, v., -e = het uitrusten II; hetgeen nodig is voor het uitrusten: de - van 't leger
leet vaal te winse euver.
uitscheiden, oetsjeije, sjeijde oet, oetgesjeijd, -gesjeije = eindigen, ophouden: heer sjeijt neet oet met
vreigele; ajeij toch oet met dat rouke; oetgesjeijd en 't
blijf zoe, zag Dodemon; Z. Dod e m 0 n.
uitschelden, oetsjeIle, sjol oet, oetgesjolle = ze sjollen 'm oet veur eerappel.
uitschot, oetsjoot, O. = het als onbruikbaar uitgeschifte; iets van geen of weinig waarde: - van
sigare; ook van mensen gezegd: wat dao woent, dat
is oetsjoot, rebzjie (in deze bet. dikwijls oetsjot).
uitschudden, oetsjodde, sjodde oet, oetgesjod =
a) schuddende ledigen: ajM de kOrref appele op
zolder oet; b) ledigen: de koffie(pot) sjMde veer oet
achter 'ne atroek.
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nitslaan, oetsloon, sloog oet, oetgeslage = a) door
slaan reinigen; wegnemen: de sWbdeuk woorte op
straot oetgeslage; de sWb - ; b) slaande uiteenspreiden: de vleugels oetsloon = ontvouwen eig. en
fig.; de errem - = naar buiten slaan; c) ophouden
met slaan: de klok had pas oetgeslage, of dao belde 't;
d) slaande verwijderen: dee vreemden h6nd hOb iech
de deur oetgeslage; e) uiten, laten horen: dee heet
miech dao gisterenaovend allemaol get oetgeslage
(ong.); f) zich een uitweg naar buiten banen: de
vlamme slogen oet; 'nen oetslaonde brand; g) met
sal peter bedekt worden, vochtig worden: de mor
beginne oet te sloon; 't zellever is get oetgeslage = dof
geworden door vocht.
afl. oetslaag.
nitslag, oetslaag, m., -sleeg = a) schimmel, puistjes,
vlekken: 't keend heet - op ze reehter beinsje; 't zaot
vol - , kreeg oetslaag van al dat vettig ete; b) afloop,
resultaat: d'n - bleef onbeslis; wie is d'n - van de
eksames?
uitslapen, oetslaope, sleep oet, oetgeslaope: biste noe
nog neet oetgeslaope? = zijn slaap eindigen; z'n
zatigheid - = zo lang slapen, tot men weer nuchter is; z. ook u i t g e s I ape n.
uitsllbberen, oetslibbere = uitglijden: heer slibberde
oet en veel in de pratsj.
uitslniten, oetslete of -slute, sloot oet, oetgeslote =
buiten sluiten, weren: dat soort van luij zien oetgeslote en kinne gei lid weurde; niemes weurd hijj
oetgeslote; dat gevaal is oetgeslote = zaI zich niet
voordoen.
afl. oetsleting, -sluting.
uitsluitend, oetsIetend of -sIutend, bn., bw. = met
uitsluiting van anderen: heer had - 't reeh (of: 't
oetslutend rech) um belastinge op te legke; dat maag
- op werrekdaog gebtiore = aIleen op.
uitsluiting, oetsleting of -sluting, v., -e = het uitsIuiten: met - van vreigeleers en malk6ntente; met van al de ander kandidaote woort heer beneump.
nitslnitsel, z. 0 e t bin s e 1*.
nitsmljten, oetsmiete, smeet oet, oetgesmete
a) hard naar buiten werpen: en ze smieten (of:gojen)
'm de deur bijj Janna oet, aordige op die snoets;
b) door smijten verwijderen: met 'ne dikke stein
hobbe ze d'n erreme kerel 'n oug oetgesmete.
afl. oetsmieter.
nitsmijter, oetsmieter, m., -s = a) ondergeschikte,
wiens taak het is rumoerige of lastige bezoekers
uit een cafe enz. te verwijderen: aon de deur stont
'nen - in z'n hummesmouwe; b) brood met vlees,
inz. ham en spiegelei: bestel dieeh 'nen - .
nitsnijden, oetsnijje, snooj en snijjde oet, oetgesnoje
= a) door snijden verwijderen, wegnemen: snijj
dao e st6kske oet; b) door snijden figuren (in hout)
maken: sjoen oetgesnoje kopkes; nog: 'n deep oetgesnoje kleid = zeer gedekolleteerd.
nitspannen, oetspanne, spande oet, oetgespanne =
nit het tnig Iosmaken: de peerd woorten oetgespanne
en nao de stal gebrach; ze spanden oet in de Gouwe
Sleutel = zij pIeisterden.
afl.oetspanning.
nitspanning, oetspanning, v., -e = a) vermaak, ontspanning: dat hovenere is veur deen awwen hier gein
inspanning, meh 'n - ; b) herberg, pleisterpIaats
met stallen: in de - in Wiek waos 't met de bronk
allied eve drok.
uitspansel, oetspansel, o. = hemelgewelf: de doezende
stare aon 't -.
uitsparen, oetspaore, spaorde oet, oetgespaord =
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uitzuinigen, besparen: van 't oetgespaord geld kos
heer zieh 'ne sjoene zedeleer koupe; nog e pldotske veur ze buroke = uitwinnen.
afl. oetspaoring.
nitspelen, oetspeule, splioIde oet, oetgesplioId =
a) ten einde spelen; met speIen eindigen: laote veer
iers de pertijj - ; de kinder kaome mer neet oetgespdold; b) een kaart in het spel brengen: speul toch
harten oet; wee moot - = het eerst de kaart uitbrengen?
Voorsleept.enstoott.z. speIen en spoelen.
nitspoelen, oetspeule, speuIde oet, oetgespeuld =
door spoeIen reinigen: de flesse, de glazer - ; 't
lievend - = van het zeepsop ontdoen door spoelen; speul d'ne mond oet = eig.; fig. tegen iem. die
gemene, vuiIe taal heeft uitgeslagen.
Voorsleept. en stoott. z. s poe len en s pel e n.
nitspraak, oetspraok, v. = a) wijze van spreken: z'n
- van 't Frans doug neet; b) vonnis, oordeel: veer
zulle ins de - van de reehter aofwachte; de minister
moot - doen euver = beslissend beschikken.
nitspreiden, oetspreije, spreijde oet, oetgespreijd =
van een spreiden, uit elkaar leggen: 't groet lake
woort oetgespreijd; ze spreijde al de kadoos op taofel
oet, die ze gekregen had; deen awwe boum spreijde z'n
takke wied oet; d'n oejevaar spreijde z'n vleugels oet
en vloog weg.
nitspreken, oetspreke, spraok en sprook oet, oetgesproke = a) op bepaalde wijze zeggen: spreek ins oet 'n
broet en e broed; wie spriks diech dat oet in 't Ingels?
b) veIlen: e vonnis - ; c) zeggen: heer had pas eine
zin oetgesproke, of de hiel vergadering applodisseerde;
d) ten einde spreken: ze leten 'm neet -, meh begoste
mer te sjriewe van gawdeef,flessetrekker enzoewijjer;
nog refl.: heer spraok zich neet oet, neet veur en neet
tege = gaf zijn mening niet te kennen; wie sprik
zich dat oet = hoe spreekt men dat uit?
afl. oetspraok; z. ook u i t g e s pro ken.
nitspringen, oetspringe, sprong oet, oetgespronge =
a) naar buiten springen: de deur - en devandoor
goon; d'n trein - , veur tot 'r stel helt; b) ten einde
springen: menneke, kerelsje, biste noe nog neet oetgespronge? c) vooruitsteken: 't hoes sprink get oet,
de kins 't direk vinde.
nitspngen-, spuwen, oetspeije, speijde oet, oetgespeijd = heer dr6nk eve, meh toen speijde heer alles
weer oet.
uitstaan, oetstoon, stant of stong of sting oet, oetgesta(a)nde, -gesta(a)nge = a) verdragen, dulden, Iijden: wat hObbe veer neet oetgestande met de j6ngste;
iech kin 'mneet - = luchten; b) te maken hebben:
wat hOb iech met die zaak oet te stoon? heer heet niks
met hdor oet te stoon; c) op rente staan: oetstaond
kappitaol; d) uitgestald zijn gwl. van "staande"
artikelen: in de Spelstraot steit e sjoen blouw servies
oet; verg. u i t I i g gen.
uitstalkast; uitstallen; uitstalllng; uitstaIraam, ongebr.; Z. k i e k 0 e t*; eta I ere, 0 e t win k eI e*; eta I age; vi t r i n e.
uitstapje, oetstepke, 0., -s = korte reis, pleziertochtje: e paar -s make in de umgeving.
nitstappen, oetstappe, stapde oet, oetgestap = uit
een rijtuig, een trein, tram, auto stappen: - hiere!
reep de kotsjeer.
afl. oetstepke.
nitstedig(heid), oetsteijig(heid), v.; dikwijIs omschreyen met oet de (of: boete de) stad.
nitsteeksel, oetsteeksel, v., -s = wat uitsteekt b.v.
een doorn, een punt: op de sjel zien e paar -s.
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uitstek, oetstek, in de zegsw.: bijj - = bij uitnemendheid.
uitsteken, oetsteke, staok oet, oetgestoke = a) stekende verwijderen, uithollen, maken: iemes de ouge
= eig. en fig.; z. 00 g, S I i v v e n i e r*; 'n
sjoen oetgestoke houte lies; b) voor zich uit, boven
zich, buiten iets steken: de veendel moot oetgestoke
weurde; de hand - ; veur iemes gein hand (of: geine
vinger) - = niet de minste moeite doen; c) voor
zich, boven zich, buiten iets uitgestoken zijn: d'n
tore stik boven alle hoezer oet; dao stik get oet, wat is
dat toch?
afl. oetstekend.
uitstekend, 1, oetstekend, bn. = hoog- of vooruitstekend: (met klemt. op oet-): ---e kneuk; 'n - daak;
2, oetstekend, bn., bw. (met klemt. op -ste-) =
voortreffelijk: 'n - antwoord, book; 'nen -e kerel;
'n - artikel in de gazet.
uitstel, oetsteI, o. = verdaging, verlenging: - geve,
vraoge; zander - betaole op d'n ierste van de maond;
dat kin nog get -lijje; vaan - (of: oetstelle) kump
soms aofstel, meh neet altied is - (of: oetstelle)
aofstel.
uitstellen, oetstelle, steIde oet, oetgesteId = a) verdagen, verlengen, verschuiven: stel dee breef
noe neet oet tot morrege; sMI neet oet tot morrege
watste vendaog kins doen; z. ook u its tel; b)
ten toon stellen: 't Allerhelligste is oetgesteld, z.
vlg. woord.
afl. oetstelling.
uitstelling, oetstelling, v., -e = het uitstellen inz.
het met zekere praal ter openbare aanbidding op
het altaar plaatsen van het Sakrament des Altaars:
morrege is - van 't Allerhelligste.
uitsterven, oetsterreve, storref oet, oetgestorreve =
ophouden te bestaan door gebrek aan nakomelingen; bij uitbr. niet meer voorkomen, verdwijnen:
die aw femilies sterreve langsem oet; de geweente, um
met kerremis spebak te ete, stOrref ouch al oet; 'n
oetgestorreve stedsje = zonder verkeer, vertier.
uitstorten, ongebr.; gwl. vervangen door woorden
als oetsjodde, oetstruije. De afl. oetstorting b. v. oetstorting van blood in de herses, komt wel voor (A.N.
invloed).
uitstralen, oetstraole, straolde oet, oetgestraold
=
(stralen) licht, warmte uitzenden, afgeven:
de kachel straolde gein werremde mie oet, de zan
gei leech.
afl. oetstraoling.
uitstrekken, oetstrekke, strekde oet, oetgestrek =
a) voor zich uit strekken: z'n errem - en z'ne zoon
um d'n hals valle; b) refl. zich uitbreiden over een
oppervlakte: veur us strekde zich wied oet '/ blouw
water van de zie; z. ook u i t g est r e k t.
uitstrooien, oetstruije, struijde oet, oetgestruijd =
strooiend verspreiden: '/ zaod, 't voor veur de veugelkes - ; wee heet dat priiotsje noe weer oetgestruijd
= rondverteld?
afl. oetstruijing; oetstruijsel.
uitsturen, ongebr.; steeds: oetsjikke*; z. zen den.
uittellen, oetteIle, teIde oet, oetgeteld = a) teneinde
tellen: wienie is ze eigelik oetgeteld = moet ze bevall en, nl. heeft ze de maanden van haar zwangerschap afgeteld? b) voortellend betalen: veer hObben
,m gistere ze geld oetgeMld.
uittoebt, oettoch, m., -tochte = (gezamenlijk) vertrek: d'n - van de joede oet Egipte; op zaolerdagmiddag begint al de wekeliksen - van de luij nao
boete.
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uittrekken, oettrekke, trok oet, oetgetrokke = a)
van zijn plaats trekken: ze trokke sjeun en kouse oet
en toen op hun bloete veuj 't water in; b) iets uit iets
anders trekken: 'ne nagel oet de moer - ; zich 'nen
land laote - ; c) naar buiten trekken, verlaten:
veer trekke de stad oet en goon boete woene; 't land - ;
nog: 'n Mnderd golde veur get - = gereedhouden
om te gebruiken, bestemmen.
ss. oettrektaofel.
afl. oettreksel.
uittreksel, oettreksel, 0., -s = hetgeen uitgetrokken
is, extrakt; inz. beknopt overzicht, kort begrip:
't - (gwl. aoftreksel) van de gekookde wortel sjijnt
zier good tege sokkerkrenkde te zien; 't book gaof ouch
versjellende -s oet de korrespondensie van de sjrijver
met z'n vrouw.
uitvaart, ongebr.; z. beg r a fen i s.
uitval, oetva( a )1, m., -valle = a) plotselinge aanval van
belegerden op de belegeraars: 't Mestreechse garnizoen deeg plotseling 'nen - en verjoog de belegereers
oet twie sjanse; b) plotselinge driftbui, losbarsting
tegen: deen - tege de wethawwer vant algemein aofkiioring.
uitvallen, oetvalle, veel oet, oetgevalle = a) een uitval doen: de bezetting met de bOrregers vele 's nachs
oet en maakde alderleij buut; b) door vallen verdwijnen: z'n haore zien allemaol oetgevalle nao z'n
krenkde; c) verdwijnen: reken d'rop tot altied e paar
deilnummers op 't leste momint - = niet opkomen;
d) zich plotseling driftig en heftig uiten: deen dokter kin zoe - tege z'n pasjente; e) gebeuren, uitkomen: dat velt anders oet es iech had gedach; wee wet,
wie dat zal -? nog: biste nogal good oetgevalle met
die nuij maog = blijkt ze te voldoen? heer is nogal
gemekelik oetgevalle = van aard.
afl. oetval; oetvaller.
ultvaller, oetvaIler, m., -s = iem. die niet mee kan,
achter-, wegblijft enz.: d'n twieden daag Mlde veer
mer twie -s, wie v'r wijjer marsjeerde.
uitvegen, oetvege, veegde oet, oetgeveeg = door
vegen reinigen, doen verdwijnen: veeg dat noe mer
ins oet, watste op 't bord Mbs gezat; hallef oetgeveegde
letters; iemes de mantel - ; z. man tel.
uitverkoeht, oetverkoch, bn., oetverkochde = dat
book is - = is niet meer te krijgen, aIle eksemplaren zijn verkocht: veur 'nen oetverkochde zaol
woord Trijn opgeveurd = waarbij aIle plaatsen
verkocht waren.
uitverkoop, oetverkoup, m., -verkuip: d'n - begint
maondag = het opruimen van voorraden, restanten tegen verminderde prijzen: - hawwe van aw
winkeldochter .
Dpm. Zeer dikwijls wordt aofverkoup gebruikt.
uitverkopen, oetverkoupe, verkoch oet, oetverkoch
= alles, de voorraad, restanten opruimen (tegen
verminderde prijzen): dao is mer ei middel um van
die aw spolle aof te komme, naomelik - ; z. ook
o e t v e r k 0 c h* (uitverkocht), afverkopen.
uitvinden, oetvinde, vont oet, oetgev6nde = iets
nieuws vinden, uitdenken, samensteIlen, opsporen:
wee heet't pollefer oetgevande? veer zulle toch wei -,
wee dat gedoon heet = na ijverig zoeken vinden.
afl. oetvinder, oetvinding, oetvinsel.
uitvinding, oetvinding, v., -e: de - van de gaasverleechting door Minckeleers.
uitvindsel, oetvinsel, 0., -s = verzinsel: dat zien
weer -s van de tegepertijj, boemet ze kezers welle
vaange.
uitvoer, oetveur, m., -e: d'n -nao 't Belsj.
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uitvoeren, oetveure, veurde oet, oetgeveurd = a)
naar het buitenland voeren: kole en vleis - ;
b) doen verrichten: wat veurs diech toch tegeswoordig
oet; dee luijen dikzak veurt d'n hielen daag niks oet;
c) ten uitvoer brengen: 't besluut van de gemeinterood moot oetgeveurd weurde.
ss. oetveurhandel, -have, -rech.
af!. oetveur, oetveuTing; oetveurbaar(heid).
uitvoerig, oetveurig, bn., bw. = omstandig: --e
gegeves doo-euver vint me in de arsjieve; 'n --e
besjTijving; - vertelle van z'n reize.
af!.oetveuTigheid.
uitvoering, oetveuring, v., -e = het ten uitvoer
brengen: - van de beslute in de korts meugeliken
tied is noedzakelik; de - doQr de Staar van de nuije
choeur woos hoven alle lof verheve.
uitvragen, oetvraoge, vroog en vraogde oet, oetgevraog = a) doorvragenvaniem.hetgebeurde,de
bedoelingen, plannen enz. trachten te vernemen:
veer zulle dee koej6ng ins - , wat, en of heer get wet,
van wat ze van plan zien; euver van alles, euze maan,
eus kinder, eus hoes enzoewijjer vraoge ze us oet; b)
op een partij nodigen: deze winter zien de meidskes
nog geinen eine kier oetgevroog; c) niets meer te
vragen hebben: eindelik woos d'n inspekteur oetgeroog en leet 'r us goon.
uitwaaien, oetwejje, wejde oet, oetgewejd = a) ten
einde waaien, eindigen met waaien: tege de marrege
woos 't oetgeregend en oetgewejd; b) door waaien
doYen, door waaien gedoofd worden: de wind wejde
elike kier m'ne zwegel oet; de keers wejde oet, wie veer
de vinsters opezatte; nog ref!.: zich ins laote - =
in de wind lopeno
uitwas, oetwas, m., -wasse = uitgroeisel (ziekelijk):
'nen dikken - bove oon de stam van de lin; de oetwasse van de sport.
uitwassen, oetwasse, wasde oet, oetgewasse = door
wassen reinigen: de zakdeuk good - ; iers de w6n met boorwater.
uitweg, oetweeg, m., -weeg = a) uitgang, weg om
ergens weg te komen: hijj deze kant oet! doo is geinen
- ; b) fig. middel om te ontkomen aan een moeilijkheid; uitkomst; in die zaak weit iech geinen mie.
uitwendlg, oetwendig, bn., bw. = aan de buitenkant: --e middele; - te gebruke; - zuut 't hoes good
6nderhawwe oet; - is heer altied eve leef.
uitwerken, oetwerreke, werrekde oet, oetgewerrek
= a) met moeite naar buiten brengen: nao viiiil
proote k6ste veer 'm daan toch de deur - ; b) uitvoeriger, breder, fijner bewerken dan het ontwerp:
werrek dat idee noe ins riistig oet; c) tot stand brengen: dat zal niks - = uithalen; d) eindigen met
werken, met werking te vertonen: eindelik waos
heer oetgewerrek; dat beer moot iers - = uitgisten;
't haut, de linoleum is (of: heet) nog neet oetgewerrek.
af!. oetwerreking; oetwerreksel.
uitwijken, oetwieke, week oet, oetgeweke = a) uit
de weg, op zij gaan: iech k6s allein (nao) recks - ,
meh dao woos de kenaal; b) vrijwillig zich in ballingschap begeven; het land verIaten: oetgeweke noo
lngeland, met de hoop later tTOk te kdmme.
uitwijzen, oetwieze, wees oet, oetgeweze = duidelijk
aantonen: d'n tied zal - , tot iech geliek had; ref!.
dat wijs zich dan van zellef oet = dat blijkt dan,
wordt van zelf duidelijk.
uitwlnkelen, oetwinkele = uitstallen, etaleren: de
sjits miech in m'ne kraom, veur tot iech oetgewinkeld
hOb = je oefent al kritiek uit, breekt al af, voordat
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ik met iets begonnen ben, mijn plan ontvouwd
heb; z. ook een voorbeeld bij etalage; veer zitte dao
zoe oetgewinkeld = te kijk.
ultwinnen, oetwinne, won oet, oetgewonne = plaots,
tied - = sparen.
af!.oetwinning.
uitwisselen, oetwissele, wisselde oet, oetgewisseld =
bij wisse1ing geven, ruilen: gevaange seldaote tegenein - ; ze wisselde alderleij kdmpleminte oet, wie ze
tegeneuverein st6nte.
afl. oetwisseling.
uitwoeden, ongebr.; verg. woe den.
uitwonen, oetwoene, woende oet, oetgewoend = onderwonen, door zorgeloze bewoning bederven: 't
hoes heet 'n gooij ligking, meh 't is oetgewoend, noe
dao de seldaote jaorelaank Mbbe gehous; nog: oetwoenende verpleegsters, assistente = niet in het gesticht zelf wonende.
afl. oetwoening.
uitwrljven, oetvrieve, vreef oet, oetgevreve = a)
door wrijven reinigen, wegnemen: vlekke - ; zich de
ouge - = eig. b.v. als men ontwaakt; als teken
van verbazing; fig. zich verbazen, iets niet kunnen
gel oven; b) over de oppervlakte wrijvende verbreiden: iers de zeip good - op de hoed en dan sjere.
uitwringen, oetvringe, vrong oet, oetgevronge =
door wringen van vocht ontlasten: de zakdeuk in
water speule en daan good - ; veer waore kletsnaat,
ze Mste us wel - .
uitzaalen, oetzejje, zejde oet, oetgezejd = zaaiend
verspreiden: de terref dik - .
afl.oetzej.
ultzet, oetzat, m., -zatte = gezamenlijke kIeren,
linnengoed enz. waarmee iem. uitgerust of begiftigd wordt inz. een bruid: ze heet hil(Jren - al veerdig; eliken aovend werrekde ze aon d'n - van hii(Jr
dochter.
uitzetten, oetzette, zat en zetde oet, O!itgezat = a) in
omvang doen toenemen; toenemen in omvang, uitdijen: de werremde heet 't hout oetgezat; 't iezer van de
reels zet oet door werremde; ook refl. de reels zette zich
oet; b) uit een plaats verwijderen: ze zet 'm propelkes
de deur oet; 'ne j6ng de klas - ; e bootsje - = van
boord te water laten gaan; c) op interest plaatsen:
dat geld watste verdeens, mooste dadelik - ; d) uithalen, kwaaddoen: wat Mbbe die strabenders noe
weer oetgezat? dee kerel heet in z'ne studententied hiel
get oetgezat; e) op post doen staan: sjeldwachte - .
afl. oetzettingj oetzat; oetzetbaar( heid).
uitzieht, oetziech, 0., -ziechte = a) het naar buiten
zien: 't - hObbe op de Maos; noe is 't - gaans
bedorrevej dao bove op de berreg heet me e sjoen - j
b) vooruitzicht, kans op: 'n - op verbeteTing besteit
neet; - Mbbe op verhuging (beter: veroetziech);
c) uiterlijk voorkomen: z'n - bevelt miech neet, iech
gluifneet, tot 'r 'tnog lang zal tTekke.
sS. oetzieckstore.
uitzieken, ongebr.; verg. z i e k.
uitzien, 1, oetzien, zaog oet, oetgezeen = a) naar
buiten zien: de vinster - j b) het uitzicht hebben
op: de kamer zuut oet op d'n hoof; c) trachten te
krijgen: nao e bdiJnsje, 'n vrouw, 'ne maan - ;
d) het uiterlijk hebben van, schijnen: wie zuut dat
hijj oet? heer heet allang slech oetgezeen; 't zuut oet of
't geit regene; e) tot het einde blijven zien, bijwonen:
veer bleven noe mer 't sWk - ; z. ook 2.
2, oetzeen en oetzien, O. = uiterlijk voorkomen:
z'n oetzeen bevelt miech neet; verg. u i t z i c h t c
en aanzien.
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uitzitten, oetzitte, zaot oet, oetgezete = tot 't einde
van zijn straf in de gevangenis zitten: heer heet z'n
twie jaor oetgezete.
uitzoeken, oetzeuke, zeukde oet, oetgezeuk = uitkiezen, het beste ergens uit nemen: de moos diech e
sjoen blouw sUifke - ; hijj zien sooTte gen6g, zeuk noe
mer oet; oetgezeuk gezelsjap = uitgelezen, voortreffelijk.
uitzuigen, oetzoeke, zook en zoekde oet, oetgezoke
en oetgezoek = a) zuigende ledigen: 'n appeleseen
- tege d'n doors; eijer - ; ook: d'n dojer - ; b) fig.
afpersen: die werrekluij woorte vreuger oetgezoke.
uitzwavelen, oetsoIlefere, soIleferde oet, oetgesoIleferd = met brandende zwavel reinigen: e vaat -.
ujer*, z. u i e r.
ule*, in het kinderrijm: van - , van ale, van -, van
kanonneke, sjoddel aon de boum dan valle de pere, de
j6nges/meidskes die pune de meidskeslj6nges zoe gere.
ulebokskuke*, 0., -s = uilskuiken.
ulevel, ulevel, v., uleveIle, ulevelke en ulevelsje:
gee! Pieke e paar ulevelkes.
um(-)*; ummer(s)*; umloup*, z. 0 m ( -); i mmer ( s); 0 m I 0 0 p.
ummezus*, bw. = a) om niets: dat doen veer - ;
b) vergeefs: 't waos allemaol -.
ummezus = duo umsonst.
umstand*, m., a) in de zegsw. umstand make
drukte; b) komplimenten, omhaal: z6nder wijjeren
- zat iech 'm aon de deur; verg. am bra s*,
behej*.
umstand = duo Umstand.
un(-)*, z. u i en 0 n*.
uniform, uniforrem; als zn. en als bn. steeds met
klemt. op -foro; als zn., 0., --e: 't -vansjottersi6nt
'mgood.
urinoir, urienwaar, m., -s en urienware = openbare

waterplaats: aon de stasie kump 'ne nuijen -.
ursuline, urselien, of urzelien, V. -e, urse-, urzeliensje
= lid V. e. bepaalde vrouwelijke kloosterorde: bijj
de urseliene op sjaol.
us*; ute(-)*; uuch*; uum*, z. 0 n s; u i t e ( - );
gij; nonk*.
uur, oor, V. en 0., ore, eurke: binne de (of: 't) - ; alle
ore 'ne lepel = eig.; fig. zeer langzaam; dee kint
(of: wet van) gein - oj tied = heeft aIle begrip van
tijd verloren; euver 'n - k6m iech; um tien ore; op
elik - van d'n daag; e klein, haaJ curke doort 't mer;
'n eurke loupes; heer heet toch 'n gooj - = een goede
dood; de - is vcur de gekke, de wijze kinne hunnen
tied = tegen iemand die een gezelschap wil verlaten, lettend op het uur; dee 6nthelt van twelleJ ore
tot de middag = vergeetachtig iem.; heer heet 24 ore
te vertere peT daag = is rentenier, gepensioneerd.
uurwijzer, ongebr.; men zegt gwl. de kleine wijzer.
uw, eur, bezit. vnw., my. en beleefdheidsvorm; 1,
bn.: wie is 't met - awwers? wie is euren awwer =
hoe is uw ouderdom? eure pa, eur ma, eur keend;
2, zn. d'n cure = de uwe nl. pa, verloofde, stok,
paraplu, oto enz.; de eur nl. rna, verloofde, sigaret,
bloes enz. of my. rna's enz.; 't eurt = nl. kind, glas
enz.; gaot geer noe met euren (of: uuchen) twiee nao
hoes = met u beiden.
Opm. De onverbogen vorm eur hoort men naast de
verbogen vorm voor dezelfde woorden ais mie,
die, zie.
uwent (te), eurent (te), bw.: wie geit 't te eurent = in
uw huis, stad, land?
uwenthalve, eurenthalleve; gwl. (um) curentwel.
uwentwille, eurentwel of urn eurentwel: (um) eurentwel hOb iech dat allemaol verdrage.
uwerzijds, eurerzijds, bw.; gwI. van cure kant.
uzze*, z. 0 n s, 0 n z e.

v
v, v, v., v's, v'ke: me zeet en sjrijJ in 't Mestreechs
vrieve met 'n v, neet met 'n W.
vaag, vaag, bn., bw.; weinig gebr.; vervangen o.a.
door 6ndudelik, 6nbepaold.
I vaak (dikwijls), ongebr.; gwl. deks.
II Vaak (Klaas), ongebr.; men spreekt van haokemenneke b. V. iech zaog 't - allangs d'n uigskes goon.
I vaal, vaal, bn., bw., vale, vaalder, vaalste =
a) lichtrood-bruin; verschoten, ontkleurd: 'n kleur; de jas is - gewoorde; b) gemeen-vals: iech
kin 'm neet zien, dee vale vent; zoe'ne valen h6nd van e
vroumes! als zn.: dat is 'ne vale; z. ook val e r i k*.
[vaal; vale; vaalder; vaalste]
ss. vaalbleik, -geel, -roed; z. ook v a a I 0 e r.
afI. valigheid, vaalheid; valerik.
II vaal*, z. val.
vaaloor, vaaloer, m., -e = gemene valsaard: heer
sjreeJ miech op de Mng, dee -.
vaalt, gwl. mestem, storti sporadisch hoort men vaolt,
m., -e.
vaam, vaam en vaom, m., vame, vaome, dikwijls in
verkl. veemke = draad: iech hOb geine - gare mie
in hoes; e paar veemkes gare; dat hink aon e zijje
veemke (of: drdodsje) = is hachelijk, gevaarlijk;

zegsw. 't veemke snijje (oorspr. van vogels) b.v.
de eeksters krege hun vlcugels get6p en drijj vriedage
achterein 't veemke gesnoje; 't veemke (of: 't lelke)
gesnoje hObbe = goed van de tongriem zijn gesneden.
afl. (in)veme (ww.).
vaan, vaon, m., -e, vaonsje = banier: de rijj van
broedersjappe, in't midde eder z'nen eige - ; de
persessie trok verbijj met al hdor -e en flambouwe; z. ook v a 0 n s e* en s nip pel v a 0 ns j e*.
vaandel, veendel, m., -s of -e, veendelke = vlag,
banier: euveraal Mnge de --e oet; steek de - oet;
verg. d rap e a u.
ss. veendelstek.
ss.-afl. veendeldreger.
vaandrig, vaandrig, m., Os; blijkbaar A.N. invloed.
vaardig, veerdig, bn., bw. = gereed, klaar: biste noe
nog neet -? reep z'n vrouw aon d'n trap; de sjcun
kinne morrege - zien, zag de 10upj6ng; dat heet 'r
toch - gespdold = klaar gespeeld.
SS. reisveerdig.
Opm. In de bet. van behendig, bedreven ongebr.
en vervangen o.a. door hendig, bijjderhand. Ook
een etym. equivalent van A.N. vaardigheid ontbr.
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VAARS
vaars, veers, 0., veerze: keuj en veerze stOnte op de
vierneTTet.
vaart, vaart, v. = gang, snelheid: in volle - achter
'm aon; 't zal zoe'n - neet Loupe = zo erg niet
worden.
Opm. In andere bet. als scheepvaart, kanaal ongebr. of onder A.N. invloed.
vaartulg, ongebr.; gwI. sjeep, boot enz.
vaarwater, vaarwater, 0.: iemes in 't - zitte (of: ziech
in 't - zittel = iem. (of: elkaar) hinderen, tegenwerken.
vaarwel, ongebr.; gwl. adie.
vaas, vaas, v. of m., vaze, veeske of vaaske: e paar
roeze stante in de - ; en doo brik miech dat ulebokskuke van 'n maog m'ne sjoenen allebastere-.
I vaat, in de zegsw. de vaat daen ongebr.; men zegt
aofwasse.
II vaat*, z. vat.
vaatdoek, ongebr.; z. s jot e I s p I a k* (= A.N.
schoteldoek).
vaatkorreker*, m., z. afI. bij kuiper.
vaats, ongebr.; men zegt: de wien smaak noo 't vaat.
vacant, vakant, bn. = openstaande, ledig, onvervuld: de plaots is noe - .
vacantie, z. v a k a n s i e.
vacature, vakatuur, v., vakature(s) = openstaande
plaats: doo is 'n - bijj de rechterlike mach.
vacht, vach, v., vachte, vechske = huid met dewol:
de - van 't sjaop of de sjaopsvach.
vadem, z. va a m. In de bet. van maatongebr.
vademen, verne, veemde, geveemp (geveemde) =
een draad door het oog van een naald doen: 't is te
duuster, iech kin d'n draod neet in de naoje verne.
Opm. Gwl. spreekt men van inveme en 'nen drood
inveme; z. in vern e*.
vader, vajer, m., -s, vajerke en vejerke = a) hoofd
van het gezin: man die een of meer kinderen heeft:
veer goon nog neet nao hoes, m'ne - is neet tocs; 'ne
- van tien kinder; van - op zoon; b) voorvader:
CUB -s wiste wel, wat ze dege.
Opm. In kerkelijke taal en in ietwat verheven taal
en in ss. is ook vader in gebruik, b.v. d'n Hellige
Vader, 't Orizevader; vaderland.
ss. vajerhart, -hocs, -vra(jg; vajersdeil; z. ook vaj e r sst 0 0 1*; sjoen-, steefvajer.
afl. vajerechtig, vajerlik, vajersjap.
vaderland, vaderland en vajerland, 0.: steTTeve veur
't vaderland; 't vaderland verraoje; bijj de tr(jkk6ms in
't vajerland.
ss. vader-, vajerlandsleefde, vajerleef.
ss.-afl. vader-, vajerlandsverraojer.
afI. vaderlands, vajerlands.
vaderliei, vajerleef, m., vajerkeleef = Heve vader:
och vajerkeleef. 't zal noets mie gebt'.i(jre; verg.
me e r k e -, pee r k e lee f*.
vadsig(heid), ongebr.; gwI. luij(igheid).
vagebond, vaggeb6nd, m., -e (met klemt. op -b6nd)
= landloper, schooier: langs de weeg laog 'ne - in
't graas te slaope.
Opm. Gewoner is o.i. landluiper, sjojer.
vagevnur, vagevuur, 0.: de zielkcs in 't - ; in 't branne; dee heet hijj al ze - gehad = hier op deze
wereld heeft hij reeds zoveel gel eden, dat zijn ziel
niet meer gereinigd behoeft te worden.
vajersstool*, m., in de zegsw. 'r zit op z'ne - = hij
leeft van 't geld, hem door zijn vader nagelaten;
hij heeft de zaak van zijn vader.
vak, vak, 0., vakke, vekske = a) afgeschoten ruimte,
hokje in een kast, doos, lade: 'ne sikkertaer met ge-
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heim vekskcs; b) betrekking, beroep, ambacht: 't van sjriencweTTeker liere; c) tak van wetenschap:
in wat veur - gief heer lea; de vakke van 't eksame.
ss. vaklJ6nd, -gelierde, -kinnis, -vereiniging, -woord.
vakantie, fekansie en vekansie, v., -s (e = a): de
jekansie begint 1 augustus; de groete en de klein
-jekansie.
ss. fekansie-, vekansicwerrek; paos-, zomerjekansie,
vekansie.
ss.-afl. jekansie-, vekansiegenger (= -reiziger, -toerist).
vakwerk, 1, vakwerrek, o. = a) goed, degelijk werk
van een vakman: dat zuut me direk, die kas is - ;
b) bepaalde bouwwijze n.I. raamwerk van stijlen
en schoren, waartussen stenen zijn gemetseld:
boete zuut me nog wel dat awwerwets - .
2, rijjwerrek, 0., z.a.
val, 1, val of vaal, m. = a) het vallen; het van een
hoger plaats (snel) naar beneden komen: door dee
- oet de vinster heet 'r z'ne r(jkstraank gebroke;
b) zakken van water: de - van de Maos kelt gel6kkig oon; c) ondergang: de - van 't keizerriek; de
- van Napole6ng; de - van 'tnuij minnisterie= het
gedwongen zijn af te treden; d) zonde: de - van
Adam en Eva, 't ierste minsepaar: e) overgave: de
- van Paries; nog: dat heet geine - = geen zin, of:
gebeurt niet.
[vAl; vaal]
ss. knee-, rege-, voot-, waterval, -vaal.
2, val, v., valle, velke = vangtoestel voor dieren:
de mocs zit in de - ; in de - Loupe = er in lopen eig.
en fig.
[va:l; va:lle; ve:lke]
ss. mouze-, ratteval.
valavond, valaovend, m. = avondschemering: met
(of: in de) - arriveerde ver indelik in de stad.
valgordijn, valgardijn, v., -e = rolgordijn: de -e
woorte eliken aovend neergeloote.

e valheudsje

vaIhoed, valhoed en -hood m., -heuj en -hu; gwl. in
de verkl. valheudsje = beschuttend hoedje voor
pas lopende kinderen: boe ze 't keend lierde Loupe
zander kiYrrej, kreeg 't e valheudsje op.
valk, vallek, m., -e. vellekske = bekende roofvogel:
ouge wie 'ne - = scherp.
[vAllak; vAllake; vMlakska]
ss. vallekejach, -kepke, -ouge; edel-, torevallek.
vallen, valle, veel, gevaUe (afw. ww. v. o. t.t. diech
veJs, heer veIt) in de meeste bet. v. h. A.N. o.a. a)
uit een hoogte (snel) naar beneden komen: heer is
van d'n trap - = eig.; overdr.: hij heeft zijn haren
laten knippen; dees week is vMl snie gevalle; met
z'n neus in de boter - = onverdiend geluk hebben;
b) zakken van het water: de Maos is weer e paar
em gevalle; c) sneuvelen: veur 't vaderland gevalle;
d) zich moeten overgeven: Paries is gevalle; e}
gedwongen worden af te treden: de stumming in
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de Kamer heet 't minnisterie doen - ; f) zondigen:
Adam is gevaUe en veer met hOOm; g) zijn, worden;
geraken: wat velt daovaan te zegke; 't veel miech
lestig; in slaop - ; h) plaats hebben: es Paose op
Pinkstere velt = nooit; i) afslaan: heer leet dadelik
e paar glilde (op de pries) - ; j) passen: dee Tok velt
neet good; nog: al noo 't velt = uitkomst; wee wis,
tot 'r veel, dee lag zich, z. een variant onder alles;
dee is neet up z'ne mood gevalle, die is neet op
hdlir munneke gevalle = hij, zij is goed ter tale,
weet zijn, haar woordje te doen, is ad rem, slagvaardig; iemes in de reije - = onderbreken; de
kdlis is op hOOm gevaUe = hij is gekozen; euver dat
woord is 'r gevaUe = kwaad geworden; e wdlJrdsje
euver die zaak loote - = iets bijna ongemerkt zeggen; refl. zich e look in de kop, 'nen errem kepot - ;
als zn., 0.: tegen 't - van d'n aovend; z. ook:
vallend.
[va:lIe; vee:l; geva:lIe; ve:ls; ve:lt]
ss. valbijl, -brlik, -deur, -wind; in-, euver-, oet-, op-,
same-, wegvalle enz.
afl. vaal, val, valling; be-, vervalle.
vallicht, valleech, o. = licht dat van boven invalt:
door - kreeg d'n trap leech.
valling, valling, v., -e, vallingske = gevatte kou:
heer zaot op d'n trek en saoves had 'r 'n - .
Opm. Het woord is thans sterk aan 't verouderen.
vals, vals, bn., bw., valser, valste = a) niet echt:
valse kute, diamante, peTrels; - geld; b) niet zoals
het zijn moet: valse meziek; - speule; in de wereld
is alles - ; c) onoprecht: 'ne valse vent; e -VToUmes;
d) onwaar: dat zien valse beriechte euver d'n oorlog;
e) boos, kwaad: tom woort 'r toch zoe - tot 'r de deuT
oetleep; ze keek miech - aon en drejde miech de rlik
touw.
[,,31s; v31ser; v31ste]
Opm. Naast vals hoorde men (en hoort men nog)
fOO en met rekking faals b.v. de biB de God van al
die faalse gode. Ook vals hoort men nogal eens met
de rekking tot vaals.
aft. valsigheid, valsheid; valserik; ook vools-.
valserlk*, m., valserike en vaalserik, m., vaalserike
= iem. die vals, onoprecht, onbetrouwbaar is: in
me geziech is 'r altied eve leef en achter m'ne rlik
beklets 'r miech, dee - .
valsheid, valsigheid en valsheid, v., valsighede en
vaals(ig)heid = het vals zijn in de bij vOO genoemde bet.; uiting van valsheid:de - van de brieljante,
van de meziek, de wereld, de luij, de beriechte; van de
- boemet heer miech aonkeek, trok iech miech niks
aon; de valsighede van dee vent Mb iech deks OndervOOde; - in gesjrifte.
Opm. valsigheid, valsighede komt tegenwoordig
vooral voor in de bet. van vOO c) en e) n.l. onoprecht en boos zijn.
valstrlk, valstrik, m., -strikke = eig. en fig.: 'ne iemes spanne.
valwind, valwind, m., -win = neerslaande wind: de
mistral is 'ne - .
van, 1, van of vaan (verzwakt, in ss. vooral, yen, vel,
vz. in bijna alle bet. van het A.N. o.a. uitdrukkende a) een scheiding, beroving, bevrijding: ze
slogen 'm d'n hood - z'ne kup; - z'n VTOUW en
kinder moot heer sjeije; num 't book - de taofel;
b) gedurende: - de week is 't neet drIJk gewees;
c) een beginpunt sedert, dikwijls verbonden met
oo!: - maondag (aof) tot dinsdag; - deen daag
(oof) kos iech neet mie kOmme; z. ook van a f;
d) oorzaak, aanleiding: -- Mnger en kaw sterreve;
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e) afkomst: heer is - Amsterdam; nog ter vervanging van alIerlei genitieven of stoffelijke bn.:
d'n hood - z'ne pa; ein - m'n kinnisse; 'n teeblood
van zellever, 'ne rink - gaud (gemaak) enz.
ss. z. devlg.lemmata, waarbij niettelkens degerekte
vorm voon- wordt vermeld, al kan die voorkomen.
2, van, m. = familienaam, is o.i. niet zeer gebr.
Men zegt gwl. naom.
vanaf, van-, vaan-, venaof, vz.: vanaof Mestreech
weurt de Maos bevaarbaar; vanaof maondag krijgste
eliken daag tien giilde.
Opm. Evenals in het A.N. komen de twee delen
ook gescheiden voor: van Mestreech aD!, van moondag aofenz.
vanavond, van-, venaovend, bw. = deze d.i. de
voorbijgegane of de komende avond: kom - e bitsje
praote.
vandaag, van-, vendaog, bw. = op deze dag: - is
br6nk, fies, vrijj; 't is werrem - / - d'n daag =
thans, tegenwoordig, b.v. tlisse VTeuger en - d'n
daag is e groet versjel.
vandaan, van-, vendan, bw.: boe kums diech -? boe
is heer - = afkomstig? boe hools diech dat - =
hoe kom je daaraan?
Opm. Als koppeling met boe (woe) soms aan elkaar
geschreven b.v. boevendan kums diech, biB diech,
hools diech dat? (of: boe kums diech vendan?)
vandaar, van-, vendao, bw. = a) daarom, deswege
gwl. met tot of dat: heer is kroonk gewoorde, - tot
heer neet kump; b) van die plaats uit: heer is iers
nao Luik gegange, - is heer noo Paries gereis.
vandoen, van-, vendoon, bw. = nodig: hlib geer geine
leim-?
vandoon*, z. van doe n.
vaneen, vanein, bw. = van, uit elkaar, inz. in ss.
als vaneingoDn, -hawwe, -riete, -zien enz. en soms
versterkt met aof: ze zien - (of: vaneinaof) en dat
veur good = hebben niets meer met elkaar te maken, zijn voor goed gescheiden.
vaneigen, van-, veneiges, bw. = uit zich zelf: de
hoofs neet te drejje of te duije, dat geit - .
yang, 1, yang, m.; gwl. vangs; 2, kwikke*, mv., z. a.
vangen, vaange en vange, v6ng en ving, gevaange en
gevange (afw. ww.v. o.t.t. diech vings, heer vink;
geer yank; geb. w. my. yank) = grijpen, vatten, in
zijn macht krijgen; ook fig.: muis, veugel - ; heer
vink (= vangt), heer ving (= ving) 'nen haos; iemes
in z'n eige wdlird - = verstrikken; de toofel vink
= een op tafel neergelegde kaart, mag niet meer
teruggenomen worden; indien men de kaart nog
slechts even met de hand vasthoudt, "vangt de
tafel niet" .
[vaange; vll.nge; vi:ng; v6:ng; gevll.ange; gevll.nge;
vi:ngs; vi:nk; va:nk]
ss. vangerrem, -lijn, -net; op-, wegvoonge.
ss.-aft. veugel-, rattevenger enz.
afl. vangs; venger.
vanger, venger, m., -S; afkorting gwl. van veugel-,
rattevenger enz.
vanglap, z. I a p h a 0 s*.
vangst, vangs, v., vangste = het vangen; het gevangene: op - oetgoon; op de - :den; de - van de
vfssers waDs zoe groet, tot de nette haas sjiilirde; de veel neet met.
ss. hiering-, ves-, veugelvangs.
vanhier, van-, venhijj, bw. = vanhijj (oet) is 'tnog 'n
hoof DDT = van deze plaats (vertrekkende) is het
nog een half uur; vanhijj tot heer neet kin kOmme =
om deze reden.
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IIVAREN

JI.

I

'n haaj verreke
van de binnekant gezeen
1
2
3
4
5
6

d 'n achterpoet
de sjlnk
't botsje (= 't muiske)
de kwikke (= yang)
't startsWk
de korteJette A van de
fielee, B van 't steelke, C
van de rokkelaoj
7 't verev~t

8
9
10
11
12
13
14
15
16

de rlbkes
't oer
de kop
't hemke
't vaorpuutsje
de neer
de start
spek
spek

vanlUe, faniel of feniel, m. (fe- = fa-): get - bijj de
ries doenj 't smaak nao - .
ss. janiel-, jenielies, -steejke, -stekske.
vanmiddag, vanmiddag of vemiddag, bw. (ve- =
va-) = deze d.i. de voorbijgegane of de komende
middag: 't heet - vMI geregendj 't zal - nog al
wejje; idem:
vanmorgen, -nacht, van-, vemorrege, -nach, bw.
vannicuws, vannuits, bw.; gwl. op-, obbenuitsj z.
o p n i e u w: ze begoste vannuits.
vanouds, van- of venaajds, bw. = dat is - bekind.
vansgeUckc*; vanzcleve*, bw.; z. ins gel ij k s;
I eve n 2.
vanwaar, vanboe of -woe, bw.: - kuma diech = uit
welke plaats?
vanwcge, vanwege(s), vz. = wegens; uit naam van:
- d'n doed van m'ne nOOk k6s iech neet kOmmej de
kOmpleminte - d'n tanto
vanzell, vanzellef(s), bw.: dat sprik - = uiteraard.
valU(-)*, Z. vee I ( - ).
vaonse*, mv.; gwl. witte vaonse = oogstap448

van de boetekant gezeen
1
2
3
4
5
6

d 'n achterpoet
7 sjollwerviedeI
de sjink
8 de sjollwersjink
't botsje (= 't muiske)
9 't hemke
de kwikke (= Yang)
10 't vaorpulltsje
't startsWk
11 de wang
viedeI spek d.1. aon de 12 de kop
rokkant 't rok- of v~t 13 't oer
spek, aon de boekkant 14 de start
doorrege en boekspek

pels: korpenduus en witte - , dao haw iech vaan.
vaor(-)*, z. v 0 0 r ( - ).
vaorsjinkel*, m., slagerst.; Z. s c hen k e I.
I varen, Yare, voor, gevare (afw. WW.V. o.t.t. diech
veurs, heer veurt) = a) gaan, zich bewegen, zich
ergens heen begeven; behalve in enige vaste verbindingen, ongebr. of als boers gevoeld; z. r ijden: Slivvenier is ten hiemel gevarej verg. h i em e I v a art, bed e v a art; heer voor nao Paries euver Luik met d'n ekspresj vaar miech neet in de
kenaal = A.N. rij me niet; b) met een vaartuig
over het water gaan: me veurl op e sjeep, me rijjt op
'ne wagel, 'ne jiets, in 'n koutsj op e punsje - op de
gries-greun bare, nao Hare - ; nog: dao zulste wei
bijj - = voordeel van halen, zij spinnen; met iemes
goon - (of: iemes in 't keerke hObbe) = een beetje
sollen, een loopje nemen.
A,N. hoe vaart gij? Ma. wie geit 't diech?
II varen, Yare, v., -s = bekende plant.
Opm. Het gewone woord is joezjaer, m., -s « fro
fougere).

VARKEN

varken, verreke, 0., -s, verrekske = a) bekend dier,
zwijn: me het de -s ouch kuusjkes en OOderkint ze es
biere en zoge, breulinge en sjeutelinge, bagke en spebekskes; e - slachte; verder in talrijke vergelijkingen en zegsw.: dee zenger beuk wie e mager (of:
e sjeel) - ; zoe vet, 6nnottig, luij, madzjetig, smerig
wie e - ; zoe sjt6m wie 't achterind (of: 't echterste)
van e - ; dee wet wat 'r drijJ, es 'r e - bijj z'ne start
heet = ir. van iem. die in zijn handel of betrekking
misslagen begaat; of: die ondervindt de moeilijkheden bij een hachelijke onderneming; dee helt zich
wie e sjeel - = spott. iem. die op zijn best gekleed,
zich trots gedraagt; dee heet de verrekes geheujd =
iem. met lompe manieren; veer hobbe noets dat iech
weit, de verrekes same geheujd, gezegde, wanneer
men iemands te grote familiariteit afwijst; 't kump
op ein haor neet aon, es me e - sjeurt = in het veen
ziet men op geen turfje; z'n neus krolt 'm wie e
- dat vreutele welt = hij heeft pleizier, glundert
over iets; dat is e vet - z'n vot gesmeerd (of: z'n vot
mel vet, met boter gesmeerd) = iem. die rijk is, die
overvloed heeft, diens rijkdom, overvloed vermeerderen; woordspeling met bet. b: de bis e boete d'n helligen doup; z. ook s poe lin g;
b) liederlijk, vuil, morsig mens; in het algem. verachtelijk wezen: deen awwen oosgenger, dat is e - ;
sj6kkere ze op eine, tot 'r achter d'n troog oetkump,
dan welt me neet rechoet te kinnen geve, tot 'r e - is;
die rieke verrekes = min. de rijke mensen; nog: dao
is get van 't - bijj = daar loopt iets van St.-An
onder; e weld - = a) eig. ze hObbein't Villaparek e
paar wel verrekes gesjote in 'tjaor 1947; b) pissebed:
e gans nes wel verrekes zaot OOder de bl6mpot.
[verr;)k;); verr;)k;)s; verr;)ksk;)]
ss. verrekesblaos, -jOOg, -keerse, -kop, -kortelet, -neutsjes, -oer, -rib, -streek, -vet; zieverreke.
afI. verrekesechtig; verrekeserijj.
varkenshoeder, verrekesjong, m., -j6nges: de bis nog
minder weerd es 'ne - .
varkenskersen, verrekeskeerskes, my. = zeer kleine,
minderwaardige kersensoort.
varkensnootjes, z. v err eke s n e u t s j e s*.
varkensoogjes, verrekesuigskes, mv.: - zien zeker
gein van de zeve sjoenhede = kleine oogjes als van
een varken.
varkenspoot, verrekespoet, m., -pu: erretesop met-;
de koejOOg vroog hiel serjeus aon de spekslachtersvrouw, oj ze ouch verrekespu had, en wie die jao zag,
vollegde dao op: dan zolt geer wei lestig in eur sjeun
k6mme; (oud liedje) pastoer dee is doed, en dat van
'ne-.
varkensstaart, verrekesstart, m., -stert: wievaol krolle
zien in 'ne rechte -? seldaote zien aordige geskes, hun
hertsje dat drejt zich nao edere wind, persijs wie hun
verrekesstertsjes = pruikstaartjes.
varkensstal, verrekesstal, m., -stel: hutte, prOOt verrekesstel en doevesleeg; e smerig hoeshawwe is 'ne-.
varkensvlees, verrekesvleis, 0.: elleken daag aote ze
- ; in d'n oorlog krege allein de mijnwerrekers -.
varkensvoer, verrekesvoor, o. = eig.; bij verg. slecht
eten: zoe - kin iech neet ete.
vaseline, vazzelien, m.: met - insmere.
vast, vas, bn., bw., vaste; vaster, vaste = a) goed
samenhangend, niet los: vaste gr6nd OOder de veuj
hObbe = eig. en overdr.; heer k{Jp alles op, alles wat
los en - is; b) onbeweeglijk: wee heet tegeswoordig
neet 'n vaste wastaoJel? c) blijvend, duurzaam: in
dee winkel verkoupe ze tege vaste prijze, dao weurt
neet gepeigeld; 'ne vaste slaop = diepe; d) on-

VASTLEGGEN

wrikbaar: d'n ajdste heet e - karakter, meh de
j6ngste, nouw/ e) zeker, stellig: iech belaoJ 't diech
- ; - en zeker kom iech; f) reeds: begin - (of:
alvas) met de koJJers te pakke; g) vlak bij: 't lik neve de deur; h) zeker niet: iech zouw 'nen oto Mbbe
gewOOne? dat is - woer /
ss. vasgriepe, -Mbbe, -hawwe, -klemme, -pakke enz .•
z. de vlg.lemmata; vasteland; alvas.
afI. vaste, vastigheid, vasheid.
vastberaden(heid), ongebr.; vervangen o.a. door
gedissideerd( heid), rizzeluut( heid).
vastbinden, vasbinde, bond vas, vasgeb6nde = door
binden vastmaken: de moos d'n hOnd good - ; 'nen
tak van de boum is neet vasgebOOde.
vasten, 1, vaste, vasde, gevas = weinig of niets gebruiken: inz. zich onthouden van bepaalde spijzen
volgens vaste kerkelijke voorschriften: heer hooJde
neet te - , zag z'ne beechvajer; streng-.
afI. gevas.
2, vaste, m. = a) de tijd gedurende de vasten:
in de - roukde heer neet; vreuger ging me in de noets nao e kOOzaer oj de kemedie; b) het vasten, de
vastenvoorschriften: de - breke.
ss. vastelaovend; vastendaag, -tied; vastebreeJ, -preek,
-wet.

vastelaovensmaskes, ratels enz.
vastenavend, vastelaovend, m., -e = de 3 dagen
voor Aswoensdag: veer trekken op de - aon = de
vastenavond begint te naderen; - viere; de - is
veurbijj; met (de) - ; nao (de) - .
ss. vastelaoven( d)sgek, -gezet, -leeJste, -maske, -pekske.
vastenbrief, vastebreef, m., -breve = bisschoppelijke
zendbrief, regelende de vasten: vendaog weurt de aoJgeleze in de kerrek.
vastenpreek, vastepreek, v., -preke = wekelijkse
preek gedurende de vasten over het Lijden Ons
Heren: wee helt dit jaor de -? geiste met nao de -?
vastheid, vastigheid en vasheid, v. = het vastzijn;
stevigheid; fig. zekerheid: de - van de grOOd, van e
karakter; iech hOb gein - , 't is allemaol meugelik,
meh 't kin ouch anders oetk6mme.
vastleggen, vaslegke, lag vas, vasgelag: laot d'n h6nd
neet zoe mer rOOdloupe, Uk 'm vas = aan de ketting;
die oetlaoting z{Jlle veer in de notele - = (uitdrukkelijk) vermelden.
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vastllggen, vasligke, Iaog vas, vasgelege: d'n hOnd lik
- , 'r kin niks doen; dat lik vas in de notele.
vastlopen, vasloupe, Ieep vas, vasgeloupe = niet
meer vooruitkomen, stil gaan liggen: 'n sjrouf, e
mesjien kin - ; fig. de onderhandelinge zien vasgeloupe = men kan niet verder tot overeenstemming komen.
vastmaken, vasmake, maakde vas, vasgemaak: de
touw aon 't sjeep - ; maak de knoup weer vas.
vaststaan, vasstoon, stond of stong of sting vas, vasgesta(a)nde, -gesta(a)nge = eig. stevig, onwrikbaar
staan: de paol moot - ; fig. onwankelbaar zijn,
niet wankelen; volstrekt zeker zijn: dat heer 't gedoon
heet, steit - ; e vasstaond feit.

vastelaovensgekke
vastzetten, vaszette, zat of zetde vas, vasgezat
a) iets zo zetten dat het vast staat: zet de taofel vas
door get Onder de poet te sjuive; 'n losgegange sjrouf
- ; b) in de gevangenis zetten: ze hObben 'm eindelik
vasgezat; c) door redeneren in tegenspraak met zich
zelf brengen; tot zwijgen brengen: toen had iech 'm
gaw vasgezat, heer k6s geine bOf mie zegke.
vastzitten, vaszitte, zaot vas, vasgezete = a) vastgehecht zitten; moeilijk van een plaats weg kunnen:
de nagel zit noe vas in de moer; veer zaote in de modder vas; en noe zitte veer aon dat hoes vas = kunnen
er niet meer van af (van de koop, de huur); aon
zoe'n betrekking zit hiel get vas = schept grote verplichtingen, Ievert grote voordelen op enz.; b) in
de gevangenis zitten: heer zit noe vas; heer heet twie
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maond vasgezete; c) vastgezet zijn in bet. c van
vastzetten: en wie ze dat zag, zaot iech vas.
I vat, vat, m. of o. = greep: geine (of: gei) - op
iemes kinne kriege; heer gief geine (of: gei) - op
ziech = geeft zich niet bloot; niks heet - op 'm =
invloed.
ss. handvat.
II vat, vaat, 0., vater, veetsje = ton: e - beer, wien,
boter; onder in de kelder lik e veetsje wien, en wee devaanwelt drinke, moot van de blouwe zien; wien moothObbe = moet een tijd in het vat blijven liggen;
fig. de zaak moet rijpen; e leeg -, dat klink hool =
domheid verraadt zich; tap ins oet e -, boe niks in
is = men kan niets verwachten van domme mensen; 'n heUig vaat = ir. een heilig man; z. r e e p;
e veetsje zoer beer = 'n ongetrouwde "zitten ge bleven" dochter.
ss. vaatwerrek; beer-, wien-, wierouksvaat.
ss.-af!. vaatkorreker; z. een afb. bij kuiper.
vatten, vatte, vatde, gevat (gevatde). Het ww. is
niet zo gebr. als in het A.N.: iem. bij de arm vatten;
Ma. iemes bijj d'n errem pakke; A.N. de dief is gevat; Ma. d'n deef is gepak; A.N. een kou vatten;
Ma. 'n kaw (te pakke) kriege. Men hoort weI: vuur
vaUe = eig. en fig. = in geestdrift raken, of: boos
worden; edelstein in goud gevat; die is zier gevat, e
gevat antwoord; z. g e vat; van een ziekte b.v.
mazelen: bis mer veurziechtig, dat vat = besmet.
vawwere*, genus, o.? = afsluitend hek aan een
weide.
vawwere = het bij Schu. als Limb. vermelde valdere d.i. poort of deur van sporten aan een weide
« valdeur)?; z. Wdb.
vechten, vechte, vechde en voch, gevech en gevochteo Het woord is niet zeer gebr. (gwl. zich kloppe,
roemele, beurstele enz.) en komt meestal ref!. voor:
ze hObbe zich gevech.
Opm. Ook de ss. en afl. als vechjas, gevech zijn weI
onder A.N. invloed min of meer in gebruik gekomen.
vechtersbaas, z. k lop hen g s t.
veder, veer, v., vere, veerke = a) vogelpluim: met 'n
- op z'nen hoed; zoe liech wie 'n - ; ze hObbe d'n
haon gep16k, de vere zien gevloge, van hijj tot aon de
brok; 'n - mote laote; de vere sere de vogel = opschik verhoogt de schoonheid; 'r is al vreug in z'n
vere = vroeg gekleed; die hObbe al hun vere vendoon
um te vlege = hun uiterste best moeten ze doen om
hun stand op te houden; iemes op z'n vere sjete =
uit 't veld slaan, in het nauw brengen; Z. ook
v leu gel; iemes 'n - in z'n vot steke = een
pluimpje geven; iemes achter z'n vere zitte = narijden; pronke met andermans vere = kledij, sieraden, werk; b) metalen springveer: de - van
'n gerlozje.
ss. veerkrach; haone·, pauweveer; springveer.
veddlng*, v. = meststof: dao is bijjnao gein - op 't
land gekomme.
vedding, afl. V. vedde of vette = messtof; Schu.,
Tue., Ru. vedde = meststof; Gents: vette, vettijnge.
vee, vie, O. = a) redeloze huisdieren inz. runderen:
'ne rinsslachter sprik neet van vie, meh van bieste;
wieviiol st6ks - heet dee pachter? b) min. van mensen: dat - van kezers.
ss. viekoupmaan, -meTTet, -pes, -stal, -stapel; rinsvie.
ss.-af!. viekuiper, -kiioring.
veearts, 1, viedokter, m., -s of biestendokter, z. a.;
2, viearts, m., -c: de - kwaom te laat; de kooj waos
al kepot.

IVEEG
[veeg, veeg, v., vege = a) klap: Zjeng kTeeg nog e
paar vege van de vesvrouw; b) streek: met e paar
vege met de naten dook waos de taofel weer sjoen;
c) streep: de koejOOg had e paar zwarle vege in ze
gerlech.
II veeg, veeg, v. = feeks; sorns gunstig: handig f!ink
vrouwspersoon: 'n - van e mins; num dich in ach,
dat is 'n - huur! (v. e. kat) die - heet in de weeg
van 't keend ach j6nge miech gelag.
vege; RijnI. Fege (Rh. Wtb.) = diefachtige
veeg
kat; twistzieke vrouw; z. verder Wdb.
ss. helleveeg.
ill veeg, ongebr.; een veeg teken, Ma. e slech, beroerd
teike.
veel, vaal, telw.; miejer, mieste; 1, bn. en bw.: -luij;
miejer OOkroed es graas; de mieste kiere is 'r neet
toes; eine van us twieje is te - ; heer heet get (of: e
bitteke) ie - = is een beetje aangeschoten; vlUJls te
groet, te vaol = veel te groot, teveel; iech mos vaol
wandele; vaol koors Mbbe = hoge koorts, temperatuur; 2, zn.: - zien 'rs neet; - wat me toen deeg,
deit me noe neet mie; dat beteikent neet vaol.
ss. vdolbelaovend, -beteikenend, -eisend; vaolsins,
vaoltijds.
ss.-afl. vdolzijjig(heid).
af!. vdOlheid.
veeleer, ongebr.; gwI. ieder (= A.N. eerder), liever.
veebnaals, vaOlmaols, bw.: me daank de gasvrouw veur 't geen ze deeg.
veelvraat, ongebr.; gwI. vervangen door woorden als
weetzak, slokker.
veemarkt, viemerret, m., -e: dinsdag is - ; wie heer
op de - kaom, sloog 't tien ore.
veemke*, z. va a m.
veen, veen, 0., als schoolwoord uit het A.N. overgenomen, zo ook ss. als veenkolonie. A.N. in het
veen ziet men op geen turfje; Ma. 't kump op ein
haor neet (of: op gein haor) aon, es me e verreke
sjeurt = letterl. 't komt op een haar niet aan, als
men een varken scheert.
[veer, veer, 0., vere = overzetplaats, -dienst: 't euver de Moos.
ss. veerdeens, -geld, -maan, -pOOt.
II veer, z. ve de r.
veer*; veerdig*; veers*, z. vie r; va a r dig;
v e r s I en II, v 0 r s t II en v a a r s.
veertien; veertig, veertien; feertig; z. voor het gebruik en de ss. en af!. o.a. a c h t, tie n, d e r t i g.
De rangtelwoorden luiden respektievelijk veertiende, feertigste.
Opm. In verbindingen als ein en veertig(ste) enz.
uitgespr. veertig(ste) .
veertlgurengebed, feertigoregebed, o. = aanbidding
van het Allerheiligste gedurende 40 uren: dees
week is-.
veerze*, z. ve r zen e n, v e r 5, v 0 r s t, va a r s.
veesten, fieste, fiesde, gefies = winden laten; gewoner is vieste*; z. v ij s ten en de ss. vie s b areer*, vieslook*.
veezlekte, viekrenkde, v., os: 'n gevierlike-.
vegen, vege, veegde, geveeg (geveegde) = strijkende
reinigen met bezem, stoffer: de steiweeg, de straot,
de stOp - ; die kinnen 'm - = drinken; heer heet ze
geveeg (of: oetgeveeg) gekrege = er van langs gekregen.
ss. aof-, oet-, (e)wegvege.
afl. veger; geveegs, geveeg.
vehlkel, vehikkel, 0., -s (ve- = vee-) = spott. of min.
voertuig: met zoe - goon iech neet nao Breusel.
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[ veil (klimop), ongebr.; z. win t erg r e u n'"
(A.N. wintergroen).
II veil, 1, veil, bn., bw. = te koop: ze leve - Mbbe
veur z'n stad; 'ne ~ rechter = omkoopbaar.
2, feil, bn. in zegsw. als get - Mbbe b.v. dee heet altied alderleij leuges - = verkoopt altijdleugens; wat
heet die daomet - = wat wil ze daarmee bereiken?'
[vei:l; fei:1]
velllg, veilig, bn., bw. = vrij van gevaar; zonder'
gevaar van ontdekking: 'n ~ plaots; dao zien veer
- ; dao is 't - verborrege.
afl. veiligheid.
veinzen, ongebr.; gwl. vervangen door woorden als
huichele, veurgeve, kemediespeule.
vel, vel, 0., velle of velder, velke = a) huid van een
menselijk of dierlijk Iichaam: 't - van 'nen haos,
'nen tieger; me - is gans verbrand door de zan; e wit
- ; oet ze - springe = barsten van woede enz.;
vraag: boe is 'r? antw. spott.: in ze - , es 'r neet
gestruip is; iemes 't - euver z'n oere trekke = afzetten; in gei good (of: e koed) - steke = niet gezond zijn; - euver kneuk = zeer mager; dat geit
door - en vleis = door merg en been; b) blad
papier; papiermaat: e paar velle pospepier; e heet zestien bladzijje; c) lap, vod: de hejse haange
miech in velle aon m'n vinger.
[vel; ve:lle; veIder; ve:lke]
Opm. Ret mv. velder wordt niet in bet. b en
bijna nooit in bet. c en als eerste lid in ss. gebruikt.
ss. haoze-, knijns-, liewe·, tiegervel enz. af!. velie,
veldere (bn.).
veld, veld, 0., velder en velde, veldsje = a) open
land buiten stad en dorp: in 't ope, in 't mje - ;
't beekske dat z'n waters kTistalleklaor door weij en
velder leijt; b) akker: de terref steit nog op 't - ; e
riek geziech es me 's-zomers door de (koTe)velder lOp;
c) slagveld: 't - van ier; oet 't - geslage = eig., fig.
[veld; veIder; velde; veldsje]
ss. veldbed, -fles, ·keuke, -moes, -mots, 'pos, ·toch,
-woch enz.; kore-, rogge-, terreveveld enz.
veldbaoj*, m., -s = veldwachter: de - mOs tosse
beije kamme.
veldbouquet, veldboeket, 0., -boekette = bouquet
van veldbloemen: e - van aUe meugelike blOmme
sWnt op taofel.
velder*; veldere*, z. v i Ide r; veIl e n I.
veldvrueht, veldvrooh, v., -vroohte: 'ne landbouwer
dee van z'n veldwochte of liever van z'n wochte
sprik, meint daomet z'n graone.
veldwaehter, veldwachter, m., os: de bOrregemeister
sjikde z'n polliesie d'rop oof in de vorrem van 'n aajd
veldwechterke; z. ook vel d b a 0 j"'.
velen, fele = verdragen: get, iemes neet kinne - ;
z. ook fa 1 e n.
velerhande, vaolderhan, bn. = veelsoortig: - leefMbbers.
velerlel, vaolderleij, bn. = veelsoortig: - kleure;
-ervaring.
velet*, z. voilette.
velg, vellig en velling, v., -e: de band leep leeg en heer
rijjde op de - .
I veUen, velIe en veldere, bn. = van vel, bont: 'ne
velle of 'ne veldere mantel.
[ve:lIe; veIdere]
II veIlen, velIe = a) doen vaIlen: 'ne boum - ; b) uitspreken: 't doedvOOnis woort geveld en dadelik voltrokke; nog: met gevelde bajonette = horizontaal
gericht.
Opm. velie in bet. a gwl. umkappe, umhouwe.
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VELOCIPEDE
veloeipede, velocipede, m., -s met fro uitspr.: 'ne
sjeresliep op de luip, reep Pieke, wie '1' 'ne - veur
d'n ierste kier zaog.
Bijv. fillesepaed,flissepaed.
Opm. Het woord is thans geheel verdrongen door
fiets.
velours, vloer en floer, m., vluurke = a) fluweel:
Ingelse - ; 'ne kTaag van - ; b) verkl. fluwelen
strookje, lintje: met e vluurke in hiiJ}r haor.
afl. vloere (bn.).
velvet, velvet, o. en m. = fluweel.
eng. velvet.
velvet
veJDiddag*, -morrege*, -naeh*, z. van mid d a g.
venljn, venijn en (vero.) venien, o. = vergif; fig.
laster: 'n toej vol - .
afl. venijnig.
Opm. venijn en venien worden hoe langer hoe meer
vervangen door vergif.
venkel, l, vinkel, m. = bekende plant met specerijachtige smaak: in d'n hoof greujde get -.
ss. vinkelolie, -water.
2, funkel, z. fu n k e 1* I.
venster, vinster, v., -s, vinsterke = a) raam met
glasruit: de roet van 'n - ; e paar -s mie aon 't hoes
zouw beter zien; dat is 'n roet oet 'n - = een klein
verlies; es iech e vinsterke in m'n hart hej = indien
men in mijn binnenste kon lezen; b) de glasruit
alleen: d'n hagel sloog tege de -s; 'n nuij - inzette;
c) de opening zonder de glasruit: heer sprong oet de
- in d'n hoof; in de -ligke; gooj 't pepier oet de - .
ss. vinsterbaank, -beurstel, -gardijn, -glaas, -latej,
-roet, -slaag; daak-, kelder-, torevinster.
vent, vent, m., -e, vensje: 'neflinke, goje - = kerel,
man; 't is geine koeje - ; ong. iech vertrouw dat
vensje neet; niet ong. e slum vensje.
[vent; vente; vensje]
venten, vente,vende, gevent (gevende) = (langs
de huizen) te koop aanbieden: met potloejer en rijjstartele - .
afl. venter.
vente heeft in aIle vormen sleept.
ventiel, ventiel, v., -e, ventielsje = lucht-, gasklep:
dao moot 'n nuij - in de vdorband van de fiets.
ver(-), onbeklemtoonde vorm van viiOr- en veurin ss.
ver(re) (-), gwl. wied(-)*; z. w ij d. In uitdr., afl. en
ss. komt voor veer, vere b.v. van vere, verekieker,
veerte.
verachten, verachte, verachde, verach: 't gevaor moot
me neet - ; verach d'n erreme neet.
afl. verachter, verachting, verachtelijk(heid).
veraifrontere*, veraffr6nteerde, veraffr6nteerd =
smadelijk bejegenen, beledigen: ze voolt zich neet
gefroisseerd, meh hiel erreg veraffrOnteerd.
veraffrontere contaminatie uit affT6nteTe en verachte;
verg. verekscuzere, verasserere.
verarmen, vererreme, vererremde, vererremp (vererremde) = arm maken, arm worden: aalmoze geve
vererremp neet; die femilies zien sterrek achteroetgegange, sommige zien gaans vererremp; 'n vererremdefemilie.
afl. vererreming.
verarmoed, vererremeujd, bn., bw. = armoedig
(door achteruitgang): heer zuut '1' zoe - oet, iech
gluif neet, tot heer dao in de vreemde vdol gelok heet
gehad.
.
verarmoeden, vererremeuje, vererremeujde, vererremeujd = langzaam arm(er) maken, worden:
de maan woort ze btiiJnsje kwiet, z'n VT'OUW woort
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kTaank, dao kwaom haos gei geld mie in en zoe
vererremeujde ze stellekes.
afl. vererremeujing, vererremeujd.
verassureren, verasserere = verzekeren: tege brand
verassurere.
verassurere, contaminatie, verzekeren en aSflUreren.
verawwe(-)*, v e r 0 u d e ( - ).
verbaasd, verbaas, bn., bw., verbaasde; min of meer
als Hollandisme aangevoeld; z. v e r p 6 p z a k*
en verbazen.
verband. verband, 0., -e en verben = a) verbinding;
samenhang: dao is gei - in dat stok tosse de versjellende deile; get metein in - bringe; dat steit in
gei - ; b) zwachteling: met z'nen errem in e - ;
e - aonlegke.
[verband; verba:nde; verbe:n]
ss. verbandgaas, -liene, -middele, -watte.
verbazen, verbaze, verbaasde, verbaas (verbaasde);
min of meer als Hollandisme aangevoeld (evenals
de afl. verbazend, verbazing, verbaas) en gwl. met
andere woorden omschreven by. v e r p 6 pzak(ke)*.
verbedden, verbedde, verbedde, verbed = op, in een
ander bed leggen: de kraanke mOs um de week verbed
weurde.
verbeelden, verbele, verbeelde, verbeeld = a) de
voorstelling zijn van, het beeld vertonen van: dat
moot noe kuns - ; die teikening verbeelt 'n hoes;
b) zich voor de geest steIlen: iech k6s miech good - ,
wie die kerremis aofleep; de Mbs dich dat mer verbeeld = het bestaat alleen in je verbeelding; verbeel
dich, dee meint d'n ierste kier door z'n eksame te
k6mme; c) refl. verwaand zijn, vol inbeelding: die
nuij rieke -zich hiel get; wat verbeelt zich dee gek wel!
afl. verbeling.
.
verbeelding, verbeling en verbeelding, v., -e =
a) fantazie: in die daog, es de verbelingjeug en plaog;
dat gevaor besteit allein in d'n verbeelding; b) verwaandbeid, inbeelding: wat heet dee vent 'n verbeelding (van z'n eige); de verbeling is erreger es de
derdedaogse koors.
ss. verbeeldingskrach.
verbeiden, ongebr.; gwl. aofwachte, wachte op.
verbergen, verberrege, verborreg, verborrege = aan
het gezicht onttrekken: iemes, get - ; refl. Pieke
had zich in de kelder good verborrege.
[verberrege; verbo:rreg: verborrege]
verberregemenneke* = schuilevinkje, verstoppertje: laote ver - speule aon de Sint-Jaan.
verbeurdverklaring, verbiiordverklaoring, v., -e: met
- van al z'n geujer.
verbeuren, verbiiore, verbiiorde, verbiiord = verliezen: dee heet daomet de achting van de blirregers
veur good verbiiord; pand -.
verbieden, verbeje, verbooj, verboje: 't is streng verboje euver 't graas te loupe; d'n dokter heet 'm 't rouke
verboje.
verbijsterd, verbijsteren, verbijstering, ongebr.; vervangen o.a. door verp6pzak, verb6fkOnt, verp6pzakke.
verbljten, verbiete, verbeet, verbete = op zijn lippen, tong, tanden bijten om zich in te houden van
toorn, lachen, pijn; dikwijls refl.: iech mOs miech
- van 't lache, wie iech deen awwe zaog aonk6mme,
gekleijd wie 'ne paosos.
verblljf, verblief, 0., verblieve = a) oponthoud: e
laank - in d'n Dos had 'm 'n leverkrenkde beWrreg;
b) woonplaats: hoe heet dee tegeswoordig ze -?
ss. winteT-, zomeTVerblief.

VERBLIJVEN

verblijven, verblieve, verbleef, verbleve = verblijf
houden: heer verblijf in de zomer in Ulestraote.
ss. verbliefk08te, -plaots.
afl. verblie/.
verblinden, verblinne, verblinde, verblind = het
gezieht ontnemen: dat sjerrep leech verblinde miech
en iech k6s de weeg neet mie zien; overdr. met uterlike
sjien de luij -.
afl. verblinding.
verboikont*, bn. = verbaasd, verbouwereerd: en dao
stOnt iech noe, verpapzak, verba/Mnt! zoe get had
iech noets gezeen.
verbond, verb6nd, v., -e: FTaankriek en lngeland
slote same e - ; De AaTk van 't VerbOnd.
verborgen, verborrege, 1, bn. = onziehtbaar gemaakt; geheim: 'n - deuT; 'n - bedoeling; 2, 0.:
in 't - (of: veTborregene) weTTeke.
afl. verborregenheid.
verbouwereerd, verbouwereerd, bn., bw. = onthutst, ontsteld: alloerde d'n eine 0/ d'n andere nag e
bitteke - van d'n heimeliken angs; verg. de synoniemen verb6fk6nt*, verp6pzak*, diegewoner zijn.
verbranden, verbranne, verbrande, verbrand = door
het vuur doen verteren, doden, bruin worden, verzengen enz.: de lngelse verbTande Jeanne d' ATc;
gaw verbTande heer de bTeve; verbTand dooT de zoo;
naat hout verbTand neet gaw.
[verbra:nne; verbra:nde; verbrand]
afl. verbTanning.
verbreden, verbreije, verbreijde, verbreiJd = breder
maken: 'n straot -; dee stOp moot verbTeijd weurde;
refl. breder worden: doo verbTeijt zich de kenaal.
afl. verbTeiding.
verbreiden, verbreije, verbreijde, verbreijd = over een
grote ruimte uitstrekken: e nuijke -; dat nuijts
woort dadelik veTbTeijd; refl. die pT(i,fJtsjes veTbTeijde
zich wie langer, wie wijjlf1' = bekend worden.
afl. veTbTeijing.
verbreije*, z. ve r b red e n en v e r b rei den·
verbrijzelen, ongebr.; vervangen o.a. door in sWkke
sloon, verinneweTe.
verbroddelen, verbr6ddele, zw. = verknoeien: de
boel -; e sWk -.
afl. verbr6ddeling.
verbruid, verbruid, bn., niet zeer gebr.; gwl. vervangen door andere woorden; A.N. de boel verbruid hebben, Ma. verknoejd hiJbbe.
verbruiken, verbruke, verbruukde, verbruuk (verbruukde) = opmaken, vertere, opstoken enz.: z'n
hiel kappitaol -; vool gaas, benzien, olie -.
afl. verbTuuk; verbruker.
verbuigen, verbuige, verbuigde en verboog, verbuig
en verboge = anders buigen, uit de riehting brengen door buigen: de Mbs die stang gans veTboge;
als spraakkunstt. e wooTd -. Als spraakkunstt.
bijna altijd verbuigde, verbuig.
afl. verbuiging.
verdaeht, verdaeh, bn., bw. verdaehde = a} onder
verdenking; verdenking opwekkend: dat eliken daag
euveT de gTens goon, vin iech zier -; - van dee/stal;
e - hoes = bordeel; b} bedaeht: doo woore veer neet

0p-.
ss.-afl. verdachmaking.
verdaebte, verdaehde en verdaehte, m., v., mv. =
enkelv.: de - k6s me niks bewieze.
verdagen, ongebr.; gwl. oetstelle.
verdaolderijj*, v., -e = vergissing: bijj dee winkeleer
zien altied alderleij --e.

VERDIEPEN

verdaole (zicb)*, verdaole z., verdaold = zieh vergissen, een fout maken: es iech miech neet verdool,
dan Mb iech uuch gistere gezeen; veTdoolder uuch
neet, medam? (zich) verdaole is minselik.
verdoole = verdolen; Sehu. verdalen.
afl. verdaoling, veTdaolderijj.
verdaoUng*, v., -e = vergissing: ekskuzeert m'nhier,
't waos 'n klein -; bijj - leep iech 't hoes deneven in;
'n - is gein betaoling = een vergissing in de rekening kan hersteld worden, al is de rekening reeds
betaald.
verdedigen, verdeidige en verdiedige, verdeidigde en
verdiedigde, verdeidig, verdiedig = besehermen,
verwerven, opkomen voor: de stad woon verdeidig
door 't gamizoen en de biJTTegeTs; Tonia verdiedigden
'm met v(i,fJl VUUT; refl. heer kin zich zoe slech verdeidige, es ze 'm oonvalle; thans ook v e r d e dig e.
afl. verdeidiging, -diediging; verdeidigeT, -diediger;
(en thans ook ve r d e d i-).
verdediglng, verdeidiging en verdiediging, v., -e:
veUT de verdeidiging van de stad waore neet genag
tTappe aonwezig; thans ook ve r d e dig i n g.
verdedigingswerken, verdeidigings- en verdiedigingswerreke, mv.: de aw W ieker poort zouw es monumint
en gedachtenis oon de vreuger - stoon blieve; thans
ook v e r d e dig i n g s-.
verdekt, verdek, bn., bw., verdekde: 'n verdekde opstelling; zieh - opstelle = verborgen.
verdelen, verdeile, zw. = in delen splitsen en uitdelen: de kook -; 'n erre/enis -; de stumme waore
verdeild; refl. hijj veTdeilt zich de weeg in twieje =
splitst zieh.
afl. verdeiling.
vcrdenkcn, verdinke, vemaeh en verdoeh; verdaeh
en verdoeh = kwaad vermoeden van, aehterdoeht
hebben: 't is neet sjoen van miech, meh iech verdink
'm van deen dee/stal.
afl. verdinking.
verder; verdere, veerder; veerdere; gwl. wijjer, wijjere; z. w ij d ( e r ).
verderf, verderref, o. = ondergang: die slechte vrun,
dat waos ze -; in ze -loupe; tot ze -.
[verderref]
verdcrven, verderreve; gebruikelijker is bedeTTeve.
verdestruwere*, zw. = verwoesten, vernielen; z.
v e r t est ewe r e*.
verdeume*, z. v e r doe men.
vcrdid*, bastaardvloek: iech bin -, es 't neet woer is.
verdid eufeminisme voor verd6mp* of verdijjd*.
verdienen, verdene, verdeende, verdeend = a} mnnen, verkrijgen door arbeid, ambt: gTOO/ geld Mb
iech toen verdeend; veer Mbbe getoesj, meh iech Mb
op d'n toesj nog get verdeend; b} aanspraak mogen
maken op; reeht hebben op: dat limje verdeent heer;
ze - neet beter; strao/ -; dee get verdeent, moot get
Mbbe = loon naar werken.
afl. verdeenste.
verdicnste, verdeenste, v., mv. = enkelv. = a} het
loon, het verdiende: klein,gToete, bijjk6mmende-;
de - vaan de pottemennekes waOTe neet um euver te
stute; alles nao -; b} verdienstelijkheid: z'n gToete
- tegeneuver de stad sprik niemes tege; 'ne maan'van
afl. verdeenstelik(heid}.
verdiepen, verdepe, verdeepde, verdeep (verdeepde)
= a} dieper maken: de kenaal moot op St.-Pieter
verdeep (gwl. deper gemaak) weuTde; b} refl. zieh
ernstig bezig houden met: zich in de studie van de
gesjiedenis van MestTeech -; gaans in de aonsjou453

VERDIEPING
wing van 't landsjap verdeep, vergaot heer, boeveur
heer waos gekOmme; verdeep in gedachte = verzonken.
afl. verdeping.
verdieping, verdeping, v., -e, verdepingske = a) het
dieper maken: de - van de grachte um de stad waos
nudig; b) het zich ernstig bezighouden met: - in
de studie; c) hoogte-afdeling van een gebouw,
etage: heer woent op de twiede - (of: op't twiede);
'n hoes met drijj -e.
verdietsen, verdutse, verdutsde, verduts (verdutsde)
= duideIijk, verstaanbaar maken: venr 'n Mestreechter fruitvrouw is 't lestig um aon 'n Hollanse
mevrouw te -, wat ze te verkoupe heet; iech zal diech
dat noeins - .
verdijen, verdijje, verdijjde, verdijjd = vertikken,
weigeren te doen: dat verdijj iech; Bremer heet 't
verdijjd.
verdi:ibbels*, 1, bn. = vervelend, beroerd: nao Aoke
goon waos niks, meh dee -e pas; 2, bw.: - kaajd.
verdobbels eufeminisme voor verduiveld.
verdoemd, 1, verdomp, bn., bw., verdomde of verdommes, bn., bw. = eig. veroordeeld tot de helse
straf; bij uitbr. afschuweIijk, gemeen: zoe'ne verdomde (of: verdommese) ploert; dat is verdomp (of:
verdommes) gemein = zeer; 2, verdomp, tw.: wel
verdomp, bis diech dat?
verdoemen, 1, verdomme, verdomde, verdomp (verdomde) = a) eig. veroordelen tot de helse straf:
veur iewig verdomp in de hel; b) vertikken, weigeren: en dat - de kaolpoUers; en dat verdom iech
lekker; heer heet 't gewoen verdomp (te doen).
afl. verdommelik; verdommenis.
2, verdeume, verdeumde, verdeump (verdeumde):
(vero.) nein j6nges, geer weurt toch gesjore en deks
genog verdeump daobijj; ze wouwe zich neet veur hun
nissje -.
verdoemenis, verdommenis, v. = a) heIse straf; bij
uitbr. ondergang, verderf: in de iewige - ; loup nao
de - ; en jaowel, me geld is nao de - = naar de
bliksem; b) lichaam (plat): heer kreeg op z'n - ;
op zijj 1 of iech rijj dich tegen d'n -.
verdoen (zieh), verdoen z., verdeeg z., verdoon =
zelfmoord plegen: zeet zeker devaan, es iech Pieter
neet krijg, dat iech miech daan verdoon.
verdolen; verdomme(~)*; verdomp*, verdommes*, z.
v e r d a 0 I e*; v e r doe m e ( - ); v e r doe m d.
verdonkeremanen, verdonkeremaone, verdonkeremaonde, verdonkeremaond = verduisteren: dee
maan van miech, deen awwen daogeneet, heet 't geld
verdOnkeremaond.
verdoven, verdouve, verdoufde, verdouf (verdoufde)
= dof, minder hoorbaar, min of meer gevoelloos
a) maken b) worden: a) de dikke miJr verdoufde de
meziek; de pijn - ; verdouvende middele; b) met de
vaal waos iech iers e bitteke verdouf; stetlekes aon
verdoufde de meziek, de pijn.
afl. verdouving.
verdraaid, verdrejd, 1, bn. = a) verkeerd gedraaid:
e - sloot; 'n verdrejde sjrouf, krok; b) beroerd,
misselijk; vervelend (eufemisme voor verdomp):
dee -e vent heet miech dat veur d'n twiede kier gelap;
die -e kwestie van m'n verkezing. 2, bw. = zeer:
- vaol geld; - sjoen; 3, tw.: wel verdrejd (nog aon
touw) 1
verdraaien, verdrejje, verdrejde, verdrejd = a) anders draaien: ze verdrejde mer haor ouge, meh zag
niks; met 'n veTdTejde hand gesjreve; b) verkeerd
draaien en stukmaken: 't sloot hObste gaans veTdrejd;
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VERDUURZAMEN
mien waord mooste noe neet - = verkeerd uitleggen; 't Tech - ; c) weigeren te doen, vertikken:
de meidskes verdTejden 't, smorreges· vreug op te
stoon.
ss.-af!. rechsverdTejjeT.
af!. verdTejjing.
verdrag, verdraag, 0., verdrage = e - slete; dao is
koed - = ruzie.
verdriet, verdreet, o. = Ieed, smart; spijt: ze had
vaol - van de j6ngste; de deis hiiiJr bepaold -, este
weigers.
afl. veTdretig, verdTetelik.
verdrieten, verdrete, verdreetde of verdroot, verdrote = verdriet veroorzaken; afkeer wekken, verveIen: dat iewig tingele op dee piano begos us te - ;
't zal verdeT niemes -, wat ouch 't kOmmitee maag
beslete.
afl. veTdreet.
verdrietig, verdretig, bn., bw. = onaangenaam, lastig = wat e - werrek, al die nummerkes weer op te
zeuke; e - geziech; kiek neet zoe - = van verdriet
getuigend.
verdrijven, verdrieve, verdreef, verdreve = de vijjand woort verdreve van de PieteTsberreg = verjagen,
doen verdwijnen; die millesijn verdrijf de pijn =
doet ophouden; d'n tied woort verdreve met t6ppe =
doorbrengen.
verdringen, verdringe, verdrong, verdronge = wegdringen, van de plaats dringen: dat beriech verdrong
de dTeuvigheid; iech laot miech zoe mer neet - door
'ne koej6ng dee pas kump kieke = onderkruipen;
refl. de luij verdr6nge zich veur de winkels van de
slachters.
verdrinken, verdrinke, verdronk, verdronke = a)
door drinken verspilIen, opmaken: heer heet weer
z'nen hiele kejzjem veTdronke; b) in een vloeistof
inz. in het water omkomen, doen omkomen: de
sjipper zellef is verdr6nke; - veur tot heer water had
gezeen = voor de verleiding bezwijken, voordat ze
begon; de j6ng ketsjes moste ver meT - (gwl. verzoepe); refl. heeT heet zich verdronke.
afl. verdrinking.
verdubbelen, verdobbele, zw. = tweemaal zo groot
maken: de pries dee woort weer verdobbeld.
verduisteren, verduustere, zw. = a) duister(der)
(doen) worden: wolleke verduusterde 't leech van de
zan; um Us ore mooste veer - = lichtuitstraling naar
buiten verhinderen; stellekes aon verduusterde d'n
hiemel; b) gelden enz. achterhouden, achteroverdrukken: heer heet in die betrekking venr doezende
goldes verduusterd.
afl. verduustereer; veTduustering.
verduistering, verduustering, v., -e = het verduisteren in de bet. a en b: de - van de zon en de maon;
de - doorde van vief OTe saoves tot zeve OTe smorreges; verdach van - van 'nen oto.
SS. veTduusteringspepier; zons-, maonsverduustering.
verduitsen, z. v e r die t sen.
verduiveld, verduveld, 1, bn. = vervelend, beroerd:
dee -e vent; dat - gesjouw met die koffers; 2, bw.
= erg, zeer: - vervelend; dee kin - hel loupe;
3, two -I wat is dat sjoen; - nog aontouwl dao veel
iech in d'n drek met m'n vrouW.
verduld, verdold, bn., bw., tw., eufemisme voor
verdomp, verduveld: dee -e kerel, die -e tandpijn;
en - / of 't zoe mOs zien, iech kwaom 'm in de
Groete Staat tege.
verdutse*, z. ve r die t sen.
verduurzamen, ongebr.

VERGOEDEN

VERDUWEN
verduwen, verdouwe, verdouwde, verdouwd = verteren: datzwoeretekiniechneetmie-;fig. 'naffront-.
verduzeie*, verduzelde, verduzeld = doen duizelen,
bedwelmen: dun awwe maan woos gaans verduzeld
van dee vaal.
verdwalen, verdwaoie, verdwaold = verdolen, van de
goede weg afraken: in de Pieterse bos k6s me liech
- ; de kinder waore verdwoold, meh 'ne boer brach
hunop de gojeweeg; verg. v e r d a 0 I e (z i c h )*.
verdwenen brood, z. v e r d w ij n e n.
verdwijnen, verdwijne, verdween, verdwene = onzichtbaar worden, uit het gezicht wegraken: wie
heer e kTuusteike maakde, verdween de koeje geis; al
de zengers verdwene ein veur einenouchd'ndirrekteur
maakde zich oet de riezer; al de sente verdwene wie
snie veur de zan; nog: ver(d)wene broed = geweekte
beschuit met eierdooiers gebakken b.v. eijerkook,
verdwene broed, laot us dat neet vergete, dat waos pas
lekker ere! z. ook fl ewe neb roe d*.
all. verdwijning.
vereerd, z. vereren en verierlik*.
verekskuus, verekskuis en verekskuus, two = pardon: - m'nhier, wet geer SOmB, hoe Wielders woent?
verekskuzeren, verekskuizere en verekskuzere, zw.
= verontschuldigen: geer moot miech - mevrouw,
tot iech te laat bin gekOmme; refl. ze verekakuizeerde
zich met te zegke, tot ze noo de kerrek moos.
verenigen, vereinige, vereinigde, vereinig (vereinigde) = samenvoegen: de vereinigde legers; de Vereinigde Stoote van Amerika; alle stumme op zich = verkrijgen; ref!. dao k6s heer zich neet met - =
instemmen.
afl. vereiniging (vereinigingsleve).
vereren, veriere, verierde, verierd = eer bewijzen:
me veriert de Hellige die hellepe; iem. met e bezeuk
- ; z'nen hoeg verierde liermeister.
all. verierder, veriering.
verevet*, o. = het vet in de zijden de buik en de
nieren van het varken; reuzel, z. alb. biz. 448.
veri, verref, v., verreve; verrefke: witte, greun, roej
- ; de - welt neet druge.
ss. verreflaog, -pot, -waore, geel-, olie-, waterverref.
afl. verreve (ww.).
veriele*, z. v e r vel e n.
verflauwen, verflawwe, verflawde, verflawd of verfIajde, verfIajd = fIauw(er), minder worden: de
leefde is verflawd in die tien joor; d'n iefer neet loote
- ; et e paar beutremkes miejer, geer laot uuch te zier
- , hier keplaon.
afl. verflawwing.
verilensen, ongebr.; z. v e r S I a k k e*, ve r s 1 0 ej e r e*.
verlomfaaien, verfomfejje, verfomfejde, verf6mfejd
= verfrommelen, onooglijk maken: de mOs die
beuk, dat pepier neet zoe - ; verf6mfejd oetzien =
miserabeI, afgetakeld.
verl6tsje*, verf6tsjde, verf6tsj (verfotsjde) = verknoeien, bederven: de modis had de nuijen hood
gaans verj6tsj; bij uitbr. verkwanselen: in die oorlogsjaore woort mennig good stok verf6tsj veur get
eteswaor; verg. f 6 t s j e*.
veriraaien, ongebr.; verg. f r a a i.
veririssen, verfrisse, verfrisde, verfris (verfrisde) =
weer fris maken, verkwikken: drink e glaas trega
met sentroen, dat zal dich - ; e verjrissend winsje;
refl. verfris dich get met e bad, met get odeko16jn.
afl. verjrissing.
veriroezele*, verfroezelde, verfroezeld = verfrommelen (Breuls). Jaspar vermeldt verfroezjele.

verirommelen, verfr6mmele = kreuken, onooglijk
maken: dat gistere pas geplieseerde rOkske is gaans
verjrammeld, noeste 'n oor d'rop Mbs gezete.
vergaan, vergoon, vergingofverg6ng, verga(a)nge =
a) te gronde gaan; ophouden te bestaan: en 't sjeep
vergang met maan en moes! iech vergaon hijj van de
kaw = ik besterf het van de kou; huren en zien
verging us bijj dat spiktakel; b) voorbijgaan: d'n
tied vergeit te gaw, es me verleef is.
vergaodshaidere*, vergaodshaiderde, vergaodshalderd = beklinken, in orde maken: dat is allang
vergaodshalderd tiJssen us; z. gao d she II e r*.
vergeefs, vergees, bn., bw. = vruchteloos, nutteloos:
de deis vergese meujte; - inliechtinge vraoge.
vergeet-me-nietje, vergeet·me·nietsje, 0., os: ouge
met de kleur van -so Niet: vergeet-miech-neetsje.
vergelljk, vergeliek, o. = a) minnelijke schikking:
de pertijje in de rood kwaome eindelik tot e - ; b) het
vergelijken: die nuij kerrek? ze is nika in - met de
aw; dat is gei - = dat kun je niet vergelijken, dat
is onvergelijkbaar.
vergelljken, vergelieke, vergeleek, vergeleke = het
gelijke en ongelijke naast elkaar plaatsen om te
oordelen over overeenstemming en verschil: het
leve woort hijjin vergeleke met 'nen droum; die twie
zakes loote zich neet metein - .
88. vergeliekenderwijs.
afl. vergeliek; vergelieking.
vergemakkelijken, vergemekelike, vergemekelikde,
vergemekelik = gemakkelijk(er) maken: 't ekaame

-.

vergenoegd, ongebr.; verg. g e n 0 e gen.
vergete*, z. v erg e ten en ve r g i e ten.
vergeten, vergete, vergaot, vergete (afw. WW. o.t.t.
diech vergits, heer vergit, geer verget; geb. w. mv.
verget) = a) verzuimen iets te doen: ze had MOre brel op te zette; b) uit 't geheugen verliezen:
dat jaortal en ouch de naom van de stad bin iech gaans
- ; hel bekrete, gaw vergete = hevig zich uitende
smart gaat gauw voorbij.
[verg~te; vergaot; verg~te; vergi:ts; vergi:t; verge:t]
verg. v erg i e ten.
ss. vergeetbook.
afl. vergeetechtigheid.
vergeven, vergeve, vergaof, vergeve = a) vergiffenis
schenken: die behandeling had heer hoor allang vergeve; b) door vergif doden: ratte en muis - ; dee
sj6ftie heet al twiemaol geperbeerd, z'n vrouw te - ;
cj refl. zich - bijj 't randgeve van de kaaTte = verkeerd geven; ze heet zich - met laudanum = zich
vergiftigen.
afl. vergiffenis, vergeving, vergif; vergefelik(heid).
vergezeUen, vergezelle, zw.; gwl. akkampanjere.
vergieten, vergete, vergoot, vergote = storten, doen
stromen: vdOl troone - euver de jangste zoon ze
gedrag.
[verge:te; vergoo:t; vergo:te] verg. ve r get e n.
vergiettest, ongebr.; z. z ij j b a 0 r*, z e e f.
verglf(t), vergif, 0., vergifte = venijn; bij uitbr. iets
dat zeer nadelig, schadelijk is: - innumme; die
beuk, dat is - veur die jang kinder; verg. g i ft.
ss. ratte-, slange(ver)gif.
afl. vergiftig( heid); vergiftige.
vergissen, vergissing, ongebr.; z. v e r d a 0 I e*,
verdaoling*.
vergoeden, vergeuje, vergeujde, vergeujd = schade1008 stellen voor: de sjooj woort rejaol vergeujd; de
asseranaie heet alles vergeujd.
all. vergeujing.
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VERGOELIJKEN
vergoelijken, vergeujeIike, vergeujeIikde, vergeujeIik (vergeujeIikde) = verschonen: de mojer vergeujelik gewoenelik de foote van hiWre zooo.
afl. vergeujeliking.
vergol(-)*, z. vergulden.
vergossjele*, = vermorsen; z. gus s e 1 en.
vergrabbele (zieh)*, zw., gwI. oneig. = zich de vingers verbranden, zijn mond voorbij praten: dee
heet zich dao lielik vergrabbeld.
vergroeien, vergreuje, vergreujde, vergreujd = a)
door het groeien verdwijnen: dat lienteiken is noe
gaans vergreujd; b) verkeerd groeien: 'ne vergreujde
boum.
afl. vergreujing.
vergroten, vergrute, vergruutde, vergruut (vergruutde) = groter maken: laot dee foto - ; 'n angeUJk = groter voorstellen dan de werkeIijkheid; dee
mikroskoop vergruut handerdmaol; z. ook v e rg ru t e r e*.
ss. vergroetglaas.
afl. vergruting.
vergrutere*, vergruterde, vergruterd = groter worden, maken: de bevolleking vergrutert elik jaor; de
stasie - .
.
afl. vergrutering.
verguld, vergold, bn. = met goudverf, met een
laagje goud overdekt: e portret in 'n -e lies; z. vlg.
woord.
vergulden, 1, vergolle, vergoIde, vergOld = a) met
een Iaagje goud, met goudverf overdekken: laot de
lies opnuij - ; de pel - ; z. P i 1; b) 'n bIinkende
goudgians geven aan: de andergaonde z6n vergOlde
de rand van de wolleke.
ss. vergOlpensiel, -pepier.
afl. vergOller en vergolder; vergolsel.
2, euvergolle, euvergoIde, euvergOld = vergolle a.
verguldseI, 1, vergOlseI, 0., -s = bIaadje goudstof,
bladgoud, goudverf waarmee men verguldt: die
ieswegelkes waore vol beeldhoowwerrek en - .
2, euvergolsel, 0., -so
vergunnen, vergonne, vergonde, vergond = toe. staan, veroorloven; alderleij veurrechte -.
afl. verganning.
vergunning, vergonning, v., -e = verlof inz. om
sterke drank in het klein te verkopen: poonies
drage is gein sjan, dao hObbe veer - van; 'ne kaffee

met-.

verhaajd*, O. = houvast: dao hobste gei - aoo.
verhaaI, 1, verhaoI ofverhooI, 0., verhaole, verhole,
verhaOlke = verteIling, novelle, bericht: noe kump
't verhaol wie heer deen avvekaot had gepierd; ze
hObbe daobijj e gaans verhool bedach; ze doen zich
verhole, elle-Iaank.
.
2, verhooI, O. = a) vergoeding, schadeloosstelling:
es heer binne e jaor de boel heet verinneweerd, dan
hObste gei - mie op 'm; b) herstel van krachten:
de fekansie heet 'm good gedoon, heer is weer get op
ze - gek6mme.
verhaasten, verhaoste, verhaosde, verhaos = bespoedigen: datangeUJkmetz'nezoooheetz'nendoedverhaos.
verhalen. 1, verhaole, verhaolde, verhaold = vertellen, mededelen: heer wis dat aordig te -.
afl. verhaol, verhaoler, verhaoling.
2, verhole, verhaolde, verhaoid = terughalen: z'ne
sjaoj wis heer te - op z'n pechters.
afl. verhool.
verhangen (zieh). verha(a)nge, verhing of verh6ng
Z., verha(a)nge = zich ophangen: en toen in z'n
mizei'ie heet 'r Z. verhaange.
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VERHOGING
verhard, verharden, ongebr.; verg. h a r d.
verheerlljken, verhierIike, verhierIikde, verhierlik
(verhierlikde): Slivvenier - ; z. ook v e r i e r 1 i k*.
verheffen, 1, verheffe, verhefde, verhef (verhefde) of
verheve = omhoog doen gaan, dikwijIs refl.: dao
verhef zich de St.-Pietersberreg tosse Maos en Jeker;
dee zich verhef zal vernederd weurde; iemes is in d'n
adelstand verheve = hem is een adeIlijke titeI verIeend; iech zal m'n stum tege dat misbruuk - =
opkomen, protesteren tegen.
afl. verheffing.
2, verhuffe, verhufde (verhufde): Kuns, die'tmeis,
kans - hart en geis = omhoog voeren, veredeIen;
die taofel waos te Z'Woer, iech hOb miech verhuf, wie
iech ze wouw verplaotse = inwendig gekneusd,
vertild.
afl. verhuffing (vero.).
Opm. verhuffe is thans min of meer vero. behaive
in de bet. vertillen.
verheks*, bn., gwl. predikatief = verzot: heer is op de meziek; op 'ne jOng, e meidske - zien =
stapelgek op; boete waore ze - op z'n grappe; heer
is dao op - wie 'nen duvel op 'n errem ziel.
verhemelte, verhiemeIte, 0., os: dat errem keend heet
gei - ; z. ook g e hem e 1 t e, r a a k.
verheugd, verhaog, bn., bw., verhaogde = euver get
- zien; de verhdogde awwers puunden hunne trokgevande zooo; huur wie - in lach en vriWg d'n toene
valle; -leep heernao hoes; Z. v e r h e u gen.
verheugen, verhiioge, verhaogde, verhaog = bIij,
vrolijk maken: dat beriech verh(j,og miech boetegewoen; refI. euver dat oetstepke verhiiog iech miech;
iech verhiiogde miech erreg op deen aovend van de
Staar; dee zich 't mieste kaan - in de leefde van
hiWren eigeneer, is de bookvink.
afi. verhiWg; verhiWging.
verheure*, z. v e r h u r e n.
verhitten, verhitse = zeer heet, te heet maken; gwl.
refl. met het v. dw. verhits b.v. iech hOb miech get
verhits, wie iech dee berreg mOs opklummele.
afl. verhitsing.
Opm. In de eig. bet. van heet, heter maken, gebruikt
men gwl. verhitte of heit make (v. dw. heit gemaak); in fig. bet. komt verhitse niet voor.
verhitting, verhitsing, v., -e; in de zegsw. 'n kaw = kou door te grote hitte en sterke afkoeling
opgelopen.
Opm. In de eig. bet. van het heet, heter maken en de
fig. bet. gebruikt men gwI. verhitting.
verhoeden, verheuje, verheujde, verheujd = voorkomen: geUJkkig wis de k6tsjeer 't angelok te - door
nog d'n toum van ze peerd te snappe; dat maag
Slivvenier -.
afl. verheujing.
verhogen, verhuge, verhuugde, verhuug (verhuugde)
= a) opslaan vermeerderen: de prijze woorte haos
eliken daag verhuug; 't salaris - ; b) bevorderen:
d'n offeseer woort in rang verhuug en de lierling 'n
klas verhuug; refl. dee zich verhuug, zal vernederd
weurde = zich verheft.
Opm. In de eig. bet. hoger maken meest ophuge.
Naast verhuge hoort men ook verhoege.
ss. verhoegstok.
afl. verhufting, verhoeging; verhuugsel.
verhoging, verhuging en verhqeging, v., -e = a) het
verhogen: - van de prijze, van 't salaris, - van
temperatuur; heer heet nog aUied - = koorts; b)
verhoogd gedeelte b.v. vaneen vioer: de spreker
stOnt achter in de zaol op 'n klein -.

VERHONGEREN
verhongeren, verh6ngere, zw. = door honger om·
komen: ~ leten us haos - .
verhool*, z. v e r h a a l.
verhoor, verhuur, 0., verhure = ondervraging: 'tvan de getuige daorde wei 'n oor; d'n aongeklaogde
woort in - gen6mme.
verhoren, verhure, verhuurde, verhuurd = a) ondervragen: de twie getuige woorte neet tegeliek verhuurd;
b) een bede vervullen: Sli'IYVenier zal us (of: us
gebed) wei - ; c) refl. (niet zeer gebr.) verkeerd
horen: iech Mb miech verhuurd.
afI. verhuur; verhuring.
verhouden (zich), verhawwe z., verheel z., verhawwe
= in zekere betrekking staan: zich - wie twie tot
drijj.
afl. verhawwing; verhaajd.
verhouding, verhawwing, v., -e = onderlinge betrekking tussen: aUes nao - ; die beloening steit in
gein ~ tot z'n verdeenste; de - wsse maan en vrouw
waos slech = verstandhouding.
verhouskatere*, verhouskaterde, verhouskaterd =
zoek maken: boe Mbste noe weer d'n hamel verhouskaterd?
verhouskatere, verwant met verhuizen (verg. Ma.
houze) met komisch gevormde uitgang?
verhovaardigen (zieh), verhoeveerdige z., zw.: zich
op z'n aofkOms, ze geld - = hovaardig zijn op en
dat tonen; ook: v e rho e vie r dig e.
afl. verhoeveerdiging, verhoevierdiging.
verhuiswagen, verhuiswageI, m., os: de - steit veur
de deur; 'ne - z6nder rajer = een zeer dikke vrouw.
verhulzen, verhuize, verhuisde, verhuis (verhuisde)
= a) de inboedel van anderen overbrengen: wee
zal diech -'I b) van woning veranderen: veer verhuisde in aprel; drijjmaol verhuis, steit geliek met
ins aofgebrand.
ss. verhuisbieljet, -koste.
afl. verhuizer, verhuizing; geverhuis.
verhure*, z. v e rho r e n.
verhuren, verheure, verheurde, verheurd = in huur
geven: ze verheuTde hdiJr hoes aan de biJrregemeister
venr (of: tege) doezendgOlde per jaor; koutse - waos
vreuger e winsgevend bedrief; refl. zich verheure es
kookmaog bijj de pestoer; verg. v e r m e i j e*.
ss. verheurkentoer.
afl. verhenrder, verheuring.
verhuur*, z. v e rho 0 r.
verierlik*, bn., bw. = vereerd: doo woos heer ziermet.
verierlik, bijv. van verhierlik.
verijdelen, ongebr.; vervangen o.a. door daen misWkke, e sjewke veurslete.
verjaardag, verjaordaag, m., -daog = veer viere hijj
euze meij, eder kaaf heet z'ne - = geboortedag.
verjaren, verjaore, verjaorde, verjaord = a) zijn
verjaardag vieren, jarig zijn: wienie verjoorste'l die
opperasie verjaort noe al = is al een jaar geleden;
b) rechtst. deen deefstal, dat vonnis is - = nlet
meer vervolgbaar, niet meer van kracht.
ss. verjaorfies, -pertijj.
afl. verjaoring.
verjeugdigen, verjaoge, verjaogde, verjaog (verjaogde) = jonger maken, worden: zoe gelok verjoog
iemes weer e jaor.
afI. verjdOging.
verjongen, verjunge, verjungde, verjunk (verjunkde): jong maken, worden: wat e nuij, verfrissend
leve aUes noe - deit.
Opm. verjunge schijnt tegenwoordig enigszins vero.

VERKLAREN
en wordt vervangen door verjdnge, verj6ngde, verj6nk (verj6ngde).
afl. verjunging, verjdnging.
verkalken, verkalleke, verkallekde. verkallek = tot
kalk maken, worden: de aojers die - met de leeftied.
afl. verkalleking.
verkeer, verlder, o. = a) omgang: met aongenaom
huselik - ; b) het gaan en komen: 's middags tege
twellef oor is 't - 't dTOkste; c) gemeenschap van
mensen, steden, landen: e geregeld - van Treech
met 't Belsj en 't Rienland.
ss. verkiersagent, -middel, -weeg; loch-, posverkier.
verkeerd, verkierd, bn., bw. = a) omgekeerd,
averechts: dat is doo in hoes de --e wereld, de
kinder make dao aUes oet en de awwers mote mer
kOntent demet zien; b) onjuist, vals, niet goed: --e
meininge d'rop naohawwe; iech Mb diech - verstande; dat pakste gaans - aon; nog: dee jOng is
- = deugt niet, is slecht, bedorven; z. ook v e rk e e r d e.
afI. verkierdigheid, verkierdheid.
verkeerde, verkierde, 1, m. -v., my. = enkelv.: de
Mbs de - veur = je vergist je in de persoon; 't is
geine - = is geen kwaje vent; 2, o. = het slechte:
't - van die handeling zOlste gaw genog merreke.
verkeren, verkiere, verkierde, verkierd = a) omgang hebben: heer verkiert met zier hoeg luij; boe
me met verkiert, dao wenrt me met ge'ierd; b) zich
bevinden in: in slechte umstandighede, in levesgevaor -; c) veranderen: leefde kin in haat - ; 't
kin-.
afl. verkierd, verkiering.
Opm. verkiere bet. a. dikwijls vervangen door
frikkentere, bet. c door anders wenrde.
verkering, verkiering, v., -e = vrijage: heet ze al -'I
- Mbbe met 'nen deendeT.
verkies(e)Jijk, verkeselik, bn. = de voorkeur verdienend: 't is -, totste nog 'n week toesblijfs.
afI. verkeselikheid.
verkiezen, verkeze, verkoos, verkoze = a) uitkiezen,
de voorkeur geven: veer verkoze te voot te goon;
b) wensen, willen: doeg wieste verkees; alles good en
wei, meh dat bOOnsje verkees iech neet; c) door keuze
aanwijzen, benoemen: heer is verkoze tot lid van de
gemeinteraod; tot prizzedent - .
Opm. verkeze wordt inz. in bet. c dikwijis vervangen door keze.
afI. verkezing, verkeselik.
verkiezing, verkezing, v., -e = het verkiezen: handel
noo - = naar believen, vrije wi!; de --e (of: kezinge)
Mbben in juli plaots = door keuze aanwijzen van
leden v. e. vertegenwoordigend lichaam.
ss. verkezingsartikel, -maneuver, -program, -propaganda; prizzedents-, stooteverkezing.
verklndsen, verkinse, verkinsde, verkins (verkindse)
= worden, handelen ala een kind: deen awwe moon
is goons - ; biste verkins = ben je niet goed wijs?
verkiappen, z. v e r k 1 e t sen.
verklaren, verklaore, verklaorde, verklaord = a)
klaar, helder maken: 'n Mestreechse oetdrOkking. - ;
verkloorende oonteikeninge; 'n menjelike som dudelik
- ; refl. zich naoder - = verduidelijken wat men
gezegd heeft, bedoelt; b) min of meer plechtig
zeggen, te kennen geven: iemes aon moord en deefstal sjOldig - ; Onder eid verklaorde heer, tot 'r
nOrreges van ooJ wis; d'n oorlog woort verklaord;
refl. zich veur e veuTstel - = te kennen geven dat
men er voor is.
afl. verklaorder, verklooring.
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VERKLARING
verklaring, verklaoring, v., -e, verklaoringske =
a) uitlegging: van z'n oofwerdgheid gaof heer gein - ;
b) pleehtige aanzegging: de - van d'n oorlog kwaom
Onverwachs; nog: de -e van de getuige = getuigenissen.
ss. getuige-, oorlogsverklaoring.
verkleden, verkleije, verkleijde, verkleijd, gwi. reft.
= (zieh) anders kleden inz. vermommen met vastenavond: ze verkleijde Mor d6chterke in 'n tiroolderse; de aw medam Sitsewinkel had rdch nog verkleijd in e mooswief; riek en errem, verkleijd en
Onverkleijd, alles trok door de straote ofnoo de kaffees.
Opm. In de bet. van van kleren veranderen zegt
men gwi. zich umkleije.
verkleder, verkleijder, m., -s = vastenavondgek,
gemaskeerde: 't meidske lachde van plezeer, wie 't de
-szaog.
verkleinen, verkleine, zw., gwl. verklein(d)ere, zw. in
overdr. zin = doen verminderen, verminderen in
grootte, aanzien, stand: 'n foto verkleine; iemes z'n
verdeenste verklein( d)ere.
afl. verkleining, verklein(d)ering.
verklendere*, verklenderde, verklenderd = verspillen: aon dat werrek verklendert me z'nen tied.
verklendere < verklennere < verklenere = verkleinere?
verkletsen, verkletse, verkletsde, verklets = a) verklappen: de boel-; b) bederven, doen mislukken:
de broelof waor verklets en goje mod waos deur.
verkleumen, z. vIg. woord.
verkliemere*, verkliemerde, verkliemerd = (ver-)
kleumen: gaans verkliemerd in de kaw kamer, ginge
vernao hoes.
verklikken, ongebr.; vervangen o.a. door verkletse.
verkl6mmele*, verkl6mmelde, verkl6mmeld = verklungeIen; z. k 16m m e 1*.
verkniezen, 1, verknijze, verknijsde, verknijs (verknijsde) = wegkwijnen door hartzeer: umstreeks
vastelaovend wooTten hMr twie katte gestole en dao
euver heet noe dat good rdelke rdch goon - .
2, verkneze, verkneesde, verknees (verkneesde):
daag in, daag oet zaot ze zich te - in Mor kemerke.
verkoop, verkoup, m., verkuip: de - van 't hoes door
de notaris heet deze week plaots; 'ne groete hawwe.
ss. landerijje-, sjelderijje-, veurverkoup; z. ook a fverkoo p.
verkopen, verkoupe, verkoeh, verkoeh = a) qverdoen tegen zekere prijs: 't hoes is deur verkoch; e
paar roje land mote - , um de belastinge te betaole;
b) ten beste geven, debiteren: sjuinse kal - ; verkoup miech noe gein leuges; nog: iemes ein - =
beetnemen.
ss. verkoupakte, -lokaal, -pries.
aft. verkoup; verkuiper.
verkoper, verkuiper, m., -s = iem. die verkoopt;
winkelbediende: de kuiper van 't hoes, neet de betaolt 't sjriefgeld; dee zoon van MOm hOllep noe in
de winkel en dat is 'ne gebore - .
aft. verkuiperse (= verkoopster).
verkorten, verkorte, verkortde, verkort = korter
maken: dat verkort d'n tied get; de z(Jrreg - ze leve.
aft. verkorting.
verkouden, 1, verkajd of verkawwe, bn. = een kou
hebbend: zwoer verkawwe rden gewoorden door in d'n
trek te rdtte; de zuus zoe verkajd oet.
all. verkajdheid.
2, verkawwe zieh, verkawde of verkajde zieh, verkajd en verkawwe = een kou vatten: in de St.458

IIIVERLATEN
Pietersberreg hOb iech miech gistere verkajd (of:
verkawwe).
verkreuk( ellen, verkrunkele, verkrunkelde, verkrunkeld: de verkrunkels miech m'ne sjollek = vol kreukeIsmaken.
verkreupeld, verkroppeld, bn. = krom, seheef gegroeid: de jOngste, dat is zoe klei - dingske; e paar
-e dennebuim stante in d'n hoof.
verkrijgen, verkriege, verkreeg, verkrege = (met
inspanning) bekomen, verwerven: indelik heet 'r
verkrege, wat 'r zoe lang heet verlank; iech kos 't neet
van miech - , um 'm met leeg han te laote goon.
verkroppeld*, z. ve r k r e u pel d.
verkroppen, verkroppe, verkropde, verkrop (verkropde) = smoren, verstikken: met 'ne verkrlJpde
keek snapde ze zich aon hdiJm vas veur neet te valle.
verkrunkele*, z. ve r k r e u ken.
verkruse (zieh)*, verkruusde z., verkruus = zieh
ergeren; zonder veel resultaat ingespannen met
iets bezig zijn met een gevoel van ergernis; iech hob
mich d'n hielen aovend verkruus met 't zeuke nao
de oplossing van die Onmeugelike somme.
verkuiper(se)*, z. ve r k 0 per.
verlaat, verlaot, o. = hoop, vertrouwen: (gei) hObben op = zieh (niet) kunnen verlaten op; op dee
is gei - = je kunt niet vast op hem rekenen.
verlagen, verliege, verliegde, verlieg (verliegde) =
a) lager maken: de prijze, de belastinge - ; b) oneer,
sehande aandoen: d'n draank verlieg de mins; iech
weit, wie de ambiesie 't hart verlieg; reft. rdch - tot
't aonnumme van geld.
aft. verlieging.
verlammen, verlame, verlaamde, verlaamp (verlaamde) = lam maken; lam worden: dat beslaag
heet 'm verlaamp aon de rechterhand; zoe'n OngelOk
verlaamp aIle energie; d'n errem geit op d'n duur
gans-.
afl. verlaming.
verlangen, 1, verlange, verlangde, verlank (verlangde) = begeren, wensen, eisen: erregnao defekansie
- ; wat verlangste van MlJr? iech verlang me geld
trlJk (te kriege).
ss. verlanglieske.
2, verlange, 0., -s = begeerte, wens, eis: e groet,
hevig - nao ze keend hObbe; op algemein - ; de -s
van 't publiek.
ss.leefdesverlange.
verlaot*; verlaote*, z. ve r1 a at; z i e h ve ria ten I en v e r I ate n III.
I verlaten (zieh), verlaote z., verleet Z., verlaote =
vertrouwen, kunnen rekenen op: op dee knech kin
iech miech - ; verlaot dich mer neet op wat ze dich
belaove; rdch op Slivvenier - .
aft. verlaot.
II verlaten (zieh), verlate Z., verlaatde z., verlaat
(verlaatde) = te Iaat komen, niet op zijn tijd
passen: iech hOb miech get verlaat, hiere! d'n trein
heet rdch 'n oor verlaat.
afl. verlating.
III verlaten, 1, verlaote, verleet, verlaote = a) weggaan uit of van: de stad (goon) - ; adie, m'n kamme·
mote, iech moot uuch goon - ; 't hoes waos door de
bewoeners - = de bewoners waren weggegaan;
b) aehterlaten; in de steek laten: heer mos vrouw
en kinder veur e jaor - ; God zal us noets - .
afl. verlaoting.
2, verlaote, bn. = aehtergelaten; eenzaam afgelegen: 'n errem - keend; 'n - straot; e - dorrep.
afl. verlaotenheid.

VERLATENHEID
verlatenheid, verlaotenheid, v. = a) eenzaamheid:
de - van die streek; b) het gevoel van aan zich zelf
overgelaten te zijn: heer wis neet wal te doen in
z'n-.

I verlating, verlating, v., -e = het te laat, later
komen, vertraging: 'n haaf oor -.
II verlating, verlaoting, v., -e = het verlaten, het
weggaan uit of van, het in de steek laten: mel van vrouw en kinder.
verleden, verleije, 1, bn. = vroeger, vorig: iech hUb
'm - week nog gesproke; - jaor; 2, bw. = laatst:
m'ne snijder zag - nog tege miech.
[verIeije]
verleef*, z. v e r lie f d.
I verlegen, verlege, bn., bw. = bedeesd, beschroomd:
bis, doeg toch neel zoe - ; e - meidske; ir. e - bufke
= een vrijpostig, brutaal iem.; heer is neet - veur
e good antwoord = heeft dit steeds gereed, is slagvaardig.
afl. verlegenheid.
II verlegen, verlege, bn. = bedorven door te lang
liggen: - waore; - wien.
verleggen, verlegke, verlag, verlag = op een andere
wijze, een andere plaats leggen, soms met de bijbet. dat het verlegde zoek is: de wisselwachter mOs
de wissel - ; de Mbs me beijbook verlag, iech kin 'I
norreges mie vinde; de verlagde hejse heel 't meidske
tr(Jkgevoode.
verleidelijk, verleijetig, bn., bw. = geschikt om iem.
te verleiden, aanlokkeIijk: dat veurstel is wei - ;
de vurige vooke, boe de meidskes hun ouge - met
gleuje.
afl. verleijetigheid.
verleiden, verleije, verleijde, verleijd = a) op de
slechte, verkeerde weg brengen: e meidske - ;
iemes tot zun - ; b) verlokken: heer liet zich met 'ne
nate vinger - um e potsje beer te goon drinke.
[verlei:je; verlei:jde; verlei:jd] verg. v e r I eden.
afl. verleijeligheid; verleijer; verleijing.
verleij(-)*, z. v e r lei d ( - ), v e r led e n.
verlengen, verlenge, verlengde, verlenk (verlengde)
= langer maken of doen duren: de rok get - ; de
fekansie mel twie daog - .
ss. verlengst6k.
afl. verlengbaar, verlenging.
verleppen, verlepsje, verlepsde, verlepsj (verlepsde):
verlepsjde b16mme; niet zeer gebr.; z. v e r s I a kk e*, v e r s I 0 e j e r e* en v e r I e t* II.
verlere*, z. v e r lie zen.
verleren, verliere, verlierde, verlierd = afleren: ze
Meslreechs heet heer in Amerika nog neet verlierd.
Opm. Naast verliere ook aofliere, zw.
I verlet, verlet, o. = uitstel, tijdverlies: z6nder -;
z. ook v e r let ten.
II verlet* en verlet*, bn. = verzwakt, dof geworden:
't veugelke z'n uigskes waoren al -, ze googe aon 't
verdrejje; de boer dee ze kore, verdruug en -, al
meinde verlore, dee zuut 't gered.
verletten, verlette, verletde, verlet (verletde) = tijd
verliezen; verzuimen: bliefnog get, de hUbs toch niks
te - ; iech hUb niks verlCt.
afl. verier.
verleve*, z. v e r lie v e n (z i c h).
verleze*, z. v e r lie zen.
I verliehten, verliechte, verliechde, verliech (verIiechde) = helder maken, van licht voorzien; illumineren: de kamer, d'n hoof - ; de vinsters waore
neel verliech; de stad - = illumineren; fig. de ver-
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liechde Mrregers, e verliech verstand = ontwikkeld.
afl. verliechting.
II verliehten, verliechte, verliechde, verliech (verliechde) = minder zwaar maken: iemes z'n zorreg
- ; heer voolt zich gaans verliech, wie heer dat huurde;
mel e verliech hart ging heer nao hoes.
afl. verliechting.
I verlichting, verliechting, v., -e = het verlichten I;
kunstlicht: de - van d'n trap; de - van de stad
met gaas; ook fig.
II verlichting, verliechting, v., -e = het verlichten
II; opbeuring, steun, hulp: dat beriech waos 'n hiel
- veur die errem mojer; 'ne zoch van - ging oet de
inwoeners op, wie ze de belegereers zaoge wegtrekke.
verliefd, verleef, bn., bw., verleefde = met liefde
vervult: 'I jook waos - op 't dochterke van 'ne rieke
brouwer; e - koppelke; met verleefde ouge keek heer
nao 't meidske; ze keke zich zoe - aon, es of ze pas
getroud waore. Ais zn. verleefde, m.-v., my. =
enkelv.: de twie-.
afl. verleefheid.
verliere*, z. ve r I ere n.
verlies, verluus, 0., verluze, verluuske = het verlie zen, kwijtraken, derven: 't - van z'n awwers al
op jooge leeftied; dat mOs heer belaole met 't - van
'n oug; dee kinneet tege - (of: verlere), es heer kaarl;
e - van doezend golde.
[verhlus; verhlze; verluuske]
ss. verluuspos.
verlieven (zieh), verleve z., verleefde z., verleef (verleefde) = verliefd raken: d'n awwe Loerjas verleefde zich op e keend van zevetien jaor; z. ook v e rIi efd.
verliezen, verlere en verleze, verloor en verloos, verlore (afw. ww.v. o.t.t. diech, heer verluis) = kwijtraken b.v. door een ongeluk of door achteloosheid:
z'nen hoessleutel heet heer debijj verlore; dao zouste de
verstand, de gedOld bijj - ; iech verleer dao niks bijj,
allein gel tied; z. ook v e rio r e n.
afl. verleerder, verluus.
verliezer, verleerder en verlezer, 00., -s: de -s trakke
e lielik geziech, wie ze masle betaole.
verlijden, een akte verIijden, Ma. 'n akte passere.
verloochenen, verluichene, verluichende, verluichend = niet willen kennen: diech, m'ne beste
vrund, dee miech noets neet verluichende, zouw iech
noe - ; in veur- of tegespood, noets zal 't zich -,
't aajd Mestreechter blood = zal steeds zijn (goede)
aarddoen kennen.
verloofd, gwl. geangazjeerd; z. v e rio v e n.
verloop, verloup, 00.: nao - van tied = voorbijgang:
'I - van de krenkde = gang en afloop.
verlopen, 1, verloupe, verleep, verloupe = a) met
lopen doorbrengen: de verlOps e paar oor mel van 'I
ei kentoer nao 't ander te goon; b) voorbijgaan: d'n
tied, de ore, de jaore - ; c) afnemen, verminderen:
de zaak verlOp zoe steUekes; d) refl. verdwalen: dee
heet zich dao in die Mskes - ; z. ook 2, b.
afl. verloup.
2, verloupe, bn. = a) voorbijgegaan: de - week;
de -n intres; b) verdwaald, afgedwaald; fig. verliederlijkt: bring dee -n Mnd mer nao 't asiel; e suzjet; c) verminderd, sterk afgenomen: 'n -zaak.
verloren, verlore, bn. = a) kwijt, tenietgegaan: 'tbook is terech; 'I is 'ne - maan = niet meer te
redden; - goon, rake; b) vergeefs: - meujte doen;
in e - ougenblik = zonder waarde; c) verliederIijkt: de parabel van de Verlore Zoon; nog: rich verlore loupe = verdwalen.
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veriossen, verlosse, verlosde, verlos (verlosde) = vrij
maken, redden: iemes oet de gevaangenis - ; Slivvenier heet us verlos oet de slaovernijj van d'n duvel; de
rielkes oet 't vagevuur - met beije en aalmoze.
afl. verlosser; verlossing.
verloten, 1, verlotere, verloterde, verloterd = door
het lot doen toewijzen: Onder de oplossers weurd e
beijbook verloterd.
2, verlote, verlootde, verloot (verlootde): van alles
woort dao verloot.
afl. verloting.
Opm. verlotere begint te verouderen.
verloven (zleh); verloving, gwl. rich angazjerej
angazjemint.
I verluehten, verluuchte, verluuchde, verluuch (verluuchde) = verlichten I.
IIverluehten (zieh), verluuchte z., verluuchde z., verluuch (verluuchde) = zich inwendig kwetsen door
te zware voorwerpen op te heffen; vertillen: iech
hOb miech verluuch met die zwoer taofel te verplaotse.
verlustigen (zieh), verlostige z., verlostigde z., verlostig (verlostigde) = zich opvrolijken, zich amuzeren: ze verlOstigde rich met doonse en keigele op
nummer ein op de Bleikerijj.
afl. verlOstiging.
verluuehte*; verluus*, z. v e r I i c h ten I en II;
verlies.
vermaard(held), ongebr.; o.a. vervangen door
meus(heid) ofverneump(heid); z. ve r n 0 e m d.
vermaken, vermake, vermaakde, vermaak (vermaakde) = a) anders maken: dee rok moot gaans
vermaak weurde; b) legateren: al die geujer woorte
aon de kerrek vermoak.
Opm. In de bet. van amuseren, verlustigen, komt
vermaak, vermake, vermakelik, rich vermake weI
voor, maar o.i. onder A.N. invloed.
vermallesjeerd*, bn., bw., two = verwenst, vervloekt: moot iech miech laote koejOnere door dee
vermallesjeerden hOOd 'I Aoch, wat 'n -e gawdeve! - /
iech bin, veur oet me vel te springe.
vermallesjeerd <fro mal McM = ongelikt.
vermanen, vermaone, vermaonde, vermaond = aansporen, opwekken inz. tot beterschap, waarschuwen: veer wellen uuch nog ins - : plezeer mer neet
boete de sjraom.
afl. vermaoner, vermaoning.
vermaning, vermaoning, v., -e = aansporing, opwekking inz. tot beterschap; waarschuwing: gein
- hollep get, de jOng wouw neet luustere.
vermassaereren, vermassakkrere of vermassakkere,
(-kere = -kara) zw. = vernielen: de bod - ; 'n
simfonie - = geheel verknoeien; de hiibs de boel
vermassakkerd.
vermeerderen, vermierdere, zw. = doen toenemen;
toenemen: dat alles vermierderde de vraog nao gooj
woeninge; dike maond vermierderde de koste en eliken
daag de zOrreg.
afl. vermierdereer; vermierdering.
I vermeije* en vermeje*, vermeijde, vermeijd en
vermeejde, vermeejd = verhuren van dienstpersoneel; Z. een voorbeeld van het gebruik bij knecht;
verg. me i j pen n i n g*, me e g v e r m e ijerse*.
II vermeien (neh), in de bet. van verlustigen ongebr.; gwl. rich ammezere; verg. v e r m a ken.
vermeje*, Z. ve r m e i j e* en ve r m ij den.
vermicelli, fer(re)mesjel en vermisjel, m.: de - is get
mUf gewoorde en heer ruuk nao de kamfer.
afl.fer(re)mesjel-, vermisjelfebrik, -sop.
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vermljden, vermijje, vermijjde en vermeej, vermijjd
en vermeje = ontwijken, schuwen: sedm iech gehuurd hOb, tot 'r verdach is van opliechting, vermijj
iech 'm; e neet te - 6ngelOk; veer mote - te spreke
euver dat angazjemint.
afl. vermijjing.
vermlnken, verminke, verminkde, vermink (verminkde) = van een lichaamsdeel beroven; stukmaken: wieviiol seldaote kOmme neet min of mie vermink oet d'n oorlog wok? e beeld - .
afl. verminking; verminkde (zn.).
vermlssen, (ver)misse, (ver)misde, vermis = missen,
kwijt zijn; niet terugvinden onder de doden en (of)
gewonden: iech (ver)misde al e poor daog m'n volpen
= niet kunnen vinden; ze (ver)misde hdiire maan
erreg bijj die gelegenheid = gevoelde met spijt zijn
afwezigheid; behalleve de twie doeje, de daartig
gewande, woorte nog twintig muon vermis; heer woort
lang vermis, noe hObbe ze 'm in de kenaal gevande.
afl. vermissing; vermisde.
vermoeid, vermeujd, bn. = moede door ins panning:
geef deen erreme vermeujde maan 'ne stool; ze waos
nao die wandeling erreg - .
afl. vermeujdheid.
vermoeien, vermeuje, vermeujde, vermeujd = moe
maken: d'n hielen aooend kaarte, dat vermeujt miech
te vdol; refl. m'n vrouw vermeujde rich met dat geMssels met die kinder zoe, tot ze geine voot mie k6s
verzette; veuraal uuch neet - , zag d'n dokter.
afl. vermeujenis, vermeujd, vermeujend.
vermoeiend, vermeujend, bn., bw. = moe makend,
Iastig: 'n -e reis; e - werrek; ore in de rijj stoon,
is rier-.
vermoffelen, vermOffele, zw. = verstoppen: boe hobste
dat book vermaffeld? Zieook ve r s t 6 m pel e*.
vermogen, 1, vermage, vermoch, vermoch = in
staat zijn tot: geine van us vermoch 'm tege te hawwe.
2, vermoge, 0., -s = a) gave, begaafdheid: deejang
heet gooj -s; b) kracht, macht: dat werrek geit booe
me - ; c) rijkdom, geld, bezit: ze - bedreug zeker
mie es 'n tOn.
ss. vermogesbelasting (soms: vermogingsbelasting).
vermommen, verm6mme, verm6mde, verm6mp
(verm6mde); (vastenavond) gwl. rich verkleije.
vermooien; vermooiing, ongebr.; Z. v e r s joe ndere*; versjoendering*.
vermoorden, vermaore, vermaorde, vermaord = gewelddadig van het leven beroven: door de bokkerijjers woort 't hoes in brand gestoke en woorte de
bewoeners vermaord.
afl. vermaording.
vermorsen, ongebr.; verg. m 0 r sen.
vermurwen, ongebr.; omschreven o.a. door iemes z'n
hart weik make.
vernaolessige*, vernaolessigde, vernaolessig (vernaolessigde) = door nalatigheid niet zorgen voor: iech
gluif. tot de awwers de opveujing get vernaolessig
hobbe = verwaarloosd.
vernaolessige = duo vernacWassigen.
vernemen, vernumme, vernaom, vern6mme = te
weten komen: van wee hObste dat vernOmme? iech
vernum duo zjus, tot 'tfies neet doorgeit.
verneuken, verneuke, verneukde, verneuk (verneukde) = bedriegen, beetnemen: ze hObben 'm dao
lielik verneuk; verneuk miech noe neet = hou me
niet voor de gek! dao biste met verneuk, met zoe'n
kraanke vrouw = daar zit je lelijk mee in, ben je
mee gesjochten.
afl. verneuker, verneukerijjj verneuketig.
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verneukeratiei, verneukratief, bn., bw. = niet geheel betrouwbaar; meestal niet ong. met de bijbet.
van: schalks, guitig: 't - geziech van 't meidske
k6s heer mer neet vergete.
verneukerd, verneukerd, m., verneukers = bedriegen: gluifstiech dee-1
verneuketig*, bn., bw. = verneukeratief, dat echter
minder plat is.
verneump*, z. ve r n 0 e m d.
vernielen, (sporadisch) vernele, verneeld, verneeld;
gwl. verrinnewere, vertestewere of een ander woord.
vernieuwen, vernuije, vernuijde, vernuijd = nieuw
maken, herstellen: de latte van de zjaloezie mote vernuijd weurde; 't hielal vernuijt z'n levenskrachte in 't
vuurbad van de gouwe zan.
afl. vernuijing.
vernis, fernies en vernies, m. en 0., fer-, vernieske =
de - is gaans devaan aof; e fernieske van besjaoving
= een dun laagje.
afl. fernieste, vernieste (ww.).
Opm. In de aardewerkfabrieken noemt men glazuur fer-, vernies en glazurenfer-, vernieste.
vernissen, fernieste en vernieste, fer-, verniesde,
(ge)fer-, vernies (-niesde): 'n sjelderijj opnuij - ;
de deur is klaor, ze moot allein nog (ge)fernies weurde.
Voor de bet. glazuren, z. de opm. bij vernis.
vernoemd, verneump, bn., verneumde = met ere
genoemd; geprezen: in 't drinke waos eus stad - ;
de verneumde ginneraol.
afl. verneumpheid.
vemonde*, bastaardvloek.
vernuft(ig), ongebr.; vervangen o.a. door inzjinjeus
(of: met fro uitspr. ingenieux).
verondersteUen, ver6nderstelle, zw. = aannemen:
laote ver ins - , tot heer geliek krijg, wat dan nog?
afl. verOnderstelling.
Opm. veranderstelle wordt dikwijls vervangen door
supozere, suppezere
fro supposer.
verongeIijken, ver6ngelieke, ver6ngeliekde, ver6ngeliek (ver6ngeliekde) = onrecht aandoen; onbillijk,
onrechtvaardig behandelen: heer veulde zich, en terech, verangeliek door die behandeling.
afl. ver6ngelieking.
verongelukken, ver6ngelokke, ver6ngelokde, ver6ngelok (ver6ngelokde) = (door een ongeluk) te niet
gaan, omkomen: twie maan zien verangeliJk bijj die
instorting in de mijn; 'nen trein, e sjeep kin - bijj
zoe'ne storrem.
veronniittige*, ver6nnottigde, ver6nnottig (ver6nnottigde) = a) verontreinigen, vuil maken: heer
heet de kamer gaans verannilttig met z'n voul dreksjeun; b) vuil worden, vervuilen: 't hoes ver6nnllttig
met die inwoeners.
verontsehuldigen, ver6ntsjoldige, ver6ntsjOldigde,
ver6ntsjOldig (ver6ntsjoldigde) = van schuld vrijspreken, verschonen: zoe gedrag is neet te - ; refl.
heer kaom zich - euver ze wegblieve = verschoning
vragen; dat liet zich neet - .
afl. ver6ntsjilldiging.
verontschuldiging, ver6ntsjoldiging, v., -e: heer booj
dadelik z'n --e aon; --e make = excuses.
verontwaardigd, ver6ntweerdig of -wierdig (-weerdig, -wierdigde) = in zijn waardigheid, gevoel van
eigenwaarde gekrenkt: de lang juffrouw kwaom hiel
verantweerdig nao vailre; - euver get zien.
verontwaardigen, ver6ntweerdige of -wierdige, zw.;
gwl. refl.
verontwaardiging, ver6ntweerdiging of -wierdiging,
V. = toornige ernst; blijkbare ergernis: ginneraole
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ver6ntweerdiging in de ganse naobersjap; dat waore
utinge van verantwierdiging.
veroordeelde, veroordeilde, m. -v., my. = enkelv.
= die veroordeeld, gevonnist is: de - woort in z'n
Mste ougenblikke bijjgestande door 'ne keplaon.
veroordelen, veroordeile, zw. = a) schuldig oordelen,
vonnissen: de boerejang woort ter daed veroordeild,
z'nen helleper tot twie jaor gevaangenis; b) afkeuren:
die handelwijs van d'n aonnummer veroordeilde eder
weldinkende.
afl. veroordeilde; veroordeiling.
verordineren, verordenere, zW. (-de- = -d;}-) = gelasten: op 16 September woort 't vollegende verordeneerd.
verouderd, verawwerd, bn. = oud(er) geworden; buiten gebruik geraakt: roevros is e-Mestreechs woord.
verouderen, verawwere, verawwerde, verawwerd =
ouder, oud maken; oud, ouder worden, in onbruik
raken: dat angelilk met z'ne zoon en ouch z'n krenkde
hilbben 'm erreg vera:wwerd; 't Mste jaor is ze sterrek
verawwerd; dat woord rampeno vera:wwert zoe stellekes aon.
afl. verawwerd, verawwering.
verpachten, verpachte, verpachde, verpach = in
pacht geven: d'n hoof in Wienansraoj heet 'r aon 'ne
boer oet Meerse verpach.
afl. verpachter, verpachting.
verpakken, verpakke, verpakde, verpak
in een
pak, in pakken doen: de ves woort toen nog neet in
ies verpak; sjoen verpakde sigare.
afl. verpakking.
verpakking, verpakking, v., -e = a) het verpakken;
hetgeen als verpakking dient: in 'n sjoen - ve'rsjikke; b) vero. kou: 'n - op de boors hilbbe.
verpave*, verpaafde, verpaaf = verdrinken, door
drinken opmaken; Z. p a v e*.
verpesten, verpeste, verpesde, verpes (verpesde) =
eig. besmetten met de pest; gwl. fig. bederven: de
joog - met slechte beuk; de staank van de riejool verpes de hiel kamer.
verplaatsen, verplaotse, verplaotsde, verplaots =
een andere plaats geven: 'n kas - ; deen amteneer
woort verplaots nao 't Zuije.
afl. verplaotsing.
verplegen, verplege, verpleegde, verpleeg (verpleegde) = verzorgen: de kraanke woort verpleeg door 'ne
Broeder oet Heerle.
afl. verpleegster; verpleger, verpleging; verpleegde
(zn.).
verpIieht, verpliech, bn., verpliechde = verschuldigd, gehouden: iech bin vaill aon 'm - ; - zien tot
get; - tot (of: te) betaole.
verpIiehten, verpliechte, verpliechde, verpliech =
als plicht opleggen, noodzaken: veer zililen 'm - te
betaole; refl. zich - eliken aovend te kamme kaarte;
zich - tot. .•
afl. verpliech; verpliechting.
verplichting, verpliechting, v., -e: veer welle gein - aon
dee mins hilbbe = dank schuldig zijn; ederein woort
de - opgelag te zwiege; z'n --e naokOmme = zijn
taak doen, zijn schulden betalen enz.; Onder -van.
verpopzak* en verbopzak*, bn., bw. = verbouwereerd: heer keek inins gaans verp6pzak; Braam waor
e bitteke verp6pzak; de verp6pzakde maan stOnt verweze te kieke en zag geine bOl.
verp6pzak = deelw. V. e. niet veel voorkomend
verp6pzakke dat identiek is met Rijnl. verbubbBuppsack = klein kind
sachen (= verbluffen)
(= Ma. poepzak); Schu. vermeldt als Ma. verpoepzakt, als Antw. verbobzakt, als Br. verpapzacht.
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VERRAAD
verraad, verraod, o. = trouweloze handeling; schennis van trouw: - tegeneuver ze vaderland.
ss. hoeg-, landveTTaod.
verraden, verraoje, verraojde, verraoje = a) trouweloos handelen tegen: z'n stad en ze land heet 'r
veTTaoje; b) uitbrengen, bekend maken: 't geheim
woort verraoje; d'n kleur veTTaojt dich (of: de verraojs dich door d'n kleur); veTTaoje weTTek = verraderij.
afl. veTTaojer; verraojerijj; veTTaojerlik( heid).
verrassen, verrasse, verrasde, verras (verrasde);
evenals veTTassing onder A.N. invloed en gebruik;
verg. r a s.
Ret gewone woord voor verrassing is surpries.
verrats*, verrets*, verrits*, two = uitroep van verbazing, eufemisme voor veTTek: veTTats! ze hobbe

d'n ierste pries, koechelde Stiene, die 't geval nog al
lollig v6nt.
verratse (zich)*, verretse*, verritse*, gwl. in de tegenw. tijd in zegsw. aIs: verratste (of: verretste, verritste dich) noe neet, b. V. verratste (dich) noe neet (of:
verritste dich noe neet) , hObste oets zoe'n kemedie
gezeen = zou je je niet bedoen! eig. verrek je nou
niet!
verre (van), van vere: van vere liek 't wel; z. ve r.
verrek, verrek, 1, bn., verrekde = a) beroerd: dee
veTTekde kerel, noe is 'r weer neet op tied; b) zeer
veeI: veer hobbe dao veTTekde lol gehad; 't is veTTek
(of: veTTeks) kaajd; 't moot dao veTTek (of: veTTeks)
aordig zien; 2, tw.: veTTek! bis diech ouch hijj!
verreke(-)*, Z. va r ken ( - ).
verrekesneutsje*, 0., gwl. mv., -s = de eikels van de
eikeboom; verg. den n e a p pel en e ike I: de
veTTekes vrete gere de -s, meh eikels loste ze neet.
verrekijker, verekieker, m., -s: met 'ne - k6s heer die
nuij staar good 6ndersjeije.
verrekken, verrekke, verrekde, verrek = a) ver-,
ontwrichten: m'nen eTTem hOb iech daobijj verrek;
iech hOb miech 'nen errem veTTek; b) sterven (plat):
de kins miech -, doedvalle; z. ook ve r r e k.
verreks*, Z. ve r r e k.
verret, viedel, 0., -e = a) een vierendeel van honderd
+ 1 = 26: e - proeme, eijer; b) een vierendeel van
een geslacht dier: e - verreke; z. ook vie r e ndel e n (= viedele*).
verriete*, verreet, verrete = verscheuren; dikwijis
refl. = vechtend elkaar mishandelen b.v. en zoe
mote zich dan 'n koppel haone verriete veur andere
hun lol; bij uitbr. kwaadspreken van elkaar.
[verriete; verreet; verrHe]
verrijzen, verrijze, verrees, verreze; uit het A.N.
inz. kerkelijke taal overgenomen evenals Verrijzenis: verg. r ij zen.
verrinnewere*, z. ve r r u i n ere n.
verrits*, Z. verrats*.
verroeren, verreure, verreurde, verreurd
in beweging brengen, bewegen: ze veTTeurde geine vinger;
refl. 't keend verreurde zich gein ougenblik.
verroesten, verroste; gwl. beroste; z. b e roe s ten.
verroffe, Z. v err <> f f e I e.
verroffele*, verrOffelde, verrOffeld = verslodderen,
slordig omgaan met en min of meer bederven: z'n
kleijer - .
Bijv. veTT6ffe*, verruffele*.
verrotten, verrotte, verrotde, verrot = rottende in
ontbinding overgaan: 't hout van de kis is gaans
verrot; veTTotde plaanke vorremde e soort brokske.
afl. veTTotting.
verruffele*, z. ve r r <> f f e I e*.
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verruilen, verruile; gwl. vertoesje; Z. v e r t u i sen.
verruineren, verrinnewere, zw. = vernielen, stuk
maken: verinneweer miech noe neet m'ne stool.
verrukt, ongebr.; vervangen o.a. door in ekstaas, in
de zevenden hiemel, uitdrukkingen die echter sterker zijn.
verruzele*, verruzelde, verruzeld = a) bladeren verliezen inz. van bloemen; veren verIiezen van kippen: die roeze zien gaans verruzeld; b) afgetakeld,
armoedig uitzien = wat zuut die nao hiioren trouw

verruzeld oet, 't is zjus 'n verruzelde hin; z. r uz e I e*.
I vers, veers, 0., veerze, veerske = a) versregel: ein
in veerze gesjreve besjrijving van Mestreech; b) gedicht van kleine omvang: Mestreechter veerskes;
c) genummerd onderdeel van een bijbelhoofdstuk:
Johannes 3, tiende -.
ss. veersregel.
ss.-afl. veerzemeker.
II vers, veers, bn., bw., veerser, veerste = a) niet
oud, pas gebakken, gekarnd, geslacht enz.: broed, -e boter, - vleis, -e eijer, -e ves; dat lik
miech nog - in 't geheuge; b) fris: laot get -e loch
ink6mme; 't ruuk zoe - nao 't 6nweer.
afl. veersigheid, veersheid.
versawwele*, z. ve r z a w wei e*.
versehaIen, versjaole, versjaolde, versjaold = geur
en kracht verliezen, smakeloos worden: de fles heet
opegestande en noe is de wien versjaold.
I verscheiden, versjeije, bn., telw. = vele, meer dan
een, verschillende: van dee VOTTem zien - tasse;
- Mestreechteneers waore koed euver dat stok in de
gazet; zelfst. van die luij zien 'r8 al - doed.
[versjeije]
II verscheiden, in de bet. van sterven ongebr.
versehelen, versjele, zw. = a) verschiIlen: dat versjeelt niks; b) schelen: dat kin miech niks -, wat de
luij zegke.
verscheuren, versjaore, versjaorde, versjaord = in
stukken scheuren: de kajees woorte bijj 't begin van
de fekansie versjiiord; z. ook k r i s tel i e r*; door
'ne liew versjiiord; wederkerig: de bieste versjiiorde
zich 6nderein = elkaar in stukken scheuren; verg.
verriete*.
versehiet, versjeet, O. = horizon, verte: in 't - zaog
me de kolemijne van op 't Belsj; dat hObbe veer nog in
't - = in de toekomst voor ons.
verschleten, versjete, versjoot, versjote = a) schietende verbruiken: heer heet al z'ne pollefer versjote
= eig.; fig. hij heeft geen pijlen meer op zijn boog,
is onmachtig; b) verbleken, verkleuren: dat blouw
stofke versjut gaw; Neleke versjoot van kleur, wie ze
dat hoort.
verschijnen, versjijne, versjeen en versjijnde, versjene = zich vertonen, te voorschijn komen: toen
versjeen hiior 'nen ingel; veur de reehter mote - =
komen; wienie versjijnt dat book = ziet het licht?
afl. versjijning, versjijnsel.
versehikken, ongebr. in de bet. van anders plaatsen;
gwl. anders ranzjere; Ma. versjikke = verzenden,
versturen.
verschil, versjel, 0., versjelle = onderscheid: tosse
zuinig en gier is e groet - ; dat maak gei - ; - van
meining euver hun kinder hadde ze noets.
[versjel met sleept.; versje:Ile]
verschillen, versjelIe, versjelde, versjeld; gebruikelijker is weI versjele (A.N. verschelen).
versjelle heeft in aIle vormen stoott.
afl. versjel.

VERSCHILLEND
versehillend, versjeIlend, bn., bw. = a) onderscheiden, van elkaar afwijkend: gaans -e verklaoringe
woorte daovaan gegeve; euver dee nuijen dirrekteur
woort zier - gesproke; b) meer dan een, verscheidene: -e dames vele flaw; zelfst. -e van de luij
gluiven 'm neet.
verschonen, versjoene, versjoende, versjoend = a)
refl. zich (trachten te) verontschuldigen: heer kaom
zieh - tot 'r neet op tied waos gekOmme; b) sparen:
van eur bezeuk wel ieeh in 't vervolleg versjoend
blieve, m'nhier; z. ook v e r s joe n de r e*.
Opm. In de bet. van van schoon linnen voorzien
niet gebr. tenzij onder A.N. invloed, gwI. in het
Ma. zieh verzuvere.
afl. versjoening.
versehot, versjoot, 0.; z. v 0 0 r s c hot.
versehrijven (zieh), versjrieve z., versjreef z., versjreve = een fout maken bij het schrijven: heer
heet zieh versjreve en sjreef doezend in plaots van
Mnderd.
afl. versjrieving.
versehrikken, 1, versjrikke, versjrikde, versjrik (versjrikde) = a) schrik aanjagen: de hObs mieeh lielik
versjrik met die vraog; b) schrik krijgen: foj! is dat
- ; 't versjrikde nejeerske veel haos van d'n trap.
2, versjrikke, versjrok, versjrokke = schrik krijgen: wie ze die versjijning zaog, versjrok ze.
Opm. Het betekenisverschil tussen het zwakke en
sterke versehrikken wordt niet aItijd gemaakt. In
beide gevallen ook refl. gebruikt.
afl. versjrikkelik(heid), versjrikking.
versehroeien, z. v e r s n err e k e* .
verschuilen (zich), versjuile z., versjuilde z., versjuild = verbergen: zich achter 'ne boum - .
verschuldigd, versjoldig (versjoldigde): de versjoldigde som woort puntelik trokbetaold = de nog te betalen som; veer zien 'm vaal dankbaarheid, aehting = verplicht.
versieren, versere, verseerde, verseerd = opschikken, verfraaien: de straot - met dennegreun en de
kamer met blomme.
afl. versering.
versj-*, Z. ve r s c h- en de vlg.lemmata.
versjendelere*, zW. = te schande maken, beschadigen: dao stont Meister van Sjromphem met z'n versjendeleerde k6nterbus; 'n ougenblik later kwaom de
peliesie met de gaans versjendeleerden Teun oetgezat
= toegetakeld, gehavend, verfomfaaid.
versjiit*, v., versjette, versjetsje of fersjet, v., fersjette, fersjetsje = eetvork: e zellevere mets en 'n
fersjet; vergOlde metskes en versjetsjes laogen op taofel; me vont z'nen eige lepel of versjet neve z'nen
telleur; 'n gooj fersjet = iem. die veel en met smaak
kan eten; nog (kaartspel): de vrouw (of: d'n hier)
zit in defersjet = wordt van twee kanten bedreigd.
versjet
fr. fourchette.
Bijv.for-, vorsjet.
Opm. Voor eetvork wordt bijna nooit vorrek (=
A.N. York) gebruikt; z. v 0 r k.
versjikke*, z. v e r zen den.
versjoendere*, versjoenderde, versjoenderd = mooier maken, vermooien: 'n hoes - ; gebruikelijker is
de afl. versjoendering.
versjoendering*, v., -e = vermooiing: dat deent allemaol tot - van de stad.
verslaan, versloon, versloog, verslage = a) overwinnen: de Russe woorte verslage; b) lessen: kawwen
tee versleit d'n doors.
afl. verslaag.
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VERSPIEDEN
verslag, verslaag, 0., versleeg = rapport, mededeling, bericht over den toestand, de toedracht van:
laote veer iers ins 't - aofwaehte; e sjriftelik, e
m6ndeling - doen, oetbringe euver.
verslakke*, verslakde, verslak (verslakde) = verflensen, verleppen: de blomme 'Zien al gans verslak;
met e paar verslakde roeze kinste dao neet komme
fillesitere.
verslakke van het in het Ma. verdwenen woord
slak = zonder veerkracht, slap. De Bo o.a. vermeldt verslakken = slap worden.
verslappen, verslappe, verslapde, verslap (verslapde)
= slap maken, slap worden: dat luijere verslap de
zenewees; d'n iejer begos te - .
afl. verslapping.
versleten, verslete, bn.; z. v e r s I ij ten.
verslijten, versliete, versleet, verslete = a) door het
gebruik doen slijten: die sjeun zolste neet gaw - ;
b) door het gebruik minder worden: die brook verslit met dat rotsje op de stool; 'ne verslete jus; de maan
is verslete = is oud, afgeleefd; c) houden voor: 'ne
boer is neet zoe sjt6m es boeveur dat men 'm verslit;
iemes - veur wat 'r is.
verslinden, ongebr.; vervangen o.a. door opvrete.
verslodderen, versloddere, zw. = verslonzen: z'n
kleijer, z'n beuk - .
versloejere*, versloejerde, versloejerd = verleppen,
verflensen, de eerste glans verliezen: d'n tied dee
deit de sjoenste blumkes - ; 'n versloejerde roes, eig.;
fig. een oud geworden meisje; 't greun moos iers
sjoen gelleps, is noe versloejerd.
versloejere beantwoordt aan een Z.-N. versluieren
= de glans als het ware met een sluier bedekken.
Kil. versluieren = flaccessere.
versmaden, versmieje en versmeije, -smiejde, -smeijde, -smiejd, -versmeijd = minachten, verwerpen:
dao zien 'rs die us Duts versmeije (Franquinet);
zoe min maag geer gebruuk en wet versmieje (Franquinet); en kump duo eine dee uuch welt, noe dan!
versmiejt 'm neet. Z. nog bij boeg.
versmoren, versmaore, versmaorde, versmaord =
doen stikken; stikken: (Ma. versie van de Moord
van Raamsdonk) en de vroU'W die woort vermaord en
't keend in 't bed versmaord.
versnapering, ongebr.; vervangen o.a. door woorden
als snop.
versnellen, ongebr., tenzij onder A.N. invloed; verg.
snel.
versniirreke*, versnerrekde, versnerrek = verschroeien even aan de oppervlakte: pus op, de
versnerreks d'n brook; Z. s n e r ken.
versnijden, versnijje, versnooj en versnijjde, versnoje = dee snijder kint niks voon snijdere, heer
heet mieeh de jus gaans versnoje = door snijden
bederven; versnoje wien = met andere wijn vermengd.
versnoepen, versnoppe, versnopde, versnop = snoepend, door snoepen opmaken: de kieks, ofste d'ne
teste s6ndagssent hObs versnop.
I versnop* = versnoept; Z. v e r s n 0 e pen.
II versnop, bn., versnopde = verkouden in de neus,
versnoft: ieeh bin lielik versnop, m'n neus lop d'n
hielen daag.
verspelen, verspeule, verspaolde, verspaold = a)
met spelen doorbrengen: inz. met spelen verliezen:
in Spa heet 'r eliken aovend wel doezend jrang verspaold; b) verbeuren: mien aehting heet 'r voor good
daobijj verspaOld.
verspieden, ongebr.; gwl. (oet)spiej6nere.
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verspiIlen, verspeIle, verspeIde, verspeId = verkwisten; nutteloos verteren, gebruiken: dat heit iech
tied en meujte - ; euVe1' die zaak zal iech wijjer gein
wdordmie-.
afl. verspeller, verspelling, verspelster.
verspreiden, verspreije, verspreijde, verspreijd =
over een grote vlakte uitstrooien, uitspreiden:
alderleij koej prdotsjes in de stad - ; euveraal verspreijd looge de stokker van de mesjien; refl. de luij
verspreijde zich laanksamerhand = in verschillende
richting uit elkaar gaan.
afl. verspreijer, verspreijing, verspreijster.
verspreken (zieh), verspreke Z., verspraok Z., versproke = zich bij het spreken vergissen: heer heet
zich dao lielik versproke; 'ne mins versprik zich al
ins, 'n kooj besjit zich al ins = het beste paard
struikeIt wei eens.
afl. verspreking.
Opm. verspreken in de bet. van beloven komt ook
nogal eens o.a. in toneelstukken voor b.v. iech hOb
de kezers versproke, tot . .. (Wie me BQrregemeister
weurd of 'n elektie in Kraowinkel z.j.).
verstaan, verstoon, verst6nt, verst6ng en versting,
versta(a)nde en verstala)nge = a) duidelijk horen:
heer sprik van te wied oof en ouch OOdudelik, me kin 'm
hoos neet - ; b) betekenis hechten aan: wie moot iech
dat -? wat versteit me 6nder vreigele? c) begrijpen:
wel te verstoon! um tien ore toes! hObste dat Latien noe
good verstande; d) geleerd hebben, kennen; bedreven
zijn in: dee kerel versteit ze vak; verstoot ger gein Duts?
die versteit de kuns um 'ne maan te kriege; nog: refl.
zich metein, zich met iemes - = in overleg treden
en tot een overeenkomst raken; of: goed samengaan, in eendracht leven; zich op get - = goed
kennen; z. ook ve r s t e i s tern i ( e ) c h*.
afl. verstaonbaar(heid); verstdOnder.
verstaander, verstaonder, m., Os: 'ne goje - heet mer
'n haafwoordnudig = een verstandig man begrijpt
ietslicht.
verstand, verstand of verstaand, O. = begrip, doorzicht, bevatting: dee jOng heet e gezand, e good, e
middelmaotig, e klein - ; ze - gebruke = zich geestelijk inspannen; of: redelijk zijn; boe is de - =
hoe kun je zo dom zijn? veer kosten 'm mer neet aon
ze - bringe, tot heer mis waos; ze - zit 'm get deep
= hij is dom; ook ir. heer beers nog van - ; 'r heet
ze - in z'n Mors = zijn geld dient hem voor verstand; met volle - = kennis.
[verstftnd; verstiLand]
ss. versta(a)ndsmins.
ss.-afl. versta(a)ndhawwing.
afl. verstendig(heid).
verstandhoudfng, versta(a)ndhawwing, v., -e = betrekking: tot Wen bestOnt 'n gooj - tiJsse hun; de .
leet niks te wunsen euVe1'.
verstandig, verstendig, bn., bw. = a) met verstand
begaafd: 'ne -e mins; dat is noe ins e - keend;
b) van verstand, van goed inzicht getuigende: e antwoord groe; laote veer noe ins - spreke; biB noe en haw d'ne mOnd: 't veTstendigste is, um get vreug te
vertTekke; - is neet hendig = men kan verstand van
een zaak hebben zonder ze te kunnen uitvoeren
b.v. een landbouwkundige is geen landbouwer.
afl. verstendigheid.
versteek*, Z. v e r s t e k.
versteend, versteind, bn. = tot steen geworden: de
-e bieste en plante in de Sint-Pietersberreg; heer
stong wie - , meh z'n haTt blee/ - = hard, ongevoelig.
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versteistemi(e)ch*, m. = begrip: heer heet dao geine
-vaan.
veTsteistemi( e)ch, koppeling, letterl. versta je me.
verstck, 1, versteek, 0., versteke = schuine stootnaad van twee lijsten, vlakken, samen een rechte
hoek makende: in - bewerrek.
ss. versteekhaok (= driehoekige timmermanshaak);
versteekblok (= blok waarlangs men lijsten langs
iedere willekeurige lijn kan afzagen), -werrek, -zeeg.
2, verstek en versteek, 0.: (rechtst.) - laote goon.
verstcld, versteId, bn. = verbaasd, onthutst: zuuch,
van dat angazjemint stOOt iech invoudig - .
afl. versteldheid.
vcrsteUen, versteIle, zw. = a) anders stellen: 'n sjrouf
- ; b) herstellen, repareren, oplappen: 'n OOderbrook-.
ss. verstelgood, -werrek.
Opm. verstelle in bet. b wrS. onder A.N. invloed;
het Ma. (vero.) woord is verzaote, z.a.
verstencn, versteine, versteinde, versteind = tot
steen worden: al die bieste in de berreg versteinde
laanksemerhand; veer versteinde es 't woere van de
sjrik; hun haTt versteinde = werd hard als steen;
z. ook v e r s tee n d.
afl. versteining.
verstljfd, verstijf, bn., verstijfde = stijf geworden
eig. en fig.: met veTstij/de tOng; han - van de kaw;
'n hart - van sjrik.
verstijven, verstijve, verstijfde, verstijf = stijf worden eig. en fig.: die kaw, dee sjrik deeg us - ; Z. ook
verstijfd.
[verstij:ve; verstij:fde; verstij:f]
afl. verstijving.
verstoeke*, Z. v e r stu ike n.
verstommen, verst6mme, verst6mde, verst6mp (verst6mde) = a) stom d.i. sprakeloos worden: ederein
stOnt verstOmp, wie heeT dat huuTde; b) wegsterven,
stil worden: aUe geluid verstamp, allein de wind dee
TOesj.
[verst6:mme; verst6:mde; verst6:mp]
afl. verstOmming; verstOmp.
verst6mp*, z. verst ommen en verstompen.
verst6mpele*, verst6mpelde, verst6mpeld = verbergen, verstoppen: boe hlJbste dat /leske noe weer veTstOmpeld? de boer verstOmpelde zich 'n nach in de stal.
verstOmpele, Schu. verstompelen, idem Ru.; Kil.
verstompen, verstompelen = obturare, abscondere, celare.
verstompen, verst6mpe, verst6mpde, verst6mp (verst6mpde) = stomp, d.i. suf, ongevoelig maken of
worden: dat pave en pumpele verstOmp de geis; me
veTstamp op d'n duur, es me altied 't zelle/de sjtOm
werrek moot doen.
[verst6mpe; verst6mpde; verst6mp]
afl. veTstOmping.
verstoppen, verstoppe, verstopde, verstop (verstopde) = a) dicht stoppen: 't is zjus 'n verstopde
kaanjel die leek; heeT is get verstop, heer heet te vMl ries
gegete = geconstipeerd; b) verbergen: orreges get - .
Opm. Bet. b niet zeer gewoon; verg. v e r s t 0 pper t j e en z. v e r s t 6 m pel e*.
afl. verstopping (bet. a).
verstoppertje, ongebr.; Z. ve r b err e gem e nn e k e*.
verstoren, versture, verstuurde, verstuurd = a) hinderen, belemmeren, beletten; de ros - ; die flaw
mop verstuurde de stumming; b) bederven: ze gelOk
WOOTt inins verstuuTd dOOT d'n doed van z'n awwers.

VERSTOTELING
verstoteling, verstoeteling, m., -e: 'nen erreme - van
de maotsjappijj = verschoppeling.
verstoten, verstoete, verstoetde en verstoot, verstoete = a) van zich stoten, er van scheiden, niet
als echt erkennen: z'n vrouw, ze keend - ; heer verstoot z'n echte vrouw; b) op onrechtvaardige wijze
telkens achteruit zetten, telkens te kort doen: de
joogste zoon woort altied verstoete.
afl. verstoeteling, verstoeting.
verstrekken, verstrekke, verstrekde, verstrek =
a) verschaffen, bezorgen: op 't stadhoes k6ste ze us
gein naodere inliechtinge - umtrint de planne;
b) dienen, strekken: dat werrek verstrekde miech
tot groete ier; iech zal diech tot 'n mojer -, truusde
'm z'n tant, wie d'n erreme jOOg krietendere bijj 't
graaj van z'n gestorreve meer stOOt.
afl. verstrekking.
verstreuj(-)*, z. vel's t I' 0 0 i ( - ).
verstrijken, verstrieke, verstl'eek, verstreke = voorbijgaan: wie d'n tied zoe stellekes aon verstreek en 'r
niks van hdor hoort, vroog heer zich aoj, oj 't neet
beter waos zellej ins te sjrieve aon hdor awwers.
verstrooid, verstreujd, bn., bw. = afgetrokken van
geest, geen aandacht bij iets hebben: 'ne -e perjester; heer is te zier - met z'n kukes; gaans
antwoordde ze get, wat kop noch start had.
verstrooien, verstreuje, verstreujde, verstreujd
a) verspreiden: de wind verstreujde de blajer nao alle
kante; refl. de meinigte verstreujde zich = verspreidde zich; b) de aandacht afleiden: zit neet zoe
te kwispele, dat verstreujt mich.
afl. verstreujing.
verstroppen (zich), verstroppe z., verstl'opde z., verstrop = a) zich als in een strop verwikkelen: de kat
heet zich in die touwe gaans verstrop; b) zich verslikken: heer beg6s te hooste en k6s niks mie zegke,
zoe had 'r zich verstrop; nog: zich in z'n wdord - =
niet meer nit zijn woorden kunnen.
verstuiken, verstoekc, verstoekde, verstoek (verstoekde) = licht ontwrichten: ze heet bijj dee val
hdore voot verstoek; 'ne verstoekde pols, 'ne verstoekden inkel.
afl. verstoeking.
versture*, z. vel'S tor en.
versturen, versjikke*; z. vel' zen den.
versuffen, versuffe, versufde, versuf = suf worden,
suf maken: heer sjijnt in de /esten tied gaans te - ;
dat iewig geraos heet miech versuj, iech kin m'ne kop
neet mie bijj me werrek hawwe; die versufde aw.
afl. versufjing.
vertalen, vertaole, zw.: vertaold in 't Frans, oet 't
Ingels = overgezet.
ss. vertaolwerrek.
afl. vertaoler, vertaoling; vertaolbaar(heid).
verte, veerte, v. = grote afstand van een plaats of
tijd: in de - zaoge veer e sjeep; oet de - zaoge ver 'm
aonk6mme; oet de - gezeen, liekent 'r wei get op z'nen
awwe; z. vel' ( I' e ) ( - ).
vertederen, ongebr.; verg. ted e r, vel' m u r wen.
vertekenen, verteikene, zw. = verkeerd tekenen: de
kop van dat peerd is verteikend.
verteIIen, verteIle, zw. = a) verhalen: vertelselkes - j
wat vertelste miech dao = zeg je me daar? k6m,
vertel miech die gesjiedenis nog ins; ze kin zoe aordig
- ; b) refl. verkeerd tellen: ze hObbe zich verteld, dat
is vief golde te wienig.
afl. vertetler, vertelsterj vertelling; vertelsel.
vertelsel, vertelsel, 0., -s, vertelselke = a) onwaar
verhaaltje: wat zien dat noe veur -s = kletspraat-

VERTROUWEN
jest b) in de verkl. sprookje: 't vertelselke van
Duimke-me-zdodsje.
vertestewere* of vertestenewere*, verteste(ne)weerde, verteste(ne)weerd = verruineren, vernielen:
't hoes waos gaans vertesteweerd.
vesteste(ne)were, mnl. verdestrueren; Tei. vermeldt
o.a. verdesteleweren (met aHerlei bijvormen)
Lat. destruere, fl'. detruire.
verteutele*, z. vert u t tel e *.
vertier, ongebr.; vervangen o.a. door drokde, passaasj, beweging.
vertimmeren, vertummere, zw. = a) andel'S doen
timmeren; verbouwen: 't hoes woort aon de vdorkant
gaans vertummerd; b) geld aan timmeren d.i. verbouwen besteden: dee heet miech 't nudige geld aon
dat hoes vertummerd.
afl. vertummering.
vertinnen, vertene, verteende, verteend = met een
laag tin overtrekken: de keteZ opnuij - ; 'n kopere
pan, aon de binnekant verteend.
vertoesje*, z. ve I' t u i sen.
vertoeven, ongebr.; gwl. zich ophawwe, verblieve; zich
bevinde.
vertonen, vertuine of vertoene, vertuinde, -toende,
vertuind, vertoend = a) laten zien, voor ogen stellen: ze persoensbewies vertuine; teikes van vermeujdheid vertoene; b) refl. zich laten zien, verschijnen:
sedert d'n doed van z'n vrouw vertuint heer zich norreges mie in 't publiek; c) op het toneel brengen, spelen:
De Greune vertuinde toen de Mestreechter straotjOOg.
afl. vertoen; vertuiner, -toener, vertuining, -toening.
vertoon, vertoen, o. = a) het laten zien: op - van de
kaart kint geer binne; b) ophef: met vdol - woort de
nuij zaak geopend.
vertoornen, ongebr.; verg. too I' n.
vertrappen, ongebr.; gwl. vertrejje; verg. t rap pen.
vertreden, vertrejje, vertrejde, vertrejd = a) onder
de voeten treden: fig. 't errem vollek - en oetzoeke;
b) refl. gwl. in de onbep. wijs = zich wat verzetten:
zich e bitsje - in d'n hooj.
vertrek, vertrek, 0., vertrekke = a) lokaal, ruimte,
kamer: devertrekke van de Keuningin; in 't groetstebevOOt zich 'ne groete vleugel; b) het weggaan, wegreizen: bijj 't - van d'n trein; ze - nao d'n Oos is
oetgesteld.
vertrekken, vertrekke, vertrok, vertrokke = a) andel'S trekken: heer vertrok gei spier, wie ze 'm veroordeilde tot leveslang; b) weggaan, wegreizen: d'n
trein vertrek um 10 oor; veer - vemiddag met de boot;
d'n trein steit op - (of: vertrek); c) verhuizen: euverziech van de vertrokke persoene; vertrokke van Mestreech nao Breusel.
vertroetelen, ongebr.; verg. t I' 0 e tel e n.
vertroosten, vertruuste, vertruusde, vertruus (vertruusde) = troost geven: met e paar wdord vol
k6mpassie perbeerde de vajer z'ne zoon te - .
afl. vertruusting.
vertrouwen, 1, vertrouwe, vertroude, vertroud
a) hopen met zekerheid, rekenen op: ver - d'rop,
totste kums; b) vertrouwen stellen op: op God, op
Gods Mllep blind - ; heer klets te vdol, iech vertrouw
'm neet = ik geloof hem niet, ik geloof niet aan zijn
eerlijkheid enz.; heer, zijj, dat zeekske is neet te = moet men wantrouwen.
afl. vertroud(heid), vertrouwelik(heid), vertrouweling,
vertrouwbaar( heid).
2, vertrouwe, o. = betrouwen, hoop: - op God
hObbe; e blind, 't volste - hObben in iemes; iemes in
- numme; in - gezag.
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VERTUISEN

VERVUILEN

vertuisen, vertoesje, vertoesjde, vertoesj = verruilen: 'ne poszegel van Transvaal - met (of: tegen)
eine van LibeTia.
vertuttele* en verteutele, zw. = door overdreven
verzorging, vertroeteling bederven: de kinder vertuttelde de mojer op sjendaolige meneer.
vertwijfelen, vertwiefele, vertwiefelde, vertwiefe1d
= wanhopig, radeloos worden, zijn: de zous - aon
de touwkoms van de minse.
vervaard, verveerd of vervierd, bn. = angstig bevreesd: de Mrregemeister gaans verveerd, heet heer
gedreig al met e zweerd; wie heer d'n dikke wachmeister zaog, woort 'r vervierd.
afl. verveerd-, vervierdheid.
vervaardigen, verveerdige of vervierdige, zw.: dao
weurden allein Mestreechse produkte verveerdig en
geekspozeerd.
vervaarlijk, verveerlik, ververelik of vervier(e)lijk,
bn., bw. = vrees, angst aanjagend: alderleij verveerlijke geluide maakde ze; - sjriewe en beuke.

'ne verrever
verval, verval en vervaal, o. = a) vermindering,
achteruitgang: d'n handel zal in - gerake; - van
krachte; b) voordeel, bijverdienste: in deen deens is
vMI-; c) verschilin hoogte: van Eisde lot Remund
heet de Maos e groet (of: sterrek) -.
[verv8.I; verv'al]
vervallen, vervalle, verveel, vervalle = a) op een
ongelegen plaats komen: in herhaolinge - ; noe verveel heer in 't ander uterste; b) verzwakken, verminderen: inz. bouwvalIig worden: 't kestiel is gaans
- ; c) eigendom worden: dat hoes zal bijj d'n doed
van m'nen n6nk aon de Staot - ; d) uitvallen: d'n
trein van zeven ore zal dan - ; nog: de wissel is - =
de termijn van betaling; heer zuut erreg - oet =
armoedig, verzwakt.
ss. vervaldaag, -tied.
ss.-af!. vervalleverklaoring.
vervallenverklarlng, vervalleverklaoring, v., -e: de
- van de keuning.
vervalsen, vervalse, vervalsde, vervals (vervalsde):
de handteikening woos vervals = nagemaakt; d'n
teks - = opzettelijk veranderen; vervals geld;
vervalsde munt.
af!. vervalser, vervalsing.
vervangen, vervange of vervaange, verv6ng of verving, vervange, vervaarige = a) de plaatsinnemen,
de plaats doen innemen van: d'n eine vervink d'n
aandere, es 't nudig is; wee zal dee kinne -, es 'r ins
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weg is? b) ref!. zich in het tuig, in touwen, draad
enz. verwarren b.v. 't peerd heet zich vervange, hetgeen echter ook kan bet.: het paard heeft zich de
spieren verrekt.
vervelen, verfele of vervele, zw. = teveel worden,
tot last zijn; teveel doen worden: heer zit miech get
te - ; dat iewig kaarte begint miech te - ; de verveels
miech aUang met dat gewawwel; bis neet zoe verjelend;
'ne verjelende kerel.
afl. verjeling, verveling.
Opm. verfe-, meestal affektief.
verven, verreve, verrefde, geverref (geverref) (geverrefde) = a) met verf bestrijken, met verf
doortrekken: de deure opnuij - ; laot diech dee
rok zwart - ; b) kleuren, opsieren, overdrijven:
e zier geverref verhaol; biste weer aon 't - , niemes
gluif dich loch mie.
ss. verrefbeurstel, -keel, -kwas, -pot.
afl. verrever; verreveTijj; geverrejs, geverref.
verver, verrever, m., -s = huisschilder: veer hobbe de
-s in hoes = de schilders.
ss. verreversknech, -winkel.
verversen, verveerse, verveersde, verveers (verveersde) = vers maken: de loch-.
ss.-afl.lochverveersing.
vervlamde*, vervlamp*, eufemisme voor vervlook,
verdomp, verrek? of een vertaling van het fro f!ambe? doe vervlamden hood (De1rue1le), thans ongebr.
vervloeken, vervloke, vervlookde, vervlook: de
vloek uitspreken over; verwensen, maar sterker:
de vajer vervlookde z'ne zoon; dee vervlookde kerel,
dat vervlook gekwaaks van die eende.
vervoegen, 1, vervoege, vervoegde, vervoeg (vervoegde) = verbuigen: e werrekwoord-.
af!. vervoeging.
2, verveuge z., verveugde Z., verveug (verveugde)
= zich wenden tot: zich bijj de goevemeur - .
vervoer, verveur, O. = transport, overbrenging: 't nao Luik door 't kenaal nump eliken daag oof.
vervoeren, verveure, verveurde, verveurd = overbrengen, transporteren: vaOl geudere woOTten euver
de Maos verveurd.
ss. verveurmiddele, -pries.
af!. verveur; verveurder, verveuring.
vervoering, verveuring, v. = geestverrukking: heer
waos gaans in - euver 't kOnzaer.
Opm. Gewoner is ekstaas*; verveuring is weI een
Ma. vertaling van A.N. vervoering.
vervolg, vervolleg, 0., -e = voortzetting: 't
van de fuijetOng; in 't - lieste dat ligke = in de
toekomst.
vervolgen, vervollege, vervollegde, vervolleg =
a) voortzetten: de fuijetOng weurd vervolleg; jeh,
vervollegde ze = ging ze voort; b) achterna zetten:
de vijand - ; c) in rechten betrekken: heer woort
vervoUeg weges opliechteTijj; d) plagen, kwellen,
vervelen: die firma vervolleg diech met hliOr reizigers
en breve en prospektusse.
ss. vervollegwerrek.
afl. vervolleg, vervolleging; vervolleger; vervol(le)ges.
vervolgens, vervol(le)ges, bw. = daarna, later: iers
ging heer nao z'ne snijder , - nao de sjeunmeker.
vervroegen, vervreuge, vervreugde, vervreug (vervreugde) = vroeger zijn: vervreugde winkelsleting;
't oor van vertrek, de fekansie woort vervreug.
af!. vervreuging.
vervulIen, vervoule, vervoulde, vervould = vuil
maken; vuil worden: 't keend vervould en vol 00gesiefer, laog op get stru.

VERWONEN

VERVULLEN
vervuUeiJ., vervlille, zw. = a) vol maken: ze waore
verv{)ld van d'n Hellige Gds = er vol van; verv{)[d
van angs; b) verwezenlijken: z'n hoegste winBe zien
noe verv{)[d; c) bekleden: heer verv{)lde op 't stadhoes
de betrekking van rifferendaris; d) ten volle doen,
nakomen: z'n pliech - .
ss.-af!. pliech(s)verv{)lling.
af!. verv{)lling.
verwaaid, verwejd, bn.: wat zuuste tach - oet = eig.
met haren, kleren in de war door de wind; fig.
verwilderd, niet goed wijs.
verwaardigen (zieh), venyeerdige of verwierdige z.,
zw. = het niet beneden zich achten: God verweerdigde zich us te verhure; heer verwierdigde zich neet,
us te ontfange = yond het niet de moeite waard,
niet aan zijn waardigheid verplicht.
verwaarlozen, verwaarloeze, verwaarloesde, verwaarloes (verwaarloesde) = veronachtzamen; verzuimen: z'n pliechte 81roemelik - ; ''11 inriechting
veur verwaarloesde kinder. Gewoon is ookneglizjere,
vernoolessige.
af!. verwaarloezing.
verwaehten, verwachte, verwachde, verwach = hopen, rekenen op, tegemoet zien: ze verwach = is in
positie; heer verwach elik oor opgerope te weurde;
doo verwach iech neet vdiJl vaan; dat had iech noets
van hMm verwach.
af!. verwachting.
verwant, verwant, bn. = eig. door maagschap verbonden: van mojerskant - ; fig. -e vakke.
Opm. verwant is niet zeer gebr. in eig. bet. Men
sprak Hever van geparenteerd 00'11, femilie zien van.
Dit geldt ook van het zn. verwant en de af!. verwantsjap. Men onderscheidt rechtefemilie (= bloodverwanten) en aongetroudefemilie (= aangehuwde
familie).
verwarmen, verwerreme, verwerremde, verwerremp
= warm, warmer maken: de kamer woort verwerremp met ''11 groete kelomkachel; num ''lie kOnjak, dat
zal diech get - .
verwarming, verwerreming, v., -e = a) het verwarmen: de - gebMrt door kachels; b) toestellen
om te verwarmen: de ketel van de verwerreming is al
kepot; de - loote ripperere.
ss. verwerremingsbuis, -ketel, -koste, -touwsifl.
verwedden, verwedde, verwedde, verwed = a) wedden om: iech wel wei handerd g{)lde d'rum - ; b) door,
met wedden verliezen: heer verwedde groete sOmme
op de koerze; doo wei iech m'ne kop op - .
verwegen, verwege, verweegde of verwoog, verweeg
of verwoge = a) bewegen: die zwoer kas kin iech
zellefsneet evekes - ; b) niet ref!. of ref!.: zich bewegen: gei blaad verwoog (zich), niks reurde zich;
verweeg (diech) neet, of iech 81eet.
verwekelijken, verweikelike, zw. = wekelijk maken;
wekelijk worden: dee weelmood en die r{)s - de seldoote; - door dat niks doen.
verweken, verweike, verweikde, verweik (verweikde) = (te) zacht maken; (te) zacht worden; gwl.
weike.
ss.-af!. herseverweiking.
verweH, verwlilfsel, 0., Os; z. g ewe If.
verwelken, verwelleke, verwellekde, verwellek (verwellekde) = verleppen, kleur en glans verliezen:
de blOmme zien gaans verwellek; wie ''11 verwellekde
roes.
aft. verwelleking.
Opm. Zeer gebruikelijk van bloemen is versloejere,
van bloemen, groenten, sla verslakke.
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verwene broed*
verdwene broed; z. v e r d w ijnen en flewenebroed*.
verwennen, verwene, verweende, verweend = verkeerd wennen; bederven door toegevendheid: dat
keend Mbsle verweend en noe luu.,tert 'tneet mie; veer
zien neet verweend en zien gaw kOntent = niet veeleisend, niet gemakzuchtig; ref!. de moos diech neet
zoe - , meh dich get anezegke enneet altied de gemaak
zeuke.
verwensen, verwnnse, verwunsde, verwuns =
kwaad toewensen; naar de maan wensen: iech verwuns de kerel, dee miech op zoe'n idee heet gebrach;
z. vermallesjeerd*.
afl. verwunsing.
vllrwezen, verweze, bn., bw. = geheel ontdaan,
wezenloos: iech zwerref wie - , 't hart vol gleujetige
pijn; staank neet zoe - te loere '1100 die leeg ploots.
afl. verwezenheid.
verwijden, verwijje, verwijjde, verwijjd: wij(der)
maken; wij(der) worden: toen verwijjde zich de
smale gaank inins; ''lie jas, ''11 brook - (gwl. wijjer
make); ook ref!.: doo verwijjt zich de buis.
wijj- van verwijje heef! in aile vormen stoott.
afl. verwijjing.
verwljfd, verwijf, verwijfde, bn. = verwekelijkt,
ontzenuwd: de verwijfde Romeine oet de keizerstied.
af!. verwijfheid.
verwljt, verwiet, 0., -e = berisping, tenlastelegging:
toen maakde (of: deeg) ze miech -e euver zoegenaomde verwaarloezing; alderleij ---e '1100 de kop
kriege.
[verwiet; verwiete]
verwljten, verwiete, verweet, verwete (afw. ww.v.
o.t.t. diech verwits, heer verwit, geer verwet; geb.
w. my. verwet) = berispen, ten laste leggen: noe
verwit heer miech nag, tot iech hMm neet gen6g gewaar8100d had.
[verwiete; verweet; verwi\te; verwi:ts; verwi:t; verwe:t]
af!. verwiet; verwieting.
verwijting, verwieting, v., -e (gwl. mv.) = verwijt.
verwijzen, verwieze, verwees, verweze = a) naar een
andere persoon, een andere zaak wijzen: iech woort
iers verwezenoo alderleij instansies, toen nao de wethawwer en indelik '1100 de Mrregemeister zellef;
b) veroordelen: heer is fer doed verweze.
verwilderen, verweIdere, zw. = wild, woest worden:
'ne gaans verwelderden hand heel zich op de heij op;
heer keek rand met ''lie verwelderde blik, met verwelderde ouge = woest; de kinder - , es ze z6nder
rouwziech zien = verleren aile tucht.
afl. verweldering.
verwoed, ongebr.; o.a. vervangen door fuurjeus; verg.
wo e de.
verwoesten, verweuste, verweusde, verweus (verweusde) = tot een woestenij maken; te gronde
richten: de stad en d'n tempel woorte verweus; zoe
loog Aoke, Luik en Tangere, verweus en dezoloot in
d'asse.
af!. verweusting.
verwoUefsel*, z. v e r wei f.
verwonderen, verw6ndere, zw. = verwonderd doen
opzien, verbazen: verwandert diech datY tot heer oet
de stad ging, verwanderde ederein; ref!. wee zoo zich
dao euver neet -1
af!. verw6nderd, verw6ndering.
verwonen, verwoene, zw. = aan de (huur der) woning besteden: iech verwoende dao wei twiedoezend
g{)lde per jaor.
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VERWOORD*
verwoord*, bn. = vervuild; haveloos: 't bieske laog
dao zander mood, verwoord, verstToeveld stOnge z'n
veerkes, gaans bevlek met blood; de vent zuut gans oet = haveloos.
verwoord = verworden? Seh. kent verworden met
de bet. van bedorven in N.-Bra. en Limb.
verworgen, verworrege, verworregde, verworreg =
de keel dieht knijpen, tot de dood erop voIgt: laot
los/ de verwiJrregs de j6ng!
afl. verwiJrreging.
verzaehten, verzaehte, verzaehde, verzaeh (verzaehde) = zaeht( er), lenig( er) maken: de pijn get - dat
is 't einige wat d'n dokter kin doen; dat verzach 't
leid; verzachtende umstandighede; in de bet. van
zaeht(er), lenig(er) worden gwl. zachter weurde.
afl. verzachting.
verzaote*, verzaotde, verzaot (verzaotde): verstellen: de hummes - .
verzaote
vero. verzaten = verzadigen, Kil. versaeten = o.a. saturare, explere.
verzawwele*, verzawwelde, verzawweld = smakeloos worden door lang staan: verzawweld ete; verg.
v e r z u i j e 1 e*.
verzeen*, bn. = gemunt op: heer heet 't allied op
mieeh - ; z. z i e h v e r z i e n.
verzenden, versjikke, versjikde, versjik = versturen, aan iem. toezenden: Mbste 't geld, de breef, 't
pekske al versjik nao Vallekeberreg?
verzenen, veerse en veerze, my. = hielen: kart van
veerse = kort aangebonden; of: driftig.
verzengen, ongebr.; z. ve r s n err e k e*.
verzet, verzet, o. = a) rust, verpozing, ontspanning:
de kinder mote get - Mbbe; 't sleeh beer, dat benump
't - ; b) weerstand: - tege de peliesie; groet - tege
dat veurstel is te verwachte.
verzetten, verzette, verzat, verzat (verzatde) =
a) anders plaatsen: verzet de taofel e bitsje nao de
kant van d'n hoof; b) ontspannen: wandel ins nao
Slavante, dat zal diech get - ; ref!. veur zich get welle
- nao dat zwoer werrek; e) ref!. weerstand bieden:
ze Mbbe zich tege de peliesie verzat; veer zollen us met
krach - tegen 't veurstel.
verzien (zieb), verzien z., verzaog z., verzeen = verkeerd zien, zieh vergissen: iech meinde d'n awwen
hier op te meTTeke tiJsse 't publiek, meh iech Mb
miech verzeen; z. ook ve r z e e n*.
I verzinken, verzinke, verzinkde, verzink (verzinkde) = met een laagje zink overtrekken: iezer verzinke; verzinkde lepeZs.
II verzinken, verzinke, verz6nk, verz6nke = wegzinken: 't sjeep verz6nk in de deepte; fig. in 'nen depe
slaop - ; heer waos zoe in gedachte verzanke, tot 'r
miech neet zaog = verdiept.
verzinnen, verzinne, verz6n, verz6nne = uitdenken:
dat verhaol Mbste verz6nne; de verzins miech dao get
leuges.
af!. verzinsel.
verzoek, verzeuk, 0., -e = aanzoek, vraag, bede:
iemes e - doen; op - van de pestoer.
verzoeken, verzeuke, verzeukde, verzeuk = a) uitnodigen: de twie dames woorte op de koffie verzeuk
en de hiere op de broelof; b) beleefd vragen: maag
iech uuch - hiere (veur of: um) op te stoon; och,
spreek zoe neet, wat iech uuch maag - ; c) tarten:
dat is Slivvenier - , nao de ouge steke.
Opm. verzeuke in de bet. van bekoren is ongebr.
ss. verzeuksjrif.
afl. verzeuk, verzeuker.
verzoenen, verzoene, verzoende, verzoend = de
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VESPER
vrede herstellen tussen: heer heet de rieke met d'n
erreme, de meister met de slaof verzoend; ref!. zich
met z'ne vijjand - .
ss. verzoendaag.
af!. verzoening.
verzoeten, verzeute, verzeutde, verzeut (verzeutde)
= zoet maken; inz. fig.: geld verzeut 't werrek =
liehter maken.
afl. verzeuting.
verzolen, ongebr.; gwl. (opnuij) lappe; verg. A.N.
halvezolen, Ma. haaflappe.
verzorgd, verzorreg, bn., bw., verzorregde = gesoigneerd: e - uterlik; heer is allied ziti" - gekleijd,
't is of 'r oet 'n duuske kump.
afl. verziJrregheid.
verzorgen, verzorrege, verzorregde, verzorreg =
a) van het nodige voorzien; zorgen voqr: 't hoesgezin - = onderhouden; 'ne kraanke - = verplegen; de kachel - = zorg dragen, dat ze niet
uitgaat; ref!. de moos diech beter - = voor je gezondheid zorgen; of: beter op je uiterlijk (kIeren
enz.) letten; z. ook ve r z 0 r g d.
af!. verziJrreger, verzoTTegster, verzoTTeging.
verzot op, ongebr.; gwl. gek op, verheks op.
verzouten, verzaajte, verzaajtde, verzaajte: de sop is
verzaajte.
verzuijele*, verzuijele, verzuijelde, verzuijeld = (van
eten) smakeloos worden door te lang staan, warm
worden gehouden: blief noe neet te lang, anders
verzuijelt 't ete.
verzuijele, af!. van zuijele, dat weI hetzelfde woord
is als duo sudeln (= slecht kochen), dat zelf behoort bij duo sieden (= A.N. zieden).
verzuim, verzoum, 0., -e = veronaehtzaming; het
iets niet doen, het ergens niet komen: totate neet his
gekOmme, is e groet -=-.
verzuimen, verzoume, verzoumde, verzoump (verzoumde) = a) nalaten wat men behoorde te doen;
veronaehtzamen: - nao de mes te goon; de mes, de
sjaol - = niet gaan naar; b) verliezen: daomet Mb
iech twie daog mote - ; vMI tied - .
[verzou:me; verzou:mde; verzou:mp]
afl. verzoum; verzouming.
verzuipen, verzoepe, verzoop, verzope = a} in, door
drank verbrassen: z'ne gaanse kejzjem verzup 'r op
einen aovend; b) in het water doen omkomen: verzoep de jang ketsjes; ref!. heer heet zich verzope =
zieb verdronken; e) in het water omkomen: heer
deeg allied, of 'r gei MestreeCM mie kos, meh wie 'r
in de kenaal veel, reep 'r: Mllep, Mllep, iech verzoep!
verzwakken, verzwake, verzwaakde, verzwaak (verzwaakde) = zwak, zwakker doen worden; zwak,
zwakker worden: de koors heet 'm eTTeg verzwaak;
eliken daag verzwaakde 'r mie.
afl. verzwaking.
verzwijgen, verzwiege, verzweeg, verzwege = niet
zeggen, geheim houden: de woerheid veur iemes - ;
iech vertelde 'm alles en iech verzweegniks.
verzwikken, verzwikke, verzwikde, verzwik (verzwikde) = door te zwikken uit het lid raken, doen
raken: m'ne pols is verzwik; iech hob m'ne voot (of:
miech de voot) verzwik; z. het vroeger gewone
ve r s toe k e* (A.N. verstuiken).
ves(-)*, z. vis ( - ).
vesper, vesper, m., gwl. my. vespers = kerkelijke
namiddagdienst: nao de - goon; de weI vespers =
belaehelijk nagebootste vespers; de - 8 kOmme
ander 't lof oet, z. I 0 f.
ss. vesperklok, -tied.
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VEST
vest. 1, z. z j i e I e e* (= A.N. gilet), dat het gebruikelijkste woord was.
2, ves, 0., veste; gw1. in de verkl. vessje in de zegsw.
als: heer krijg op ze vessje = op zijn baadje; iemes
bijj ze vessje pakke = bij zijn lurven; iech zal dee
ins arm ze vessje kamme = ik zal hem eens te pakken krijgen en de volle laag geven; z. ook I i kken.
3, kammezaol; z. k ami zoo 1.
vestibule, vestibuul, v., -s en vestibule = voorzaal:
este binne kums, dan zuuste iers 'n groete - .
vestigen, vestige, vestigde, gevestig (gevestigde):
iJrreges ze verblief - = gaan wonen; refl. zich - es
bekker, dokter; ze vestigde hiior ouge op hiiOm (of:
hdar ouge vestigde zich op hdOm) = zij richtte baar
ogen op hem en liet ze op hem rusten.
afl. vestiging.
vesting, vesting, v., -e, vestingske: de Mestreech.
ss. vestinganellerijj, -bouw, -grach, -straof, -werreke.
vest6ng, m., -s = jas zonder panden, colbert: in kinste neet nao de resepsie goon.
vestOng
fr. veston.
vestzak, vestjeszak, ongebr.; gw1. zjieleeteske.
vet, vet, 1, bn., vette; vetter, vetste = a) wei doorvoed en met veel vet: e - verreke; zoe - wie e bak;
b) vruchtbaar: vette gr6nd is neet good veur die
plante; c) winstgevend: de vette b(jonsjes waore veur
de vrunsjes; nog: vette letters = dik, breed; ir. dao
biste vet met = daar heb je niets aan; 2, 0., vette =
naam van de bekende stof: 't - lup 'm langs z'n
maul aof; 't - woort iers gesmolte; 't - van de keers;
- zwump bove = rijke mensen hebben altijd iets
voor; of: onbeduidende mensen brengen het dikwijls veri zoe - wie 'ne spaonsen aanker = zeer
mager; z. a n k e r; op ze - tere = hij heeft genoeg
en behoef! niets meer te doen, of van zijn vroeger
bezit moeten leven; veur iemes nog get in 't - hObbe
= nog een appeltje te schillen hebben met; veer
hObbe nag get in 't - = iets (goeds) te verwachten;
laot dee in z'n eige - gaar koke = bemoei je niet
meer met hem; iemes ze - geve = slaag (ook fig.).
ss. vetbuis (= vuilik), -keers, -kole, -lap (= vuilik),
-leer, -plant, -potsje, -vlek, -zak (= dikzak); keersevet, rinsvet, sjaope-, verrekesvet; z. ook v ere v e t*.
afl. vetechtig, vettig.
vetbol, vetbol, m., -bolle = vetgezwel: heer heet 6nder
d'n errem 'ne - .
vetderrek*, m. = vuilpoes, onnut.
vetderrek
vet + derrek (= Dirk).
veter, z. r ij j s tar tel. *
vetkanis*, m., -kanisse = iem. die erg vet is; inz.
scheldwoord voor vuilik, smeerlap; ook vet lap.
vetleren, vetiere, bn.: - sjeun; spott. als iem. vraagt:
wat krijgste deveur? is het antw.: 'n vetlere medaje.
vetpot, vetpot, m., -potte; dikwijls in verkl. -potsje:
't is dao vetpot = er wordt goed en veel gegeten;
vdol vetpotsjes brande neet = ilIumineerglaasjes;
noe hink me 't vetpotsje op = de vasten begint.
vets*, m. en v., -e, vetske = een kleinigheid; een
klein stukje, draadje; stof; rafel; vezel: geine gare hOb iech mie; d'ne jus zit vol --e = pluisjes,
draadjes; z'n humme hing in (of: aon) vetse euver z'n
brook = aan flarden; gein(e) - verstand = niets;
dat sjeelde mer 'ne (of: 'n) - = eenhaar.
vets = duo Fetzen; verg. fit s*; Sch. vets of
vedse = vezel.
afl. vetsetig = rafelig of vol vetse, d.i. draadjes,
vezels.

vetse*, vetsde, gevets = hard lopen (Jaspar): ze
vetsde 't geweer sjuins in de hand lungs de Lammerd,
Beyart, Kommel, Hof van Tilly.
vettig, vettig, bn. = a) met vet bevlekt, smerig:
--e han van get kriege; de kraag van de jus is gaans
- gewoorde; b) met veel vet: dat vleis is te - ;
-ete.
afl. vettigheid.
veu*; veug(-)*; veuj(-)*; veur(-)*; veziet*, Z. v 0 e t;
v 0 e g ( -); v 0 e d ( -), v 0 e t; v 0 0 r ( - );
vis i t e.
vezel, vezel, m., Os, -e, vezelke: de -s van 't hoot;
verg. vet s* .
afl. vezelig; vezele (= vezels afgeven).
viadukt, viaduk, m. en 0.: de - op de Meersenerweeg.
vlce-, vieze- (dikwijls met lichte spot): de viezeprizzedent, de viezen-ammiraol.

<

<

'n viktoria
victoria, viktoria, m. en v., viktoriaas, viktoriake
= bepaald soort rijtuig.
videe*, m., Os, videeke, gwl. in de verkl. = pasteitje;
de niet gevulde vorm van deeg: zien de videekes al
besteld? bijj d'n dinee hadde ver iers e paar videekes.
videe afl. van fro vider = leeg maken.
vle(-)*; viedel*; vledele*, z. vee (-); ve r r e.l;
vierendelen.
vleJ, vief, bn., bw., vieve; viever, viefste = levendig,
opgewekt, vlug: e - vensje; - en kwiek sprong d'n
awwen hier oet de kouts; als zn. 'ne vieve = een
vluggerd; ir. domoor: geer zeet miech 'ne vieve,
meister Krenteneers! Z. ook vie v e*.
[vie:f; vie:ve; vie:ver; vie:fste] verg. v ij v e r en
v ij f.
afl. vievigheid.
viefleen*, V. = slepende kinderziekte: de - bijj de
kinder is oet de mode.
wa. five-linne = fro fievre lente. Haust
viefleen
noemt de viefken espece d'anemie cerebrale en
voegt er aan toe: on invoque aussi sinte Five-linne
en l'eglise de Grivegnee.
vier, veer, 1, telw.; 2, v., vere, veerke; z. voor het
gebruik a c h t, d r i e; zegsw. dee heet 'rs mer en e s6kkere keukske = een van de vijf is koffiewater halen; 6nder - ouge = zonder getuigen.
ss. en afl. z. de ss. en afl. van acht.
vlerde, veerde; Z. a c h t s t e voor het gebruik.
vierel*, Z. ve r reI.
vleren, viere, zw. = a) in rust doorbrengen: de
z6ndag, de maondag - ; b) feestelijk doorbrengen
of gedenken: broelof - ; St.-Jaan - ; z'ne meij - ;
c) refl. het zich gemakkelijk maken, zich niet teveel inspannen: d'n dokter heet 'm oetdrokkelijk
gezag, tot heer zich get moot - .
ss. fiesviere.
afl. (s6ndags)viering; vierdei.

<
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vierendeel, 1, z. v err e I.
2, verendeil, o. = het vierde gedeelte: e - joors;
niet zeer gebr., gwl. 't veerde deil.
vierendelen, 1, verendeile, niet zeer gebr., gwl. in
veer stokke mijje, hakke.
2, viedele, viedelde, geviedeld = eig. in vier delen
snijden, hakken; deze bet. is bijna geheel verbleekt
tot: in stukken snijden, hakken; ergens in kerven,
ruwweg snijden, hakken: viedel neet zoe aon dat
vleis; verg. vie d e 1* (= verrell.
afl. geviedels, geviedel; viedeleer (spott. chirurg).
vierhoek, veerhook, m., -heuk: ein, twie, drijj de veerheuk (of: veerhook) = jongens- en meisjesspel.
vierkant, 1, veerkant, 0., -e, veerkensje: de blok
hoezer vlJrremde e - ; get in veerkensjes mijje = in
vierkante stukjes; veer meter in 't - .
2, veerkentig en veerkant, bn., bw.: 'n veerkentige
taofel; 'neveerkentigeboer = ruw,onbeschaafd,lomp:
veer goojde 'm veerkentig de deuroet = zonder omhaal.
vierling, veerling, m., -e = vier even oude kinderen
van een moeder; een dezer kinderen: gistere is op
Klavarie 'ne - gebore; Zjengske is 'ne - .
viersprong, veersprunk, m., -sprung = kruisweg:
alles ging good tot wie 'r op 'ne - kwaom, boe geine
weegwiezer stOnt.
viervoetig, veerveutig, bn. = --e bieste; veer stampen
hun - de trappe van 't stadhoes aof.
vies, vijs, bn., bw., vijze; vijzer, vijste = a) vuil,
smerig: dat is in die hotels 'ne vijze boel; van dat
werrek krijgste zoe'n - han; vijze kn6tsj; - moppe
= sterkoraire; b) walging, afkeer hebben van: bah!
dao bin iech - vaan; dee is ouch neet - (gevalle) vim
e good glaas wien = die houdt er ook van; c) kieskeurig: erreg - op z'n ete :/lien; nog: (op) 'ne vijze
morrege, (op) 'ne vijze kier gebiiiJrde 'tins, tot . •• =
op een zekere morgen, een zekere keer.
[vij :s; vij :ze; vij :zer; vij :ste]
afl. vij:/ligheid; vijzerik.
vieslook*, 0., -loker = aarsgat: zoe zwart wie d'r
duvel ze - ; eine met e zwart - = iem. van adel.
vieste*, z. v ij s ten.
vieve*, in de zegsw. heer is aon de vieve, maak vltoraon
= hij heeft diarree.
viezebareer*, viesbareer*, o. = achterwerk, z. een
voorbeeld onder bazjeroene*.
viezerik, vijzerik, m., -e = iem. die vies d.i. smerig,
vuil is of doet: deen awwe bedeleer is 'ne - , de ZOU8
'm met gein tang dlJrreve aonpakke.
vigilante, viezjelant, v., -e: toen rijjde zenog met de-.
vigUie, vigilie, m.: 't is vendaog - veur Keersmes.
ss. vigiliedaag.
vijl, vijf, 1, telw.; 2, v., vijve, vijfke; z. voor het
gebruik acht. Zegsw. vijf van de Uste slaag = een
slotvoordeeItje hebben van iets, soms enigszins
ong.; ein van de vijJ is koffiewater hole = hij, zij is
niet goed snik; verg. een uitdrukking onder vie r;
'r heet ('rs) - veUr = hij wordt boven anderen
bevoorrecht; gein - kinne telle = uiterst dom zijn;
nog: heer beloerde ins good z'ne mouw of 'r gein vijJ
d'rin had = scheur, winkelhaak.
Opm. De vormen met ij hebben steeds stoott. De
vorm met ie sleept. Deze ongediftongeerde vorm
komt aIleen bijvoeglijk en in ss. voor. Men verg.
vraag en antwoord, als iem. sigaren en postzegels
kocht: juffrouw, vief sigare ezzebleef! wieviiiJl m'nhier'l vijJ van vief sent en 'ne poszegel van vijJ;
ieck vroog 'rs tien, mek 't:/lien 'rs mer vijJ.
ss. en afl. z. de ss. met acht en de afl.
Het rangtelwoord luidt vijfde.
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vijftien, vijnig, vijfhonderd, vieftien, fieftig, viefh6nderd; z. a c h t.
ss. en afl. z. de ss. en de afl. bij acht. De rangtelwoorden luiden resp. vieftiende, fieftigste, viefMnderste.
Opm. In verbindingen als ein en vieftig steeds uitgespr. vieftig.
vijg, vijg, v., viege, vijgske = vrucht van de vijgeboom: viege noo Paose; Oosterse viege = dadels;
(bekend liedje) vief sent 'n 6ns viege, bijj Vlubet ( =
bekend Ma. volkstype) kinste ze kriege, ze smelte
dich in d'ne mOnd wie doeve-, doeve-, doevestront.
[vij:g; viege; vij:gske]
ss. viegeblaad, -boum, -mat; peerdsvijg; z. ook:
o 0 r vee g dat (volksetymologisch) in het Ma.
steeds luidt oervijg.
vijl, vijl, v., -e, vijlke = stalen, ijzeren rasp: met de
- moot de sleutel get bijjgevijld weurde.
[vij:l; vij:le; vij:lke]
afl. vijle (ww.).
vijlen, vijle, zw. = werken, bewerken met een vijl:
oon de sleutel - .
[vij:le; vij:lde; gevij:ld]
ss. oof-, bijj-, doorvijle.
afl. vijlsel.
vijs*, z. vie s.
vijsten, vieste, viesde, gevies enfieste, fiesde, gefies =
winden laten, darmgas laten ontsnappen; kakken;
z. vieslook*, viesbareer*, en veesten*.
[vieste; viesde; gevies] idem fieste met sleept.
vijver, viever, m., Os, vieverke = gegraven waterkom: veer ginge altied &jaarse op de --s van 't kestiel; z. ook w ij j e r.
[viever; vievers; vieverke]; verg. vie f.
vijzel, vijzel, m., Os; gwl. morteer; z. m 0 r tie r.
vilder, velder, m., -s = koudslachter: de - kwaom
met Pieke aongezat van de peerdskoul. boe heer m6s
kieke, wie 'nen doejen ezel6nder de grOnd woort gestop.
ss. velcier.,kaar, -meta, -werrek.
[ve:Ider; ve:lders] verg. my. van vel.
villen, velIe, velde, geveId = de huid afstropen; fig. afzetten; ook: slechtscherenen snijden: de kenien woort
geveld (gwl. gestruip); ze Mbben us in dat hotel lielik
geveld (gwl. gestruip); hetat diech dat &jere? dat is -.
[ve:Ile; ve:Ide; geve:Id]
afl. velcier.
vilt, velt, o. of m.: pantaJJels van - oj velte pantaffels.
velt heeft sleept. evenals in de ss. en afl.
ss. veltpepier.
afl. velte (bn.).
vin, yen, v., venne = zwemwiek: geen - verreure.
vlnden, vinde, v6nt, gev6nde (afw. ww.v. o.t.t.
iech Yin, diech vins, heer vint, geer vint; geb. w.
enkelv. Yin, my. vint) = a) door zoeken of toevallig iets gewaarworden en daarvan bezit nemen:
ze vant op de Plein e zellevere nosterke; b) aantreffen:
ze heet twie kier gebeld, meh dich neet toes gev6nde;
c) menen: iech vin 'tvemorregenogal kaajd; d) uit-,
bedenken: alderleij oetvWchte en ekskuizes v6nte ze,
um mer neet hove te k6mme; gein wiiord k6s heer veur z'n daankbaarheid te ute; heet de jang de 86m gev6nde = opgelost? e) ten deel vallen, krijgen: gehuur
bijj iemes - ; nog: 't met iemes kinne - = met elkaar
overeenstemmen, geen onenigheid krijgen; d'n tied
nog - veur alderleij vergaderinge = uitsparen.
Zowel vin- van vinde als van- van vant, gev6nde hebben sleept. De afwijkende vormen hebben stoott.
ss. oetvinde; vindploota.
afl. vinder; vOns; vinding; bevinde.

VISMARKT

VINDER

vinder, vinder, m., os: d'n ierlike - kTijg 'n beloening
van 10 golde.
[vinder; vinders]
ss. vindersloen, -Tech.
vinger, vinger, m., -s of vinger, vingerke = a) geleed
voorlid van de hand: heeT heet twie vinger(s) gebToke; de vief - heite doum, wiesvinger, middelvinger, TinkvingeT, pink; de negel van de - ; me stik
geine - in 't water, of dao blij/ 'nen dToppel aon
haange = men doet niets voor niets; in allerlei fig.
overdr, bet. evenals in het A.N.; iemes op z'n
vinger( s) zien; lang vinger( s) hObbe = diefachtig zijn;
krom vinger(s) hObbe = inhalig zijn; get dOOT de
vinger(s) zien; iemes met 'ne nate - kinne lijme =
gemakkelijk kunnen overhalen; dee 6ngelOk heet,
kaan 'ne - in ze gaat bTeke = van een ongeluksvogel; iemes noo z'n vinger(s) zien = iem. op zijn
vingers zien; z. ook v e r lei den en verder
bra n den, s n ij den, t i k ken; b) deel van
een handschoen van elk voorlid: de vinger(s) van
de hejse zien te laank, handbTeed.
[vinger; vingers; vingerke]
ss. vingeroofdTiJk, -deukske, -dik, -dook, -kumpke,
-nagel, -top.
ss.-afl. vingerwijzing, -zetting.

'ne vingeThood

vlngerbreed, vingerbreid, 1, o. = de breedte van een
vinger; geringe breedte: gei - op zijj goon; 2, bn.:
'ne vingerbTeije band.
Opm. Zeer dikwijls worden de ss. delen nog als
zelfstandige delen aangevoeld b.v. dat is 'ne vinger
bTeid; geine vinger bTeid op zijj goon. Hetzelfde
geldt van vingeTdik, -laank.
afl. vingerbTeidde, -bTeidte.
vingerhoed, vingerhood of -hoed, m., -heuj = vingerdopje: boe is m'ne -? blouwe, blouwe - / (aanvangswoorden van een kinderliedje).
vlnk, vink, v., -e, vinkske = bekende vogel: 'n blin
- zink beter en daorum strieke ze met 'n heit iezer
hun de ouge touw; doorsloon wie 'n blin - = doorblijven "rammelen", praten, beweren; luustere wie
'n - = zeer gehoorzaam zijn; nog: blin vinke met
wortelkes = bepaald vleesgerecht; z. ook d i st r e w i e* en v i vel a v i n k*.
[vink; vinke; vinkske]
ss. vinkekOngkoer; vinkeneij; book-, gTeun-, Zok-, TeuTvink.
vinsterlatej*, v., -Iatejje = raamkozijn.
vinsterslaag*, m. = onderslag v. e. venster.
violet, fiejelet = paars, 1, bn.: 'n fiejelette kleuT;
fiejelette hejse; 2, o.:·de bissjop woos in 't - = het
paars; verg. m a u v e (-je- = -j;)-).
Bijv. viejelet, vlet.
I viooI, fiejooI, v., fiejole, fiejeulke = bekend strijkinstrument: de sjele met z'n - ; op 'n - speule; met

geweld kaan me 'n - tegen 'ne boum kepotsloon =
met geweld kan men iets nodeloos bederven; de
ierste - speule = de hoofdrol. een eerste rol spelen; wee heet dat oets op 'n - hUTe speule, ap z'nen
awwen daag nog oet mawwe goon = wie heeft zo iets
onmogelijks ooit gehoord? dat 1S nog noets (of: van
ze leve neet) ap gein (of: ein) - gesplWld = dat is
nog nooit gehoord, gebeurd.
ss. fiejoolMnzaer, -sleutel, -snaar.
IT viool, fiejoel, v., -e, fiejuulke = bekende plant: e
boeketsje fiejoele; /iejuulkes plOkke in de Kanner Bos.
ss. bosfiejoele.
vioolhars, ongebr.; z. k 0 II e f 6 n t e r*.
I vis*, z. f i s.
II vis, ves, m. (als voorwerpsnaam en als stofn.),
vesse, veske: 'ne gToete, 'nen dikke - vaange; de
vesse biete neet; z. ook Jan; als collectivum dikwijls ves als mv. b.v. allewijl zitte (of: zit) hijj de
ves zoe dik neet mie; de ves Tijg heeT oon 'n tuike en
lek ze (mv.!) zoe lang in 't water; dee is - = dronken; dee heet 't zoe good es 'ne - in zeipluter = hij
verkeert in hachelijke omstandigheden; iem. oetmake VeuT voule - = voor al wat lelijk is; verg.
lui s, s n 0 e k.
ss. vesboer, -fersjet, -geert, -koevaeT, -koTTef, -handel,
-koupmaan, -mets, -net, -sjotel, -vangs, -winkel;
vesseblood; gaud-, meij-, stok-, wal-, zieves.
af}. vesse (ww.).
visdag, vesdaag, m., -daog = dag waarop geen vlees,
wei vis mag worden gegeten volgens de R.K. vastenwet; verg. v lee s d a g.
visgard, vesgeert, v., -e = hengelroede: met de gewaapend, trokke ze smiJTTeges d'Tap oet; 'n lang - .
visite, viziet, v., viziete(s) en vizietens = bezoek:
iJTTeges 'n - make; viziete( s) antvaange.
Bijv.fiziet, ve-,feziet (e = a).
ss. vi-,/i-, ve-,/ezietekeeTtsje.
vlsiteren, vizietere ofviezentere, zw. = onderzoeken
inz. op smokkelwaar: de dames woorte streng geviezenteerd. Ook wei fi ziete re, fi e ze n t ere.

de vreugere vesmeTTet

vlsmarkt, vesmerret, m., -e: de - waos nog neet
geseminteerd; ir. de hObs 't gToetste geliek van de= je brengt me tot zwijgen door je scheldwoorden
en geschreeuw, niet door je argumenten.
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VISSEN

VLEESHUIS

vissen, vesse, vesde, geves (gevesde) = a) vis (trachten tel vangen: de Waole hawwe van - ; ves heer in
'ne wijjer, dan haolt heer weI ins 'ne louw op; - in 't
groet met de zege of 't kruusnet; achter 't net - = te
laat komen; b) iets trachten te weten te komen, te
krijgen: ze waos weer aon 't - , meh 't fijne van de
zaak kreeg ze neet te hure; Mevrouw ves nao k6mpleminsjes.
ss. vesnet, -plaots, -rech, -tuug; oetvesse.
afl. vesser, vesserijj.

vessers aon de Maos
visser, vesser, m., -s, vesserke: Hollanse -s; de trok d'rop oet met ze getuug; -s, prOnt wie jegers
vertCUe alderleij mirakele.
ss. vessersdorrep, -have, -rink, -vrouw.
visserlui, vessersluij, mv.: Sint-Pieter is de petroen
van de - = vissers.
visvrouw, vesvrouw, v., -e = vrouw die vis verkoopt op de vismarkt of ermee vent: de --e, miejer
es veswiever bekind, hadde de ripputasie van good te
kinne moelvechte en zich te kekele.
viswijf, veswief, 0., -wiever = (min.) visvrouw:
sjelle wie e -.
vitrine, vitrien, v., -e = uitstalraam; winkelruit;
uitstalkast: achter de -e laoge de maskes; in de stOnt 'ne groete peperkoke maan; verg. k ij k u i t.
vitriooI, vitrejoeI, m. (e = a): dat ete smaak nao - j
'nfles - .
vitten, fitte, fitde, gefit: op alles en altied
kieingeestig bedillen.
afl. fitter, fitterig; fitterijjj gefits, gefit.
vive Ia vink*, in zegswijzen aIs: de moos dat vive la
vink doen = vlug, gauw; en dan mer de gaansen daag
oet, vive la vink! = lustig, vrolijk, zonder zorg.
vIa, vlaoj, v., -e, vlliiijke = bekend cirkelvormig
gebak: - ete; koffie met - ; groete vlaoje woorte met
kerremis gebakke; ze sjikke zich gein --e = het zijn
geen vrienden; ker(re)mes zOnder - = feest, waarbij het voornaamste ontbreekt; ook weI: iets dat
tegenvalt; 't is 'n - = goedhartige sukkel.
ss. vlaojeplaat (= plaat, waarop de vIa wordt gebakken); keerse-, mol1ebere-, proeme-, riestevlaoj enz.
vlaag, vlaog,v.,-e;nietzeergebr.;z. bui, sjoor*,
v leu g j e.
vlag, vIag, m., vlagge, vlegske. Het woord vlagis niet
zeer gebr., wordt als "Hollands" aangevoeld. Het
gewone woordis veendel, drappo, vaon; z. va and e I.
I vlak. vlaak, I, 0., vlake = platte effenheid: e
geboge - ; 2, bn. = effen, glad: e - terrein; vlake
meh vrochbaar landouwej 3, bw. = a) onmiddellijk
bij: heer woent - bijj de stasie; - neve wis ze Mor
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sjaol; iech zaot - deneve; b) juist: iech zag 't 'm in ze geziech; heer kreeg 'n proum - in z'n oug =
middenin.
afl. vlakigheid, vlaakheid; z. v I a k t e.
II vlak, z. v I e k.
vlakaf, vlaakaof, bw. = vlakuit, giadweg: ze weigerde't -.
vlakken, z. v I e k ken.
vlakte, vlakte, v., -s = vlakke of effen streek lands:
dao strekde zich veur 'm oet 'n groete -.
Opm. Het woord vlakte en een ss. als vlaktemaot
zijn onder min of meer A.N. invloed in gebruik
gekomen. Men verwacht eerder vlaakde.
vlam, vlam, v., vlamme, vlemke = a) vorm van
gIoeiend gas, damp: soliefer brant met 'n blouw - ;
vuur en - speije = eig. b.v. van een vulkaan; fig.
hevig uitvaren, zeer boos zijn; vuur en - veur iemes, veur get zien = in laaiende geestdrift; b) gwi.
in het my. brand: 't hoes stont in vlamme (of: in
volle vlam); c) geliefde: datwaosnog'n aw -van 'm.
vlang*, z. v 0 I ant.
vIas, vIas, m.: - verbouwe.
ss. vlasaofval, -kop, -liene.
afl. vles( sig).
vlassen. vlasse, vlasde, gevlas = begerig naar iets
uitzien: de jonges vlasden op de fekansie; op dat
Monsje heet 'r lang gevlas.
vlassig, vIes en vlessig, bn. = lichtblond: de pop
priekde met 'n verwarde koors vlesse haore en liem.
ss. vlesbl6nt.
vlecht, vliich, v., vliichte, vliichsje of vliichske =
tres, haarvlecht: ze had 't keend z'ne gaanse kop in
vWchsjes gezat.
vlechten, vliichte, vliichde, gevliich (gevliichde) of
gevlochte = kruiselings door elkaar strengelen: 't
haor woort opnuij en noe op 'n aander meneer gevWch;
van stru gevlochte heuj; gevlochten iezerdraod.
ss. vlechwerrek.
vleeg*, z. v lie g.
vleem*, v. = spierstuk; z. afbeelding bij beest.
vleennuis, fleermoes, v., -muis: de fleermuis in de SintPietersberreg; 'r is wie 'n -, die vluig mer saoves
oet; fleermoes kom oet d'n hoes, iech zal diech e bedsje
make, van twie verslete (of: besjete) lakes, van twie
verslete (of: besjete) kosses, dao k6nste good op roste.
Bijv. vleremoes: heer doch, 't is 'n vleremoes; toen
heer 'm heel aon z'n lanterie, waos 't mer 'n vleremoes
(S.A. 1888).
vlees, vleis, o. = a) spiermassa van mens of dier:
't - weurt wie langer wie deurder; 't - snijje; roed
- moch heer neet hObbe, allein wit - wie kaafvleis
of kukes; 'n bOntram met - ; geruik - ; - tej wie
lapleer; - noch ves = zonder karakter; - maak
- , ves is mer sliem, gezegde van de liefhebbers van
vlees; weld - = vleeswoekering; z'n eige - en
blood = zijn kinderen; b) eetbaar deel van sommige
weke vruchten: 't - van 'n pees, 'n keeTs.
ss. vleisaofval, -kleur, -klomp, -sjotel; kaaf-, rins-,
sjaope-, verrekesvleis.
ss.-afl. vleiseter, -huijer.
afl. vleisloes.
vleesdag, vleisdaag, m., -daog = dag waarop volgens de R.K. vastenwet vlees mag worden gegeten: Keersmes velt op vriedag en dan maag vleis
weurde gegete, dan is vriedag 'ne -.
vleeshouwer, vleishuijer, m., -s = (rund)slager: z'ne
zoon waos - van z'ne stiel.
vleeshuis, vleishoes, o. = vleeshal. Nog in de straatnaam Achter 't Vleishoes.

VLEESKERS
vleeskers, vleiskeers, v., -e = vleeskleurige kers met
betrekkelijk hard vlees, Spaanse kers: dit jaor
zuuste hoos gein -e op de merret.
vleesnat, ongebr.; z. b 0 u i lIon.
vleesvlleg, vleisvleeg, v., -vlege = aasvlieg: de blouw
en greun spoonse vleeg, ouch wel es - bekind.
vleeswond, vleisw6n, v., -w6nde of = enkelv. = lichte
wonde enkel in het vlees.
vleet, vleet, aIleen in de zegsw. bijj de vleet = in
overvloed.
vlegel, vlegel, m., -s en -e, vlegelke = a) dorswerktuig: de -s raken in anbruuk, de mieste boere masjiene; b) lomperd: geer uet neet mie enneet mintIer
es 'ne - , 'ne boerevlegel; c) kwajongen: de -s van
de twiede klas goejde de Broeder met priJpkes.
ss. boere-, doorsvlegel; vlegeljaore.
afl. vlegelechtig(heid).
vlegesjeet*, m. = strontje, weegscheet: heer krijg,
gluif iech, 'ne - aon (of: op) z'n oug.
vleien, flejje, flejde, geflejd = flemen, plnimstrijken; erg lief doen tegen: iech kin dee vent neet
oetstoon, ederein Jlejt 'r; um 't good te legke begos 'r
weer met z'n vrouw te - .
ss. flejnaom, -taol.
afl. flejjer, flejster; flejjerijj; geflejs, gejlej.
vleiserijje*, mv. = vleeswaren: de koffie waos good,
kies, zjem, boter en alderleij - en lekker wittebroed.
vlek, vlek, v., vlekke, vlekske = smet; vlak, vuiJe
plaats: de Mbs vlekke in 't taofellake gemaak; dat
woos ''11 - op u karakter; vlekke oetdoen met benzien;
'ne jas vol vlekke.
ss. vlekkrenkde, -tiefus; vlekkewater; blood-, ink-,
vet-, wienvlek.
afl. vlekke (ww.); vlekkerig(heid).
vlekken, vlekke, vlekde, gevlek (gevlekde) = vlekken
krijgen: veurziechtig met de wit kleid, dat vlek zoe ga:w I
vlerk, vlerrek of vlurrek, m., -e = a) gwl. arm van
een mens: iemes bijj z'n vlerreke (of: vlurreke) pakke;
iech pakde 'm bijj z'ne vlurrek; b) (in deze bet. gwl.
vlerrek) Iomperd, kinkel: wat 'ne vlerrek; 'ne vlerrek
van 'ne vent.
vles(sig)*; vlet*, z. v 1 a s ( s i g); vi ole t.
vleugel, vleugel, m., -s, vleugelke = a) wiek, vlerk:
de -s van 'ne raof; met de -s sloon; de -s snijje =
kortwieken eig. en fig.; iemes op z'n -s sjete =
iem. op zijn nummer zetten; verg. vee r; b) bij
verg. zijgebouw, zijlinie van een leger: eine - van
't kestiel is aofgebrand; de rechter - van 't Zeger;
c) lang uitgebouwde piano: de - is te groet veur de
kamer; begleijing op de - .
[vl~ugeI; vI~ugeIs; vI~ugelke]

ss. vleugeldeur, -laam, -piano; legervleugel.
vleugje, vliiogske, o. = kleine opflikkering, zeer
weinig van iets: e - van hoop.
vlezig, ongebr.; vervangen o.a. door met vdOl vleis.
vlieg, vleeg, v., vlege, vleegske = bekend insekt:
me heet versjellende soorte van vlege: de vleisvleeg, de
kamervleeg, de stalvleeg, de strantvleeg (dit Uste zeet
me ouch wei tege e vervelend keend); de kleinste vlege,
zien de astranste = onbeduidende personen zijn
dikwijls het bmtaaIst; vlege vink me met honing,
meh neet met azien; dat is zoe vas wie ''11 hand vol
vlege = zeer onzeker; minsewetle zien spinnenette,
klein vlege weurde d'rin gevaange, meh de groete
blieve neet d'rin haange; twie vlege in eine lap (of:
slaag = A.N. klap); dee zal gein - koed doen =
ongevaarlijk, zachtzinnig iemand; niks oofsloon
behalleve vlege = inhalig iem.; ''11 - in z'n oug Mbbe
= enigszins aangeschoten; beter ''11. - gevaange es

VLO
leeg gegaange = beter een weinigje dan niets; iech
zit hijj neet veur vlege te vaange = om mijn tijd te
verbeuze1en, om niets te doen.
S8. z. het eerste voorbeeld en verder: vlegekop,
-kas, -pepier, -net; z. ook vIe g e s j e e t*.
ss.-afl. vlegevenger.
vllegen, vlege, vloog, gevloge (afw. ww.v. o.t.t.
diech vluigs, heer vluig) = a) zich op de vleugels
voortbewegen: dao is miech ''11 mOk in m'n oug
gevloge; me moot neet haeger welle - es de vleugels
drage kOnne; dat welt al - en heet nog gein vleugels,
gezegd van een jonge man zonder ervaring, voIdoende kennis, die iets gaat ondernemen; de vogel
is gevloge = eig.; fig. v. e. persoon: hij, zij is weg,
ontvlucht; 't geld waos gevloge = weg; hoeg - =
eig. en fig.; b) met een vliegmachine zich voortbewegen: veer - langs d'n hiemel in mOntere zannesjien; c) zich snel voomitbewegen; snel voorbijgaan:
heer vloog miech um d'n hals; heer leep neet, heer vloog
door de stroot; d'n tied vluig verbijj; nog: de vZegende
tering = met sneI verloop; 'ne vlegenden Hollender,
'ne vlegende Mercurius = iem. die steeds gehaast is.
ss. vleegmasjien, -veld,· door-, op-, touwvlege.
afl. vIeger, vlegerijj; gevleegs, gevleeg.
vllegenvanger, vlegevenger, m., -s = zekere zomervogel, musicapa.
vlieger, vIeger, m., -s, vlegerke = bestuurder van
een vliegtuig: de - doolt op 't sjeep; ooch vlegerkeleef, num miech met diech,' ezzebleef.
Opm. A.N. vlieger (speeigoed) = Ma. wejjer.
vlieg\\'erk, vleegwerrek, in de wrs. nit het A.N. overgenomen zegsw. met kuns en vleegwerrek = met
alle mogelijke kunstmiddelen.
vllem(-)*, z. vI ij m ( - ).
vIler, 1, fleer, m. = naam van verschillende planten
inz. van de muurbloem: wat ruuk dee - sterrek.
ss. stokfleer.
2, heulentere, z.a.
vllering, ongebr.; vervangen o.a. door zolderkemerke.
viles, vlies, 0., vlieze, vlieske = dun hnidje, dun
velletje, dun Iaagje: 't boekvlies, 'tnetvlies, 't trommelvlie.s; dao lik e vlieske ies al op de wijjer.
Opm. vlies is weI onder A.N. invloed in gebmik
gekomen evenals de nit de school bekend geworden
S8. als vliesridder en de koppeling lIet gulde Vlies.
vliet; vlieten, ongebr.; vervangen o.a. door e weterke;
struime, vleuje.
vlijm, vliem, v., -e; vero.; z. echter v I ij m s c her p.
vlljmscherp, vliemsjerrep en vlijmsjerrep, bn., bw. =
zeer scherp: e - mets; - antwoorde.
vlijt, fliet en vliet, m. = ijver: met groete fliet aon 't
werrek goon.
[fliet; vliet]
afl.flietig, vlietig.
vlijtig, flietig en vlietig, bn., bw. = met, vol vlijt:
flietige lierlinge; woore de mensjes neet flietig? vlietig
studere.
[flietig; vlietig]
vllnder, ongebr.; z. k ape 1.
vlo, vloej, v., vlu, vluke = bekend insekt: heet diech
''11 - gebete (of: gestoke)? vlu vaange; dee heet zich
zoe stief gevrete, tot me ''11 - op z'ne boek kin kepotkniepe; wee bijj d'n h6nd sliep, krijg vlu = van zijn
inti erne omgeving neemt iedereen iets over; 't
hunsje ZO'ltW vlu kriege = waarschuwing bi.i grote
uitgaven; dee zit vol sjOld wie d'n hOnd vol vlu =
heeft veel schulden.
S8. z. de lemmata v I 0 0 i e (-), v 1 u ( - )*.
s8.-afl. vluzeuker.
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VLOCH(-)*

VOEDSEL

vliich(-)*, z. v I e c h t ( -) en v I u c h t ( - ).
vloed, vlood, m.: inz. in ss. als euver-, invlood.
vloeien, vleuje, vleujde, gevleujd = stromen: dao

vleujt de Maos zoe breid en rostig.
ss. aof-, oet-, wegvleuje.
vloeiend, vleujetig en vleujend, bn., bw.: 'n taol zoe

riek in klaank, zoe leef en vleujetig; vleujend Ingels
spreke.
vloeipapier, vloejpepier, 0.: geef miech ins get -.
vloek, vlook, m., vleuk en vloke, vleukske = godslastering, verwensing: foj, wat 'ne - ; de - van

z'nen awwe vajer rosde op 'm; op dat gestole geld ros
'ne - ; in 'ne - en 'ne zoch (of: in eine vlook)
:r.eer vlug.
vloeken, vloke, vlookde, gevlook (gevlookde)
a) godslasterlijk spreken, godslasteringen uitbraken: vlook neet zoe, Slivvenier zal dich nog ins daoveur straove; e meidske dat vlook (of: flOt) en 'n hin

die krejt, zien weerd, tot me ze d'n hals umdrejt;
z. ook d rag 0 n d e r; b) schril tegen elkaar afsteken: die kleure - tegenein.
Opm. In de bet. van een vloek uitspreken over
gwl. vervloke.
ss. vlookwoord; oetvloke.
afl. vloker, vervloke; gevlooks, gevlook.
I vloer, vloer, m., -e, vluurke = bodem, grond van
een vertrek: 'ne nuije - tegke; 'ne kale, plaanke,

steine - ; heer kump neet bijj miech euver de -

=

in huis.
ss. vloerkleid, z. v I 0 e r k lee d; parketvloer.
Il vloer*, z. vel 0 u r s.
vloere*, bn. = van "vloer" II d.i. fluweIen: 'ne

nuije - kraag op z'ne winterjas; e - kleid.
vloerkleed, vioerkleid, 0.; weinig in gebruik, gwl.

karpet.
vloerzaod*, o. = koolzaad: de veugel krege get -

vrete.
vlok, vlok, m., vlokke, vlokske

=

te

pluis: 'ne - haor,

wol; de vlokke wegkere.
ss. snievlok.
afl. vlokkig.

zich te-.

mos - nao Amerika.
ss. wegvlOchte.
afl. antvlOchte; vlOchteling.
vluchtig, vlochtig, bn., bw.
a) snel tot gas vervormd: -en olie; b) in het voorbijgaan: 'ne-e
blik op 'iemes; c) oppervlakkig, haastig, zonder
zorg: de gezet - inkieke; e - euverziech; gaw, meh

=

- werreke.
afl. vlOchtigheid.
vlug, vlOk, bn., bw., vlogke = vol leven, levenskracht; dartel: dao zouw 'nen awwe mins weer -

van weurde; veuroet Jannes, bis noe get gawwer, en
get -; iech zaog de gollefkes speule, zoe bretsig en
zoe -; ook weI: flok.
Opm. In de bet. van gauw, snel is vlOk thans niet
zeer gebr., gwl. gaw b.v. A.N. vlug wat, Ma. gaw
get; A.N. de paarden liepen vlug, Ma. de peerd lepe
gaw. Maar niet in de zegsw. zoe vlOk wie e veugelke
wat me kooj hef = zeer Iangzaam.

vluzak*, m., -zek en -zakke = iem. die vlooien heeft,
dikwijls scheldw.; spott. iem. die zich krabt: kaal-

jakker, naaksen hier, vluzeuker, - en zoewijjer, dat
waore wiiOrd die me op 't Grechsje nog at ins hoort;
- , bit diech sorns ein?
vluzeuker*, m., -s = vlooienvanger inz. scheldw.;
z. een voorbeeld bij vluzak*.
voeabulaire, vokabulaer, m., -s = woordenlijst: 'nen

lngelse -.

= kachelschuif d.i. afsluit·
schuif in de kachelpijp: de - is touw, 't stink nao

I voch*, voch, v., mv.?

vliik*, z. v lug.
vi onder, ongebr.; gwl. brokske, plaank.
vlooiebeet, vlubeet, m., -bete, gwI. vlusteek; z.
vlooiesteek.
vlooien, vluje, vluujde, gevluujd = van vlooien
bevrijden: d'n aap dee z'n jonge zaot t.e -; d'n aap = veel geld verdienen; ze hObbe miech dao lielik
gevluujd = geld afgetroggeld; refl. d'n aap zaot
vlooiesteek, vlusteek, m., my.

Vlu-Bet*, v. = Vlooie-Bet, naam van een bekend
Maastrichts tiepe, woekeraarster.
vlucht, vloch, v., vlOchte = a) het vluchten, vlieden:
de - nao Egipte; op de - goon, drieve, zien; b) het
vJiegen: de - van Londe nao Amsterdam doorde
toen twie oor; c) afstand tussen de toppen der uitgespreide vleugels: de - van 'nen adeleer; d) troep
samenvliegende vogels: 'n - patrijze.
vIuchteling, vlOchteling, m., -e: Poolse -e.
ss. vlOchtelingekamp.
vluchten, vlOchte, vlochde, gevloch (gevlochde)
vlieden, op de vlucht gaan: veur de vijjand - ; heer

=

enkelv.: smorreges

zaot z'nen hielen errem vol vlusteek.

0., vlotte, vlOtsje = balken, planken te
water onderling verbonden: op e - wiste ze zich

I vlot, vlot,

kolendamp en de kachel trek neet.
voch = RijnI. Foch = Regulierklappe in Ofen-

rohren, samenhangend met foche = waaien, vuur
aanwakkeren = duo (an)fachen; verg. Facher =
waaier.
II vocht, voch, 1, 0., vochte = vloeibare stof: e wit
- droppelde oet de won; 2, V. = vochtigheid: de

mor zien gaans oetgeslage van de -.
SS. vochgehalte.
afl. vochtig(heid); (in)vochte (ww.).
vod, ongebr.; gwl. lommel, z.a.; A.N. iem. bij zijn
vodden pakken = Ma. iemes bijj z'n kladde pakke.

te redde.

voeden, 1, veuje, veujde, geveujd = a) voedsel geven: blumkes geveujd in 't lachend zomerweer;
b) koesteren, hebben: Treech smeek, dat Heer de

Ingels, es of 't 'nen Ingelender is; de waore ginge vlot
van de hand; 'ne flotte vent = gemakkelijk in de
omgang.
afl. vlottig-,flottigheid, vlot-,flotheid.
vlotten, vlotte, vlotde, gevlot = drijven; gwl. fig.
gemakkelijk, licht gaan: vlottende stokker hout; 't
werrek welt vendaog neet -; ook wei in fig. bet.

ss. opveuje.
afl. veujsel; veu,jing.
2, voje, voojde, gevoojd (volgens Stille); verg.
v 0 e d za a m.
voeder( -), Z. v 0 e r ( en), v 0 r e.
voeding, veujing, v.: de - van 't leger leet vaal te
wunsen euver. In ss. meestal voeding b.v. voedings-

flotte.
vlu(-)*, z. vlo en vlooi(-).

voedsel, veujsel,

II vlot, vlot, bn., bw.; vlotte = a) drijvende: 't sjeep
krege ze neet mie --; b) (in deze bet. ook flot) gemakkelijk, vloeiend; licht, vlug: heer sprik .'lioe flot

vlubak*, m. = morsige, vuile bedstee (met vlooien);
spott. bed.
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wet maag - Eur lloes te sterreke, te beheuje't Land.

kenaal, -stoffen, -weerde.

O. = eig. en fig.: d'n toen van de
kOmverzasie stijg, noe heer gestiedig - krijg; veer
geven 'm - door eus natuur.

VOEDSTER

voedster, ongebr.; z. min.
voedstervader, ongebr., tenzij uit de kerkelijke taal
overgenomen b.v. Zjozef, de - van Slivvenier.
voedzaam, 1, veudzaam en veujzaam, bn.: de sopkokerijj heet ten doel good en - ete in de winterdaog
aon d'n erreme te versjaffe (1891).
2, voojzaam, bn. (aldus Stille).
voeg, voog, v., voge, veugske = naad, reet: de kallek
is oet de voge gevalle.
voege (in dier), voge (in dier) = op die manier, wijze.
voegen, 1, veuge, veugde, geveug (geveugde) =
a) onderling verbinden, in elkaar passen gwl. in
ss.: twie plaanke inein-; b) verenigen, insluiten:
iech ve'llg bijj de breef me portret; c) refl. zich schikken: de z{jls diech in die betrekking nao d'ne mierdere
mote veuge; eindelik k6s ze zich - in 't verluus van
hilor keend.
ss. bijj-, bijjein-, inein-, in-, same-, touwveuge.
afl. veugzaam(heid); verveuge (ww.).
2, voge, voogde, gevoog (gevoogde) = kalkspijs
tussen de naden strijken: de moer moot op nuij
gevoog weurde.
ss. voogiezer = smal metselaarstruweel.
afl. voger (werkman die voegt, metselaar).

'ne vogespieker of e voogiezcr
voegspijl<er, vogespieker, m., os: in d'n iezerwinkel op
de Milont vinste -s.
voegzaam, veugzaam, bn., bw. = gezeglijk: 't zien
allemaol - kinder, behalleve de j6ngste.
afl. ve'llgzaamheid.
voel(-)*; voelaar*, z. v u i I ( -); f 0 u I a r d.
voelen, veule, voolt of veulde, geveuld = a) iets
gewaar worden met de tastzin, de gevoelsorganen:
iech voolt inins in m'n hand 'ne gOlde; de kaw, de pijn
good - ; iech voolt me bein neet mie = het was
gevoelloos; wee neet hure welt, moot - = eig. en
fig.; b) betasten om te onderzoeken: aon get goon
-, of 't nog hel is; veul die zijj ins, wie zach die is;
e) bemerken, beseffen: iech voolt direk, tot 't antwoord verkierd waor; heer leet miech -, tot iech
errem en heer riek waor; nog: veur get - = sympathie hebben voor; refl. heer voolt zich = had een
hoge dunk van zich zelf, zijn macht, rijkdom enz.;
zich orreges toes -.
ss. aonveule; doorveule.
afl. veuler, veuling; veulbaar(heid); be-, geveule;
geveul.
voeling, veuling, v.: - met iemes hObbe, kriege =
gemeenschap, verbinding; - hawwe metein = met
elkaar overleggen, maar minder sterk.
voeloer*, m., -e = luiaard: hool dee - ins oet ze bed.
(klemt. op voel-). voel- = du faul.
voer, voor, 0., veurke = voedsel inz. van dieren:
de bieste hObbe gei - gen6g; - veur de Vfsse = aas.
ss. bieste-, verrekesvoor.
voerbak, voorbak, m., -bek en -bakke = etensbak
(je) voor dieren inz. vogeltjes: 't voorbekske isleeg.
I voeren, Yore, voorde, gevoord = voedsel geven
aan dieren of aan kinderen of hulpeloze mensen:
elike mOrrege de bieste - en de hinne twie kier op

VOETBAL

'nendaag;'t kinnekepap - ; d'n awwemaanm6ste ze
- , heer waos gaans verkins.
II voeren, veure, veurde, geveurd = leiden, brengen
naar, vervoeren: heer veurde miech nao d'n deke;
greunte nao de stad - ; nog: d'n oorlog woort geveurd
tosse Frankriek en lngeland; e perses - = procederen; 't woort - = spreken.
ss. door-, in-, oet-, op-, wegveure.
III voeren, yore, voorde, gevoord = van bhmen bekleden: de winterjas waos van binne met zijj gevoord.
ss. voorketoen, -liene, -zijj.
afl. voor; voring.
voering. 1, voring, v., -e = het binnenbekleedsel; de
stof daartoe gebruikt: de - is verslete.
2, voor, o. = voring: 't voor is nog good; de
kleijermeker had gei - mie veur de winterjas.
Opm. voor is enigszins gebruikelijker dan voring.
voerman, voormaan, m., voorluij = iem. die met
paard en kar goederen vervoert; wagen-, rijtuigbestuurder: de - zag, tot 't z'ne meij waos; ze waore
toen de - op ze keerke gekrope; 'nen inkele - met
kaar en peerd.
voertuig, ongebr.; gwl. geveer, kouts, kaar, wage(l).
I voes*, v., voeze, voeske en vuuske = vospaard; in
het algemeen paard: de - kreeg met de smik.
[voe:s; voe:ze; voe:ske; vuu:ske] verg. v u i s t.
voes van oorsprong hetzelfde woord als A.N. vos,
maar aan het duo ontleend (Fuchs).
II voes*, z. v u i st.
voet, voot, m., veuj, veu en veut, veutsje en veuteke:
a) onderste deel V. h. menselijk been; afdruksel
V. e. voet; deel van de kous dat de voet bedekt:
'r heet z'ne - verstoek; pijn aon de veuj hObbe; ze
zatten 'm 'ne - aof; ze drage noe de stievele in de
han in plaots van aon de veut; in de pas gesjr6bde
gaank st6nten alweer e paar veuj; 'ne nuije - aon de
kous strikke; b) oude maat gwl. enkelvoudsvorm:
zoe kleisper menneke koelik e paar voot hoeg; c)
steunvlak, onderste gedeelte van iets: de - van de
lamp; aon de - van de berreg; d) verder in allerlei
fig. en overdr. bet. en in zegsw. veelal als in het
A.N. o.a.: veutsje veur veutsje = langzaam (en
voorzichtig); op groete -leve = weelderig; op goje
(slechte, gespanne) - met iemes stoon = in goede
(slechte, gespannen) verhouding; op - van oorlog;
6nder de veuj k6mme, rake, zien = vallen en getrapt
worden, of: van geen waarde, betekenis meer zijn:
bijj iemes e wit veutsje hObbe = in de gunst staan;
orreges vaste - kriege = invloed krijgen, vast in
het zadel komen te zitten; aon get, aon iemes geve = gelegenheid geven tot verder gaan, zich
te ontwikkelen, toegeven; nog: veutsje kretse =
naar de mond praten (in de hoop een of ander
voordeel te behalen); dat heet geine - = dat heeft
geen reden van bestaan, dat bewijst niets; dee kaan
ouch slech met z'ne linker voot in z'n rechter tes =
geeft niet graag (volgens Franquinet is het oorspr.
z'ne linker poet); veur de voot(s) = telkens weer: veur
de voots zaog me dao sjrale6ngs in hengerkes; of: stuk
voor stuk: ze douge allemaol neet, iech zal ze dich
veur de voots opneume; z. ook v 0 e t s too t S.
ss. votebad, -mat, -zak (of: votezak); vootbrok, -knech,
-leech, -p6mp, -reis, -stok, -vollek; platveuj; z. ook
v 0 t e pIe n k s k e* .
voetbal, foetbal, m., -balle = de bal; gwl. het speI:
'ne nuije - kriege; dee kelt van -.
Bijv. vootbal, -baal.
ss. foetbalspeul, -wedstrijd.
afl. foetballe (foetballer).
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VOETBREED

VOLHOUDEN

voetbreed, vootbreid, gwl. 'ne voot breid (mv. twie
voot b.); verg. vinger-, handbreed*.
afl. vootbreidde, vootbreidte.
voetenbank, votebaank, v.,-benk; gwl. als verkl.:
tant met hiior korte beinsjes vroog zich e votebenkske;
op 't underste votebenkske = op de grond.
voeteneinde, vootind, o. = deel v. e. ledikant, waar
de voeten liggen: d'n dokter stOnt aon 't - en keek
nao de kraanke.
voetpad, vootpaad, m., -pajer = smal pad: achter 't
hoes begint e - , wat door de bos geit nao de kerrek;
dao is gei vootpedsje, of 't weurd al ins bewandeld.
voetstap, vootstap, m., -stappe = a) trede, stap:
veer huurde voolstappe in de kamer; b) voetspoor:
in de voolstappe trejje van z'nen awwen hier.
voetstoots, veur de voot(s); z. bij v 0 e t.
voetstuk, vootstok, 0., -stokke = onderstel van
zuilen, beelden enz., piedestal: iemes op e - plaolse
= hoog verheerlijken.
voetvolk,. vootvollek, o. = infanterie; dat kump
Onder 't - = in ieders handen, onder ieders bereik.
voetzoeker, ongebr.; z. o.a. m u i s e.
voge*; voger*, z. v 0 e g e n; v 0 e g e r.

voile, vwaal, v., vwale = sluiter: 'n kreppe - veur
derouw.
voilette, vwalet, v., vwalette, vwaletsje = gelaatssluier = ze droog altied 'n zwarte vwalet; 'n - hedde
me ouch wei ins vlegenet.
Bijv. velCt (ve- = V;}-).
voiture, vwatuur, v., vwature, vwatuurke = rijtuig:
de regedroppele bubbelde langs 't vinsterke van de nao Onder; bestel 'n - .
Opm. vwatuur en kouts zijn de gebruikelijke woorden voor het ongebr. woord rijtuig.
vokaal, vokaal, m., vokale = klinker.
vol, vol, bn., bw., volle; voller, volste = a) het
tegengestelde van leeg: de zak is - ; 'ne korref (met) keerse; 'n - oor = geheel; de ouge - traone =
geheel gevuld met tranen; b) waaraan niets ontbreekt: dat is de vol(le) woerheid; heer is 'ne volle
neef van miech; nog: iemes (neet) veur - aonzien =
hem (niet) de vereiste bekwaamheid toekennen;
in vollen errens = zonder enige gekheid; - mellek
= niet ontroomd, niet "gewassen".
vol heeft sleept. in predikatief en adverbiaal gebruik en o. enkelv. attributief; in aIle andere gevallen stoott.
ss. z. de vlg. lemmata; verder: volgo.ie, -goeje,
-proppe enz. met klemt. op vol; volharde, -bringe,
-trekke enz. met klemt. op tweede lid; eij-, hallef-,
stamp-, sUkvol.
afl. volheid; vollig(heid).
vol( -), z. v u I ( - ).
volaasj, bn., bw. = wuft, wispelturig; dartel, jeugdig onbezonnen: dat meidske wi!l iech neet es vrouw,
die is miech te - .
volaasj
fro volage.
volant, velang, m., -s, velengske (ve- = va-) =
strook op japon: 'ne rok met e vloere velengake.
VOl-au-vent, 1, vollevang, m., -s (-le- = -la-) = pastei
in bladerdeeg: nao de sop 'ne - ; de moos nog zeutsels beatUle veur de - .
2, vollevao, m., -s, vollevaoke (-le- = -la-).
voldaan, voldoon, bn., bw. = a) tevreden: erreg euver z'ne zoon en euver de broeloj, sleep 'r dadelik
in; b) betaald: veur - teikene.
voldoen, 1, voldoen, deeg vol, volgedoon = vullen:
doeg 'f glaas neet vol.
2, voldoen, voldeeg, voldoon = a) vervullen: aon
de verwachtinge - ; aon aile eise - ; b) betalen: heer
heeteindelikalz'nrekeningevoldoon; z. v 0 I d a a n.
afl. voldoening.
volgen, vollege, vollegde, gevolleg (gevollegde) =
a) aehternagaan: de peliesie heet 'm straot nao straot
gevolleg; b) langs een lijn, een rivier enz. gaan:
volleg de framlijn mer; e) aandaeht sehenken aan,
voldoende begrijpen: de vergadering kos de spreker
neet good mie - ; d) komen na: de veurwaarde zien
es volleg; e) voortvloeien uit: dao oet volleg, tolste
ongeliek hObs; f) gehoor geven aan: volleg z'ne raod
en gebruuk gei beer mie; g) nabootsen: dee sjrijver
heet Olterdisse hielemaol gevolleg.
ss. vollegorde, -kouts, -nommer, -nummer,. nao-, opvollege.
afl. volleger,. volleging; gevolleg; vervollege.
volharden, volharde, volhardde, vol hard; gwl. volhawwe; z. v 0 I h 0 u den; verg. h a r d.
volhouden, vol hawwe , heel vol, volgehawwe =
a) niet opgeven; ten einde toe uithouden: dat zwoer
werrek kin niemes - ; heeT begint altied met groeten
iefer, mer heer helt neet vol; - , mer --1 b) blijven
beweren: en heer heel mer vol, tot'r diech gezeen had.

<

'ne vogelversjrikker
vogel, vogel, m., veugel, veugelke: huur de veugelkes
ins zinge; beter eine - in de hand es tien (of: twie) in
de loch; veugelkes die zoe vreug zinge, krijg de poes;
'ne slumme - = slim iem.; 'ne vreemde - = een
vreemdeling; 'ne rare - = een zonderling iem.;
dee sjut de - (aof) = hij is de knapste, de beste;
'n eder z'ne - = ieder zijn portie inz. bij maaltijden, zijn fles wijn; dat zien veugel van einder vere
= mensen van een soort, eenzelfde neigingen enz.
en derhalve: veugel van einder vere, dat lek zich gere;
zoe loch (of: v16k) wie e veugelke wat me kooj hef =
lomp, zwaar persoon, of: zeer vlug; z. ook v I i eg e n, t ij d, wit z a a d.
ss. vogelkouw (of: vogelskouw, of: vogelekouw), -nes,
-voor, -vrijj, -zaod; lok-, Onge16ks-, pech-, speul-,
struusvogel.
ss.-afl. vogel- of veugelvenger; vogelversjrikker.
vogellijm. z. v 0 gel w i k *.
vogel stroes*, z. s t r u i s v 0 gel.
vogelwik*, m. en o. = vogellijm, marentak: de wat op de buim greujt, is veringlizeerd tot mistletoe.
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YOLK

yolk, vollek, 0., -e, vollekske = a) natie; groep
mensen van dezelfde taal, zeden, gewoonten, afstamming: 't NedeTlanse - ; de -e van EUTopa;
b) lagere standen: 'n VTOUW oet 't - ; c) mensenmenigte: met de peTsessie waos hiel get -- op de bein;
nog: 't jdnk vollekske = de kinderen; vero. heer is
bijj 't - = soldaat.
ss. vollekebOnd, -Tech; volleksbuuTt, -kaTakteT, -konsaer, -kuns, -leed, -legeT, -stam, -taol enz.; peerdevollek, vootvollek.
vollemaan, vollemaon, m.: 't is miJrTege - ; e geziech
wie 'ne - 0/ e vollemaonsgeziech.
vollevang*, vollevao*, z. v 0 1- a u - ve n t.
vollill*, bn., bw. = vrij goed gevuld; ruim, overvloedig, volop: ze is in MOT geziech volliger ge.
WOOTde; ze loote bijj 't maste, de verrekes 'n week
va-de en de andeT week - vrete; de jas is te - = te
wijd.
afl. volligheid.
vollokrljum*?, m., -s = schuimlepel (aldus opgegeven).
vollopen, volloupe, leep vol, volgeloupe = volstromen: de ton leep vol en Wen euveT; de zoollup vol =
van mensen nJ.
volmaakt, volmaak, bn., bw., volmaakde = volkomen, zonder gebrek of leemte: God is -; 't is 'ne
volmaakde per/ester; wat de luij zegke, is miech dnver.~jeuig.

afl. volmaakheid.
volmacht, volmach, v., volmachte = iem. de macht
geven een zaak in de naam v. d. lastgever te verrichten; het schriftelijk bewijs: 'n - hObbe; - geve
VeuT; bijj - trouwe.
volmaken, 1, volmake, maakde vol, volgemaak =
vullen, vol doen zijn: de vater - ; maak diech noe de
lies vol = als laatste tekenen; de som - = af-.
ronden.
2, volmaken, volmaakde, volmaak; gwl. in het als
adjektief gebruikt participium; z. vol m a a k t.
afl. volmaking.
volmondig, volmundig, bn., bw.: 'n --e bekintenis;
- bekinde heer, wat 'T gedoon had = rondborstig,
openhartig.
volschenken, volsjinke, sj6nk vol, volgesj6nke =
schenkende vullen: en noe, de glazer volgesjOnke.
Opm. Gewoner is t)olsjiJdde, sjOdde vol, volgesjod.
volsjodde*, z. vol s c hen ken; verg. s c h u dden en schenken.
volstaan, volstoon, volst6nt, -st6ng, -sting, volsta(a)nde, -sta(a)nge = voldoen; voldoende .zijn:
met die verklaOTing kinste - , m·ie hoofste neet te doen;
e keertsje met d'n /illesit"sies volsteit.
volstrekt, volstrek, bn., bw., volstrekde; volstrekder, volstrekste: de volstrekde mierderheid = geheel
en ali dat is - neet zeker = in het geheel niet;
- nudig = noodzakelijk.
afl. volstrekheid.
voitooien, ongebr.;gwl. oofmake (A.N. afmaken),
assjevere.
voItrekken, voltrekke, voltrok, voltrokke = het
beslotene ten uitvoer brengen: 't vonnis WOOTt voltrokke in de vTeuge mlJrrege midden op de merret;
't houwelik - .
afl. voltrekking (houwelijksvoltrekking).
volume, voluum, m., volume(s), voluumke = a) omyang, inhoud: 't vaat heet 'ne - van; b) boekdeel:
e werrek van tien volume.
volwerpen, gwl. volgoeje, -goje.
Yond, z. von d s t.

III VOOR( -)*

vondeling, v6ndeling en vundeling, m., -e, vundelingske: e gestiech veur -e; e keend te - legke =
ergens neerleggen voor wie het zal vinden.
ss. v6ndelinge- en vundelingegestiech.
vondst, v6ns, v., v6ndste = het vinden; het gevondene: dat waos 'n vOns, die 'm good van pas kaom.
vonk, vonk, m., -e, vunkske = vuursprank: de-e
vlogen oet de stein, oet de sjouw; dee heet geine iergeveul, verstand = geen zier.
ss. vOnkvrijj.
afl. vclnke, vunkele (ww.).
vonkelen, vunkele = a) vonken schieten, afgeven;
beginnen te branden: tosse 't publiek sloge, vunkelde
en sisde de zanne, zeveslegers, zwerrevers en muiskes;
b) met vuur spelen: zuuch dee ins - .
S8. vunkelhout, z.a.
afl. vunkeleer, z.a.; gevunkels, gevunkel.
vonken, v6nke, v6nkde, gevonk; gwl. vunkele; z.
von ke 1 e n.
vonkvrij, v6nkvrijj, bn.: - Z'wegele = die we! verkolen, maar niet verbranden.
vonnis, v6nnis, o. v6nnisse: 't - woos ....
v6nnisbook*; voog*, z. v 0 0 n n i s boo k*; voeg.
voogd, voog, m., voogde = iem. wie de belangen van
minderjarige kinderen door de wet zijn toevertrouwd: beneump tot - van de dnmundige kinder;
touwzeende - ; in ss.leider, hoofd, plaatsvervanger
van de vorst b.v. landvoog.
Opm. Het vroeger gebruikelijke woord voor voogd
was mummer; z. mom boo r.
afl. voogdijj(sjap).
voonnis-, v6nnisbook*, o. = vonnisboek d.i. boek,
waarin de namen der oude vrijsters worden opgetekend; z. f 0 nus boo k*.
I voor, vaor, v., -e, vaorke = a) ploegsnede: en de
akkermeer tTek depe vaOTe in de zwarte, vette grclnd;
b) groef: met -e in z'n han van 't werreke,' c) voorhoofdsrimpel:' in 'n depe - tTok heeT ze veurhuid.
ss. ploogvaor.
II voor, 1, vaor, bw. a) van plaats (tegengestelde
van achter): zijj woene - en veer achteT; - in de
kameT stOnt de zedeleer; spott. (terwijl men iem.
voor laat gaan) Ii vousl'honneuT, verrekes - / b) van
tijd (tegengestelde van na): - en noo kaome ze
binne; nog: dat kinne veer van - tot achteT = zeer
goed; z. ook v 0 r e n I.
2, veur, vz. a) van plaats (tegengestelde van achteT)
- de deuT bleef heer stoon; - de klas stooo; b) van
tijd (tegenovergestelde van na): - septembeT bin
iech tTok; betoole - d'n ierste van de maond; heer
is eigelik - z'nen tied gestoTTeve = te vroeg; c) tegen: in z'n gil smeet 'T al z'n beuk - de grand; d) in
plaats van: - geld kinste alles kTiege; e) ten behoeve van: 'n mojeT heet alles - MOT kinder euver;
f) wat aangaat: iech - miech gluif 't neet; 't i~ te
kaajd - d'n tied van 'tjoor; g) om, met het doe! om,
wegens: heer naom zich e paaT sigaTe met, - te Touke,
es 'r zich verveelde; - de 101, - d'n doors; A.N.
daar-, hier-, waarom, Ma. doo-, hijj-, bOeveuT.
Opm. In de ss. wordt niet aItijd het onderscheid
van vdOr bw. en veuT vz. bijbehouden; z. de volgende lemmata. Dikwijls verzwakken in de ss.
VdOT- en veur- tot veT-, hetgeen we niet telkens
vermelden.
3, veur, vgw. = voordat: de bis d'T, VeuTste 'twits;
- ver us koste umdTejje, hoorf.e ver 'm al.
4, veur, o. = wat ten gunste van iem. of iets is:
elike zaak heet ze - en z'n tege.
III voor(-)*, z. v 0 e r ( - ).
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VOORAAN

vooraan, vaoraon, bw.: en -

in de rijj stOOt de
borregemeister; - in de straot is 'ne sokkerbekker.
ss. vaoraongoon, -loupe, -stoon, -zien.
vooraanstaand, viioraonstaond, bn.: --e borregers =
op de voorgrond tredend.
vooraf, viioraof of veuraof, bw.: wat ging dao neet
allemaol aon -? - woorte ver getrakteerd op 'n
spietsj van de veurzitter; laot 't miech - weite.
ss. vaoraoj-, veuraojbetaole, -goon.
vooraispraak, viioraof- of veuraofspraok, v., -e
toespraak als inleiding; proloog: in de - van ze sWk
lek de sjrijver oet, boerum heer 't heet welle sjrieve.
vooral, veural, bw. = bovenal: Mm, - neet te laat;
- in de winter; - neet laat nao bed.
vooraleer, veuralier, vgw. = voordat, eerdat: veuralierste miech belaojs te komme, gaon iech neet weg;
ook veur en alier.
vooravond, veuraovend, m., -e = a) het begin van
de avond: 't waos nog in de -, de lampe waore pas
hijj en dao aongestoke; b) de avond (soms ook: de
dag, enige dagen) van te voren: veer zien noe op de
- van Keersmcs, 't Keersjies.
voorband, viiorband, m., -ben: de - van de wage is
leeg, is gespronge.
voorbarig, veurbarig, bn., bw. = te haastig, onbezonnen: de jong is get - , meh heer wet 't gewoenelik wei.
at1. veurbarigheid.
voorbeeld, veurbeeld, 0., -e = a) model: nao 't - op
't bord mOste de kinder de nuijjaorsbreej sjrieve;
tot - strekke; 't is e - van iejer; b) ophelderend
iets; toeliehtend geval: geej e beter - .
afl. veurbeeldig.
voorbehoeden, voorbehoeding, ongebr., o.a. vervangen door prizzervere < fr. preserver.
voorbehoud, veurbehaajd, O. = voorwaarde, uitzondering: ~ make; mer OOder - deil iech uuch dat
met = zonder voor de volle waarheid in te staan;
met - van al mien rechte = met bewaring, voor
zieh houden.
voorbehouden (zieh), veurbehawwe Z., beheel z.
veur, veurbehawwe: alle rechte zal iech miech evels
- = voor mij houden; - lektuur = niet zonder
uitzondering gesehikt voor iedereen.
voorbereiden, veurbereije, bereijde veur, veurbereijd
= a) vooraf gereed maken: de jieste woorte al
langen tied van te veure veurbereijd; refl. zich op 'n
eksame, op d'n doed - ; b) langzaam en voorziehtig
op de hoogte brengen: me moot de awwers op d'n
doed van hunne zoon -.
afl. veurbereijing.
voorbidden, veurbeije, beijde veur, veurgebeijd
de gebeden inleiden; een gebed voordoen als voorbeeld: de geistelik beijde veur en 't vollek antwoordde;
eliken aovend beijde de mojer aon haor keend 't weesgegroetsje veur en binne 'n week kos 't keend 't ouch.
voorbij, veurbijj, 1, bw. in seheidb. SS. = verder
langs, weg: 't OOweer trek - ; en .iOOges gaot op zijj
d'n tram dee kump -; veurbijjgoon, -Mmme, -zien;
2, vz. a) aan de- voorzijde langs en verder: heer
ging - de vinster, - 't hoes; b) verder dan: -.
iech de twiede deur links.
voorbode, ongebr.; vervangen o.a. door veurluiper.
voordat. veurdat, -tot, vgw.: veurdatste kums, bin
iech klaor.
voordeel, veurdeil, 0., -e = winst, nut, profijt; gunstige omstandigheid: elik zeuk ze veurdeil; doeg dao
de - met; heer is in ze - veranderd; de veur- en
naodeile zien geliek.
afl. veurdeilig.
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VOORGEVOEL
voordellg, veurdeilig, bn., bw. = winstgevend, gunstig: e - zeekske; op dee verkoup heet 'r zier - van
alles gekoch = goedkoop; laote ver euze veurraod

metnumme, dan kampere ver in de bosse en daan
zien ver 't veurdeiligste oet = het zuinigste; heer
toende zich neet op z'n veurdeiligs(te) = van zijn
beste kant.
afl. veurdeiligheid.
voordeur, viiOrdeur, v., -e = (huis)deur voor aan de
straat: de - steit ope, 't trek versjrikkelik.
voordoehter, veurdoehter, v., -doehter = doehter
uit een vroeger voor het latere huwelijk: de - k6s
neet met de steejmojer euverein.
voordoen, veurdoen, deeg veur, veurgedoon = a)
voorbinden, voorspelden: 't kinneke e slabberlepke
- ; doeg dich 'ne zuvere sjollek veur; b) doen als
voorbeeld voor een ander: let noe ins good op, iech
zal 't dich twie kier - en dan perbeers diech 't ouch;
e) uitstallen: good - is hallefverkoch; nog refl.: dee
jong kin zich good - = hij weet een aangename
indruk van zijn persoon te geven; toen deeg zich de
gelegenheid veur, de zaak euver te numme = bood
ziehaan.
voordraeht, veurdraeh, v., -draehte = a) het ten
gehore brengen; wijze van ten gehore brengen; het
ten gehore gebraehte: ze heet 'n gooj - ; dat is 'n
aordige - veur de broeloj, wee heet die gemaak?
b) aanbevelingslijst: op de - plaotse, komme, stoon.
voorel'rgisteren, veurie(r)gistere, bw.: - hob iech 'm
nog gezeen.
vooreerst, veuriers, bw. = a) in de eerste plaats:
- moot iech diech opmerreke, tot me ouch oetsprik
veriers; b) in de eerste tijd: - blijjste nog op sjaol.
voorgaan, 1, viiorgoon, ging viior, viiorgegange =
a) voor uit, op de eerste plants gaan: gaot geer vaor,
m'nhier; verg. bij vaor* (z. v 0 0 r II, 1): d vous
l'honneur, verrekes vaor; b) vooruit lopen: m'n
klok geit altied vaor.
2, veurgoon, ging veur, veurgegange.
Opm. Ten opziehte van het gebruik van vaorgoon
en veurgoon heerst onzekerheid. Het oorspr. weI
bestaande versehil tussen de ss. met het bw. vaor en
de ss. met het vz. veur nemen de meeste sehrijvers
en sprekers niet meer in aeht. Men hoort en ziet: de
klok geitvaor, geitveur; gaot geer vaor, gaot geer veur.
voorgaande, veurgaonde, bn. = vorige: de - week
waos 't good weer; als zn., 0.: in 't veurgaonde = de
vorige bladzijden.
voorgaats, ongebr. evenals binnen-, buitengaats.
voorganger, veurgenger, m., -s = iem. die voor een
ander in een betrekking was, een post bekleedde
enz.: z'ne - had de boellielik laote ligke.
voorgebergte, veurgeberregte, 0., os: 't - staok wied
in de zie oet.
voorgeborehte, veurgeborreehte, 0.: 't - van de hel.
voorgereeht, veurgereeh, 0., -gereehte = eerste gereeht: es - hadde ver zallem en veersen hiering.
voorgevel, viiorgevel, m., os: de - woort opnuij
geverrej; seherts: wat heet dee 'ne - = neus (grote).
voorgeven, veurgeve, gaofveur, veurgegeve = a) bij
spel, wedstrijden een zwakkere partij enige punten
vooruit geven, voordat het speI begint: iech geej
diech noe twintig punte veur; in deze bet. ook vaorgeve; b) voorwenden: ze gaove veur, tot ze te laat aon
d'n trein waore gekamme.
afl. veurgeving.
voorgevoel, voorgevoelen, veurgeveul, veurgeveu}e,
0., -geveules: iech gluij neetaon veurgeveules; e veurgeveul (of: veurgeveule) van get hObbe.

VOORGIFT
voorgilt, veurgif en vaorgif, v., -gifte = wat men
voorgeeft in bet. a: met de - van hooderd punte
verloor heer toch.
voorgoed, veurgood, bw. = in ernst, voor altijd: noe
is 't - met de leeJde gedoon: heer is - vertrokke.
voorgrond, vaor- of veurgr6nd, m. = voorplan, het
voorste gedeeIte v. e. vlakte, schilderij, toneel enz.:
op de - zuut me dadelik de aw Maosmeule gesjelderd; op de - plaotse, - trejje enz. = de aandacht
sterk vestigen op, de aandacht trekken.
voorhand, vaor- of veurhand, v., -han = eerste deel
der hand, vingers, meestal in zegsw.: aon de zien, zitten = het eerst mogen spelen, spreken enz.;
bijj - = bij voorbaat.
voorhebben, veurhobbe, had veur, veurgehad =
a) voor het Iijf hebben: 'ne voule sjollek - ; b) bedoelen: 't good mel iemes - ; c) menen: de hobs de
verkierde veur = je vergist je in de persoon; wetste
wel, weeste veurhObs? d) voordeel hebben boven:
dat plan heet viiOl veur bijj 't vreugere.
voorheen, veurheen, bw.; gwl. tlreuger, verg. he e n.
voorhoofd, veurhuid, 0.: ze - trok heer in rumpels;
dat steit miech neet op 't - gesjreve = dat kun je
niet van mij weten.
Opm. veurhuid raakt in onbruik en wordt verdrongen door veurkop.
voorhouden, veurhawwe, heel veur, veurgehawwe
= iets v66r iem. houden; iem. iets v66r ogen
houden: ze heel 'm.'ne spiegel veur, veur 'm laote te
zien, wie mager tot 'r waos gewoorde; fig. z'n awwers
hObben 'm allied 't goje veurgehawwe; haw dee sjollek
noe mer veur = bIijf hem (voor 't Iijf) dragen.
voorhuis, vaorhoes, 0., -hoezer = het voorste gedeelte v. e. woning: in 't - woos de winkel.
voorin, vaorin, bw.: iech sleep - = nl. in het bed;
heer kaom - = langs de voorkant door de voordeur; -- waos e leukske.
vooringenomen, veuringen6mme, bn., bw. = ongunstig gestemd voor; partijdig: tege miech is 'r
allied - gewees.
afl. veuringen6mmenheid.
voorjaar, veurjaor, 0., -e: in 't - ; e naat -.
S8. veurjaorsb16m, -opruiming, -weer.
voorkamer, vaorkamer, v., -s = kamer voor in het
huis: in de groete - hinge de Jamilieportrette.
voorknnt, vaorkant, m., -e = de zijde van iets, voorzijde: aon de - zien twie groete vinsters, d'n achterkant is 'ne blinne moer.
voorknuwen, vemkuije, kuijde veur, veurgekuijd =
eig. vooruit, eerst kauwen: 't keend 't ete - ; overdr.: woord voor woord voorzeggen, uitleggen: de
lieraar kuijde 't dike zes dpe joog veur, 't hollep evel
niks.
voorkennis, veurkinnis, v. = medeweten: met - van
de awwers toesblieve.
voorkeur, veurkaor, v. = keus van het een voor,
boven het ander: de aw klante hObbe de - bove de
nuij; de - geve aon.
voorkind, veurkeend, 0., -kinder: 't meidske waos e = uit een vroeger huwelijk; verg. v 0 0 l' doc ht e r.

voorkomen, 1, veurk6mme, kwaom of kaom veur,
veurgekomme = a) voor de rechter, voor de rechtbank verschijnen, behandeld worden: heer moot
goonsdag - ; die zaak kump morrege veur; b) gebeuren, geschieden: vreuger kwaom 't nog al ins (of:
deks) veur, tot . .. ; c) schijnen, lijken; dat verhool
kump miech erreg vreemp veur; ze leet 't -, oj ze
niks van 'm wouw weite; d) = vaork6mme 4 b.

VOORMIDDAG

2, veurk6mme, o. = uiterlijk: e good - hObbe.
3, veurk6mme, veurkwaom of -kaom, veurk6mme

= beletten: dat zal iech toch - , menneke, bromde 'r
in z'ne baard; daomet veurkumste de meujelikheid.
afl. veurkomming.
4, vaork6mme, kwaom of kaom vaor, vaorgek6mme = a) naar voren b.v. in een winkel komen: es
me niemes in de winkel zaog, dan reep me, kom(p)
ins viior, ezzebleeJ, de Hollenders repe vollek; ouch
zag me dat spottend, es me get te deur vont b.v. watl
daarNg golde veur e paar hejse, kom(p) ins viior ezzebleej! tot een m. zn. is de geb. w. geworden in
'ne k6m-ins-viior = vrouwenboezem; b) iem. vooruitkomen: bijj 't sjaarse iemes -. In deze bet. b
ook weI veurkomrne d.
voorkomend, 1, veurk6mmend, bn., met klemt. op
het eerste of op het tweede lid = zich voordoende:
bijj -e gelegenheid; in --e gevalle; veur aile -e
ripperasies.
2, veurk6mmend, bn., bw., met klemt. op 't tweede lid = hulpvaardig, minzaam: dee j6nge mins is
zoe - gewees, tot heer miech me koJJerke droog; dao
woorle vee', zier - behandeld.
afl. veurkommendheid.
voorkop, veurkop, m., -kop = voorhoofd: heer kreeg
'ne stein tege z'ne - ; z. v 0 0 rho 0 f d.
voorlang, veurlang, bw. = sedert lang: veer kinne 'm
voorleden, z. v e r led e n.
voorleer, vaorleer, o. = leer aan 't voorste gedeelte
van iets: 't - van de sjoon, van de sjaars is gaans
verslete.
voorleggen, veurlegke, lag veur, veurgelag = tonen,
onder iems. ogen of aandacht brengen: iech Mb
deen avvekaot de kwestie ins veurgelag.
voorletter, veurletter, v., -s = initiaal, beginletter:
wal zien eur -s m'nhier?
vooriezen, veurleze, laos of loos veur, veurgeleze =
lezen ten aanhoren van een ander: eliken aovend
mos z'n vrouw 'm e paar bladzijj - ; iernes get oet de
gezet - .
afl. veurlezer, -lezing.
voorliefde, veurleefde, v.: de Mestreechteneers hObben
'n - veur operaas; --. h6bbe veur sjake, veur a:wwer
dames.
Opm. Vroeger werd ook nog al eens gebruikt het
Fr. bastaardwoord predileksie.
vooriopen, 1, vaorloupe, leep vaor, vaorgeloupe =
a) op de eerste plaats gaan, voor anderen uitgaan:
volleg miech mer, iech zal - j b) vooruitlopen: de
klok lOp vii6r.
2, veurloupe, leep veur, veurgeloupe: de klok lOp
veur.
Opm. Evenals bij vtWrgoon en veurgoon is het gebruik onzeker.
voorloper, veurluiper, m., -s: dao komme de -s al.
voorlopig, veurluipig, bn., bw. = voorafgaand in
afwachting van iets anders: 'n -e regeling; e kOOtrak; - blijf alles zjus wie 't noe is.
afl. veurluipigheid.
voormaals, veurmaols, bw. = eertijds, voorheen:
- gebiiorde dat weI ins.
voormalig, veurmaolig, bn. = vroeger: de -en offeseer begos ze blood te koke; de -e bewoeners van 't
hoes waore neet erreg propel.
voormiddag, 1, veurmiddag, m., -middage = de
uren voor de middag: k6m in de - .
2, veurdemiddag, m., -middage: veer hObbe toen
'ne plezerige - gehad; verg. n ami d d a g.
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VOORN
voorn, ongebr.; z. rot s (k e )*.
voornaam, veurnaom, m., -e = doopnaam: 'wie is
z'ne -?
voomaam, veurnaom, bn., bw. = aanzienlijk: 'n a:tJJ
en - femilie; van al de groete gebtwTtenis.¥e is de
veurnaomste; als zn. de veurnaomste van de stad =
notabelen.
afl. veurnaomigheid, veurnaomheid.
voomaamwoord, veurnaomwoord, 0., -waord: ' t veer is Mestreechs, meh 't - wij is llollans.
voomamelijk, veumaomelik, bw. = hoofdzakelijk,
vooral: de moos - lette op d'n oetspraok.
voomemen, 1, veurnumme z., naom z. veur, veurgenomme = plan hebben, besluiten tot: heer naom
zich vas veur niks mie te ugke.
2, veurnumme, 0., -s = plan, besluit: iech hob 't
vas - vendaog toes te bliooe.
voornemens zijn, veurnummes zien = van plan zijn:
veer zien veurnummes miJrregenaovend te vertrekke.
vooronderstellen, z. v e ron d e r s tell e n.
vooroordeel, veuroordeil, 0., -e = voorbarig, ongegrond oordeel: e - tege iemes hObbe; dee mins
zit vol --e.
voorop, veurop, bw. = aan de voorzijde van iets,
vooraf: met de meziek - marsjeerde d'n trOp nao de
Vrielof; - ging de wagel van Prins Karnooal en
vdor op dee wagel stOnt e kenunsje, dat kOnfettie sjoot.
Opm. veurop goon, loupe, marsjere enz. worden ook
als koppelingen (ss.) opgevat en aaneengeschreven.
vooropstellen, veuropstelle, stelde veurop, veuropgesteld = als waar aannemen, als waar doen gelden: iech stel veurO'p, tot 'r ierlik is.
voorouders, veurawwers, mv.: eus - wiste wei, wat
ze liege.
voorover, veureuver, bw. = a) naar de voorzijde
hell end, naar voren: heer woort duzelig vdlJr op 't
sjeep en veel - ; b) voorbij: dat is noe allemool (= duo voriiber).
Opm. veureuver valle, loupe, zitte, zien, worden ook
als koppelingen (ss.) opgevat en aaneengeschreven.
voorpoot, vaorpoet, m., -pu; gwl. vdOrste poet, pu;
verg. achterpoot en z. v 0 0 r s t e.
voorportaal, veurpertaol, 0., -e = vooringang: in 't
- van de kerrek = besloten mimte na de ingang
en voor de eigenlijke kerk.
voorpost, veurpos, m., -poste = vooruitstaande
schildwacht: alle veurposte woorten ingetrokke; op
-sloan.
ss. veurpostelinie.
voorpraten, veurpraote, praotde veur, veurgepraot
= pratende doen weten wat iem. moet zeggen:
alles naozegke, wat ze 'm hobbe veurgepraot.
voorpreken, veurpreke, preekde veur, veurgepreek
= prekend, vermanend voorhouden: dat h6bbe
mich de lierare zoe deks veurgepreek.
voorproef, veurproof, v., -prove = voorsmaak,
voorafgaande proef: dat is pas e veurpreufke van
wat dich nog te wachte steit.
voorraad, veurraod, m., -e = voorhanden hoeveelheid, menigte: vaal - hObbe; meel in - hObbe = er
meer van voorzien zijn dan men onmiddellijk nodig
heeft; nog: iech uk dich dat bijj - = van te voren,
bij voorbaat.
ss. veurraodskamer, -sjeur; eerappele-,grnonveurraod.
afl. veurraodig.
voorradig, veurraodig, bn. = in voorraad zijnde,
voorhanden: al wat - waos in graonen en in vie; die
teskes Mbbe veer neet mie -, veer hObbe wel weer
besteld.
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VOORSPIEGELEN
voorrang, veurrang, m. = voorgang in rang: de lede
oet de stad hObbe - bove de boetelede = voorkeur;
't waos hun allein te daen um de - j - gooe non 't
verkier van d'n hoofweeg.
ss. veurrangsplaots, -weeg.
voorrecht, veurrech, 0., -rechte = recht boven anderen, privilege: de veurreehte van d'n adel woorte
aofgesjafj hOb iech 't - um met de minnister zellef te
spreke = eer en gunst?
voorrijden, 1, vaorrijje, rijjde vaor, vaorgerijje =
voor anderen uitrijden: veer rijjde va6r en achter us
kwaO'me de koutse van de imvitees.
2, veurrijje, rijjde veur, veurgerijje = a) eerder,
voor anderen uitrijden: veer z6lle. - , komp geer us
mer nao; b) voor de deur, het huis rijden en zich
daar opstellen: dao kump de kouts al - ; laot d'n
oto-.
Opm. Zie de opmerking bij voorgaan, -lopen, die
ook hier geldt.
afl. veurrijjer.
voorrijder, veurrijjer, m., -s de kouts van de keuningin
met twie -s veurop.
voorruit, vaorroet, v., -e = mit, glas voor in een
rijtuig, oto: in de - waos 'n lielike boors gek6mmej
heer vloog met z'ne kop door de - ; verg. v 0 0 r u i t.
voors(-)*, z. voorts en vorst II.
voorsehieten, veursjete, sjoot veur, veurgesjote =
aan iem. geld lenen (op nog te verdienen geld):
iech zal diech wei vie! golde - , meh morrege tr6kl
afl. veursjot, versjoot.
voorschoot, ongebr.; steeds sjollek (= A.N. schort).
voorschot, 1, veursjot, 0., -sjotte: de kneeh VTOOg zich
aon de baas e - op z'ne kejzjem.
2, versjoot, 0., versjotte: op de rekening van de
snijder swnt "non versjotte vieftien golde" = voorgeschoten geld; 'n el - .
voorschrift, veursjrif, 0., -sjrifte = richtsnoer, regeling, gebod: wee dat - neet in ach nump, maag twie
jaor laank geine wien mie verkoupe.
voorschrijven, veursjrieve, sjreef veur, veurgesjreve
= a) schrijvende voordoen: let noe ins good op, iech
zal diech dat woord iers veurspelle en daan 't op 't
bord - ; b) iets ter nakoming stellen, als richtsnoer geven; bevelen: meh de gemeinteraod leet zich
zoe mer neet de wet - ; d'n dakter sjreef haor veur,
eliken daag nao 't ete get te roste.
afl. veursjrif.
voorshands, veurhans, bw. = vooreerst, voorlopig;
nu: - is nog gei gooaor.
voorslaan, veursloon, sloog veur, veurgeslage =
voorstellen: laote ver 'm - 'n pertijj te bieljare.
afl. veurslaag.
voorslag, veurslaag, m., -sleeg = a) voorstel: iemes
'ne - doen; b) klik, slag kort voor het sIaan van
een klok: wie veer de - huurde, st6nte ver op.
I voorspellen, veurspelle, veurspelde, veurspeld =
profeteren: iech veurspel dich, totste sukses zols
hObbe; Slivvenier veurspelde d'n 6ndergaank van
Jeruzalem.
afl. veurspeller, veurspelling.
II voorspellen, veurspelle, spelde veur, veurgespeld
= spellen om het te laten nadoen, te laten horen,
hoe een woord gespeld moet worden; z. een voorbeeld bij voorschrijven.
voorspiegelen, veurspiegele, spiegelde veur, veurgespiegeld = voor ogen stellen (met de bijbet. dat
het voorgespiegelde niet wordt verwezenlijkt):
groete winste woorten us iers veurgespiegeld.
afl. veurspiegeling.

VOORSPIJS
voorspljs, veurspijs, v., -spijze = voorafspijs, voorgerecht: en es - e paar sjijfkes weurs en get radijskes.
voorspoed, veurspood, m. = geluk, welvaart: - en
tegespood j- hObben in zakes.
afI. veurspoedig.
voorspoedig, veurspoedig, bn., bw. = gelukkig: 'n
--e bevallingj 'n --e reisj e - keend = kind, dat
bijna nooit ziek is en zich f!ink en regelmatig
ontwikkeltj - opgreuje.
voorspraak, veurspraok, 1, v. = het verdedigen, het
ten gunste van iem. spreken: d'n - bijj de goeverneur zal miech hellepej 2, m. -v., -spraoke = hij
of zij die ten gunste van iem. spreekt, iem. verdedigt: Slevruike zal, hoop iech m'n - zien bijj
Slivvenier.
voorsprong, veursprunk, m., -sprung = een sprong
vooruitj een eind vooruit: 'ne - op iemes hObbej
en dat gao! 'm bijj die sollisitasie 'nen hiele - op de
aandere = voordeeI.
voorstaan, veurstoon, st6nt of st6ng of sting veur,
veurgesta(a)nde, -gesta(a)nge = a) voor de geest
staan: dao steit miech zoe get van veurj b) bevorderen, verdedigen: de belange van z'ne zoon - j
nog: zich op get laote - = zich verheffen, b.v.
op ze geld liet '1' zich nogal get - .
voorstad, veurstad, v., -steij = buitenwijk: is Wiek
'n - van Mestreech?
voorstander, veursta(a)nder of -stiionder, m., -s =
bevorderaar, beschermer: heer is 'ne - van sportj
veur- en tegestanders.
voorste, viiorste, 1, bn.: de - wagelj de - rijjj op
z'n - pu loupe = voorpotenj 2, m. -v., my. =
enkelv.: de - woorte tege de mOe1' geduijdj HiiiJnsje
de-.
voorstel, veurstel, 0., -stelle = voorslag: e - doenj
't - woort Ve1'WOTTepe, aongen6mme.
voorsteUen, veurstelle, steIde veur, veurgesteld =
a) inleiden in een gezelschapj iem. persoonlijk
bekend maken: veer woorte aon de families veurgesteldj iech Mb ze aonein veurgesteldj b) een voorstel doen: iech stelde veur, um nao de beTTeg te goonj
c) afbeelden, verbeelden: die sjelderijj stelt de innoome van MestTeech veurj d) ref!. in bet. a.: maag
iech miech eve aon uuch - j e) ref!. van plan zijn:
iech stelde miech veur, deen aovend vreug nao bed te
goonj f) refl. zich verbeelden: stel diech veur, dee
sjt6mme kerel welt dokter weurde.
af!. veurstel, veurstellerj veurstelling.
voorstelUng, veursteIling, v., -e = het voorstellen
inz. a) afbeelding, nabootsing: 'n - van MestTeech
oet de daarliende iewj zich van get 'n gooj, gein,
slechte - kinne makej b) toneeluitvoering: de --e
van de Greune waoren altied drlJk bezeuk.
ss. veurstellingsveTmogej aovend-, middagveurstelling.
voorstemmen, veurstumme, stumde veur, veurgestump = zijn stem ten gunste van iem., iets uitbrengen: de mierderheid zal - .
af!. veurstummer.
voorstuk, viiorstok, 0., -stokke, -stokker = voorste
gedeelte van ietsj voorafgaand blijspel: 't - kos me
ao!sjrouve; zoe - hedde me ouch lever de rideau.
voort, 1, vort, tw.: - / - / de deur oet = weg! bw.
en heer - / en veur good.
2, veurt, in ss. z. ook v 0 0 r t s.
Opm. De A.N. ss. met voort- (in de bet. van vooruit,
verder) worden bij voorkeur in het Ma. vervangen
door de ss. met veuroet-, veroet-: A.N. voortdrijven, -helpen, -gaan, -maken, -slepen enz.j Ma.
veroetdrieve, -hellepe, -goon, -make, -sleipe enz.

VOORTSLEPEN
voortand, viWrtand, m., -tan = tand voor in de
mond: 'ne - waos gebToke.
voortbestaan, veurtbestoon, o. = het verder blijven leYen: 't -nao d'n doedj 't - van de zaak is verukerd.
voortbrengen, veurt- en veurtsbringe,brach of broch
veurt en veurts, veurt- en veurtsgebrach, -gebroch
= het aanzijn geven aan, opleveren: de eerd brack
deures en distele veurl.
af!. veurtbringing, veurlbringsel.
voortduren, ongebr.j gwl. dore, blieve dore of in de
A.N. vorm vOOTtdure(n). Hetzelfde geldt van voorldurend, voortduring.
voorteken, veurteike, 0., -8, -ne = aankondigend
teken = de -ne van de rivvelusiej e good, lielik - .
voortgaan, veurtgoon, ging of g6ng veurt, veurtgega(a)nge = vervolgen, voortzetten: gaank noe
veurl met de verhoolj ook v 0 0 r 8 goo n.
afl. veurtgaank.
voortgang, veurtgaank, m. = voortzetting, vordering: maak - (gwl. maak veroet)j dat perses zal
geine - Mbbe.
voorthelpen, veurthellepe, gwI. veuroet-, veroethellepe.
voortijd, veurtied, m. = voorhistorische tijdj zeer
oude tijd: in de gTijze -.
voortijds, 'veurtijds, bw. = a) oudtijds, eertijds: doch me neet aon die meugelikheidj Idemt. op veur-.
b) te vroeg, voor de bepaalde tijd: de bis -huur!
Idemt. op -tijds.
voortijlen, ongebr.j verg. ij len.
voortkomen, veurt- en veurtsk6mme, k(w)aom veurt
en veurts, veurt- en veurtsgek6mme = voortvloeien uit, ontstaan: dat is allemaol veurlgek6mme
oet z'n luijigheid.
Opm. In de bet. van vooruitkomen b.v. A.N. ik kan
niet meer voortkomen, gwI. veuroet-, veroetk6mme;
z. v 0 0 r u i t k 0 men.
voortoneel, viWrtoniel, o.j gwl. avant-scene.
voortmaken, veurtmakej gwI. veuroet-, veroetmake,
vooraonmakej z. v 0 0 r u i t m a ken.
voortplanten, veurtplante, plande veurt, veurtgeplant = a) vermeerderen, verspreiden: 't gelou!
- euver de hiele wereldj b) ref!. zich vermenigvuldigen: 't minselik geslach heet zich veurtgeplant
euver de hiel wereld; c) refl. zich verbreiden: 't
gesjriew plantde zich veurt euver de Maos.
af!. veurtplanting.
voortreffelijk, veurtreffelik, bn., bw. = uitmuntend,
uitstekend: 'n --e oetveuringj - speule.
afl. veurtreffelikheid.
voortrein, 1, veurtrein, m., -e = trein, vertrekkend
v66r de gewone trein: de - verlrok 'n haaf 001' veur
de gewoenen trein.
2, viiortrein, m., -e = voorste wagens, eerste gedeelte van de trein: de bOTTegers mOste in de - en in
d'n achtertrein zitte, de seldaote zaote in de middelste
wagels.
voortrekken, veurtrekke, trok veur, veurgetrokke =
verkiezen bovenj (onbillijk) begunstigen: de BroedeT heet dee jang noets veurgetrokke.
voorts, veur(t)s ofvoors, bw. = verder: en veurts (of:
VOOTS) vertelde 'r miech de hiel gesjietienis.
ss. enzoevoOTS.
Opm. veurts en voors doen enigszins vero. aan, ook
in de ss. als voorsgoon, vOOTskinne. veurtstrekke b.v.
en 't mensje kaan merneet mie voors (Weustenraad)=
es 't zoe VOOTSgeit, Mbbe ver 't hiel jaOT sjoen weer;
en 't trek mer veurts en weurd neet meuj, dat bl6mmevollek in volle bleuj (Jaspar).
voortslepen, veurtsIeipej gwl. veuroet-, veroetsleipe.
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voortvaren, -vloeien, ongebr.
vooruit, 1, veuroet, bw. = a) verder: alloh -I bliej
neet stoon; en noe - en ga:wl b) van te voren: iech
hOb diech - gewaarsjoowd.
S8. Z. de vlg. lemmata. In de ss. verzwakt veuroet
dikwijls tot veroet (e = a), hetgeen we niet altijd
bij het titelwoord vermelden.
Opm. Dit veuroet, veroet vervangt hoe langer hoe
meer voort- in 8S.; z. de Opm. bij voorl.
2, vaoroet, bw.: ze kos neet tegen achteroet rijje, ze
mOs altied - rijje = met het gezicht in de richting
der beweging.
.
vooruitgaan, veuroetgoon, ging of g6ng veuroet,
veuroetgega(a)nge = a) voor iem. gaan: gaank
diech alvas veuroet; b) voorwaarts gaan, vorderen:
gaank noe twie passe veuroet; c) in gezondheid en
bloei toenemen: de kTaanke is in de lesten tied :der
veuroetgegaange; Onder Napoleling ging MestTeech
steTTek veuroet.
afl. veuroetgaank.
Opm. Heer is viWr oetgegaange = aan de voorkant
uitgegaan.
vooruitgang, veuroetgaank: 't is de - dee alles belet;
die klepbreuk :den tege de - ; iech drink op de - van
eur zaak = bloei.
vooruitkomen, veuroetk6mme, kwaom of kaom
veuroet, veuroetgek6mme = voorwaarts komen
eig. en fig.: kOm twie passe veuroet; heer is miech
wied veuroetgekOmme = verder gekomen in eig. en
fig. bet.; 't is 'n oppassend hoeshawwe, ze kOmme
ouchjlink veuroet; op dat kentoer is 'r jlink veuroetgekOmme = opgeklommen in rang, salaris.
vooruitlopen, veuroetloupe, leep veuroet, veuroetgeloupe = a) voor anderen, vroeger lopen, anderen achter zich laten: loup diech veuroet, veer kOmme
nao; b) anticiperen: op die beneuming, op de gebdortenisse mage ver neet - .
vooruitmaken, veuroetmake, maakde veuroet, veuroetgemaak = a) vroeger dan bepaald, van te voren
maken: z'n hoesweTTek maakden heer altied 'nen daag
veuroet; b) zich reppen: maak toch get veuroet,
neuzeleer, de bis altied achteT.
Opm. In bet. b. ook vooraonmake, veurimake.
vooruitziebt, veuroetziech, 0., -ziechte = hoop, verwachting: sjoen veuroetidechte hiibbe in deens van de
regeTing; dao is gei - , tot 'r beteT weurd, tot 'r kin
trouwe.
vooruitzien, veuroetzien, zaog veuroet, veuroetgezeen = vroeger zien; fig. voorspellen: veer mote e
bitsje - en rekening hawwe met tegesleeg; iech zeen
veuroet, tot 't op d'n doer misgeit.
afl. veuroetidech.
voorvader, veurvajer, m., -s = voorzaat: wat zouwe
CUB -s zegke, es ze ins beleejde, wat veer daogeliks
:den gebdore?
afl. veurvajerlik.
voorvai, veurval, 0., -valle = gebeurtenis: e vreemp
- ; daogelikse veurvalle.
voorvaUen, veurvalle, veel veur, veurgevalle = gebeuren: wat is dao toch veurgevalle; dat zal neet mie
- , belaojden 'r kTietenteTe.
voorverkoop, veurverkoup, m., -verkuip = verkoop
vooruit: de - van de plaotse, vaor in de zaol, waos
twie daog veur de oetveuring.
voorvinger, veurvinger, m., -s of veurvinger; gwl.
wijs-, wiesvinger.
voorvoegen, veurveuge, veugde veur, veurgeveug =
voegen voor iets: de moos 'n n - en oetspTekenOnk,
neet Onk.
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afI. veurveugung, veurveugsel.
voorwaar, veurwoer, bw., tw.: dao geit, - de deur al
ope = voorzeker, stellig, waarachtig; - I - I iech
uk 't uuch.
voorwaarde, veurwaarde, v., veurwaarde(s) = beding, konditie: de kins dat bMnsje kTiege, meh op
(of: Onder) ein - ; wat :den de -8'1 Onder - , totste
zwijgs.
afl. veuTWaardelik.
voorwaarts, veurwaarts, bn., bw.: 'n -e beweging;
en noe - , marsj!
voorwenden, veurwende, wendde veur, veurgewend
= voorgeven: krenkde - .
afl. veuTWensel.
voorwereldlijk, veurwereldlik, bn.: alderleij -e bieste
leefde toen wie b.v. de MosasauTUS.
voorwerp, veurwerrep, 0., -e = zaak, ding: 'n aontal
-e van kuns; e - van spot :den = slachtoffer.
Opm. Als taalk. term gwI. VOOTWeTTep.
ss. kunsveuTWeTTep.
voorwinter, veurwinter, m., -s = begin van de
winter: in de - is heer al kraank gewoorde en pas
in 't veuTjaor is 'r weer beter gewoorde.
voorzaat, veurzaot, m., -e = voorouder: doe his de
sjat us naogelaote door d'iewe heer van veurezaote.
voorzanger, veurzenger, m., -s = iem. die in het
gezang voorgaat: de - van de protestanse kmek
en de - van de synagoog.
voorzeggen, 1, veurzegke, zag veur, veurgezag =
a) zeggen om na te laten zeggen: iech zal diech noe
ins langsem - iers broed en dan broet; b) influisteren: Zjeng kreeg straoj, umdat 'r had veurgezag.
2, veurzegke, veurzag, veurzag = voorspellen.
Opm. veurspelle met de afl. is gebruikelijker dan
veuTZegke, veurzegker, veur:zegking.
voorzetsel, veurzetsel, 0., -s = bekend rededeel: A.N.
voor is i. h. Ma. es - veur, es bijjwoord vMr.
voorzetten, 1, veurzette, zat veur, veurgezat = a)
voor iem. iets plaatsen: wat zulle ze us dao - =
opdissen? b) v.e. uurwerk: vooruitzetten: in de nach
van 1 tot 2 meij mos me z'n gerlozje 'n oor - .
afi. veuTZetsel.
2, vaorzette, zat vaor, vaorgezat = (v. e. uurwerk)
vooruitzetten.
Opm. In tegenstelling met veurgoon, -loope wordt
Ma. veurzette meestal gebruikt in de plaats van
Ma. v{ior:zette (v.e. uurwerk).
voorzichtig, veurziechtig, bn., bw. = omzichtig,
behoedzaam: his uters - met dat pistol! hiel vroog 'r, wie z'n VTOUW 't maakde.
afi. veur:dechtigheid.
voorzien, veurzien, veurzaog, veurzeen = a) vooruitzien: veer hObbe dat lingelOk veuTZeen; b) zorgen
voor: in de behoejte VeuTZOOg de bookhandel; c) regelen: dao veuTZuut de wet neet in; d) verschaffen:
iemes - van kleijer en broed; refl. :dch van 't nudige
geld - ; nog: 't op iemes (of: get) t'erzeen hObbe =
gemunt hebben; t neet op iemes (of: get) verzeen
hObbe = niet begrepen hebben.
Opm. De verzwakte vorm veT:den naast veur:den
komt (z. boven) ook voor, maar moet niet verwisseld worden met veT:den = verkeerd zien.
afl. veurziener, veuTZiening, veuTZienigheid.
Voorzienigheid, Veurzienigheid, v. = bestiering
Gods; God: de - heet 't anders geweld; de weeg
van de-.
voorzlening, veurziening, v., -e = het zorgen voor,
regeling, verschaffing: de - met de nudige eerappele
leet vlUJl te wunsen euver.
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voorzijde, vaorzijj, v.; gwl. vaorkant; z. v 00 r k ant.
voorzitter, veurzitter, m., -s: wee is -? gewoner was
en is nog prizzedent.
ss. veurzittershamel, -stool, -zetel.
afI. veurzittersjap.
voorzoon, veurzoon, m., -zaons = zoon uit een
vroeger huwelijk: de twie -s oet 't ierste houwelik
dreve de zaak.
voorzorg, veurzorreg, v., -e en veurzorreg = bet
zorgen voor de toekomst: -(e) numme; es -woorte de straote aofgezat.
ss. veurzorregsmaotregel.
voos, ongebr.; z. b 0 I II.
vore*, z. v 0 ere n I en III.
I voren, 1, vaore, bw. = voor, als bw. van plaats:
boe is 't rueidske? ze is -; roop 'r eve; van - en van
achtere persijs geliek; kom nao -; van vdoren aof.
2, veure, vz. (gwl. veur): veure't hoes; veure 'tjaor.
z.ook veurezaot (= voorzaat).
A.N. tevoren, van tevoren = Ma. teveur{e), van
teve-ur{ e).
II voren, z. v 0 0 r n.
vorig, 1, veurig, bn. = vroeger, voorafgaande: 'tjaor waos 't slech weer in september; op de -e bladzijj steit 't; de ~e bewoeners.
2, veurigend, bn.: de -e week goonsdag; niet zeer
gewoon.
Opm. veurigend, contaminatie uit veurig en veurgaonde?
york, vorrek, v., -e, vorrekske = a) getand werktuig, waarmee men iets oppikt: met de - de stier
van zich aofhawwe; mes-, huijvorrek; b) vorkvormig
onderdeel: de - van de fiets of de fietsvorrek; nog
(kaartspel): d'n hier zit in de -.
Opm. In de bet. van eetvork spreekt en schrijft men
steeds fersjet of versjet; z. ve r s j e t*; in bet. a
gwl. gaffel.
vor- van vorrek, vorreke, vorrekske steeds sleept.
ss. Zie de voorbeelden bij a en b.
vorm, vorrem, m., vorrem, vorremke = a) fatsoen,
model: de - van deen hood is vreemp; in de - van
'ne keigel; dan woort d'n deig in de - geikJon; b) de
juiste, vereiste vorm: alles woortin de - opgemaak;
e) schijn: dat is mer allemaol veur de -.
[vorrem enkelv. met sleept.; vo:rrem mv.; vo:rremke]
ss. bOddingvorrem.
vormeling, vorremeling, m., -v., -e = iem. die het
vormsel gaat ontvangen: de -e mosten in de kerrek
zien um twie ore; wee is paat van de - e?
I vormen, vorreme, vorremde, gevorremp (gevorremde) = a) een vorm van hebben: die linter vorremde
same 'n groete HT; b) een vorm geven aan; maken,
vervaardigen: in de febrik woorten in de ierste
kamer de teleure gevorremp; c) zijn: de Maos vorremp dao de grens; d) opvoeden, beschaven: iemes
-- tot lieraar; iemes z'ne smaak -; nog refl. dao
vorremde zich alderleij pertiije = ontstonden.
vor- van vorreme I en II steeds stoott.
ss. umvorreme (ww.).
afl. vorremer, vorreming; vervorreme (ww.).
II vormen, vorreme, vorremde, gevorremp (gevorremde) = het vormsel toedienen: de bissjop zal de
vollegende week k6mme - .
afI. vorreming, vorremsel.
vormsel, vorremsel, 0., -s = een der R.K. Sakramenten: iemes 't - touwdene; 't -- Ontvaange.
vors; vors*, z. k i k v 0 r s; v 0 r stIlI.
vorsen, ongebr.; o.a. vervangen door Onderzeuke.

I vorst, thans ongebr.; vero. vrost b.v. in de Opregte
Mestreechter I\lmanak van 1858, verg. roe v ( e )r 0 s*. Men spreekt thans gwl. van gevruur.
II vorst. veers, v. = nok van een dak: op de - van 't
taak stOnt 'nen oejevaar.
Bijv. voors.
III vorst, vors, m., vorste = heerser, prins, koning~
de - van Geleen.
vort, z. v 0 0 r t.
vos, vos, m., vosse, voske = a) bekend roofdier:
heer heet ne - gesjote; 'ne - verluis wei z'n haore,.
meh neet z'n streke; - / --/ d'n duvel is los, bin'11/;
aon e kdordsje, zet 'm e roed miJtske op, dan is 't e
seldMtsje; b) sluwerd, slimmerd: deen awwe wethawwer, dat is 'ne sjlumme -; c) bont van vossevel: wat heet d'n vrouw 'ne prachtige - aon; d) vospaard; z. v 0 e s* I.
ss. vossejach, -klem, -start, -val, -vel; moor-, zellevervos.
aft. vossig.
vospaard, z. v 0 e s* I.
vossig, vossig, bn. = bruinrood: ---e haore; ze is get
- en heet sprotele in hiior geziech.
vot, vot, v., votte, votsje = a) achterste: heer veel
op z'n -; Zjengske de krijgs ('rs) op d'n -; wee
zouw welle spotte met de keuning z'n piejotte met hun
lere votte = leren broeken! dee'n groete - heet, heet
'n g-roete brook vandoon = wie de grote heer wil
uithangen, heeft veel geld nodig; is de - neet
groeter wie de brook = is de berekening weI juist,
is het plan weI uitvoerbaar? me kint gein rechte
brook op 'n krom - make = men kan het onmogelijke niet doen; eine (of: iemes) z'n - naodrage =
overdreven gedienstig zijn; dao is dee 'n eij oet z'n
- gevalle = van iem. die onverwachts goedgeefs
is; ze vel is te kort, es 'r z'n ouge touwdeit, geit z'n ope = van iem., die voortdurend darmgas laat
ontsnappen; get veur de - kletse = slordig ten
uitvoer brengen, met de muts er naar gooien; die
sere de kop, um de - te verkoupe = van meisjes die
zich opschikken; in z'n - zien geknepe = ongerust
zijn, of: gekrenkt zijn; de - touwspitse = sterven;
'n platte - hObbe = zitvlees hebben; een zittend
leven leiden; met de - vol sjOld wie 'nen hOnd vol
vlu; ze hink zich aUes aon de - = besteedt al haar
geld aan kIeding; z. ook va r ken; b) bij verg. devan 'ne boum = het onderste gedeeIte met de wortels; de - van 'n eij; de - van de brook is erreg dun.
ss. eendevot; verrekesvot.

voteplenkskes
voteplenkske*, 0., -s = kleine plankjes om de aarde
aan te stampen na het zaaien.
voul(-)*, z. v u i 1.
vouw, yaw, v., vawwe, vewke = plooi: maak 'n in 't pepier; met sjerrepe vawwe in z'n brook.
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vouwen, vawwe, vawde, gevawd (of: gevajd) of
gevawwe = vouwen leggen in, plooien: kunskes
doen met e gevaanve pepier; vaw deen dook in vere;
vaw d'n servet noe ins good.
:as. vawblaad, -deur, -stool; opva:wwe.
afI. vaw.
voulllere*, z. va w w e r e*.
vr( -)*, in de aanhef van Ma. woorden, kan beantwoorden aan A.N. wr- b.v. Ma. vraak, vreke, vringe
= A.N. wraak, wreken, wringen, enz.
vraag, vraog, v., -e, vriiOgske = a) ondervraging: op
'n beleefde - , pas (of: deent) ebeleef antwoord;veer
stelde (of: dege) hun versjellende --e; b) deel van een
les; opgave: twie vrooge kOs iech neet; c) iets dat nog
niet uitgemaakt is: 't is nog de (groete) - , of heer
permissie krijg; d) kooplust: - en aonbod; doo is
vMl - nao iezer; e) vraagzin: achter die - mooste e
vraogteike zette.
ss. vraogebook; gewetensvroog.
vraagstuk, vraogstok, 0., -stokke = a) vraag, kwestie: 't - vaan de vrijje wei; b) som, opgave: de vroogstokke van de meetkunde en van de natuurkunde
woore dit joor zier lestig.
vraagteken, vraogteike, 0., -s = het bekende leesteken: iech zet dao e - achter = eig.; fig. ik betwijfel het; wat heer in 't polletiek eigelik is, dat is nog
allied e - = weet men niet.
vraat, ongebr.; gwI. v r e e t z a k, - w 0 u f, z.a.
vracht, vrach, v., vrachte, vrechske = a) lading van
een wagen, vaartuig: op dee wagel kin hiel get - ;
b) last: die hiel - kos iech neet drage; c) grote hoeveelheid: wat 'n - beuk; dee jOng kreeg 'n - punte
veur z'n vertaoling; d) vrachtloon: vief g(jlde aon -.
ss. vrachboot, -breef, -good, -loen, -peerd, -sjeep; -oto,
vrachpries.
vrachtvaanier, vrachveerder, m., os: de -s broehte
alderleij vrachte, groete en kleine noo de darrepe en
de stad. In de "oetspanninge" boe ze oetspande, kOs
me dan bringe, wat ze maste met numme wie b.v.
in De Gouwe Liew in Wiek.
vrachtwagen, vrachwage(l), m., -s = transportwagen: ze zaote noe achter 't stuur van hunne - ;
door 'ne - euverrijje.
vragen, vraoge, vroog en vraogde, gevraog (gevraogde). Naast o.t.t. diech vraogs, heer vraog ook
diech vreugs, heer vreug verg. d rag e n =
a) een vraag, vragen doen; ondervragen: vraog ins,
wie 't kinneke Mt; door - weurt me wies; 'ne gek kin
mie - es tien wijze beantwoorde; - steit (of: is) vrijj
(en 't weigere debijj); b) verlangen; eisen: gevraog
'Weurde twie broowersknechs; wievtWl vroog heer veur
't hoes? c) informeren: vroog 'm ins noo z'n gez6ndheidi d) examineren: wee vroog gesjiedenis? e) uitnodigen: iemes - veur te ete; iemes op de broelof - ;
f) ten huwelijk verzoeken: ze is al e paar kier gevraog, meh ze wouw neet trouwe.
ss. aof-, oetvraoge; vroogenderwijs.
aJ].vraoger,vraogster;bevraoge;gevraogs,gevraog.
vrank, fra(a)nk en vra(a)nk in de zegsw. frank (of:
vrank)en vrijj=geheel vrij: de kaw kumpindewinter
noo binne, vrijj en vraank.
vrattel*, v., -e, vrettelke = wrat: op z'nneus heet'r e
vrettelke; e geziech vol --e; 'n druug - in de keel
hObbe = veel dorst hebben, een droge lever hebben.
vrech* en Irech*, bn., bw. = brutaal: zoe'ne vreche
kerel hObste noels gezeen; dao kaom heer hiel frech noo
binne, of niks gebdlJrd waor.
vrech = duo frech.
afl. vrechheid.
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vrechlap* en frechlap*, m., -lappe = (min.) brutaal
iem.: dat kin dich ouch mer zoe'ne -levere wie dee
sjele brei.
vrede, vreij en (ongewoon) vreije, V. = a) toestand
van rust, kalmte: loot miech met vreij; jaog dispute
en pertijje, sjik us aUe peis en vreije; b) tegengestelde van oorlog: lang jaore van vreij dege d'n
handel bleuje; c) vredesverdrag:, de vreij 'Woort
geteikend.
Opm. In ss. gwl. vrede onder A.N. invloed b.v.
vredesaonbod, -kOnferensie, -naom, -veurstel, -veurwaarde, maar in de oude koppeling tevreije; z.
tevreden.
afl. vreidzaam.
vreedzaam, , vreidzaom, bn., bw. = tot vrede geneigd; in rust en vrede: euzen iersten keuning woos
- en bedees; de boerenhoof laog in - ros.
af!. vreidzoomheid.
vreelnd, vreemp, bn., bw., vreemde; vreemder,
vreemste = a) niet bekend: 'ne vreemden hier stOnt
veur de deur; b) buitenlands, uitheems (schertsend):
vreemde etraozjees van boete de stad; vtWl vreemde
toole kinne; 'n vreemde munt; c) raar, zonderling:
wie - / e - geval; heer deeg zoe - ; d) aan anderen
toebehorend: de zorreg veur vreemde kinder op zich
numme; e) verbaasd: dao keek heer - van op; Z. ook
het zn. v r e e m d e.
ss.-af!. vreem(p)soortig.
af!. vreemdigheid, vreempheid; vreemdeling.
vreemde, vreemde, 1, m. -v., my. = enkelv.: bijj die
gelegenheid kaome altied vdol - in de stad; 't bUff
veur us 'ne - ; die eigensjap heet 'r van geine - =
heeft hij van zijn ouders geerfd; 2, O. = het ongewone, zonderlinge: 't - van de umgeving trok 'm
aon; 't - is, tot 'r zellefs gein sigaar mie rook;
3, v. = buitenland; vreemde onbekende mensen,
omgeving: nao de - vertrokke; in de - mote blieve
veur z'ne kos te verdene.
vreemdsoortlg, vreem(p )soortig, bn. = ongewoon,
afwijkend van het gewone: --e plante, bieste.
af!. vreem(p)soortigheid.
vrees, vreis, V. = a) angst, schrik: me zaot in de stad
in groete - ; meh 't berouwgeveul woos sterreker es
de - ; - veur d'n doed; oet - tot 'r te laat kaom;
b) eerbied: veur dee hObbe ze - (of: strank in).
ss. doedsvreis.
afI. vreisechtig(heid), vreiselik(heid).
vreetbugel*, m., -s = vreetzak.
vreetop*, m. = een schrokker: dat is mich 'ne - , dee
kin get noo binne sloon, huur I meh '1' it zander bezej.
vreetwouf*, m., -wuif = vreetzak.
vreetzak, vreetzak, m., -zek of -zakke = vraat: die
vreetzek / ze hObbe de hiel sjink opgevrete en us niks
mie euvergeloote es de kale sjinkeknook.
vrelgele*, vreigelde, gevreigeld = plagend elkander
dwarsbomen, kleine hatelijkheden zeggen, steken
onder water geven: ze zoote dao weer te - (of: zich
te vreigele); vreigelt toch neet zoe Onderein; verg.
s t e c h e I e*.
af!. vreigeleer; vreigelarijj; gevreigels, gevreigel.
vreigele = Rijnl. freideln = rechthaberisch, absichtlich wiederstrebend reden (Rh. Wtb.), af!.
van Freidel, -jel, -gel = Spanstock; Sch. vermeldt
vreiel = moeilijkheid, vriegelen = moeilijkheden
opwerpen, verder vreieleer en vreigeleer.
vrelgeleer*, m., -s = iem. die gaarne en dikwijls
"vreigelt"; ~ng. twistzoeker: iech haw neet van dee
vent, 't is zoe'ne - en altied welt 'r 't hoeg woord
hObbe.

VREK
vrek, vrek, m., vrekke, vrekske: 't is 'ne - ; de - oet
't stiJk van Molie-re; verg. g i ere b 0 k*.
afl. VTekkig(heid).
vreseUjk, vreiselik, I, bn., bw. = a) vreesaanjagend:
dee---en oorlog; e - 6ngeliJk; wat e - spiktakel =
hevig; iech vin hdIJT e - mim = onuitstaanbaar;
b) erg, zeer: - slech speule; sich - blameTe; 2, two
- I wat 'n 6ngeliJkl
afl. vreiselikheid.
vreten, vrete, vraot, gevrete (afw. ww.v. o.t.t. diech
vrits, heer vrit, geer vret; geb. w. my. vret) =
a) (van mensen) gulzig en veel eten: dee it neet, dee
VTit; sich stiej - ; spott. dat is mich 'n hieTke, heeT
vTit bToed en sjit weurs; heeT keek miech aon oj 'r
miech - wouw; heeT vTit wie 'ne sjeurendeeTseT =
onmatig veel; de VTits wie 'ne wouj; b) min. zijn
dagelijks brood verdienen met: de sjels wel op dat
biiOnsje, meh devTits'r toch meTvaan; c) (van dieren)
eten: d'n hOnd welt neet mie - ; e good veTTeke VTit
alles; fig. van mensen; kraank en angez6nd, meh wie 'ne sjoopshOnd; wat vTit zoe'n bies noe well als
zn. e veTWaand stiik - (of: vretes) = verwaand iem.
ss. vreetpeTtijj, -%Ok; aon-, op-, wegvrete.
aft. VTeteT, vreteTijj.
vreug(-)*, z. v roe g ( - ).
vreugde, vraog en vraogde, v. vraogde = blijdschap: tot algemein - ; wie mie ziele, wie mie - ;
ze is de - van hdIJT awweTS = voorwerp van vreugde; 't leve is 'n kettel van - en leid, zoelang es nag
eine oppe WeTeld besteit.
ss. vriiiJgdetTaone, -vuur, -zaank; kindeT-, kmemisVTiiiJg( de).
vreujele*, vreujelde, gevreujeld = knutselen vero.
VTeujele verwant aan vreutele. Sch. vermeldt vruijele = te veel eten.
vreutele*, vreutelde, gevreuteld = wroetelen, wroeten; in de aardkorst woelen en gravende zoeken;
wroetende doen ontstaan: 't veTTeke vreutelt gere in
de gr6nd; wat zitste dao toch aon dat sleutelgaat te -?
e look in de grond - ; verg. dab ben.
VTeutele, frequentatief bij A.N. wroeten.
ss. losvreutele.
afl. VTeuteleeT; geweutels, gevreutel.
vrezen, vreize, vreisde, gevreis (gevreisde)
a) angst gevoelen voor; duchten; in angst verkeren:
veur ze leve vreisden 'r neet; 't gevoor - ; wee zouw
neet - , es heeT in zoe weeT op zie woos? b) ontzag
hebben voor, ontzien: VTeis God, ierl de keuning.
vrie*, bn., bw., vrieje = a) ruw: dee kant van d'n
handdook is eTTeg - ; van dat wmeke in d'n hooj
kTijgste zoe'n - han; dat sloot geit get - = niet
glad, stroef; te - had de naojaorsbijs geveeg; b) ongevoelig, wreed: toen lachde dee sjouwe, VTieje vent,
wie heer 't bieske in de Moos smeet; de Pmw eisde
trots en - , al wat veuTToodig woos in groom en in
vie; 't liet miech kaajd en - ; c) krachtig, goed weerstand biedend: 't bliff in leve, 't is - ; afscheidswoord: dao geiste Pie en haw dich - I
afl. VTiejigheid.
vriejigheid*, v. = ruwheid,ongevoeligheid.
vrlend, vrund, m., vrun en (zeldzaam) vrunde,
vrunsje = a) persoon, waarmee men in vriendschap is verbonden: 'nen a:wwe - ; dat mooste van
11'11. vmn veTWachte, gezegde bij een teleurstelling,
veroorzaakt door vrienden; gooj vrun zien dOn gezejd; dat zien altied dikke vmn gewees; weZste noe tot
veeT koej vmn (of: koedvrund) weurde; noe weurde
veeT weeT gooj vrun (of: goodvrund) wie vreugeT; die
biiiJn8jes zien weggelag veur de vrunsjes = poIitieke
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aanhangers; iemes te vmnd hawwe; verdoolt uuch
neet, m'n beste vmnde; z. ook m 0 n d; b) liefhebben: 'ne - van bieljare, van e good glaas wien;
c) aanspreking: zek ins - I dat geit zoe meT neet.
[vrtffid; vru:nde; vru:n; vru:nsje]
ss. good-, koedvrund; vrundleej; allemansvrund.
afl. vruntelik; vmn(d)sjap; vrundin;beVTund; gevmn.
vrlendelljk, vruntelik, bn., bw. = voorkomend, welwillend: 'ne -e mimi - keek ze miech aon en lachde ze miech touw; 't zunneke sjeen zoe - op de
dakeT en de tores.
aft. vruntelikheid.
vrlendendienst, .reest, .krans, .krlng, Deze ss. worden gwl. omschreven met deens, jies enz. 6nder,
van, met vrun.
vriendin, vrin- ofvrundin, v., vrin-, vrundinne, vrin-,
vrundinneke = bevriende vrouw of meisje: allein
hiiiiT beste - kump op de broeloj; Onder vrundinne.
vriendsehap, vrun(d)sjap, v., vrun(d)sjappe = a)verhouding als vriend; genegenheid: die - doorde neet
lang; b) uiting van vriendschap; dienst: de ein - is
de ander weerd.
ss. vrun(d)sjapsband, -bewies, -deem.
aft. vrun(d)sjappelik(heid).
vrieslueht, vreer- en vreesloch, v. = heldere lucht
bij vriezend weer: 't landsjap loog in de jijn - .
vriespunt, vreer- en vreespunt, o. = nulpunt: booe,
6nder 't - blieve.
vriesweer, vreer- en vreesweer, 0.: 't is al e paar
daog ech - , noe kTiege VeT mesjiem ies.
vriezen, vrere, vroor, gevrore (afw. wwv. o.t.t. 't
vruis) = a) beneden het vriespunt zijn: 't vmis tot
't kraak; 't heet vennach gevrore; b) door de vorst in
zekere toestand brengen, iets veroorzaken: 't vroor
stein oet de gTOnd.
ss. kepot-, touwvrere.
afl. bewere; gevmur, gevreur.
vrlj, vrijj, bn., bw., in de meeste bet. v. h. A.N. o.a.
a) niet slaaf: 't vaderland is weeT - ; de VTijj
biJTTegers van Mestreech; b) niet bezet: is die ploots
-? c) geen werk hebbend: vemiddag bin iech - ;
de j6nges krege 'nen daag - ; d) los, ongedwongen:
zich - kinne bewege in gezelsjap; e) vrijpostig: heeT
is get - en dat z(jlle veer 'm moten oojliere; nog: 'n veTtooling = niet naar de letter; - van steTTeken
draank = niet verslaafd aan alkoholika; e oetziech = onbelemmerd; e - booenhoes =
geheel afgescheiden; kos en inwoening - = kosteloos.
VTijj heeft sleept. bij adverbiaal en predikatief
gebruik en attributief o. enkelv.; in alle andere
gevallen stoott.
ss. VTijjaoj, -blieve, -bTeej, -kaart, -kOmme enz.;
VTijjTieks; koorsvTijj.
ss.-afl. VTijjdinkeT.
afl. VTijjheid, vTijjigheid.
vrijar, vrijjaof, bw. = verlof, vakantie: - hObbe,
numme, kTiege.
vrijage, vrijjaasj of vrijjazje, v., vrijjazjes = verkering, vrijerij: dat is miech aoch 'n - , 't meidske
krenkelik en heeT 'ne wedemaan met viej kinder.
vrljbUjvend, vrijjbIievend, bn. = zonder verbintenis, onder voorbehoud van verandering in prijs:
-e ojjeTte.
vrljdag, vriedag, m., vriedage: es Paose op 'ne velt = nooit; des vTiedags, 'tvriedags = op vrijdag.
ss. vTiedagsmeTTet; VTiedag(gen)aovend; vriedag(ge)miJTTege, -middag; verg. m a and a g, din sdag enz.
485

VRIJDAGS

vrijdags, vriedags offriedags, bn., bw. = op vrijdag,
elke vrijdag plaats hebbende: de vriedagse merret;
jriedags is allied vergadering.
vrijdagskost, vrie- of friedagskos, m. = magere kost,
maaltijd zonder vlees.
vrijdagsweer, vrie- of friedagsweer, 0., in de zegsw.
- is sOndagsweer.
vrijdenker, vrijjdinker, m., -s = vrijgeest, die alle
dogmatisch geloof verwerpt: 'n sjaol van -8.
vrije, vrijje, m., vrijj, v.; mv. voor beide gesl. vrijje:
slaove en vrijje = vrijgeborenen, niet slaven.
vrijen, vrijje, vrijjde, gevrijjd = verkering hebben:
saoves 'n euTke - goon; met 'ne jOng, met e meidske
- ; - Onder ei daak, is klein ier, mer gToet gemaak;
verg. k are sse r e*.
af!. vrijjeT (gwl.leejste); vrijjerijj.
vrijer, vrijjer, m., -s = iem. die vrijt (niet zeer gebr.);
spinneweb in een kamer tegen het plafond: iech
zeen dao bove de vinster nog 'ne - .
vrijgezel, vrijjgezel, m., -gezelIe = ongehuwde man;
zeer gebr. was j 6 n k m a a n* z.a.
ss. vrijjgeulleleve (gebr. was: jOnkmaansleve).
vrijheid, vrijjheid, v., vrijjhede = a) het vrij zijn d.i.
niet slaaf, niet gevangen, niet afhankelijk, niet
gebonden enz.: de - van us land; - van Teliezjie,
spTeke, vergadering; b) vrijmoedigheid; daad van
vrijmoedigheid, soms wat ong.: die - velt hijj neet
erreg in de smaak; zieh aldeTleij vrijjhede (of: vrijjighede) permittere.
ss. vrijjheidsleejde, -stmoj, -zOch.
vrijhouden, vrijjhawwe, heel vrijj, vrijjgehawwe =
a) voor iem. de kosten, de vertering betalen: veer
zolle dieeh twie daog - ; b) behoeden voor: 't hoes van mtten en muis.
vrijjigheid*, v., vrijjigheid = vrijheid in bet. b.
vrijjrieks*, bn., bw. = geheel vrij: dao woos gein
kwestie toen van deenders, 't woos - , veer waOTe
meister volleges aajd, verkTege Tech.
vrijjsjieterke*, z. v r ij s c h ij t e r t j e.
vrljlaten, vrijjlaote, leet vrijj, vrijjgelaote = a) de
vrijheid geven aan: de gevangene - ; b) verlof
geven: doo laot iech diech gehiel vrijj in.
af!. vrijjlooting.
vrljmaken, vrijjmake, maakde vrijj, vrijjgemaak =
bevrijden v. e.last, verplichting: steitnog 'n hiepoteek op 't hoes? nein, 't hoes is allang vrijjgemaak;
iech zal zien, oj iech miech vemiddag e paaT OTe kin
af!. vrijjmaking.
vrljmetselaar, vrijjmetseleer, m., -s: me doch, tot heer
-waos.
ss. vrijjmetseleerslozje.
afl. vrijjmetselarijj.
vrljsehijtertje, vrijjsjieterke, 0., -s = zeer kort jasje;
z. pitteleer*.
vrijspraak, vrijjspraok, v., -e = ontslag van rechtsvervolging; onschuldigverklaring: en wen vollegde
- (van alle sjold).
vrljspreken, vrijjspreke, spraok vrijj, vrijjgesproke
= onschuldig verklaren, ontslaan van rechtsvervolging: ouch d'n aandeTe wooTt vrijj gespToke;
ref!. iech kin miech neet gaans - van zjaloezijj =
moet mij enigszins schuldig bekennen.
vrijster, ongebr.; gwl. lee(j)ste*, z. lie fs t e.
vrljthof, Nog alIeen in gebrnik in de vorm Vrietoj,
m. of o. als pleinnaam.
vrfjuit, vrijjoet, bw. = zonder enige dwang, beperking; onbeschroomd: spTeek noe - , niemes kin us
hijj hUTe.
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vrijverklaren, vrijjverklaore, verklaorde vrijj, vrijjverklaord = onafhankelijk verklaren: al de negers
woorte vrijjveTklaoTd.
afl. vrijjverklaoring.
vrijwillfg, vrijjweIlig, bn., bw. = met, uit vrije wil,
niet gedwongen: 'n --e gij van h6ndeTd golde; heet ze die zwoer taak op zich genamme.
af!. vrijjwelliger, vrijjwelligheid.
vroed, ongebr.; z. o.a. het vlg. woord.
vroedvrouw, wijsvrouw, v., -e = vrouwelijke verloskundige: 'n - mOs 's-nachs altied daOT twie persone
gehaold weuTde, ze mOste same met drijje zien; loote
veer ins hUTe, wat de - zeet (bekend liedje).
vroeg, vreug, bn., bw. = a) tijdig, het tegenovergestelde van laat: 't is nog - ; 't waos - in de
maTTege (of: in de VTeuge mOTTege); - in 't jaOT;
beter te - es te laat; - getToud, - beroud; altied
kumste te laat, noets te - ; - oj laat geit 't mis = op
een of andere keer; veugelkes die zoe - zinge, vrit
(of: vink; of: krijg; of: zien VeuT) de kat (of: de poes)
= eig. en overdr.; b) voor de tijd, waarop men
iets verwacht: veeT hObben dit jaOT 'ne --e winter;
- appele = vroeg in het seizoen; 'ne VTeugen daed;
heer is - gestorreve.
ss. VTeugriep; z. ook de vlg. lemmata.
afl. vTeugde, VTeugte.
vroegjaar, vreugjaor,o., -e =lente:in 't-mootdeboer
hel werreke; WeustenTaad met ze gediech 't V TeugjaoT.
Opm. vTeugjaoT wordt hoe langer hoe meer verdrongen door veurjOOT.
vroegmfs, vreugmes, v., -messe = (stille) mis in de
vroege ochtend: sOndags ging heer nao de hoegmes, meh in de week nao de - .
vroegte, vreugde of vreugte, v.: smaTTeges in de kaom heer al belle.
Vroenhof, z. de lijst der plaatsnamen.
vrolijk, vrolik, bn., bw.; niet zeer gebr. en als Hollandisme gevoeld evenals vTolikheid; meestal vervangen door woorden als lOstig(heid).
vrommes*, z. vrouwmens.
vroom, vroom, bn., bw. = godvruchtig: 'ne brave
VTome mins; eliken daag - nao de kerrek goon.
af!. vTomigheid, vToomheid.
Opm. Gebruikelijker dan vToom(heid) was devosjeus, devosie.
vrouiuij*, mv. = vrouwen: de - mote mer toes blieve,
meh de mansluij goon d'TOp oet.
vroumes*, z. v r 0 u w men s.
vrouw, vrouw, v., -e, vruike en vrouke = a) vrouwelijk persoon: 'n aw - , nein, 'n aajdvTUike maakde
de deuT ope; maander en --e lepe doorein; b) echtgenote: boe is 'T daan nao touw? nao Wolder met z'n
- ; 'n edeT puunt z'n - op zien maneer = ieder heeft
zijn eigen manier van doen; dee z'n - leej heet, liet
ze toes = de ware plaats van de vrouw is het huis;
c) (kaartspel) koningin: de - van sjappe; d) meesteres: Biezjoeke! kam diech mer bijj de - ; e) aanspreking tot een vrouw uit de lagere volksklasse:
zek mich ins - Kraj, wievii(jl verdeent eure maan op
dejebrik?Z.ook: I ij n w a a d, p a a r d, scheerm e s, u i t g a a n.
Opm. VTouke gwl. gezegd als liefkozende aanspreking tot een klein meisje of enigszins beschermend
tegen een vrouw uit het volk.
ss. vTouwebeweging, -haOT, -kloester, -Tok, -stum,
-werrek; ojjeseers-, doktersvrouw enz.; weTTekvrouw.
af!. VTouwelik.
vrouwenhand, vrouweha(a)nd, v., -han: 'ne peerdstaanden 'n vrouwehaand welle geine stelstaand.

VROULIEF

vrouwliei, vrouwleef, V.: -gaanknoemet.
vrouwmens, vroumes, 0., -e, vruimeske = vrouwspersoon: e sjoen -'- = een mooie vrouw; e - wie e
meulepeerd = zwaar en groot; e leef vruimeskel
e vruimeske a la kom-krieg-miech = een aardig, lief
aanlokkelijk meisje; ook: v rom m e s.
vrouwspersoon, vrouspersoon, v. en 0., -persone; het
o. genus drukt hier steeds iets ong. uit.
vrueht, vroch, v., vrochte, vrochsje of vroohske =
a) deel der plant, ontstaande uit het vruchtbeginsel: de - van die plant is pas laat in 't joor Tiep;
b) ooft: en nao 't ete 'nen appel of 'n peer of ander
vrochte (In deze bet. meestal fruit ook in ss.);
c) granen: 'ne landbouwer meint met vrochte z'n
graone: kore, terref, geers enzoewijjer; de vrochte
zien dit jaor sleeh, dao waor geine mes genog op 't
land gekOmme; d) voortbrengsel; resultaat; winst,
voordeel: dat zal op d'n doer gooj vroch(te) oplevere;
de - van ze werrek.
ss. vrochgenot, -gebruuk, -water; vrochtezjeleij, -sjaol
(gwl. fruitsjaol), -wien; winter-, zomeTV1'ochte.
afl. vrochbaar(heid); vrochteloes(heid).
vu*, z. vlg. woord.
vue, vu,v.,vuus=uitzicht:opSlevanteheetme'nsjoen
- euver de Moos; vuus Mbbe op = willen hebben,
trachten te krijgen inz. iem. als echtgenoot, -genote.
[vu:; vuu:s] verg. v u i s t.
vuig, ongebr.
vull, voel, 1, bn., bw.; voulder, voulste = a) morsig,
onrein: 'ne voule sjollek; 'n voul kamer; e voel keend;
voul hummes en Onderbreuk; e voel mets, z. bot e r
en k u ike n; b) laag, verachtelijk: dat is e voel
zeekske, steek dich dao neet in; voule praot oetsloon;
c) bedorven: 'ne voole moog hObbe, kriege van dat·
zwoer ete; 2, 0.: 't voel van de stOp vege.
[vOel; vou:l; vou:le; vou:lder; vou:lste]
In predikatief en adverbiaal gebruik en attributief
O. enkelv., steeds met sleept. en zonder diftongering, in alle andere gevallen steeds met stoott. en
diftongering; verg. b r u i n.
ss. z. de vlg. lemmata.
an. voelak; vouligheid, voelheid.
vuilboom, voelboum, m., -buim = bepaalde heestersoort: dao stante ouch e paar voelbuim; vool buim
:/lien gein voelbuim.
vuilboomhout, voelboumehout, 0.: 'n kleur wie - .
vuilheid, voelheid, v.; Z. v u iii g h e i d.
vuiligheid, vouligheid, v., voulighede = vuilheid;
smerigheid, onreinheid, viesheid, eig. en oneig.:
de - (of: voelheid) van die kamer waos neet te besjTieve; pas, op, dao lik vouligheid (niet: voelheid),
trej neet d'Tin; wat mOs heer neet allemaol veur 'n
voolighede (niet: voelhede) oonhure en zien.
vuilik, 1, voelak, m., voelakke: eig. deen awwe is 'ne
- , 'r was zich d'n have tied neet; overdr. de - mOS
e jaor kTiege.
2, voulerik, m., -e en voelerik, m., -e.
Opm. Onnot is even gebruikelijk als 1 en 2.
vuilnis, ongebr.; vervangen door vouligheid, gwl.
door drek, ook in ss. A.N. vuilnisbak, Ma. drekbak;
A.N. vuilnisman, Ma. drekmaan; Z. d r e k ( - );
A.N. vuilnismand, Ma. askiirref.
vuilpoes, voelpoes, v., -poeze: de vrouw is 'n - en
de kinder zicn drekbere.
Opm. Soms komt voelpoes ook m. voor.
vuilwammes, voelwammes, 0., -wammese = vuilik:
dat - moot de deur oet.
Opm. Voelwammes (met klemt. op wam-) naam
van een stuk land in de buurt van Wolder.

VUUS*

vuist, voes, v., vuus, vuuske = dichtgesloten hand:
toen sloog de zaterik met z'n - op toofel; dat pas wie
'n - op 'n oug = in 't geheel niet; veur de - spreke
= zonder voorbereiding; in ze vuuske Lache; iemes
get in de - duije = eig.; fig. met geld omkopen;
ook: de - smere, de - volle; 'n - hoeg of: 'n hoeger es e verreke = klein, onvolwassen persoon.
[vOes; vftus; vftuske]; verg. v 0 e s* (= vospaard)
en vuus* (=mv.vanvu;z. vue).
ss. voesslaag.
vulhaard, volhaard, m., -e; gwl. volkachel, v., -s.
vuikaan, vulkaon, m., -e, vulkiionsje: d'n Etna, 'ne
- op Sicilu; dansen op 'ne - = onbezorgd, zorgeloos vrolijk bij dreigend gevaar. Opm. Thans hoort
men veelal vulkaan, vulkane en steeds vulkanisch.
vullen, volle, vol de, gevOld = vol maken: e vaat - ;
e glaas -; met gevolde glazer dTinken op de bleuj van
Mestreech; gevolde tomatte = nl. met vlees.
ss. aon-, in-, opvolle; volkachel, -pen, -potloed.
afl. volling; volsel; vollig.
vunkele*, z. von k e len.
vunkeleer*, m., -s = iem. die graag met vuur spee1t;
iem. die vonken doet ontstaan.
ss. marechal-vunkeleer.
vunkelhout*, O. = sprokkelliout.
vuur, vuur, 0., vure ofvor, vorke; in de meeste bet.
V. h. A.N. o.a. a) lichtgevende gassen in verschillende opvattingen: vrijj - en leech = kosteloze
verwarming; geef miech get - ; e viirke stoke = eig.;
fig. twist stoken; veur iemes door 't (of: e) - goon =
alles overhebben; kinder die met - speule, pissen
in bed; 'ne welle kenien ruustere bove e viirke; iech
zeen dao niks es - in = ik ben geheel verbijsterd,
begrijp er niets van; iemes 't vuur bijj (of: veur) z'n
sjene Ugke; dao is - in 't taak = daar trouwen de
meisjes gauw; 't geit rOnd wie e vorke = verspreidt
zich snel; b) haard, kachel; stookplaats: zet diech
get kOTter bijj 't - ; wee 't kortste bijj 't - zit . .. ;
zet 't water op 't - ; c) schot, schoten: geef -;tiisse
twie vure zitte = eig. inz. fig.; d) bliksem: 't - waos
neet van d'n hiemel; e) schittering: 'ne blik vol-; de
ooge vol -; 't - spTink 'm oet z'n ouge van gif;
f) geestdrift: vol -zien veur de gooj zaak; wie heer
dat met - had gezag, applodisseerde ederein in de
zaol; nog: 't helse - = de vuurpoel der hel; 't vuur
= een soort van huidontsteking, miltvuur.
[vftur; ville; vo:r; vo:rke]
ss. vuurlak, -pijl, -proof, -roed, -stein, -straol, -tore,
-vas, -waope, -werrek, -zuil enz.; hiemel-, hoot-,
kole-, struvuur.
ss.-af!. vuurvreter.
af!. vure (ww.).
vuurbieske*, 0., -s = glimwormpje, z.a.
vuurman, vuurmaan, m., -maander = een soort
van spook: benkelike gesjiechte van waterduvele,
vuurmaander, evermennekes en werewuif.
vuurmuizer*, m., -s = a) iem. met roodhaar: zoe'ne
lielike roeje - ; b) iem. die graag warm heeft: iech
bin 'ne -, iech zit gere bijj de kachel.
vuurmuizer is oorspr. de naam voor een soort
mortier, een korte vuurmond, voor holle kogels;
RijnI. Fiirmiiser.
vuursjeut*, m. = volksnaam voor een soort bloedvergiftiging, acute gewrichtsontsteking.
vuurslag, vuurslaag, m., -sleeg = stuk staal, waarmede
men vuur sloeg uit een vuursteen: heer lag e stokske
tander op d'n touwbak en sloog vuur d'Tin oet z'ne - .
vuus*, in zegsw. vuus hObbe op; Z. vue.
[vuu:s] verg. v u i s t.
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w, w, v., w's, w'ke: de - van wrijven, wreken is in 't
Mestreechs altied v, dus: vrieve, vreke.
I waag, waog, m. = waagstuk: dat is 'nen hiele -.
II waag, waog, v., -e, waogske = toestel om te
wegen; weegschaal: 'n kopere - ; get op de - legke.
ss. goud-, stadswaog.

waog met gewiechter
waaghals, waoghals, m., -haIze of -hels = roekeloos
iemand: met zoe'ne - dOrref iech neet te goon zwumme; verg. do r rev e nee r*.
afl. waoghalzerijj.
waaghalzerij, waoghalzerijj, v., -e = roekeloosheid:
met zoe klei touwstel de loch ingoon, dat is - .
waagschaal, z. wee g s c h a a I.
waagstuk, waogstOk, 0., -stOkke en -stOkker: e andernumme; 't blijf toch min of mie e - met zoe
wienig veuroetziechte nao Amerika te goon = gewaagde onderneming.
waaien, wejje, wejde, gewejd = a) blazen van de
wind: 't begas hel te -; b) door de wind weggevoerd
worden, in beweging gebracht worden: d'n hood
wejde in 't kenaal; 't fruit wejde van de buim, zoe hel
wejde 't; laot de boel mer - ; c) refl. zich koelte
toewuiven: de dames zaote zich te - (of: wejjere)met
hun groete "eventails".
ss. aof-, in-, oet-, touw-, wegwejje; z. ook we jwi nd*.
afI. wejjer, verwejje.

geklawd, mer veur 'ne groete - was al 'ne boel
kehunsje nudig en ouch e meuleke um 't op te rolle.
afl. (zich) wejjere = met de waaier of eventail zich
frisse lucht toewuiven.
waakhond, waakhond, m., -hun of -hon: dao boete op
de boerderijj is 'ne - nudig met al dat vreemp vollek
en vlaak bijj de grens.
waaks, waaks, bn., bw.: 'ne waaksen hand.
afl. waaksheid, waaksigheid.
waan, waon, m. = ongegronde mening: laot 'm in
dee - , maak 'm neet wijzer es 'r is; in de - (of: meining) verkiere.
ss. waonwies, -zin.
Opm. In plaats van waon dikwijls idee, meining, in
plaats van waonwies dikwijls irtgebeeld, eigewies.
waanzin, waonzin, m.; niet zeer gebr. evenmin als de
aft. waonzinnig(heid); gwl. gek.
I waar, waor, v., -e = koopmansgoed: gooj - verkoupe; veer kriege - veur us geld = krijgen waar
wij recht op hebben; gooj - prijs zich (of: z'n) eiges
(of: zich zellef); z. p r ij zen II, met dezelfde bet.
gooj - hoof neet oetgewinkeld, die verkop zich loch;
gooj - is's vijjans geld = de meest onwillige koopt
ze toch.
ss. waorekinnis; z. ook war e n h u i s.

'ne wejjer of "vlieger"

= niet
vals, echt, wezenlijk; zeker: en dat is - , wezentlik
- ; get veur - hawwe, vertelle = als waarheid; 'ne
-e vrund = echte; 'n - gebiiortenis = werkelijk
hebbende plaats gehad, niet gefantazeerd; zoe wie iech hijj veur diech staon, zoe - wie iech leef =
zo zeker; 't is - ouch, hObste miech dat neet belaof =
a propos? de waos neet toes, is 't neet - (in samengetrokken vorm netoert, netoer, toert, z. n i e tw a a r) = is 't niet zo? de zols miech dat - make
= bewijzen.
,
Opm. Onder A.N. invloed komt ook voor ware b. v.
't ware van de zaak weite; dat is of zien de ware neet
= die we moeten hebben; dat is je (of: 't) ware.
ss. woerzegke.
aft. woerheid; werechtig; woerlik.

II waar, woer, bn., bw.; woerder, woerste

'ne wejjer of "eventail"
waaier, wejjer, m., -s, wejjerke = a) eventail: deftige
dames zagte neet 'ne - meh spraoke van hun "eventails"; b) vlieger (speelgoed): veur e klei wejjerke
woort e kluike gare oet de stopkorref van d'n meer
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III waar, boe of woe, bw., vgw.: woe biste? boe woent
heer? iech weitneet, boe iech :den moot; woe 't ouch is,
iechkOm.
Opm. Bij de voornaamwoordelijke bijwoorden
heerst dezelfde afwisseling van boe met woe (soms
boer-, woer- voor klinkers): boe- of woeaon, boe- of
woelangs enz. Wegens dissimileringsdrang gwl.
woebijj, woebove (niet: boebijj, boebove), tenzij de
delen zijn gescheiden; z. wa arb ij, wa a rb ove n.
waaraan, boe-aon of woe-aon; boeraon of woeraon,
vnw. bw.: boe-aon (of: boeraon) dinkste; boe dinkste
aon? woe-aon (of: woeraon) hObste dat te danke? woe
(of: boe) hObste dat aon te danker
waarachtig, werechtig, 1, bn., bw. = zeker, echt:
'n -e gesjiedenis; dat is - woer; - gebiiOrd; 2, two
- / bistiech dat? z. ook we zen 1 ij k, we r e nt e Ii k*.
afl. werechtigheid.
waarbeneden, ongebr.; Z. w a a ron d e r en verg.
ben e de n.
waarbij, woebijj, vnW. bw.: - slutste diech aon;
boe (of: woe) slutste dich bijj aon.
waarborg, waorborreg, m., -e = onderpand, borgtocht; ook: de persoon die borg blijft: ze gedrag is
'ne - veur de touwkoms.
Opm. In de bet. van persoon gwl. bOrrego
waarborgen, waorborrege, waorborregde, gewaorborrig = zekerheid stellen, garanderen: e gewaorbOrrig kappitaol van 'n miljoen; - tege.
Opm. Naast waorbOrreg(e) komt hoe langer hoe
meer voor waarborreg(e), ook in ss.
ss. waorbOrregfOns, -kappitaol, -s6m.
waarboven, woebove, vnw. bw.: van oet de veerte
zaoge ver Mestreech, woebove dikke wolleke rouk
hinge; de stad, boe (of: woe) dikke wolleke rouk bove
hinge.
I waard, waard, in gwl. uit het A.N. overgenomen
zegsw. als: wie de waard is, vertrout heer z'n gaste.
Het gewone woord is hospes of kaffeehawwer of
herrebergeer of kastelein, een enkele maal hoort
men nog weerd; verg. hoe s wee r d*.
II waard, z. wee n d e r i k*.
III waard, weerd, bn., mie weerd, 't mieste weerd =
van zekere waarde: dat hoes is mie - es boeveur 't
verkoch is; wievt'Wl is die sjelderijj wel weerd? dat is
de meujte - ; dee breef is gein antwoord - = verdient geen antwoord.
afl. weerde, wierde; weerdig, wierdig.
Opm. -weerd vormt dikwijls SS. met infinitieven in
de genitief als gevesweerd, pakkesweerd, sjTievesweerd, sprekesweerd enz. gwl. met een ontkenning:
dat is neet sprekesweerd.
IV waard, ongebr. in de bet. van "laaggelegenland".
Gebruikelijker is green; Z. g r i end.
waarde, weerde of wierde, v., -s = hetgeen iets
waard is, prijs: heer verkoch 't hoes vdol 6nder de
weerde (of: wierde); de weerde van 't geld; dat is van
gein weerde (of: wierde); aongegeve weerde (of:
wierde).
ss.-afl. weerde-, wierdevermierdering, -vermindeTing.
afl. weer- of wierdeloos, -loes, weer-, wierdig; verg.
w a a r d ere.
waarderen, wa(a)rdere, zw.: dee weurt neet gen6g gewardeerd in de stad = naar zijn waarde geschat,
op prijs gesteld.
afl. waardering.
Opm. wa( a)rdere wrS. onder A.N. invloed in gebruik
gekomen.

WAARNEVENS
waardig, weerdig of wierdig, bn., bw. = a) ernstig,
eerbied vragende: 'n wierdige hawwing; zich wierdig
gedrage; 'nen awwe weerdige rechter; b) in overeenstemming met de eerbied, verschuldigd aan: zich
't vertrouwe wierdig tuine; 'n kerrek weerdig van
Sintervaos z'n glorie; ze passe wierdig aon bijj de
natuur.
ss. eerbiedweerdig, -wierdig; hoegweerdig, -wierdig.
afl. weerdigheid, wierdigheid.
waardigheid, weerdigheid of wierdigheid, v., -heden
= a) eerbied vragende hoedanigheid, edelheid,
grootheid: dao kaome ze aon, gaans doordr6nge van
hun deftige weerdigheid, boemet ze hun sjaTitabel
werreke doge; b) eervolle post, erepost: de mies
versjellende wierdighede wooTten 'm opgedrage; de bekleije van sikkertaris van 't bisdom.
ss.-afl. weer-, wierdigheidsbekleijer.
waardij, ongebr.; gwl. weerde, wierde.
waardoor, boe- of woedoor, vnw. bw.: boedoor
welt heer dat bewieze? boe welste dat door bewieze?
de deur woedoor heer (of: woe heer door) nao binne
kwaom.
waarheen, boe- ofwoenaotouw, vnw. bw.: -welste?
boe (of: woe) is heer dannaotouw?
waarheid, woerheid, v., woerhede = het ware; overeenstemming van woorden met feiten; iets dat
waar is: de - zeuke; de - welle weite; wat heer dich
heet verteld, is de zuver - ; - spreke; dat is 'n wie 'n kooj; de woerhede van 't gelouf; iemes de
- zegke = de zuivere waarheid; of: de toekomst
voorspellen; of: met vastenavond gemaskerd
een ongemaskerde diens gebreken opnoemen,
aantonen, hem bespotten; kinder en zate luij zegke
de-.
ss. woerheidsleefde, -:dn.
waarln, boe-in of woe-in of: boerin, woerin, vnw. bw.:
- (of: boeTin, woerin) biste noe te kort gekOmme?
boe (of: woe) biste noe in te kort gek6mme?
waarlangs, boelangs of woelangs, vnw. bw.: - lOp
dee weeg? boe (of: woe) lOp dee weeg langs; 't hoes
boelangs heer (of: boe heer langs) kaom.
waarlijk, woerlik, bw. = in waarheid, zeker: 't is gebiiord; 't is - woer; ze :den - gelOkkig.
waarme(d)e, boemet of woe met, vnW. bw.: - hobste
datgedoon? boe (of: woe) hObste dat metgesjreve?
waarna, boenao of woenao, vnw. bw.: heer sloot de
deur - heer ging slaope.
waarnaar, boenao of woenao, vnw. vnw. bw.: - VeTlangste? boe (of: woe) verlangstenao?
waarnaartoe, z. w a a r h e e n en verg. h e e n.
waarnaast, boeneve of woeneve, vnw. bw.: 'n hoes
- 'n weij lik; 'n hoes boe (of: woe) 'n weij neve lik.
waarnemen, waornumme, naom waor, waorgen6mme = a) acht slaan op: good z'n zakes - ; b) benutten: de gelegenheid, de kana - ; z'nen tied good
- = besteden; c) tijdelijk bekleden, vervullen:
'n tiedsje hOb iech nog z'n betrekking waorgen6mme;
d) gadeslaan, opmerken: dat versjijnael hOb iech
dekser waorgenOmme.
afl. waornummer, waornumming.
waarnevens; waarom; waaromtrent; waaronder;
waarop; waarover, boeneves of woeneves; boe-urn
of woe-urn of boerum, woerum; boe-umtrint of
woe-umtrint of boerumtrint, woerumtrint; boeonder of woe-onder of boer6nder, woeronder; boeop of woe-op of boerop, woerop; boe-euver of
woe-euver of boereuver, woereuver.
Opm. Deze vnw.bw. zijn eveneens scheidb.; z.
w a a r a a n, w a arb ij enz.
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waarschijnlijk, woersjienelik ofwersjienelik, bn., bw.
= vermoedelijk waar: dat kump miech woersjienelik, jao allerwoersjieneliks veUT; weTsjienelik is d'n
tTein te laat.
Opm. Men hoort en ziet thans ook veel geschreven
waaTsjijnelik, weTsjijnelik.
afI. woeTsjienelikheid, wersjienelikheid; gewoner is
thans waaTsjijnelijkheid, wersjijnelikheid.
waarschijnlijkhcid, waarsjijnelijkheid of wersjijnelikheid, v., -hede = vermoedelijke waarheid: deis gToet, tot heer dao Tiek is met gewooTde.
Bijv. woersjienelikheid, weTsjienelikheid.
waarschuwcn, waarsjouwe, waarsjoude, gewaarsjoud = a) deaandacht vestigen op (eniggevaar):
ze Mbbe diech gen6g gewaaTsjoud tege dee sjoftie en
tege de gevollege; waaTsjouw miech, es 't tied is;
b) dreigend vermanen: iech waaTsjouw diech menneke 1 en noe biste gewaaTsjoudl este d'n hood nog ins
lies beuke, dan blaos iech de tegen op.
af!. waaTsjouwer, waaTsjouwing.
waarschuwing, waarsjouwing, v., -e = het waarschuwen, vermaning: herhaolde --e hollepe neet; dat is 'n
serjeus - ; bijj de ieTste - mooste diech gereid hawwe.
waartegen; waartegenover; waartoe; waartussen;
waarvoor, boe- of woetege; boe-, woetegeneuver;
boe- of woetouw; boe- of woetosse; boe- of woe-um
of boer-, woerum; ook scheidbaar; z. w a a r a a n,
wa arb ij.
waarzeggen, woerzegke (in de onbep. w.): iemes - ;
zieh laote - dOOT 'n sigeunderse = z. de toekomst
laten voorspellen.
afI. woerzegking, woerzegkeT, woerzegkerijj; woerzekster.
waarzegster, woerzekster, v., os: nao de - goon; op
de keTTemis stOnt ouch 'ne kTaom met 'n -'.
waarzo, boezoe of woezoe, bw.; ook scheidb.; z.
w a a r a a n enz.
waarzonder, boez6nder ofwoez6nder,vnw.bw.; ook
scheidb.; z. w a a r a a n enz.
waas, waas, o. = a) dauwachtige neerslag: 't - op de
dToeve en de pToeme; b) fijne nevel; zweem, schijn:
in e - van fien-blouw laoge de heuvels.
afl. wazigheid.
waatsj*, 1, two klanknabootsing van een slag (verg.
w a t s j*) en uitroep van verwondering, dikwijls
verbonden met diech: en waatstiechl duo laog 'T in de
Maos; en - I 'ne stein vluig door de Toete; waatsjtiechl dao bTik miech dat kuke weer 'nen telleuT; 2, v.,
-e = een grote hoeveelheid: dee heet dao 'ne - geld
met verdeend; 'ne -fruit.

wachbek
wRchbak*, m., -bakke en -bek = (brouwerijt.) bak,
waarin het bier wordt bewaard, voordat het wordt
getond.
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WACHTMEESTER

wach-e-bitsje*, in de zegsw. wach-e-bitsje, das ouch
'n diJTTep, gezegde als men weigert iets (onmiddellijk) te doen; - , dao k6m iech tegen op = hoI hoI
daar verzet ik me tegen.
wachclder*, z. wac h tel tee r*.
wacht, wach, v., wachte = a) persoon die de wacht
houdt: veUT 't goevernemint steit 'n - ; in deze bet.
ook soms m.; b) het wacht houden: op - sWan;
de - Mbbe, hawwe; c) wachthuis: ze bTachte de zate
kerel nao de - ; d) gezamenlijke wachters: de kaom in 't geweer; e) wachttijd: de ierste - dooTde
tot twellef OOT snachs.
ss. hoof-, nacho, sjeldwach; z. ook de hierondp.r vlg.
lemmata.
wachtel, ongebr.; z. k war tel.
wachtelteer*, m., wachteltere = jeneverboom, -bes.
wachtelteer is van dezelfde oorsprong als het duo
Wacholder; Ma. bijv. wachelder.
wachten, wachte, wachde, gewach (gewachde) =
a) toeven op een plaats tot iem. of iets komt, tot
iets gebeurt: veer bleve - , tot d'n tTein kaom; veur
'n bT(jk mOs d'n oto eve - ; 'n ougenblik hObbe ze nog
op us gewach; dee wach, vink geinen haos = die te
lang uitstelt, afwacht, mist dikwijls zijn doel; dao
is good op -, mer neet op vaste, gezegd van iets,
waarvan men de verwezenlijking wel enigszins
verwacht, maar de spoedige verwezenlijking betwijfelt; b) verwachten, te verwachten hebben: ze
hObbe nog hiel get geld later te - ; este toes kums,
wach diech 'n gToete surpTies; dao steit diech nog
hiel get leid te - ; c) ref!. zich in acht nemen voor:
wach diech veuT die van God geteikend zien; VeuT
ruizing te make, zal iech miech wei - ; nog (als bedreiging): wach meT mennekel es iech diech in m'n
kluive kTijgl
ss. z. wac h b a k*, wac h - e - bit s j e * en
de vlg. lemmata; verder: aofwachte.
af!. wachter; veTWachte; gewachs, gewach.
wachter, 1, wechter, m., Os; enigszins vero. = iem.
die de wacht houdt: ete wie 'ne - = veel (of: met
smaak) eten; 2, wachter, m., Os, wechterke; thans
het gebruikelijkste woord.
ss. bos-, paTek-, tOTe-, veldwachter.
waehtershuisje, wachters- en wechtershuiske, 0., -s
= woning van een boswachter, een bewaker: 't laog midden in de bos.
waehtgeld, wachgeld, 0., -gelder = de toelage van
een ambtenaar, voor wie tijdelijk geen werk is:
op - WeuTde gezat; op - stoon.
waehthond, wachh6nd, m., -hun of -h6n; gwI. waakhood.
waehthuis, wachhoes, 0., -hoezer = gebouw waar de
wacht (bet. d) is ondergebracht: dat aajd hoes
WOOTt es - ingeriech.
waehthuisje, wachhuiske, 0., -s = a) schilderhuis;
b) overdektc schuiIplaats b.v. bij een tramhalte.
wachtkamer, wachkamer, v., -s = a) vertrek waar
men wacht, voordat men wordt toegelaten: de van d'n dokter waos stampvol; bring 'm neet in de - ,
meh in de hoeskamer; b) vertrek waar de reizigers
wachten op het vertrek en de aankomst der treinen: iech zit altied in de - van de derde klas; c) vertrek waar de wacht in het wachthuis zich ophoudt:
de serzjant van deens zaot in de - .
waehtmeester, wachmeister, m., -s = onderofficier
der ruiterij, der artillerie, der marechaussee: 'nen
awwe - van de huzaTe; in 't gespaan 8tOnt 'nen dikke
- met 'ne zwoere zwaTte baaTd en 'n hiel koed geziech.
ss. wachmeistersuniforrem.

WACHTTOREN
wachttoren, waehtore, m., -s = toren, waarop waeht
wordt gehouden: van d'n awwe - van 't kestiel is
nog e gedeilte euver.
wachtvuur, waehvuur, 0., -vure = kampvuur: in de
veerte zaog me de wachvure van de belegereers.
waehtwoord, waehwoord, 0., -waord = parool: ' t oetgeve; 't - waos noe: flink aonpakke en zich gein
ros gonne = de leus was nu.
wad, ongebr.; omsehreven O.a. als 6ndepe plaots.
I wade, ongebr. z. k u i t.
II wade, in de bet. van lijkwade ongebr.; z. 1 ij nwade.
waden, ongebr.; omsehreven o.a. met door 't water
loupe.

'n waffel en e waffeliezer
walel, waffel, v., -e en os, weffelke = bekend gebak:
-e bakke, ete; 'n geert met weffelkes d'raon koch me
zich veur tien sent op de merret.
ss. waffelekraom, -pertijj; weffelkespertijj; verg.
pufferkespertijj, z. poffer.
ss.-afl. waffelebekker.
wafelijzer, waffeliezer, 0., os: eus naoberse heet 't komme liene; als seheldw. aajd -/
wage*, wagel*, z. wag e n I.

d'n iezere wagel (naar een foto uit het Openluehtmuseum te Arnhem)
I wagen, wagelof wage, m., wagels, wagele, wages
en wegel, wegelke = a) voertuig van versehillende
vorm voor versehillende doeleinden, meestal op
vier raderen; verg. k a r: op d'n ierste wagel van
d'n optoch zaog me de "Maagd" van Mestreech
(z. verder de ss.); verzeuk zien met de lange wagel

WALENBLOED

"blief toes" = niet uitgenodigd zijn; d'n iezere - =
de vroegere "dievenwagen"; me moot de wage (of:
de ploog) neet veur de peerd spanne = men moet de
natuurlijke volgorde in aeht nemen, beginnen met
het begin; krakende wages loupe 't langste; b) thans
(en dan steeds wag e) = oto: zich 'ne nuije wage
koupe; laot de wage vennach mer boete stoon.
ss. doeje-, kinder-, pos-, vrachwagel, -wage; huijwagel.
II wagen, waoge, waogde, gewaog (gewaogde) =
a) zieh aan onzekere kansen blootstellen: weewaog,
dee wint, wee neet waog, wee neet wint; b) iets gevaarlijks ondernemen: dat waog iech neet (te doen);
dee sprunk dorref iech neet te - ; gewaogde moppe =
op het kantje af; e) op het spel zetten: me geld
waog iech neet aon die riskante 6ndernumming; ze
leve - veur ze vaderland; nog: refl. iech waog miech
neet op 't ies; aon zoe get onzekers waog iech miech
neet; ze zien aonein gewaog = geven elkaar niets
toe; of: 't is lood om oud ijzer.
ss. waoghals, -swk.
wagensehot, ongebr.; vervangen o.a. door (eike)
plaanke.
wagenvraeht, wagevraeh, v., -vraehte; gwl. spreekt
men van karevrach.
wagenwijd, 1, wagel(e)wied, bw.: de deur stOnt - ope;
zet de poort - ope.
2, wiegel-wagel, bw.: z'n ouge siOnte - ope; zet de
deur - ope.
waggelen, waggele en wagkele, zw. = heen en weer
zwikken, niet vast staan; onvast lopen: de taofel
waggelt, zet get Onder de rechterpoet; d'n tore waggelde
van d'n iewige wind; 'n vrouw die waggelentere lop,
het me e sjogkelpeerd; z. ook w a j e I e*.
wagon, wagg6n, m., -s en wagg6nne, waggunsje =
spoorwagen: de -s twiede klas waore allemaol bezat;
twie -s kole = wagonlading.
wah*, z. w a t.
wajele*, wajelde, gewajeld = waggelen, heen en
weer zwaaien; wiegen: zuuch dee zaatlap ins euver
de brok - ; toen, met hiiore kop achtereuver en hiior
errem wied oet'rein, begos ze in hiior heupe te - en
peskes te make, achteroet en viioroet; heer wajelde nao
z'n kamer = waggelend gaan.
wak, ongebr.; omsehreven O.a. met zwake plaots.
waken, wake, waakde, gewaak (gewaakde) =
a) wakker bIijven om toezieht te houden: bijj 'ne
kraanke de hiel nach -; b) nauwkeurig toezien,
zorg dragen: tege euververmeujdheid moot me -;
meh de mojer waakde euver 'r keend; ouch op groete
kinder moot me deks e wakend uigske hawwe = een
waakzaam oog houden.
S8. waakhond; doorwake.
afl. waakzaom; waker; waakster; waaks; gewaaks,
gewaak; bewake.
wakker, wakker, bn., bw.; wakkerder, wakkerste =
a) niet slapend: iech gluif, de bis nog neet good - ;
weur toch -/ de hiel nach laog ze klaor -; maak
miechneet te vreug -; b) (minder gebruikelijk)flink:
'ne -e kerel; get - aonpakke.
afl. wakkerigheid, wakkerheid.
wal, wal of waal, m., walle, welke = a) omwalling;
vestingmuur: de wallangs de Maos leep op de huugde van de ierste stasie; bijj de Erret op de Waal;
b) kade, zoom: van wal steke, aon wal goon.
[WIU, waal; wa:lle; we:lke]
ss. waalmoer, wallemoer; Slevrouwewal, -waal.
Walenbloed, Waoleblood, 0.; in de zegsw. - deit
gein Dutse good.
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WALENKERK
Walenkerk, Waolekerrek, v. = de kerk der Waalse
gemeente of Waoise kerrek.
walg, walleg, m. = afkeer, weerzin; persoon, die, iets,
dat afkeer wekt: van de polletiek hiJb iech 'ne

walnoot, ongebr.; z. no 0 t. Men noemt de walnoten
dikwijis dikke neut en spreekt van beukeneutsjes,
hazelneut; z. ook 0 k k ern 0 0 t.
I wals, wals, m., -e, welske = bekende dans(muziek): e sjlJtske, 'ne - , 'ne polka, 'ne rnfJI&urkaen 'ne kadriel WOOTte gedans; 'ne -van Strauss spdlJlde 't OTkes.
[waIs; waIse; w~ske]
afl. walse (ww.).
II wals, wals, v., -e = pietroI: midden op de weeg
stOnt 'n gToete - te pUffe.
[waIs; waIse]
ss. stoumwals.
afl. walse (ww.).
I walsen, walse, walsde, gewals (gewalsde): op de
vTeugeT bals wooTt altied gewals = de wals gedanst.
ss. walsmaot, -tempo.
afl. walser.
II walsen, walse, walsde, gewals (gewalsde) = een
weg met een pietrol verharden: indelik wooTt de
weeg nao C. ouch gewals.
ss. walsmesjien.
.
walvis, walves, m., -vesse: de - waos te rien in e
sjeep dat in de kenaallaog bijj d'n Awwestiene.
wambuis, wammes, o. en v., -e, wemmeske =
a) kledingstuk: pak 'm bijj ze - ; b) Iijf, lichaam:
heer kreeg op ze (of: z'n) bloete - ; iech zal diech de
- smere, sj6jtiellielike fielezoofl = een pak slaag
geven.

de W oolse kerrek

walgen, wallege, wallegde, gewalleg (gewallegde) =
a) afkeer hebben, krijgen van: van dat kToepe en
flikkefloeie wallegden '1'; dan walleg me van rich
zellef; b) afkeer veroorzaken: zuug, es me dat Zeus,
dan walleg iemes dee sjrijver; nog onpersoonlijk:
't walleg mich.
afl. walleging.
Walln, Waolin, v., Waolinne = een Waalse vrouw,
Waals meisje, soms enigszins min.
waIm, wallem, m., -e = vettige rook, smook: 'nen
dikke - van sigaTerouk dTeef nao boete.
Opm. wallem, gwl. damp, Touk; z. ook g a j e m*.
walmen, walleme, wallemde, gewallemp = smook
afgeven: de lamp wallemp erreg; z. z wall e k e*,
zwame*.

e stiik wallemoeT

waImuur, wallemoer of waalmoer, m., -mor: de
wallem6T, de tOTes en pOOTte hoofde geinen deena mie
te doen; de - van de Vessermaos tot oon SlevrouwepooTt heet 't nog 'n tiedsje oetgehawwe.
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'nwan 1
I wan, wan, v., wanne = mand, werktuig om te
wannen: 't kOTe rifte met de - .
afI. wanne (ww.).
II wan-, wan- als min of meer produktief voorvoeg-

sel in veel onder A.N. invloed in gebruik gekomen
woorden als: wanbegrip, -bestUUT, -betooler, -Mffe,
maar van oudsher gebruikelijk in woorden als
wanhope, -trouwe enz.
wand, wand, m., wen; niet zeer gebr.; gebr. inz. in ss.
als wandkaaTt, -loes, -veTsering; het gewone woordis
moer b.v. A.N. aan de wand hingen enige schilderijen; Ma. aon de moer Mnge einige sjelderijje.
[wand; we:n]
wandel, wandel, m.; in de zegsw. aon de - zien =
bezig met wandelen.
wandelaar, wandeleer, m., -s en wandelere: de --s
oppe Vrietof keke zich de ouge oet de kop.
wandelen, wandele, zw. = a) gemakkelijk en zonder
zich in te spannen gaan: veer wandelde op eus gemaak nao Meerse; b) voor z'n genoegen wat kuieren: loote veer get goon - ; met ze meidske in 't
paTek - ; z. ook n i e r.
ss. wandelkaaTt, -kostuum, -sjeun, -weeg; aof-, door-,
in-, wegwandele.
an. wandel; wandeleer, wandeling; bewandele; gewandels, gewandel.
wandellng, wandeling, v., -e, wandelingske (soms:
wendelingske) = a) het wandelen: 'n - (goon) doen,
make; b) de wandelend afgelegde afstand: 'n - van
'n 001; c) plaats, weg waar gewandeld wordt: in
Vallekeberreg zien werkelik sjoen --e.

II WAS

WANDELSTOK
wandelstok, wandelstek, m., -stekke en -stekker:
'ne - met 'ne zellevere koop; de - van Slivvenier =
een lang mager persoon.
wandluis, wandloes, v., -luis: in die a:w barak zit 't vol
wandluis, of wie ze dao zegke, vol slivvenierebieskes.
wang, wang, v., -e, wengske = zijdeel v. h. gezicht:
e paar dikke roej -e; wengskes had 't dikzekske wie
wieneppelkes.
ss. wangzak.
wanhoop, wanhoop, v. = vertwijfeling: in - verkiere; vol-; verg. m ism 0 0 d*.
ss. wanhoopsdood.
an. wanhopig.
wanhopen, wanhope, wanhoopde, gewanhoop =
vertwijfelen: aon de touwkOms zouw me bijjnoo -.
wanneer, wannie of wienie, verzwakt: wenie (we- =
wa-), 1" bw. = op welke tijd: wienie kumste en
wannie kin me d'n vrouw verwachte? 2, vgw. van
tijd en voorwaarde: wienie (of: wannie) dez6nsjijnt, is
't daag; wannie de meeg neet op tied in hunnen deena
intrejde, dan mochte ze 'nen tiedin de stadneetmie dene.
wanorde, wanorde, v. = ordeloosheid; gebrek aan
orde: dao heers - .
Opm. Gebr. was vroeger veelal dizzorder.
afI. wanordelik(heid).
I want, w(a)ant, vgw. = omdat, naardien: gaanknoe,
want anders kumste te laat.
II want (handschoenen), ongebr.; z. echter w 0 II ewen s j e*. Jaspar vermeldt peje hejs (1)
wantrouwen, I, wantrouwe, wantroude, gewantroud = geen vertrouwen hebben in, mistrouwen:
iech Mb 'm altied gewantroud.
2, wantrouwe, o. = mistrouwen, achterdocht,
argwaan: - tege iemes Mbbe; vol- keek 'r us aon.
an. wantrouwig.
waog*; waoge*; waor(-)*, z. w a a g I en II; wag e n, we g e n; w a a r I en war e n.
wapen, waope, 0., -s en waopene = a) strijdtuig:
geoefend in 't hantere van alderleij waopes; 't - van
de merreketentster waos 't zjenevertOnneke, sjoen greun
geverref met blinketige ben; b) familiewapen, blazoen: 't - van defemiliewaos 'ne zwaonen 't-van de
stad 'n staar; c) legerafdeling: in Mestreech looge seldoote van alderleij waopes: infanterijj en kavvelerijj.
ss. woopekamer, -rek, -stetstaand.
ss.-afl. woopendreger (mv. woopedregers).
afl. waopene (ww.).
wapenen, waopene, zw. = a) van wapens voorzien;
versterken: ze waore good gewaopend (eig. en fig.);
refl. zich - met 'nen dikke klOppel, (fig.) met gedold; zich tege de kaw - met 'ne dikke jas en hejse;
b) gwI. in V. dw. versterken met een kern van
ijzer: de moer is van gewaopend betOn.
afl. waopening; bewaopene.
ware, z. w a a r II.
warempel, warempel, 1" bw.: de Mbs - geliek = inderdaad; 2, two -/000 Mbste ~(j(jm.
waren, Z. w a a r I.
warenhuls, warenhoes, 0., warehoezer = bazar op
grote schaal: dao kump e nuij - in de Groete Staat,
meh wat wlle de winkeleers daovaan dinke.
Opm. Sporadisch komt ook voor (het geheel vermaastrichtste) waorenhoes, mv. waorehoezer b.v. 't
waorenhoes geit beter nog.
warm, werrem, bn., bw. = niet koud, maar minder
dan heet, eig. en fig.: 'n - kamer; num dich eliken
daag e - bad, meh gein hIlit; 'n kamer met - en
kaajd water; 'ne -e zomeT; iech Mb, krijg 't - ;
fig. veur dat plan zal iech 'm wei - make = belang-

stelling doen krijgen; - d'Tin zitte = flink geld
hebben; met de - hand geve = tijdens zijn leven.
werrem predikatief en adverbiaal gebruikt en
attributief O. enkelv. heeft sleept., in alle andere
gevallen stoott.; verg. err e m* (= arm, bn.).
ss. snikweTTem.
afl. weTTeme (ww.); werremde; werremkes.
warmen, werreme, werremde, gewerremp (gewerremde) (afw. ww. V. o.t.t. heer, geer werremp; geb.
W. mv. werremp) = warm maken: iech werremde
m'n han oon; refl. dee kort bijj 't vuur zit, werremp
zich 't beste.
werreme heeft in alle vormen stoott.
SS. opwerreme (ww.).
afl. verwerreme (ww.).
warmoezenier, ongebr.; vervangen o.a. door greunteboer.
warmpjes, werremkes, bw.: zich - kleije; gwl. in de
zegsw. - d'Tin zitte; Z. war m [we:rremkes].
warmte, werremde, V. = het warm zijn, eig.: devan de kachel deeg us good, ieskaajd es veer waore;
de - van de z6n kin me good verdrage; fig.: metiemes 6ntvange, Tikkemendere, diffendere, iemes de
hand sjoddele = gloed, vurigheid.
ss. weTTemdegraod; kachel-, zanneweTTemde.
wars, ongebr.; gwI. oofkieTig.
I was, was, m. = groei, toename: door de groete van de Maosleep Heugem Onder water.
Opm. Bij planten spreekt men bijna altijd van
greuj; z. echter t w i e w a s*.

aon de was zien

n was,

was, m. en v., wasse, weske = a) het wassen:
zellef mOs m'n vrouw de - doen; 'n klein en 'n groete
- ; dat weske eine kier op de moond beteikent niks;
smaondogs is de - (of: zien ver aon de was) = wasdag; b) het wasgoed: de kleine was lik op de bleik.
SS. waskoTTef.
493

III WAS

In was,

was, m. = a) bekende vetachtige stof inz.
bijenwas: - veu1' keersej b) kaarsen van was: bijj
die dejtige beg1'ajjenis WOO1't vd(J1 - in de ke1'1'ek
gebTandj eder hellige moot z'ne - Mbbe = ieder
(aanzienlijk, voomaam) man moet de eer krijgen
die hem toekomt; es alle heUige hunne - devan
Mbbe, dan sit Slev1'ouW in 't duuster = gezegd van
of door iem., die tekort wordt gedaan bij een deling, iem. nl. die toch in de eerste plaats aanspraak
op iets kan maken.
ss. wasgeel, -keers, -leech, -pitsjej bijjewas.
afI. wasse (ww. en bn.).
wasdoek, ongebr.; steeds gewes dook, o. = gewast
linnen weefsel: op taojellaog e nuij gewes dook.
wasem, ongebr.; z. g a j e m*.
wasseers*, v., -e = wasvrouw: de ajdste dochter
WOO1't - j de - heet 't voellievend nog neet gehaold.
I wassen, wasse, wasde, gewasse = toenemen in
groei: de Maos is weer gewasse en haaj Wiek heet
water in de kelders.
Opm. Het imperfektum hoort men zelden. Bij
planten en mensen hoort men bijna altijd g1'euje.
II wassen, wasse, wasde, gewasse = a) schoonmaken, reinigen (met water en zeep enz.): was dich
d'n hanj z'n veuj - j de kleije1' - j e zuver gewasse en
gestTeke hummej z'ne kop met odekolojn - j de kole
weu1'de neet mie gewasse en noe is haos geine sjlam te
kriegej b) (kaartspel) door elkaar mengen; (dominospel) door elkaar schuiven: wee moot -? is al
gewasse?
ss. wasbaas, -bak, -daag, -geld, -inriechting, -keuke,
-ketel, -koep, -masjien, -sUI, -taojel, -V1'OUW, -water,
-wiejj aoj-, oet-, wegwasse.
an. wasserj wasserijj.
III wassen, wasse, bn. = van was: e - eppelkej dat
is'n -neu8 = eig.; gwl. fig. iets zonder betekenis;
z. ook was sen bee I d.
IV wassen, ongebr. in de bet. van "met was bestrijken"; z. echter was doe k.
wassenbeeld, wassebeeld, 0., -e: 'ne k1'aom met--e.
Opm. Men schrijft gwl. beide delen aan elkaar en
spreekt de koppeling uit met eenheidsaccent.
ss. wassebeeldekraom, gwl. wassebeeldespeul.
wassenbeeldenspeI, wassebeeldespeul, 0., -e = tent,
waarin wassenbeelden zijn te zien: met noe en daan
e - , 'n minnazjerie oj 'ne smek woos deme1'1'etg1'oetendeils bezat.
wasvrouw, 1, wasvrouw, v., -e; z. het thans enigszins
vero. was see r s*; 2, min. waswief, 0., -wiever
(overdr. = wauwelaarster).
wat, 1, wat, vr.vnw.: - is doo te sien? wat zouw dat?
- Mbste gedoon?
Opm. Bij een verzoek tot herhaling van iets dat
men niet goed verstaan heeft of waarover men
zich verwondert, ook watte of wah. Beide vormen
worden ook gebruikt, indien men een bevestigend
antwoord of een instemming verwacht met hetgeen men gezegd heeft: b.v. Dat is miech get te
zegke, wahl Datgluijs diech roch ouch neet?wattel
(of: wah)j en zouwe ver daan eine goon pakke, wah I
2, wat, betr.vnw.: alles watste gezag Mbsj datginnige
- us dao is euverkOmme; 't keend - (of: dat) iech
zoog, d1'oog e Toed miitske.
3, get, onbep.vnw. en telw.: iech Mb hijj get veur
diech; dat is get anders; Mbste neet get potloejeT veu1'
miech?
4, get, bw. = a) een beetje: loup get helderj b) zeer:
heer waos get blijj met die Ondersjeijing, al leet '1'
ziech wienig d'1'euver oet.
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watblief, wabbleef = a) bij verwondering: en dee
heet dao in de gawwigheid e paa1' Wn verdeend, -I =
wat zeg je daarvan? b) bij niet verstaan: - m'nhier? iech bin get doujl Z. ook bel i eve n.
Opm. In beide gevallen valt het accent (eenheidsaccent) op woo-.
water, water, 0., Os, weterke; in de meeste bet. en
zegswijzen V. h. A.N. maar ook andere o.a. a) de
bekende vloeistof: sich met kaajd - wassej op
water en b1'oed sittej - maak klaor ouge = troostend
gezegde, als men water moet drinken in plaats van
wijn of bier; eder tTek 't - op z'n meule = ieder
zoekt door behendigheid of kennis zijn eigen voordeel; t1'obbel - kldlJ1't sich al ins = vijandschap,
moeilijke omstandigheden duren niet altijd; es 'nen
andere in 't - sprink, hoojder 'm neet nao te springe
(of: doen), gezegd tegen iem., die zijn verkeerde
handeling verontschuIdigt met een beroep op het
voorbeeId van anderen; '1' is Onde1' - = aan de
zwier, of: weg; '1' is bove - = hij is behouden, zijn
zaken gaan goed, of: is terug; '1' kaan miech toch gei
- euver m'ne kop goeje = hij kan me toch geen
kwaad doen; zoe lang es -in de Maos is, leve de vesse
= alle hoop is niet verloren, zo lang er leven is, is er
hoop; Wssen twie -s in zwumme = op twee schouders dragen, van twee wallen eten; dao is gei wete1'ke
zoe klao1', of't mUU1't sich al ins = men mag niet rekenen op een voortdurend geluk, bij elke vriendschap,
liefde is er weI eens een onenigheid; de kop bove hawwe = eig. en fig.; ze zien wie - en VUU1' tegenein;
- in z'ne wien doenj b) meer, rivier, kanaal, zee: ze
sitte altied op 't - ; en euver beTTegenwaters, doOTbos
en ba1'1'e heij I c) urine: 't - Onderzeuke; es 't - zak,
k1'aak 't ies = als iem. watert en zijn darmgas laat
ontsnappen; d) helderheid: diamante van 't zuverste
- j c) waterzucht: heer heet 't - j heer is van 't gestlJ1'1'eve.
ss. waterbak, -boek, -b1'oed, -d1'(Jppel, -hoon (-hinneke),
-kan, -ketel, -sjokla enz.; watersnoedj POmp-, 1'ege-,
spuit-, siewaterj z. ook de vlg.lemmata.
afI. watere (ww.); waterechtig, watertigj wete1'e (ww.).
waterchinees, watersjinees, m., -sjineze = zonderling iem.; ook: naam V. e. spook: dat is 'ne TaTe vent,
'ne - / wie iech m'ne stek umd1'ejde en denoo sloog,
toen sprong 't doo1' de iezers, klOOaats de Moos in;
't wao1' 'ne - , zag de p6mpjee.
wateren, 1" watere, zw. = water lozen, urineren;
niet zeer gebr.; z. pis sen.
2, wetere, weterde, geweterd = in het water leggen, om te ontzouten: de hieringe mote iers get
geweterd weu1'de.
water- en vuurwinkeItje, heit-waterwinkelke, 0., os:
me had in de J d(JstToot vreuger e - .
waterglas, waterglaas, 0., -glazer = a) glas om water
uit te drinken: die sWm t1'oele heet miech weer twie
waterglazer geb1'oke; b) kiezelzure potas, in kokend
water opgelost: hawwe sich de eijer in - bete1' wie
de kallekeijer?
waterhinneke*, 0., -s = waterhoentje, taling: op vriedag maag me gei vleis ete, wel -s zien touwgestande.
waterhoentje, waterhoon, 0., -hoonder; Z. w ate rhi nne k e*.
waterhoold, waterkop, m., -kop = onnatuurlijk
groot hoofd: 't kinneke heet oche1'1'eml 'ne - , meh
tTuusde de naobe1'se, 't steit 'm sjven; 't is 'ne - =
iem. zonder verstand.
waterig, watertig, bn.: --esop = flauw, dun.
waterjulfcrtje; waterkop, Z. hie r* II; w ate rhoofd.
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waterlaars, z. waterstievel*.
waterlook*, o. = letterl. watergat = plaats, streek
door water omgeven, en dikwijls met overstroming, vocht bedreigd: Heugem waos vreuger 'n ech
-, wie zoe minnig MaosdOrrep.
waterpoort, waterpoort, v., gwl. waterpeurtsje, 0.,
-s = poortje in de walmuur, waardoor men bij een
water komt: 't waterpeurtsje in Wiek gaof touwgank
tot de Maos.
waterstievel*, m., -e en os: de vesser met z'n --e aon
en z'n vesgeert in de hand.
waterzon(netje), waterz6n, v., gwl. waterzunneke,
o. = flauwe bleke zon bij regen, wolken: vertrouw
dat waterzunneke neet, num dich 'ne perreplu met.
waterzueht, waterzoch, v.; gwl. w ate r z.a.
watje, wetsje, 0., -s = propje watten: 'nen awwe
rinteneer met wetsjes in z'n oere.
watsj*, v., -e = oorvijg, klap: e paar flinke --e, en
dan zal 'r wei luustere; -e geve; -e kriege.
watsj, klanknabootsing; z. w a a t s j*. Beide
woorden zijn etymologisch gelijk, semantisch gwl.
gedifferentii~erd.

watsj in de bet. van oorvijg, klap ook Rijnl. b.v.
Ak. Watsch.
watsje*, watsje, watsjde, gewatsj (gewatsjde) =
oorvijgen, klappen geven: wie d'n awwe dat hoort,
toen watsjden 'r de koejong rechs en links; sjeiste oet, of
iech zal diech -.
watte*, z. w a t 1 en w at ten.
watten, watte, 1, my. = de gezuiverde zaadharen
van katoen: get met - opv(Jlle; met - gevoorde
dekes; 2, bn. = uit watten bestaande: 'n - voring;
'n - deke; z. ook w a t j e.
watteren, wattere, zw. = met watten voeren, opvullen: gewatteerde dekes, hejse.
wauweI, wawwel, 1, m. = geklets, geleuter: wat 'ne
sjele - ; 2, m.-v. = kletskous:foj / foj / is miech dat
'n-.
88. zatemaanswawwel.
wauwelaar, wawweleer, m., -s en wawwelere =
a) kletskous: iech gluif dat dee notaris hijj bove neet
gans gaar is, wat is dat 'ne -, wat zawweleer, wat
knawweleer; b) grote borrel: num dich nog 'ne - .
afl. wawweleerster.
wauwelen, wawwele, zw. = vervelend praten, zeuren, kletsen: dee wawwelde miech dao d'n hielen
aovend euver de verkezing; wat likste toch te - /
afl. wawwel, wawweleer(ster).
we; web, z. w ij; sp inn ewe b.
week, wek, m. = het wecken; het geweckte: wienie
begint geer aon de -? dao steit hiel get - in de kelder.
weeken, wekke, wekde, gewek (gewekde) = verduurzamen door verhitting in kokende waterdamp: pere weurde dit jaor neet gewek.
ss. wekglaas, -ketel.
wed, z. b a 0 j mao s*.
wedde, ongebr. tenzij onder Hollandse invloed in ss.
als jaorwedde; vervangen o.a. door traktemint,
salaris.
wedden, wedde, wedde, gewed = een weddenschap
aangaan: ze - veur e glaas beer, tot 'r op tied zouw
komme; iech wed van jao; op e peerd -.
afl. wedder, weddensjap; geweds, gewed.
weddensehap, weddingschap, weddensjap en weddingsjap, v., -sjappe: 'n - verlere tege, winne van,
aongoon met iemes; vroeger dikwijls parie.
wedemaan*, m., -maander = weduwnaar: en toen
troude ze 'ne - met 'n raffel kinder; 'ne j6nge -.
I weder, weer, weer, 0., were, weerke = luchtgesteld-
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heid: ze gong neet oet in slechte were; slech, good,
onzeker -; sjoenweerke; sjoen - speule met (of: van)
andermans geld; - of gei - , veer goon wandele; wat
e weerke = slecht weer; of: goed weer; nog liever
gei - es zoe - = gezegd bij slecht weer.
ss. weerberiech, -glaas, -huiske, -kwakkerd (= weerkikvors), -profeet; weersgesteldheid; herrefs-, veurjaors-, winter-, zomerweer.
afl.6nweer.
II weder, weer, weer, bw.
opnieuw, nogeens:
- opnuij; dao bin iech al weer; z. ook 0 v ere n
weer.
Opm. De A.N. ss. met wei d)er- in de bet. terug
b.v. weder-, weerbrengen, -geven, -komen, enz.
luiden in het Ma. meestal tr(Jkbringe, -geve, -komme
enz. De vorm weder- komt gwl. aIleen voor in historische of uit het A.N. ingedrongen ss. als wederduiper, wederhellef, wederkierend enz.
wederga, weerga, weergaoj, m. = a) gelijke: dat
vindt n(Jrreges z'ne - ; b) drommel: um de -neet;
iech geef de - van die fonktie.
afl. weergaojs; z. wee r g a a s.
weder-, weerhouden, weerhawwe, weerheel, weerhawwe = terughouden; beletten: veer kosten 'm
geWkkig -, um nao de peliesie te goon; refl. noch
door de leefde van ze keend, noch oet respek veur z'n
awwers leet heer zich - veur ...
wederkerend, wederkierend, bn.: 't - werrekwoord
"zich sjaome".
wederkerig, wederkierig, bn., bw. = wederzijds: de
leefde is - ; zich - hate; spraakk. es - veurnaomwoord gebruuk me in 't Mestreechs ziech, zich b.v.
ze houde ziech = ze sloegen elkaar; ze puunde zich
= ze kusten elkaar.
afl. wederkierig(heid).
weder-, weerkomen, trokk6mme; z. de Opm. bij
weder II.
weder-, weerleggen, weerlegke, weerlag, weerlag =
met tegenbewijzen beantwoorden, het tegenbewijs
leveren: die besj6ldiging waos gaw weerlag; d'n avvekaot wis d'n aonklaoger in alderleij opziechte good
te-.
afl. weerlCgking.
weder-, weerom, weerum, bw. = opnieuw: iech h(Jb
'm - neet toes gevonde; ze naome Mestreech - in,
in 1794.
weder-, weerspannig, weerspannig, bn., bw. = koppig tegenstribbelend: 'ne -e lierling; z. ook het
vroeger zeer gebruikelijke 0 b s ten a 0 t*.
afl. weerspannigheid.
weder-, weervinden, trokvinde; z. de Opm. bij
weder II.
weder-, weerzij(de) van, weerszijj (van) = de tegenovergestelde zijde: van weerszijj waos me kontent;
z. ook wee r s k ant e n en wee r s z ij den.
weder-, weerzijds, we(d)erzijds, bn" bw. = wederkerig, van beide zijden: eus wederzijdse belange; dat
is weerzijds van belang; z. ook wee r s k ant e n.
wedevrouw*; wedewe*, z. wed u w v r 0 u W;
wed u we.
wedijver, wediefer, m. = ijver om elkaar vooruit te
komen: dat waos 'ne - onderein, um d'n ierste pries
te kriege, wie me nog noets had gezeen.
afl. wediefere (ww.).
wedijveren, wediefere, zw.: met iemes - ; metein,
6nderein - , wee 't mieste kos verdene in ein week.
wedren, wedren, m., -renne; gwl. kOngkoer hippiek,
als er van paarden sprake is of in het my. koerze.
afl. wedrenne.
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wedstrijd, wedstried, m., -e: 'ne - h{J}lJ)we; 'tveurnaomste van de kerremisspilolkes waor 'ne - met de sahel.
Opm. Men hoort thans gwl. wedstrijd onder A.N.
invloed.
weduwe, wedewe, v., my. = enkelv. (-de- = -da-);
z. wed u w v r 0 u w.
ss. wedewef6ns, -pensjoen.
weduwuaar, wedenaar, m., Os; z. wed e m a a n*.
dat het gebruikelijkste woord nog is en verg.
wed u w v r 0 u w.
weduwvrouw, wedevrouw, v., -e, wedevruike (-de- =
-da-): 'n errem - met twie klein kinder; e j6nk sjoen
wedevruike vindt gaw weer 'ne maan = weeuwtje.
Opm. wedevrouw was het gewone woord, wordt
thans verdrongen door wedewe, dat enigszins "deftiger" is, terwijl wedevrouw (niet: wedevruike)
gwl. in lagere sociale kringen wordt gezegd.
I wee, wee, 1, 0., weeje = smart, pijn, verdriet: de
zeve weeje van Maria; 2, two - , - euverJeruzalem.
Opm. wee is niet zeer gebruikelijk, tenzij in kerkelijke taal en in ss. als barensweeje onder A.N. invloed. Een uitdrukking als dao weurste wee vaan is
ook A.N. invloed.
II wee*, z. w i e I.
weeg*, z. wi e g en we g.
weegsehaal, weegsjaol, v., -e = a) bekken, schaal,
waarin de te wegen voorwerpen worden geplaatst;
b) de balans met de schalen: a) in de - legke; b) de
- van d'n aptieker waos neet gans zjus mie.
weegseheet, wegesjeet, m., wegesjete, wegesjeetsje
= strontje, zweertje op het ooglid: 't is mer 'ne - ;
'ne - aon z'n rechter oug Mbbe.
Volksetymologische bijvorm is vlegesjeet*.
I week, 1, weik, bn., bw. = het tegenovergestelde
van hard; zacht, slap: de gr6nd is - ; - wie boter;
en z'n hart woort - = werd vertederd; e - hart
hObbe = teergevoelig zijn.
ss. oaf!. weikhertig.
afl. weike (ww.); weikigheid, weikheid.
2, weik, o. = week gedeelte: 't - van 't bruudsje
aot heer neet.
3, weik, v. = het weken: de stokves in de - utte =
hiten week worden; de was in de - zette = het vuil
ervan af laten weken.
II week, week, v., weke, weekske = tijdperk van
zeven dagen: in de - ; veurige - ; van de week k6m
iech = deze week; iech Mb hilor in gein weke gezeen
= een hele tijd niet gezien; de Gooj Week = Stille
week.
[week; weke; weekske]; verg. wee k* (= A.N.
wiek).
ss. weekberiech, -geld (of: wekegeld), -heur; paosweek; z. ook neg ewe k e s*.
III week*, z. wi e k.
weeklacht, weeklach, v., weeklachte
jammerklacht: me hoort gejiemer en weeklachte euveral, in 't
hoes en in de stal.
weeklagen, weeklaoge, weeklaogde, geweeklaog =
jammerend klagen: en altied mer jiemere en kriete
en - euver hilore zoon, dee nao d'n Oos waor.
af!. weeklach.
weeks, weke(n)s, bn.: m'n -e kleijer = die men in de
week draagt; geen s6ndagskleijer.
weelde, weelde, v.; het gebruikelijke woord was
luuks, z. luxe en we elmo 0 d*. Thans hoe
langer hoe meer in gebruik ook in ss. als weeldeartiekel, -belasting enz.
weelmood*, m. = weelde, overvloed: datj6nk paar
heet ouch geine - gekind in Indie.
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weemoed, weemood, m. = zacht, treurige stemming: gestorreve van - .
Opm. weemood is niet zeer gebruikelijk o.a. vervangen door dreufheid, tristigheid; een afl. als
weemodig, weemeudig (-mojig, -meujig) is ons niet
bekend.
weenderik* of winderik*, m., -e = mannetjeseend,
woerd, waard: de -e drage allemaol e krolke in
hunne start.
I weer, z. wed e r I en wed e r ( -) II.
II weer, weer, v. = a) verdediging: zich te weer stelle;
b) beweging, in de zegsw. vreug in de - zien =
vroeg bezig, aan den arbeid zijn.
weerga, z. wed erg a.
weergaas, weergaojs, bn., bw. = drommels: wat hob
iech noe verstand van zoe'ne -e kl6mmel; 't waos kaajd.
weerglas, ongebr.; gwl. barmeter, plameter.
weerhaak, weerhaok, m., -e of -haok: pijle met -e =
tegenhaakjes.
weerhaan, weerhaon, m., -e = eig. windwijzer in de
vorm v. e. haan; gwl. fig. iem. die met alle winden
meedraait b.v. 'ne polletieke - zeet: wie de wind
wejt, wejt me jeske.
weerklank, weerkla(a)nk, m., -e = eig. echo; fig. vinde = instemming.
weerlicht, weerIiech of -leech, o. = weerschijn van
bliksem: akelik dat - ; het vroeger gebruikelijk
woord was ziebrand; z. z e e bra n d.
afl. weerliechte (ww.); weerliechs (bn. en bw.).
weerlichten, weerliechte, weerliechde, geweerliech:
nao 't 6nweer bleef 't nog fel - ; 't weerliechde de hiel
nach door, meh van 6nweer kaom niks; ook wee rlee c h t e*; z. z e e bra n d.
weerloos, weerIoes, bn., bw. = zich niet kunnende
verdedigen: e -lemke; iemes - make.
af!. weerloesheid.
weerom, z. wed e rom.
weerpijn, weerpijn, v., -pijne = lichte pijn door een
andere pijn veroorzaakt: - hObbe; dat beteikent
niks, dat zien mer-e.
weerschijn, weersjien, m. = terugkaatsing van licht,
meer glans: de vergis dich, dat is de - ; ziebrand is
de - van de bliksem; 'ne zellevere - van de maon
in 't water.
weerschijnen, weersjijne, weersjeen of -sjijnde, weersjene of -sjijnd = licht terugkaatsen: de maon, dee
in 't water weersjeen wie 'ne groete kies.
weerskanten, -kant (van), weerskante (van) of weerskant (van): aon weerskante van de Jeker laog 'n boerderijj;van weerskante gefortuneerd; de leefde moot van
weerskant (of: weerskante) zien; de (J}IJ)wers van weerskante hadde bezwoer tegen 't houwelik van hun kinder.
Opm. Gebruikelijker was vroeger van beiskante.
weerstand, weersta(a)nd, m. = tegenstand: - beje
aon 't water, dat deeg de aw brok nog altied.
weerszijden, -zij(de), weerszijje of weerszijj (van):
van - hadde de {J}IJ)wers bezwoer; van weerszijj waos
me erreg ingen6mme met dat plaan; aon weerszijje
van 't hoes laoge weije; verg. wee r s k ant e n.
weerwolf, werewouf, m., werewuif: benkelike gesjiechte van evermennekes, vuurmaander en werewuif·
wees, weis, v. en m., weize, weiske = kind dat beide
ouders heeft verIoren: nog zeen iech twie vererremde
kinder, de doed dee had hun - gemaak.
Opm. Gebruikelijker dan weis is de ss. weiskeend
(weisj6ng, -meidske), weisb6nk (= weesjongen).
88. weishoes, -mojer, -vajer.

wEKKE*

WEESGEGROET
weesgegroet, weesgegroet, 0., -e; gwI. in verkl. weesgegroetsje en -gegruutsje: e weesgegToetsje VeuT 'm

beije; heeT begos weeT aon z'n weesgegruutsjes met 'n
ekske van beTouw.
weesjongen, 1, weisj6ng, m., -j6nges: eine van de
weisjanges die op de kenaal sjaaTsde, is dooT 't ies
gezak.
2, weisb6nk, m., -e of -bunk.
weeskind, weiskeend, 0., -kinder =

wees: de
weiskindeT oet de "Nieuwenhoj" ginge met in de
peTsessie.
weet, 'weit, m.: boe de keldeT oetkump, dao heet niemes
(de) - van = is op de hoogte; 't is meT 'ne - =
men moet het maar weten.
weetje; weeuwtje, ongebr.; z. wed u w v r 0 u w.
I weg, weeg, m., weeg, weegske = straat, laan, pad;
in soortgelijke zegsw. als in het A.N. en in andere:
dao kump 'ne nuije -langs de Maos; de weeg zien

kepot geTijje doOT die ZWOeT wagels; e klei weegske
doOT de weije, dat langs de GMI oetkump; das de noo d'n hiemel = een smalle moeilijke weg; op weeg
zien; eig. en fig.: b.v. good op weeg zien um ze geld te
veTleTe; oet de -/ nao de bekinde - waoge; dee zal
z'ne - wei vinde = zal het weI tot iets brengen;
geine - met get weite = mad; iemes op - hellepe =
in het zadel helpen; dat lik neet op miene - = het
is niet mijn taak; dee zal dao wei - met weite = weten, hoe ermee te handelen; d'n iezeTe - =
spoorweg (vero.) b.v. d'n iezeTe weeg dat is 'n sjoen
zaak, de sjoenste die besteit; de gTeune - = de weg,

n

waar volgens de volksoverlevering zilveren beelden
van de twaalf apostelen begraven zijn in tijden van
kerkvervolging. Rijnl. der griine Weg = een, gwI.
doodlopende, weg door bos, broekland enz. door
de boeren vrijgelaten voor kleine boeren om hun
vee te weiden.
[w~g enkelv.; wee:g mv.; wee:gske]
ss. weegkant, -dek; wegenet; grint-, lando, stein-, stei-,
zand-, zijjweeg; z. ook de vlg.lemmata.
ss.-af!. weegwmekeT, -wijzeT.
weg, 1, eweeg, bw. (e- = a-) = niet meer aanwezig, zoek: pak, sjeeT dich -; - met 'm, - met die

PT(j,(jtsjes.
2, (e)weg, bw. (e- = a-): m'n vOlpen is (e)weg;

met die jaobTeuTS.
evan eweeg, eweg

(e)weg

<

en = in, op; verg. eng. away.
Opm. In ss. thans veelal weg-; z. de vlg.lemmata.
wegblijven, -brengen, -dragen, -doen, (e)weg- en
eweegblieve, -bringe, -drage, -doen (steeds scheidbaar).
wege*, z. wi e g e n en we gen.
wegen, 1, waoge, waogde, gewaog (gewaogde) =
a) het gewicht bepalen: de kies WOOTt gewoog en wen
bleek, tot 'T neet ze gewiech had; b) ·een zeker gewicht
hebben: dat veTTeke waogde twieh6ndeTd kilo.
ss. waogloen; naowaoge.
2, wege, woog en weegde, gewoge en geweeg (geweegde): gewoge en te liech bev6nde; dat weeg zjus
eine kilo; wat 't ZWOeTste is, moot 't zwoeTste -.

ss. weegloen; naowege.
wegens, weges, vz. = ter oorzake van: veTOOTdeild flessetTekkeTijj; - 't slechte weeT bliff iech stellekes
toes.
wegesjeet*, z. wee g s c h e e t.
weggaan, (e)weg- of eweeggoon.
wegge, wek, m., wekke, wekske = brood inz. wittebrood.
Opm. wek wordt thans aangevoeld als enigszins
"boers"

weglaten, -leggen, -lopen, -maken, -moffelen, -nemen, -pakken enz., (e)weg- of eweeglaote, -legke,
-loupe, -make, -m6ffele, -numme, -pakke enz.
(steeds scheidbaar).
wegstuiven, (e)weg-, eweegstObbe, stObde (e)weg,
eweeg, (e)weg-, eweeggestOb: al die mime die met

game bendes wegsWbde wie 'n hagelbuij; de weggesWbde janges.
wegwijs, weegwies, bn.: iemes - make = op de
hoogte brengen.
wegwijzer, weegwiezer of -wijzer, m., -s = a) paal
met bord enz. met afstands- en richtingaanwijzer:
de -s van de B6nd wooTten opnuij geveTTef; de wees vieftien km.; b) gids, leidsman: diech kim de
weeg, diech mos euze - zien; nog: 'ne - VeuT VallekebeTTeg en umstTeke = wandelgids in brosjurevorm.
wei, weij, v. = zoete waterdelen in melk.
wel(de), weij, v., -e, weijke = a) grasveld: de keuj

lepe nog in de -; 'n - verpachte; op 'n gooj - zien
gewees = goed gegeten en gedronken hebben;
b) gras: de keuj hObbe noe - gen6g met dee Tege.
ss. weijboteT, -gTOnd.
afl. weije (ww.).
welden, weije, weijde, geweijd = a) grazen: de keuj
loote -; b) laten grazen, hoeden: de sjiepeT weijde
z'n sjIJiJp op de BessemeTheij.
ss. weijland.
welds, ongebr., vervangen o.a. door gruuts.
weHelaar, wiefeleer, m., -s of wiefelere = besluiteloos persoon: wat heet me noe aon zoe'n -s'l

ieTS wlle ze dich stumme, daan weeT neet, daan
weeT wei.
weHelen, wiefele, zw. = besluiteIoos zijn: veeT wiefelde, of veeT zouwe goon of toesblieve (of: Wsse goon
of toesblieve).
afI. wiefeleeT; wiefeling; gewiefels, gewiefel.
welje(-)*; weijer*, z. wei den, wi I g ( -); w ijj e r* I.
weinig, wienig, bn., bw.; wieniger, wienigste (of:
minder, minste) = in kleine hoeveelheid; gering:

dao wOOTe meT - MestTeechteneeTs, die hun eige stad
kinde; de Mbs vMI te - veTstand van die kwestie;
neet - luij meinde tot 'T Tiek WaOT.
weinige, 1, wienige, 0., wienigske: 't - wat iech hOb
zal iech met diech deile; dao menkeeTt allein meT e
wienigske zaaijt (gwI. e bitsje zaaijt).
2, wienige, mv.: vMI zien 'TS geTope, wienige oetVeTkOTe.
wejje*; wejjer*; weis*; z. w a a i e n; w a a i e r;
wees.
weitas, ongebr.; gwI.jachte&.
wejwind, m., -win = harde wind.
wek*, z. weck en wegge.
wekegare, o. = stof voor lampepitten, lampekatoen:
boe veTkoupe ze tegeswoOTdig nag -'I z. w i e k.
wekelijk, weikelik, bn., bw. = zwakkelijk; overdreven zacht: de awWeTS zien te - tegeneuVeT de

jangste.
afl. weikelikheid.
weken, weike, weikde, geweik (geweikde) = a) doen
week, zacht worden: de stokves -; b) week, zacht
worden: Uk 't ieTS in 't wateT te -; dao wile de

eTTete gaw in -.
wekeplant*, v., -e: in d'n hoof stante get -e; --e um e

stiJkske van de wOTteI in 'nen hoolen tand te steke tege
de pijn of wei um van die lang tej blOmmestele kOTTeJkes te make.
wekke* z. w e c ken en w e k ken.
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WELVEN

WEKKEN
wekken, wekke, wekde, gewek (gewekde) = a) wakker maken: wie laat welt geer gewek weurde, m'nhier'l
zich vreug laote - ; b) overdr. opwekken, veroorzaken: anros en antevreijenheid - .
ss. wekroop, -stum.
afI. wekker.
wekker, wekker, m., Os, wekkerke = iem., die, iets,
dat wekt; inz. bekend toestel aan een uurwerk; 't
uurwerk met de wekker: de - waos neet aojgeloupe,
iech had 'm vergete op te drejje; de - veel van 't
nachtMjelke, en de wijzerplaat kepot.
I wei, wei, v., welle, welke = bron; z. s pro n g
(sprunk*), b ron.
ss. welswater.
afI. welle (ww.).

weldoen, ongebr.; gwI. gooddoen; z. ecbter bet vlg.
woord.
weldoener, weldoner, m., os: de - van eus land;
weldoener is onder A.N. invloed gebruikelijk geworden evenals weldoenster voor weldoonster.
weldra, we1drao, bw. = spoedig (niet zeer gebruikelijk): - kaome de seldoote tTok um te oejene.
Opm. weldTOO gwI. vervangen door dalik, binnekOTts, binne korten tied, achtrein.
weldzak*, m., -zek of zakke = wild kind, meisje,
wildebras.
weleens, ]" welins, bw. = a) wei een keer in bet verleden: hUbs diech - 'ne rechte verrekesstart gezeen?
b) te eniger tijd in de toekomst: iech zal 'm dat betoold zette.
2, we1inser, bw. = welins, maar wat vero.
weleer, welier, bw.; gwI. vTeuger.
weleke*, 0., -s = eendje (kindert.): e pieteke, e -en e
kuusjke.
welhaast, ongebr.; gwI. vervangen door woorden als
dalik, binnekorts, binne korten tied, achtrein.
welig, z. g e 11 e p s.
weliswaar, weliswoer, bw.: de bis - m'ne beste vrund,
meh lege, dat kin iech neet veur diech doen.
weik(e), wellek(e), vr.vnw. 1, bijvoeglijk: wellek book,
welleke VTOUW, welleke maan, welleke vrun? 2, zelfstandig: welleke (gwl. wee) zien 't gewees?
[w~llek; w~lleke]

'n wei III op 't land
II weI, wel,I, bw. = a) zeer: -joo, -zeker; b) vermoedelijk: veer hadden 't - gedach, 'r zal - te laat
zien; c) inderdaad: meint geer tot iech neet k6m? iech
k6m - ; d) in een beleefde vraag: zouste - welle
gluive tot iech meuj bin? - daan! = nou dan, zie je
nu wei! 2, tw.: - , hobste oets van ze leve; in deze
funktie ook bel; z. be 1* II; 3, 0.: 't - en wee van
de stad M estreech = voorspoed en tegenspoed.
Opm. In veel gevallen wordt in bet Ma. aan good
de voorkeur gegeven boven bet A.N. wei, b.v. A.N.
hij is niet wei, Ma. heer is neet good; A.N. als ik bet
wei beb, Ma. es iech 't good (veuT)hUb.
ss. welbegTepe, -besjoud, -besteijd, -doordach, -spTekend enz.; z. verder de vlg. lemmata.
III wel*, v., welle = pletrol inz. landbouwerswerktuig: de boere moste de - zellej trekke.
afl. welle (ww.).

'n weI III veur d'n hoof

wel(d)*, z. wi I d.
weldaad, we1daod, v., -e = a) goede ede1e daad: heer
heet miech in m'n jMg vMI weldaode beweze, wat
iech 'm noets zal vergete; b) geluk, voordeel: van
godsdeenstig standpunt woor de k6ms van die tr6ppe
'n-.
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weikom, welk6m of wellek6m = 1, bn.: zeer ge1egen
komende, aangenaam: 'ne wel(le)k6mme gas; iech
heit uuch van harte wel(le)kom; 2, o. = welkomstgroet: veer Tepe 'm van haTte 't - touw.
ss. welkOmtoes.
afl. verwel(le)komme (ww.).
weikomst, welk6ms, v. = verwelkoming, begroeting:
veer dr6nke e gleeske op z'n - .
welle*, weIde, geweld = met de pletrol glad, effen
maken: de boere zien aon 't-.
welletjes, welletsjes, bw. In gebruik gekomen o.i.
onder A.N. invloed: 't is zoe - gewees = beboorlijk,
passend.
wellevend(heid), ongebr.; gwI. vervangen door beleef(heid); vero. gezat(heid); polites.
wellust, wellos, v. = genot, ong.: de zun van de - j
niet ong. d'n erreme gooddoen is 'n - .
Opm. wellos evenals de afI. wellostig, wellosteling,
onder invloed van kerkelijke taal.
welnu; welp, ongebr.; vervangen door fr. et bien of
wei daan; j6nk.
welse*, my. = kersensoort: keeTsekook van Toej en
bToun-.
welstaan, ongebr.; gwI. good stoon b.v. deen hood steit
diechgood.
welstand, ongebr.; A.N. informeren naar uw welstand, Ma. informere nao eUT gezandheid (of: wiet
geer 't maak).
Welters, in de vero. zegsw. (bij 't spel): Welters is
achter dich = je wordt bang.
WelteTs, een ons onbekende persoonlijkheid uit bet
verleden.
welvaart, welvaart, V. = geluk, voorspoed: de - van
de stad hink daovan aof.
Opm. we1vaart is o.i. in gebruik gekomen door A.N.
invloed evenals welvaTen, welvarend, welvaTendheid.
Men sprak gwI. van bleuj, veuTspood, gezandheid.
welven, wolleve, wollefde, gewollef (gewollefde) =
boogvormig zicb uitstrekken: wollevend Tek zich 't
zelleverblouw euver de lachende landouw (Jaspar).
afl. gewollef( sel).

WELVOEGLIJK(HEID)
welvoeglijk(heid), ongebr., evenals onwelvoeglijk(heid), vervangen o.a. door (in)desent.
welzijn, welzien, o. = welvaart, voorspoed: bijj leve
en -; iech drink op 't - van de awwers; A.N. voor
uw welzijn, Ma. veur eur good.
wemelen, wiemele, zw. = krioelen: 't weTTek wiemelde van de Joute; alles wiemelde miech veur de
ouge.
ss. dooreinwiemele; z. ook wi erne I g I a a s*,
wiemeleer*.
wenden, ongebr.; gwl. drejje, kiere.
wenen, ongebr.; z. k r i e t e*; verg. h u i len,
s c h rei e n; gebr. was en is ook op z'n ouge duije,
dat zwakker is.
wenk, wink, m., -e, winkske = a) beweging van
ogen, hoofd, handen (als teken): iech gaoJ de knech
evekes 'ne - met m'n hand; b) waarschuwing, sein,
heer kreeg 'ne - , um mer 6ntslaag te numme.
[wink; winke; winkske]
wenkbrauw, ongebr.; steeds ougsbraoj, v., -e: z'n
plumpe en z'n --e waore zelleverwit.
wenken, winke, winkde, gewink (gewinkde)
a) een wenk geven: ze winkde nao miech, meh iech
begreep 't neet; b) wuiven: ze bleve - tot veer hun
neet mie zaoge; en met e slap hensje winkentere wie
de klein kinderkes doen.
[winke; winkde; gewink; gewinkde]
ss. nao-, touwwinke.
afl.wink.
wennen, wene, weende, geweend; gwl. gewene; z.
gewennen.
wens, wins en wuns, m., -e, winske, wunske =
a) verlangen: alles ging nao - , bistot ze aon 't grenskentoer kaome; b) felicitatie: m'n beste --e met d'ne
meij.
[wins; wilns; winse; wUnse; winske; wilnske]
ss. gewk-, nuijjaorswins.
afl. winse, wunse (ww.).
wenselijk, winselik en wunselik, bn., bw. = te wensen: 't is zier - totste zelleJ kums.
afl. winse-, wunselikheid.
wensen, winse, winsde, gewins (gewinsde) en wunse
ook zw. = a) een wens hebben, verlangen: jeh, es
me 't veur 't - had; wat wins geer eigelik? dat weTTek
liet niks, vaal, alles te - euver; 't is gewins, totste
euverkums; reno zich van alles -, zich doed - ;
b) toewensen: veer winsden 'm allemaol e Zaolig
Nuijjaor.
winse en wunse steeds sleept.
SS. gewk-, touwwinse, -wunse.
an. verwinse, -wunse (ww.).
wentelen, wintele, zW. = draaien; doen draaien: de
eerd wintelt (gwl. drejt) um de zon; de koej6ng wintelde ze breurke in de snie; reno zich in de snie - ,
zich in ze blood - .
Opm. Zeer gebruikelijk is wintele niet. Men hoort
ook wentele.
ss. wintel-, wenteltrap.
afl. win-, wenteling.
wereld, wereld, v., -e, werel(d)sje; met ongeveer dezelfde bet. als het A.N. o.a. a) heelal, heme! en
aarde: wee heet de - gesjaope? b) aarde: 'n reis um
de -; allein op de - achterblieve; e keend fer bringe; c) aIle mensen op de aarde: de hiel - bew6ndert die 6ndemumming; d) een bepaalde groep,
soort van mensen: in de groete - verkiere = hogere
kringen; de gelierde - (of: de wereld van de gelierde)
is 't neet eins dao euver; e) genoegens, goederen der
mensen: de - verlaote en in 't kloester goon; nog: de

WERK
verkierde (of: umgekierde) - = het omgekeerde
van wat men verwacht, van wat natuurlijk is; in de
- veroetkomme = maatschappij; die zaak is noe
oet de - = uitgemaakt, vergeten; 't is mieh tegeswoordig e wereldsje wei = 't zijn vreemde rare toestanden (meestal ong.); dat zal ouch de --neet zien,
neet koste = niet zo veel waarde hebben, niet zo
duur zijn.
ss. wereldas, -bol, -bOrreger, -deil; z. ook de vlg.
lemma's; 6nderwereld, waterwereld.
an. werels(heid); wereldlik(heid).
wereldheer, wereldhier, m., -e = sekuliere geestelijke:
broun paoters zien gein -e.
wereldlijk, wereldlik, bn., bw. = niet geestelijk, niet
kerkelijk: 't - en 't kerrekelik gezag = 't staatsgezag.
afl. wereldlikheid.
werelds, werel(d)s, bn., bw. = de wereld betreffende;
aards, tijdelijk; voor de genoegens der wereld
levende: z'n -e zake mot me in orde make, veur tot
me storreJ; de -e reehter = op deze aarde; 'n zier
-e vrouw = levend voor de genoegens dezer
were!d.
an. werel(d)sheid.
Opm. wereldlik is gwl. de tegenstelling van kerkelijk, werel(d)s van geestelijk en heeft dikwijls een
ong. bijbet.
weren (zieh), were (ziech), weerde Z., geweerd =
a) zich verdedigen: weer dich beter! dat klei vensje
k6s zich neet - tege dee groete vlegel; b) zijn best
doen, zich inspannen: alles vloog euverind en weerde
zich um de kamer oet te vwchte; heer had zieh daonig
geweerd veur dat biiansje te kriege.
ss. aofwere.
afl. verwere (ww.); weer (in de weer zien); wering.
werentelik*, bn., bw. = waarachtig: de hiel knebbelarijj is miech - oet de kop gevloge. (we- = wa-)
werewouf*, z. wee r w 0 I f.

'n werre! aon de kenaal
wed, werref, V. en m., werreve, werrefke = werkplaats waar schepen gebouwd, hersteld enz. worden: op de - op St.-Pieter.
SS. sjeepsweTTeJ.
werk, werrek, 0., -e, werrekske; in de meeste bet.
V. h. A.N. o.a. a) arbeid, taak: eindelik begoste ze
aon 't -; iers de - aoJmake! b) inspanning, moeite:
dat is - hoegstens van e kerteer; - van get, van iemes
make; c) daad: met deen erremen duvel get te hellepe,
deiste e good - ; d) hetgeen voortgebracht is door
een schrijver, geleerde, kunstenaar: de -e van
Olterdisse; aon 't - kint me de meister; e) kunstig
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WERKZAAMHEID

WERKDAG
raderwerk: 't - van de klok is gaans verslete; f) in
het mv. vestingwerken om en bij Maastricht inz.
de kazematten: ze slepein de Werreke.
[werrek; werreke; we:rrekske]
ss. daag-, nacho, slaovewerrek.
ss.-af!. werrekversjaffing.
afl. werrekeloes( heid).

De Werreke
werkdag, werrekdaag en werrekendaag, m., -daog =
dag bestemd om te werken, geen rustdag: 't is vendaog 'ne gewoene - .
werkduivel, werrekduveI, m., -e en -s = iem. die
hard en veel werkt (met zekere bewondering gezegd): dee heet miech get werrek veTZat, 'nen echte - .
werkelljk, werrekelik, bn., bw. = wezenlijk, inderdaad: e - gevaOT; dat is - geMord, - woer; in -en
deem = in aktieven dienst.
afl. werrekelikheid.
werkelijkbeid, werrekelikbeid, v. = wezenlijkheid:
heer maak altied kdmpleminte, meh in - meint heer
niks devaan; dat is noe de - , de res is niks wie
fantazie.
werkeloos, werrekeloes, bn., bw. = a) zonder werk:
e paar - febriksluij zaote te tOppe; b) zonder te
werken: - touwzien; zelfstandig: 't aontal werrekeloeze nump nog altied touw.
Opm. Het in het A.N. soms gemaakte onderscheid
tussen werkloos en werkeloos bestaat niet in 't Ma.,
dat aIleen de vorm werrekeloes kent met beide
betekenissen. Dit ge dt ook voor werrekeloesheid.
af!. werrekeloesheid.
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werkeloosbeld, werrekeloesheid, v. = a) bet zijn
zonder werk: die groete - oet de vreuger jaore zal
neet gaw trok kdmme; b) bet niet werken: de - van
't bestuur verdeent de aofkOJiTing van alle lede; z.
opm. bij werkeloos.
werken, werreke, werrekde, gewerrek (gewerrekde)
= a) bezig zijn; arbeiden: in d'n hoof, aon e book - ;
de vrouw ging twie kierin de week oet - (als schoonmaakster); b) uitwerking hebben: die pelle - neet
mie; de nuij regeling heel al good gewerrek; c) tekenen van verandering tonen: door de werremde begos
't haut te - ; z. ook w e r ken d.
ss. werrekkamer, -korrefke, -krac/J, -kring, -maog
(= werkmeid), -pak, -plan, -sjollek, -taofel, -tied;
aof-, in-, oet-, same-, wegwerreke; z. ook de vig.
lemmata en 6 n d e r we r r e k*.
af!. werreker, werrekster; werrekkring; werrekzaam(heid); bewerreke; verwerreke (ww.).
werkend, werrekend, bn.: de -e lede van de herremenie = die zelf een instrument bespelen; de -e stand
= de arbeiders.
werker, werreker, m., -s = a) iem. die veel en (of)
ijverig werkt: dee student is noe neet zoe biezundeT
begaof, meh heer zal wel klaor kdmme, 't is 'ne - ;
verg. we r k d u i vel, we r k e z e 1; b) in ss.af!. als bOntwerreker enz.
werkezel, werrekezeI, m., -s = iem. die veeI, aanhoudend en zwaar moet werken, werkt: zoe'ne hobste noets gezeen, van smarreges tot saoves laat is 'r
bezig.
werking, werreking, v., -e = het werken, uitwerking,
invloed: de - van dat middel; get in - , get boete
- stelle; de wet zal in - tTejje = van kracht worden; 't is in volle - .
werkloos(held), z. w e r k e I 0 0 s ( h e i d).
werkman, werrekmaan, m., -luij = arbeider, ambachtsman: de vajer van 't meidske is 'nen invoudige
- ; e paar werrekluij van de Zjerramik.
Opm. werrekmaan was het gewone woord voor arbeider. Dit laatste is min of meer officieel en wordt
ook reeds arbeijer uitgesproken.
ss. werrekmaanskaaTt, -trein.
werkstaklng, werrekstaking, v., -e = het gezamenIijk neerleggen van het werk op fabrieken enz.:
de - ap de steinsjesfebrik doorde neet lang.
werktuig, ongebr.; gwl. gereidsjap, instermint.
werkuur, werrekoor, v., -ore = uur voor arbeid bestemd: wie vaal werrekOTe zien dat in de week?
werkvoIk, werrekvollek, o. = arbeiders, ambachtslieden: 't - van tegeswoOTdig heet 't beter wie dat van
vreuger.
werkvrouw, werrekvrouw, v., -e = vrouw die voor
dagloon uit werken gaat inz. als schoonmaakster:
dat is mich dao 'n deur hOl'shawwensje: twie meeg,
'n hoesMlderse en um de twie daog 'n - .
werkwoord, werrekwoord, 0., -e en -waord = bekend
rededeeI; de sterreke werrekwoorde in 't Frans.
Opm. De uitspraak werrekwoord, gevoig van invloed van de school.
werkzaam, werrekzaom, bn., bw. = a) gaame werkende; naarstig, ijverig: heer is altied zier - gewees;
e - leve = waarin men veel en ijverig werkt; b)
krachtige uitwerking hebbende: e - middel tege
verstOpping.
af!. werrekzaomheid.
werkzaamheid, werrekzaomheid, v., werrekzaomhede = a) het werkzaam zijn; vlijt, ijver: z'n - is
bekind; b) inz. in het mv. bezigheid: m'n dagelikse
werrekzoomhede laote dat neet touw.

WERKZUSTER
werkzuster, werrekzuster, v., -s = kloosterzuster,
uitsluitend voor huiselijke bezigheden aangewezen:
de - bTach us noo de Reverende Mere.
werpen, ongebr.; gwl. goeje, smiete; A.N. jongen werpen, Ma. jungele.
In S8. komt het een enkele maal voor, maar ook deze
ss. worden bij voorkeur omschreven; z. echter worp.
werptoI, ongebr.; steeds dop.
Werreke*; werreke*, z. we r k; we r ken.
wervel, wollever, m., Os, wolleverke; vero. en verdrongen door werrevel, m., Os, werrevelke.
ss. hala-, rogkewerrevel.
Opm. wollever komt wei nog voor in de bet. van
deurwervel.
wervelwind, werrevelwind, m., -win = draaiwind:
wie 'ne - kaom 'r de kamer binne; z. ook h 0 umouw*.
werven, werreve, werrefde, gewerref (gewerrefde) =
trachten over te halen, om dienst te nemen, lid te
worden v. e. vereniging enz.: nuij lede - .
afi. werrever; werreving.
weshalve, weshalleve, vgw. = om welke reden; niet
zeer gebruikelijk.
wesp, 1, mispel, v., -e, mispelke; z. m i s pel II.
2, wesp, v., -e, wespke.
ss. wespenes, -steek.
West, 1, Wes, v.: noo de Wes vertTekke; 2 wes, bw.: de
windiswes.
ss. wesgrens, -kant, -kos.
afl. westelik.
I westen, weste, 0.: in, noo, oet 't - .
ss. westewind.
II westen, weste, in de zeg8W.: boete - zien; vroeger
gwI. van z'ne sinter valle, oet z'ne sinter rake; z.
sin t e r* II.
wet, wet, v., wette, wetsje = a) samenstel van geldende rechtsvoorschriften; blijvende verordening:
es gein wette woore, d'n eine vroot d'n andere op;
krach van - kriege; de - op 't hoeger clnderwies;
b) reglement v. e. genootschap: de - van 't Genootsjap zeet 't vollegende; c) vaste regel: de wette in
de natuurkunde; de - van Archimedes; nog: korte
wette make = korte wetten maken.
ss. wetbook; wetsartiekel, -bepooling, -veurstel; oorlogswet.
ss.-afl. wethawwer, -gever, -geving; wetteverzameling.
afl. wettelik(heid); wettig(heid).
weten, 1, weite of wete, wis, geweite of gewete
(afw. ww.V. o.t.t. diech wits of die()h wets, heer
wit of wet, geer wet; geb. w. my. wet); in de meeste
bet. v. h. A.N., in het algemeen: bekend zijn met,
kennis dragen van, op de hoogte zijn van: wetste
(of: witste) ouch, wie laat 't is; dee wis, tot 'r veel, dee
lag zich = wie zijn nederlaag vooruitzag, erkende
zijn minderheid van te voren en stelde zich niet
bloot; dat wet (of: wit) God! dat maag God weite (of:
wete); ze welt niks mie van 'm weite (of: wete) =
heeft een afkeer van hem; iech weit (of: weet) 'r
alles van = ben geheel op de hoogte; doo wets
(of: wits) diech get vaanl = (spott.) je weet er niets
van af; uk, watste wets (of: wits) = (licht ir.) je
hebt gelijk; este mer get wets = als je dat maar weet.
2, wete en weite, 0.: nao me wete (en: weite) = voor
zover ik weet; heer is met us wete (en: weite) op reis
gegaange.
Opm. Als zn. gebruikt men o.i. gwl. wete, niet weite.
afl. wetensjap.
wetenschap, wetensjap, v., wetensjappe = a) het
weten, kennis: gein - van get hObbe; b) geheel van
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kennis betreffend enig yak van studie; yak van
studie enz.: de - bevordere.
afl. wetensjappelik(heid).
wetere*, z. w ate r e n.
wetgeleerde, wetgelierde, m., my. = enkelv.: de en de Farizeejers stOnte met hunne mOnd vol tan en
wiBte niks te ugke = joodse kenners der godsdienstige voorschriften; ir. vroog ins eine van em
Mestreechse - = juristen, advokaten.
wethouder, wethawwer, m., -s = lid v. h. dage1ijks
bestuur ener gemeente: de vreugere naom veur woos sjepe (z. s c h e pen); de - van clnderwies.
afl. wetha:wwersjap.
wettelijk, wettelik, bn., bw. = gegrond op, vereist
door of geregeld bij de wet: -e bepoolinge; e bewies.
afl. wettelikheid.
wetten, ongebr.; gwi. sjerrep make, sliepe.
wettig, wettig, bn., bw. = overeenkomstig de bepalingen der wet; echt, geldig: -e middele gebTuke;
'n -e reije hObbe veur weg te blieve; e - houwelik
slete; - getroud.
afI. wettige (ww.); wettigheid.
wettigen, wettige, wettigde, gewettig (gewettigde)
= a) wettig maken, voor echt verklaren: 'n houwelik - ; kinder - ; b) veroorloven: die oetdrokking is
door 't gebruuk gewettig.
afl. wettiging.
weul(-)*, z. woe I ( - ).
weven, weve, weefde, geweve of geweef (geweefde)
= een weefsel maken: geweve stolle.
ss. wee/kuns, -stool.
afl. wever, weverijj; wee/sel.
wever, wever, m., -s = iem. die weeft; handwerksman die 't weven als beroep uitoefent: de Mestreechse -s hadde nag al naom; de petroen van de -s;
e stokske van de lever veur 'ne kraanke - .
ss. weversambach.
wezel, wezel, m. en v., Os, wezeIke = bekend roofdiertje: zoe bang wie 'ne (of: 'n) - .
wezen, 1, weze, waos of waor, gewees of geweze =
zijn, bestaan: dee waos en iewig weze zal = God;
z. verder z ij n I. A.N. hij is wezen vissen = Ma.
heer is goon vesse; A.N. hij mag er wezen = Ma.
heer maag 'r zien.
2, weze, 0., os, wezensje = a) het bestaan, het zijn:
nog in - zien; b) het essentiele, de aard, de natuur:
't - van de zaak neet begriepe; de sjien van 't clndersjeije; c) schepsel: gei levend - woos te zien;
de groetste bieste en de kleinste wezensjes; d) gelaat,
uiterlijk, voorkomen: ze - is gaans anders gewoorde; nog: iemes in ze - loote = met rust, ongemoeid
laten.
ss. wezenstrek; muntweze.
afl. wezelik; wezenloes.
wezenlijk, wezelik of wezent(e)lik, bn., bw. = werkelijk bestaande: de -e wierde is wienig; de wezeliken inhaajd is vdOl mie; 't is - woer = inderdaad;
't is - gebdIJrd = echt.
afl. wezelikheid.
whist, wies, o. = bekend kaartspel: e pertijjke speule.
[wie:s]
afl. wieste (ww.).
wlehelaar, wicheleer, m., -s en wichelere = iem. die
de toekomst weet te voorspellen uit een of ander
teken; z. een voorbeeld bij wichelroede.
Opm. wicheleer en wichelrooj o.i. A.N. invloed.
S8. vogelwicheleer.
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WIEROOKSCHEEPJE

WICHELEN
wichelen, gwl. vervangen o.a. door touvere; z. cchter
wichelroede en wichelaar.
wiehelroede, wichelrooj, v., -roje = afgebroken tak
van hazelaar of wilg; stok van hout of metaal,
waarmede de roedeloper werkt: van alle kante
kwaome tom wieheleers en touveneers aongezat met
touverstekskes en wiehelroje.
I wicht, wiech, 0., wiechter, wiechsje en wiechteke
= a) kind, inz. klein kind: dat errem - / 't hart dat
bloojt haor, noe die wiechter met hfmger mote slaope
goon; de moos toch veurziechtig zicn met 't wiechteke,
verzekerde z'n meer; b) min. schepsel: wat e vervelend - / bah 'n ech - /
ss. hellewiech en helleweech; z. hell e w i c h t.
n wicht, wiech, 0.; gwi. gewiech; z. g e w i c h t.
afI. wiechtig.
wichtig, wiechtig, bn., bw., gwl. gewiechtig; z. g ewichtig.
afi. wiechtigheid.
I wie, wee, 1, vr.vnw. m., v. en mv.: wee is datY wee
zien dat? wee hun heuj zien dat? wee z'nen, wee h(j(j..
ren hood is dat'l aon wee is dat belaof? dit zien mien
hejse, de wee zien die? = van wie zijn die? 2, onbep.
vnw. m., v. en mv.: wee ouch kump, iech bin
neet toes.
II wie*, z. hoe; evenals; toen; also
wiebelen, wiebele, zw.: zit neet zoe op d'ne stool te = heen en weer bewegen, wiegelen.
af!. gewiebels, gewiebel.
wieden; wief*, ongebr.; z. g e j j e*; w ij f.

wiegerd*, z. win g e r d.
wiek, week, v., weke, weekske = lampepit,lemmet:
'n nuij - in de kengkee is nudig.
[wee:k; we:ke; wee:kske] verg. wee k.
ss. wekegare.
Opm. In de bet. van vleugel ongebr.
wieI, ongebr.; z. r a d.
wie-langer-wie-lleverkes*, mv. = viooltjes, viola
tricolor: iech haw van de - in m'nen hoof.
Opm. In allerlei variaties komt het woord ook in
het RijnI. voor met de bet. o.a. van Acker-undGartenstiefmiitterchen of van Tausendgiilden; duo
J eliingerjelieber.
wielrennen, ongebr.; steeds omschreven o.a. met
fietswedstrijd, -kOngkoer.
wiemele*, z. wemelen.
wiemeleer*, m., -s = wiemelglaas; z. vlg. woord.
wiemelglaas*, o. = slechte kwaliteit glas, waarin de
beelden wemelen d.i. misvormd tot ons komen.
wiemer*, v., -e, wiemerke = (aal)bes: zjeleij van--e
of wiemerezjeleij; die - achter in d'n hoof levert elik
jaor de nudige wiemerkes; roej --e, zwarte --e.
wiemer < wiember < wienbeer (= wijnbeer,
wijnbes).
wiemer = RijnI. b.v. Ak. wimei.
ss. wiemerenaat (= aalbessensap), -stroek, -zjeleij.
wienIe*; wienrouk*; wientepperke*, z. wan nee r;
w i e roo k; w ij n tap per t j e.
wienrouk*, z. het vlg. woord.
wierook, wierouk en wienrouk, m. = heilig reukwerk; de rook van dit brandende reukwerk: blouwe
wierouk; heer zwejt met waord, hoegdravend, zwoer,
de wienrouk nao menier pestoer = (overdreven)
hulde bewijzen.
ss. wierouksdamp, -sjeepke.
af!. bewierouke (ww.).

wege
wieg, weeg, v., wege, weegske = slaapplaats, diegeschommeldkan worden, voor kleine kinderen: in de
- ligke; fig. heer is in de - gelag veur dokter =
geboren; weeg en zerrek dat zien eigelik de plaanke
die de wereld aofslete.
[wee:g; we:ge; wee:gske] verg. wee g* (= A.N.
weg).
ss. weegkosse; kinderweeg.
af!. wege (ww.).
wiegel-wagel*, z. wag e n w ij d.
wiegen, wege, weegde, geweeg (geweegde) = in de
wieg of als in een wieg schommelen: 't kinneke in
slaop - ; fig. ze gewete in slaop - = sussen.
ss. wegeleedsje.
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e wierouksjeepke
wierookscheepje, wieroukssjeepke, 0., -s = vaatwerk aan kettingen hangend, waaruit de wierook
genomen wordt voor het wierooksvat.

wmROOKSVAT
wierooksvat, wierouksvaat, 0., -vater: gouden, zilveren, koperen vat aan kettingen, waarmee wierook
wordt toegezwaaid: de messedeenders met zellevere
wierouksvater.
wiever(-)*, z. ss. bij w ij f en vlg. woord.
wievermaond*, m. = april.
wig, ongebr.; volgens Jaspar konjee « fro cognee,
dat echter bijl betekent).
wij, pers. vnW. J,ste ps. my.
onderwerpsvorm: veer; (zwakbetoond) ver, v'r:
veer goon nog neet nao hoes; ver drage drijj kleure,
die stoan us zoe good; noe zien v'r zoe wied.
voorwerpsvorm: US; (zwakbetoond) es (= ;}$): ze
Mbben us gezeen meh htiijmneet; ze gaoven us de hand,
meh h(i(jm neet; veer Mbben es (' s) niks te verwiete; ze
Mbben es ('s) lielik in de steek gelaote.
oude genitiefvorm: eus: veer goon um met eus gelieke.
wijd, wied, bn., bw.; in verbogen vorm wijje, wijj;
wijjer, wijjste = a) ruim, niet nauw: dee jas, die
brook, dat kleid is te - ; 'ne wijje jas, 'n wijj brook,
e - kleid; wijj jasse, breuk, kleijer; die mouwe heet
'r miech te - gemaak; dat is nog in wijj zek = dat
ligt nog in de verre toekomst, is nog lang niet
zeker; b) ver (z. ve r): 'ne wijje weeg = lange;
dat dorrep lik - eweg; van wijje en zijje kaome de
boere al van smiJrreges veer ore aongezat = van wijd
en zijd; heer heet 't - in de wereld gebrach = ver;
gaank noe wijjer = a) ga nu door, b) ga maar door,
ik kan je niet gebruiken, geloven.
Het niet gediftongeerde wied heeft sleept. in predikatief, adverbiaal gebruik en attributief O.
enkelv.
De gediftongeerde vormen met mouillering wijj,
wijje, wijjer, wijjste hebben stoott.
ss. wiedbereump, -bekind, -luipig(heid).
afl. wiedheid, wijjigheid; wijdde; wijjers.
wijden, wijje, wijjde, gewijjd = a) inzegenen: saoterdags veur Paose weurd de paoskeers gewijjd; met
de gewijjde keers in de hand; inz. tot priester wijden:
vendaog weurde de zjezwiete gewijjd; b) offeren,
toewijden: heer wijjde de res van ze leve aon de
studie; refl. zich gehiel wijje aon de opveujing van
zeneefke.
[wij:je; wij:jde; gewij:jd]
ss. wijjbissjop; touwwijje (ww.).
afl' wijjing.
wijders, wijjer(s), bw. = verder: en - Mb iech dich
niks te zegke.
wijding, wijjing, v., -e = het wijden bet. a.: de van de pame, de paoskeers; heer heet al z'n ierste = tot subdiaken; heet 'r z'n - al (of: is 'r al gewijjd)
= is hij al priester gewijd?
ss. priesterwijjing.
wijdte, wijdde, v., -s = tussenruimte: de - van de
sjouw, de gaaspiep, de brOnk; thans ook weI wijdte.
wijf, wief, 0., wiever, wijfke = a) in bepaalde sociale
kringen: huisvrouw, echtgenote: met z'n kinder en
ze - ; dee (of: wee) z'n daog meuj is, kop zich e - ;
b) min. vrouw: bah! wat e - ; 't regent awwiever
(met kMmpe) = hard; c) in verkl. troetelwoord:
vrouwtje: meh m'n alderleefste wijlke, boerum zoe
koed? d) vrouwelijk dier: 't wijlke van klein veugel
het de pop.
[wief; wiever; wij:fke]
S8. mooswief; wieverkal (= min. vrouwenpraat);
wijfkesolifant; Z. ook pup k e 8 0 I i fan t* en
wievermaond*.
I wijjer*, m., -5, wijjerke = vijver, plas: dao zien-s

I WIJS
gen6g in d'n umtrek van Mestreech; op de - sjaarsfJ.
58. meulewijjer.
wijjer = duo Weiher; Ru. wijer = vijver; Schu.
wouwer.
II wijjer(s)*, z. w ij d e r S.
I wijk, wiek, v., in de zegsw.: de - numme = uitwijken.
[wiek]
II wijk, wiek, v., Me, wiekske = deel V. e. stad; de
bewoners: alderleij nuijj wieke Ontstaan dao.
[wiek; wieke; wiekske]
wijken, wieke, week, geweke = achteruitgaan, uit
de weg gaan, terugtrekken: veur die euvermoch
moste de Hollenders - ; 't gevaor is geweke = bestaat niet meer; veur zoe'ne rieke kerel zal iech mote
-=maken.
[wieke; week; geweke]
ss. wiekplaots; oetwieke (ww.).
afl. Ontwieke (ww.).
wijl, wijl, vgw. = dewijl; terwijl: - iech dao stOnt •••
wijle, wijl, v., wijlke = enig tijdsverIoop: nog 'n
korte - en daan is 't gedoon; e wijlke wachte = een
poosje.
8S. allewijl.
wijlen, wijle, bn. = weleer: - bOrregemeister P.
Opm. wijle onder A.N. invloed; het gebruikelijke
Ma. woord was zaoliger; z. z a I i g e r.
wijn, wien, m., wijne, wijnsje = a) bekende drank
van druiven (of: van andere vruchten): kawwe wien
gief werrem blood; witte, roeje - ; gooj wijne; dat is e
lekker wijnsje; - moot vaat Mbbe = moet niet te
jong zijn, een tijd in het vat hebben gelegen;
e glaas (appelJwien; b) een fles, karaf, een glas wijn:
de - stOnt op taolel; drink d'ne - oet.
[wien; wij:ne; wij:nsje]
ss. wienappel, -azien, -fles, -glaas, -jaor, -kaari,
-kelder, -koupmaan, -merrek enz.; z. ook de vlg.
lemma'S; appel-, pallemwien.
88.-afl. wiendrinker, -kinner, -preuver.
afl. wienechtig.
wijndruH, wiendrouf, v., -droeve = a) wijnbes: de
wien peerse ze oet wiendroeve; 'nen tros wiendroeve;
b) wijnstok: aon de zuidkant greuje blouw wiendroeve.
S8. (wien)droeventros, -blaad enz.
wijnsaus, wiensajs, v., -sajze = saus met wijn toebereid: en dat met 'n - .
wijnsoep, wiensop, v., -soppe = soep met als hoofdbestanddeel wijn: veer krege iers 'n gooj - en daonao
busstok met gebakke eereppelkes.
wijnsteen, wienstein, m. = wijnsteenzuur verbonden
met potassium: mer koelik had 'r met de lepel get in z'n sop gedoon.
wijntapper, wientapper en -tepper, m., Os, wientepperke = a) iem. die wijn per glas vertapt en
verkoopt; iem. die wijn in flessen aftapt: d'n awwe
knech is 'ne zier goje - ; b) in de verkl. = roodstaartje.
wijnvat, wienvaat, 0., -vater = vat voor wijn: veurziechtig rolde ze 't - de kelder in; de wienvater laoge
op rijje nevenein.
lwijs, wijsenwijze(bet.a), v., wijze, wijske=a)manier
van doen, gewoonte: bijj - (en: wijze) van spreke;
bijj - (en: wijze) van proof; 's lana wijs, 's lana ier;
b) melodie: op de wijs (van) "Mestreech, boe is dee
sjoenen tied naotouw"; de wijskes kos me nog eve
6nderkinne; de Mbs miech gam 'Van de - gebrach =
in de war, van streek gebracht.
[wij:s; wij:ze; wij:ske]
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WIJZER

IIWIJS
II wijs, wies, bn., bw., wijze; wijzer, wijste; in de
meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) verstandig, door ervaring geleerd: 'ne wijze mins; e - keend; wij8
UWWeT8; z. ook w ij s v r 0 u W; dee mins i8 neet

good -; zoe - wie Salomon z'n kat; biste wel - =
ben je wei goed snik? b) goed begrijpend: dao kin
iech neet oet - weure = kan ik niet begrijpen;
noe bin iech nog eve -; c) van goed overleg getuigend: e - besluut numme; - handele = bedachtzaam.
wies (niet gediftongeerd) heeft sIeept. in predikatief, adverbiaal gebruik en o. enkelv. attributief;
in aile andere gevaIIen (gediftongeerd) hebben de
vormen van het woord stoott.; verg. o.a. g r ij s.
SSM z. de hieronder vlg. lemmata; neuswies.
afI. wie8elik, wiesheid; wijzigheid.
wijsbegeerte, wiesbegeerte, v.: de lngelse -; z. opm.
bij wij8geeT.

wijsvrouw*, z. vro e d vrou w.
wijten, wiete, weet, gewete (afw. ww.v. o.t.t. diech
wits, heer wit, geer wet; geb. w. my. wet) = ten
laste leggen: dat hiJb8te dich zellej te -; boe is dat
OrigeUJk noe aon te -'I
[wiete; w~t; gewete; wi:ts; wet]
an. veTWiete (ww.).
wijwater, wiewater en wienwater, o. = gewijd water: zich e kruus make met -; met - sprinkele.
SS.

WiewateT8-, wienwateT8bak, -kwas, -vaat.

wiJwatersvat, wiewatersvaat, 0., ovate: heeT krunkelde zich wie 'nen duvel in e wiewateTsvaat.
Opm. wiewateTsvaat is meestal groter dan 'ne wiewateT8bak of e -bekske.

e wiewateT8bekske

e wiewateTsvaat

wijselijk, wieselik, bw. = als een wijs, verstandig
mens: heeT heel - z'ne mOnd.
wijsgeer, wiesgeer, m., -gere: de Greekse wie8geTe

Salomon; de - van z'n awwer8 veThinderde dat houwelik; b) ir. wijs persoon: 't i8 toch zoe'n -, ze wet
't altied beteT.

wijsmaken, wiesmake, maakde wies, wiesgemaak =
op de mouw spelden: es VeT hdlJm noe ins wiesmaak-

de, tot 'r 't groet loot had gewanne; iech loot miech niks
- = geloof er niets van; dat maakste miech neet
wie8 = dat zuI je me niet doen geloven.
wijsneus, wiesneus, v., -neuze = waanwijs persoon:
die - meint alles beter te wete; wat 'n - dee vent,
die vrouw, dat meidske.
afI. wiesneuzig(heid).
wijsvinger, wiesvinger of wijsvinger, m., -yinger of
os: met z'ne - wees heeT noo de deur; de -, de middelvinger, de pink, en d'n doum zien VeeT vingeT die
'nen apaarte naom hObbe, de vijfde Mt ouch wel rink-

.

[wiesvinger; wij :svinger; wiesvingers; wij:svingers]
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II wijze, wijze, m., my. = enkeiv. = a) een wijs man:
de - kint z'nen tied; b) de Drie Koningen: de Wijze

oet 't DOBte.

Plato en Aristoteles.
Opm. wiesgeeT en wie8begeeTte zijn wat het tweede
lidder SSM betreft uit A.N. overgenomen. Gebruikelijker warenjielezooj,jielezojie.
wijsheid, wiesheid, v. = a) het wijs zijn: de - van

ving~

I wijze, z. w ij s I.

[wij:ze]
wijzen, wieze, wees en wijsde, geweze (afw. ww.V.
o.t.t. iech wijs, diech wijs, heer wijs, geer wijs;
geb. w. my. wijs) = a) tonen, Iaten zien, aanduiden (met de Yinger, een stok): iech wij8 'm de weeg;
ieT8 veeT, dan zijj m08te op de kaart de ploots -;
scherts (als iem. met een Yinger wijst): neet -, dao
8teit e jaor op; alles wij8 d'rop tot heeT beneump zal
weurde; dat veurstel wijstiech toch van de hand?
b) yellen: e ronnis - .
Opm. De gediftongeerde vormen hebben stoott.,
de niet gediftongeerde sIeept.
SSM

aon-, ooj-, touwwieze, -wijze; wies-, wijsvingeT.

ss.-afi. sek6ndewijzeT; weegwijzeT, -wiezeT.
afI. wijzer, en in ss.-afI. wiezeT; be-, veTWieze.
wijzer, wijzer, m., Os, wijzerke = iets dat wijst: de
-s van de klok 8tOnte stel; de groete en de kleine -

van de geTlozje.
Opm. Zelfstandig komt wiezeT gwi. niet voor, weI
in ss.-afI.
SSM

wijzerplaat; geTlozjewijzer.

ss.-afI. weegwiezeT, -wijzeT.

WIJZIGEN
wljzigen, wijzige, wijzigde, gewijzig (gewijzigde) =
(kleine) veranderingen brengen in: veer' zOlle eus
veuTstel e bitsje mote - .
afi. wijziging; 6ngewijzig.
wlkkeJen, gwi. d r e j j e* of win d e J e*.
wlkken, wikke, wikde, gewik (gewikde); in de zegsw.
get - en wege, uit het A.N. wrs. overgenomen,
evenaIs gewik en gewoge.
wlks*, m. = schoensmeer: 'n duuske - ; mevTOUW
had geine - mie VeuT de sjeun te potae.
wiks = duo Wichse, een afl. van Wachs (= A.N.
was).
ss. wiksduuske; sjeunwiks.
afl. wikse (ww.).
wikse*, wiksde, gewiks (gewiksde) = met schoensmeer blinkend maken: zien m'n sjeun noe nog neet
gewiks? pas gewiksde sjeun; verg. gewiekst.
wik,e = duo wichsen, denominatief van Wichse.
wO, wei, m.; in de meeste bet. V. h. A.N.; in het
algemeen: vermogen' om met bewustzijn pogingen
te doen tot het verrichten van een handeling: oet
vrijje - ; 't is Gods - = beschikking; z'ne goje tuine; met miene - gebiiOTt dat neet = als ik er iets
tegen kan doen; de kinder hunne - steit achteT de
deuT = de stok; oot kinneke heet miech 'ne - = is
zeer eigenzinnig; - van get hiJbbe = pleizier, nut;
iemes teT welle zien = zijn zin geven; met de beste van de wer'eld, OOt kin iech neet doen = bet is mij
onmogelijk; tege - en daank = tegen zijn zin, gedwongen; um 's hiemels - doeg dat loch! z'nen
uteTste - = testament.
[we:l] verg. wi I d.
sS. welsbesjikking, -krach, outing; kindeTwel.
afl. wellig(heid); Onwel.
wild, 1, weld, bn., bw., welle; welder, weldste of weller, welste = a) niet tam: wei bieste in kouwe;
liewe, tieger's, panteTs en ander wei bieste; e - ve1'Teke
= een wild zwijn; of: pissebed; b) niet veredeld:
'n wei keTstaanjel; 'ne welle kenien; c) woest, ruw,
ongeregeld; niet kalm, niet beschaafd: OOt wom
Wen met vastelaovend 'ne welle boel; 'ne welle pandoer' = een wilde Ier, fig. wildebras; neet zoe speule Pieke, dadelik velste nog; iech wom - , wie
ze miech dat ver'telde = woest; z. ook v e s per s,
vuur.
weld met d en sleept. in adverbiaai, predikatief
gebruik en attributief O. enkelv.; in alle andere gevallen wel(le) met stoott.; welleT, welste met stoott.;
weldeT, weldste met sleept. verg. he 1* (= A.N.
hard) en we 1* (= A.N. wil).
SS. weldvTeemp; z. ook wei d z a k.
afl. weldheid, welligheid; weldeTnis; Z. ook wi Ide.
2, weld, O. = a) wilde staat, natuurstaat: de OTchideeje gTeuje dao in 't - ; de kinder in 't - looten
opgTeuje = zonder enige leiding, toezicht; b) jachtbuit, wat op de jacht gevangen, geschoten wordt:
dao in die bosse zit vaal - ; klei - ; gToof (of: gToet)
[w~d]
SS. welddeef,

-dinee. -pasteij, -smaak, -sjotel.
s8.-af!. weldstmiper'.
af!. weldechtig.
wOde, welle, m., wei, v., my. welle = onbeschaafd,
in natuurstaat levende mens: missjenaris bijj, de
welle in Afrika.
[we:Ile; we:I]
wOdebras, ongebr.; vervangen o.a. door weldzak,
welle pandoer'.
wOdeman, ongebr. als koppeling.

WINDE
wildernls, weldemis, v., weldernisse = streek, waar
de natuur vrij spel heeft; woestenij: in de weldernisse van SumatTaj deen hoof is e jao-r laank neet
ve'l'ZOffeg gewooTde, 't is dao 'n - .
wOdheld, weldheid of weIIigheid, V. = het wild zijn:
de - van die tiegeTs woos neet te besjrievej de - boe
oot speul touw leijt, is gevieTlik VeuT de kinder.
[we:lligheid]; weld- van weldheid heeft sleept.
wOdvreemd, weldvreemp, bn. = totaal vreemd:
iech bin hijj - ; e - maan (of: 'ne weldvTeemde)
stOnt veUT miech.
wUg, 1, weijeboum en witsjeboum, m., -buim; witsjeboom is thans bijna geheel vero.; Z. ook wei j eh 0 u t* (A.N. wilgenhout).
2, willeg, m., -e, willegske.
SS. willegeboom, -hout, -loon, willegentak.
wOgenhout, 1, weijehout, 0.: e paaT gotsje van - .
weije- = duo Weiden.
2, willegehout, O.
willekeur, weilekiiOr, V. = de moogs dat doen of laote
noo - = naar vrije verkiezing; ong. oot is zuVer' = eigenzinnige grilligheid.
af!. wellekaiJrig(heid); OnwellekiiOrig.
willempje, wOllemke, 0., -s = kwartje (eig. het zilveren muntstuk met als beeldenaar Willem III):
tien eijer' VeuT ei - woos 't v-reugeT, meh noe ei VeuT ein eij.
wOlen, welle, wouw en weide, geweld (o.t.t. heer
welt, niet: wei); in bijna alle bet. v.h. A.N. o.a.
a) verlangen, begeren, eisen, zijn wil gebruiken:
wat welste? wat, wieviiol welste wei VeuT dat hoes?
zijj welt 't noe einmool, en OOan is 000 niks aon te
doen; iech wei weI get weld met e gleeske wien =
gaame hebben; me krijg neet alles, wat me welt; iech
wouw nogneet tToowe; b) kunnen: die tamp welt neet
bTannej c) bereid zijn om, zich niet verzetten; zullen:
welstemiech 'tzaajtinsaongeve? -ver'noegoon? nog:
dat welt zegke = dat is te zeggen; of: dat betekent.
[we:lle; we:Ide; wOU:W; gewe:Id] verg. wei d*
(= A.N. wild) en geweld.
willens, wellens, bw.: oot heet 'r - en wetens gedoon.
wOllg, wellig, bn., bw. = gewillig: e - keend; de koo}
is - = verlangt naar de stier.
afl. welligheid.
wimper; win*, z. pi u m p*; win d e en win d.
wind, wind, m., win, winsje; in dezelfde bet. en
soortgelijke zegswijzen als in het A.N. a) luchtstroom, beweging in de dampkring: tege de - in
mote rijje; de - wejt oet de ver'kier'den hook (of: van
de ver'kier'de kant) = eig. en fig.; de - van viiiJTe
kriege = eig.; fig. een 8tandje, uitbrander; 't geit
VeuT de - = eig. en fig.; b) nietszeggende drukte;
opgeblazenheid: die femilie maak altied zoeviUJl - ,
't zien allemool windmeker's; nog: de - d'Tdnder
h(jbbe = vrees inboezemen, ontzag; dee mod sloge
ze in de - = daar trokken zij zich niets van aan;
van de - kin me neet leve = men moet een middel
van bestaan hebben; 'ne - , e winsje taote = darmgas laten ontsnappen; zin wie win, van iem. die grillig, wispelturig is, Z. ook h a v e r en s tin ken.
[wind; wi:n; wi:nsje]
S8. windbuk8, -eij, -kTach, -kosse, -8felte, -BtTeek;
nooTde-, 008te- enz., tegewind, ziewind.
'
s8.-af!. windmekeT, -wijzer' en -wiezeT.
af!. winderig(heid).
winde, win, v., winne = windas, heftoestel, katrol;
dommekracht: met de - wOOTt alles noo 't ier'Bte
gebTach.
'
[wi:n; wi:nne]
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I windel, windel, m., -e, gwl. in het my. = luier:
e kinneke nog in de windele, laog in d'n hook van de
kamer te kriete.
[windel; windele]
II windel*, m., -e = lamprei of prik: 'r ving 'ne - of
negenuiger en aanders niks.
[windel; windele]
windelen, windele, zw. = a) omwinden, omwikkelen; wikkelen om: de zweretige vinger woort gewindeld; 'n deukske um de vinger - ; b) in luiers doen:
iers woort 't keend good gewasse en toen gewindeld.
[windele; windelde; gewindeld]
ss. windelkeend (= zuigeling in windels); aof-, in-,
opwindele.
winderlk*, z. wee n d e ri k*.
windgever*, m., Os, in de uitdr. degeistelike - = de
helper die in de kerk het orgel trapt (Rijnl. Herrgottswindmiicher ).
windhond, windh6nd, m., -hun of -h6n; z. ook h a 0z e win d* (gebruikelijker dan windMnd).
wlndmaker, windmeker, m., -s = opsnijjer, bluffer,
poehamaker; z. een voorbeeld bij wind b.
wlndmolen, windmeule, v., os: in 't waope van Mommes waos 'n - ; ridder van de - = schertsende
onderscheiding, uitgereikt door Momus; 'ne kop
wie 'n - = een dolle kop.
windSjeif*, bn., eig. windscheef = niet haaks; krom,
uit het lood: de mieste gewere van de sjotters waore nl. de lopeno
wlngerd, wiegerd of wieger, m., wiegers: wie 'ne z6nder droof; welle - = wilde wingerd: tege de moer
'ne welle - plante.
wingste*, my. = schouderbedekking van de vroegere infanterie: de rokke hadde van achtere spitse
punte en es sjouwerbedekking waore witte - wie haaf
mdOnsjes op de sjouwers gezat.
wingste?
winkel, winkel, m., Os, winkelke = a) verkoopplaats;
huis of gedeelte v. e. huis waar koopwaren worden
verkocht: de --s goon doo neet ope veur tien ore;
vdOr in de - brant nog leech; ze hele de - nog aon;
winkelke speule; b) atelier, werkplaats van ambachtslieden: deknechs ziennog op de-.
ss. winkelhoes, -meidske, -pries, -stand; z. ook de
vlg. lemmata; bl6mme-, book-, leer-, sigare-, sjeun-,
veswinkel enz.
ss.-afl. winkelsluting, -sleting.
afl. oetwinkele, winkele (ww.); winkeleer(ster).
winkelbank, z. too n ban k.
winkeldoeh&er, winkeldochter, v., -dOchter = a) winkeljuffrouw: de ajdste is - en de twiede is nejeers;
b) veriegen, oud goed: met vastelaovend etaleerde ze
en verkochte ouch nog versjellende winkeldlJchter.
winkelhaak, winkelhaok, m., -e en -hiiok = rechthoekige scheur; verg. v ij f.
winkelier, winkeleer, m., Os, winkeleerke: toen verdeende de --s nog vd(jl geld.
ss. winkeleersvereiniging.
afl. winkeleerster.
winkelraam, ongebr.; z. k i e k 0 e t* (kijkuit)j
vi t r i e n* (vitrine); eta I age.
winnaar, winnares, z. win n e r.
winnen, winne, w6n of w6nt, gew6nne = a) verkrijgen, bekomen, verdienen door koop, verkoop,
spelen enz.: iech Mb twie g(jlde gew6nne; bijj 't kaarte
wOOt heer allied; z'ne kos - met in de gezet te sjrieve;
000 winste niks met = heb je geen voordeel van;
heer heet twie kilo gewOOne = is dikker geworden;
iemes veur zich weite te - = tot zijn partij over506

WISSEN

halen; langsem wOOt iech terrein op 'm = haalde
hem in; zoe gewOOne, zoe ger6nne; b) een prijs halen:
wee heet bijj dee kOngkoer gewOOne? ze wOOte (d'n
ierste pries) met roeje.
[wi:nne; w6:n; gew6:nne; w6nt met sleept.]
ss. aofwinne.
ss.-afl. prieswinner.
afl. winner; winning; wins.
winner, winner, m., os: de pot is veur d'n ierlike - ;
winster, v., -s of winnares, v., winnaresse.
winning, winning, v., -e, winningske = pachthoeve.
Opm. winning is vero. en wordt thans als "boers"
aangevoeld.
winst, wins, v., winste = hetgeen men wint: 't hoes
heet 'r met - verkoch; - en verluus zien zoe get
geliek; veer zulle de - verdeile.
[wi:ns; wi:nste] verg. wen s.
ss. winsoondeil; wins- en verluusrekening; winsgevend.
winter, winter, m., Os, winterke = a) het 4de jaargetijde: 'ne strenge winter kriege veer dit jaor; in de
- van 1940; dat is miech dit jaor e winterke = een
zeer strenge winter of een zeer zachte, ongewone
winter; van de - = verleden winter (of: aanstaande winter) b.v. iech Mb van de - eksame gedoon
(te doen = zal moeten doen); b) winterkou,
-sneeuw: veer Mbbe dit jaor nog geine - gehad; c)
pijnlijke aandoening aan handen of voeten: ze
kreeg de - aon de veuj (of: winterveuj).
[winter; winters; winterke]
ss. winteraovend, -daag, -deena, -eerappele, -geziech,
-good, -greunte, -han, -jas, -keuningske, -kleijer,
-maond enz.; kwagkelwinter.
afl. winterechtig; winters; wintere (ww.).
wintergroen, wintergreun, o. = klimop: de gaanse
moer waos begreujd met - .
Opm. wintergreun is het gewone woord voor het
ongebr. klimop.
wip, wup, 1, m., wuppe, wupke = snelle beweging,
snelle sprong: in 'ne - woos ze d'n trap aof, had
ze hiior glaas oet; 2, v. = a) wipplank: op dezitte; b) dansvloer (vero. en "boers"): met e boerinneke op de - in de weij; 3, two en -I daowoos
heereweg.
wippen, wuppe, wupde, gewup (gewupde) = a) zich
snel en licht bewegen uit, over of naar iets: en dao
wupden 'r met 'nen onverwachden drej noo binne;
OOan wupde ze ins gaw nao de winkel; b) op de wipplank spelen: de jOOges zien aon 't sjogkele en - ;
c) vero. dansen; z. wi p, wi P z a a 1; d) ten val
brengen: de minister is gewup.
ss. wupplaank.
afI. wupper; gewups, gewup.
wipzaal, wupzaol, m., -e (vero. en "boers") = danslokaal, -vloer: de bein gesmeerd en dan noo de euver d'n Eker; ein, twie, drijj waor de "Conservaloire" veranderd in 'ne - .
I wis, wis, bn., bw. = stellig, zeker: - en zeker.
II wis, wosj, m., wossje = a) wis, bundel(tje): 'ne
gaanse - haore (of: haor) trokke ze 'm oet; b) platrond hoofdkussentje, waarop de boerinnen de
manden met marktwaren droegen: de boerinne hadde de korref met de TOnne - d'r6nder op hunne kop
nao de merret gebrach.
wiskunde, wiskunst, wiskunde v., wiskunst, v.
ss. wiskundesom.
afl. wiskundig, wiskunstig.
wissen, wisse, wisde, gewis (gewisde); niet zeer gebruikelijk; gwl. vege.

WIT

WOLLENAAISTER

wit, 1, wit, bn., bw., witte; witter, witste: zoe - wie
sniej de witste van de starej 'ne greune Keerll1flty, 'ne
witte Poosej de moer - kallekej witte vaonse =
appe1soort; Witten Donderdagj 2, wit, 0.: 't - van z'n
ougej 't - van 'n eijj 't -. wat d'n Mnd sjit = spott.
antwoord op een vraag als: wits diech datneet?
ss. z. de vlg.lemmata en verder witkop, -good.
afI. witechtig(heid); wittigheid; witheid; witte (ww.).
witgeld*, o. = zilvergeld; verg. wit z a 0 d* b.
wltheer, withier, m., -e = Norbertijn: twie breurs

zien-.
witheid, wittigheid en witheid, v. = bet wit zijn: de
- van de snie, van z'n haore; de - van dee witgekallekde moer deeg pijn aon de ouge.
witkalk, z. wit s e I.
witklel, ongebr.; gwI. porteur, pekskesdreger, k6mmissj6naer.
wits*, m., -e = geestigheid, geestige grap: drinke
veer, dan spreijt de - z'n vOnke; boe glazer en sjuimende wien en lippe vol --e en grappetool zien
(Franquinet ).
wits
duo Witz.
witsel, witsel, 0., is algemeen gebr. in plaats van
witkalk.
witsjeboum*, z. wi I g.
wltstriep*, v., -e = duivensoort: heer had 'n - en 'n
brikkeroej, boemet heer altied prijze kreeg.
witte, witte, m.- v., my. = enke1v. = iem., een dier
met wit haar, wit gekleed, met witte huid enz.:
ze hedde hilom (of: hliOr) de-.
wittebrood, wittebroed, 0., -broejer: - met e sneijke
zwar(t)broedj ei - en twie Onderwerrek is gen6g; :/Ie
wittebruudsje (of: ze wittebroed) veuraof ete = voor
de geoorloofde tijd van iets genieten; of: verkwistendzijn.
Opm. Naast wittebroed komt voor witbroed.
ss. wittebroedsbotram, -weke.
witten, witte, witde, gewit (gewitde) = met witkalk
bestrijken: de keuke moot nudig opnuij gewit weurde;
de "witvroow" witde neet zoe proper wie de maan.
ss. witkallek, -kwas.
afi. witselj witter.
witte vaonse*, z. wit I.
witvis, ongebr.; gwI. abel.
witzaod*, o. = a) kanariezaad: van z'n sOndagssent
koch heer :<Iich e mdotsje kempzaod en 'n troske bijj Pit-Nalum; b) zilvergeld: dat :<lien veugel die
urete - (of: witte zaod) = meisjes van lichte zeden.
witzijden, witzijje bn. = van witte zijde: e - kleid
veur de broelof.
woede; woeden, ongebr.; z. fur i e; r a zen.
woeker, woker, m. = onwettige winst onmatige
hoge interest of rente: - drieve.
woekeren, wokere, wokerde, gewokerd = woeker
drijven, plegen: dee heet miech get gewokerd ze leve
laankj overdr. met z'n talente, z'nen tied - = groot
voordeel trekken van, zeer nuttig besteden.
ss. wokergeld, -handel, -wins.
afl. wokereer; gewokers, gewoker.
woelen, weule, weulde, geweuld = a) onrustig zich
heen en weer bewegen; (zonder veel succes) onophoudelijk bezig zijn: heer laog mer in :/Ie bed te - en
kos mer neet in sloop kOmme; b) wroeten: de moutheuvels die mer in de grOnd - , mote weg.
ss. dooreinweule.
afl. weuler, weules; geweuls, geweul.
woeler, I, weules, m., -e = woe1water druk persoon, woelig kind; iem. die altijd druk bezig is
(zonder vee1 succes): dat is noe 'nen echte - , heer

<

bemeujt :<Iich euveraal met, begint alderleij zakes, meh
bereik niks.
weules = Keu. Waules.
2, weuler, m., -So
woelmuis; woelwater, z. mol moe s*; woe I e r.
woenes*, o. = woning; vero.: dat waos dao gei - ;
verg. vormingen als stokes, zoepes.
woensdag, goonsdag, m., goonsdage: iech vertrek
e (of: op) - (of: iech vertrekgoonsdag); 's-gaonsdags
bin iech noets toes.
ss. goonsdagmiirrege, -middag, -aovend of goonsdaggemorrege, -middag, goonsdaggenaovend; As-,
Asse-, Asselegoonsdag.
afl. goonsdags.
woerd, z. wee n d e r i k*.
woest, weus, bn., bw., weuste; weuster, weuste
a) onbebouwd, niet in cultuur gebracht ofte brengen; onbewoond, verlaten: op e - eilandj in weuste
streken; b) verwilderd, onorde1ijk: met 'ne weuste
baard; heer kiek zoe - oet z'n ouge; ouge die blinkej c) ruw, onbeschaafd: e paar weuste kerels
kwaome de kaffee binne; doeg neet zoe - ; d) onstuimig: de weuste zie uraot sjeep en maan.
afl. weustigheidj weusheid; weustenijj; weusteling.
woestenij, weustenijj, v., -e = woeste streek: in de
--e van Afrika; 't leve tuint 'n - / gei blOmke op de
dorre heij!
woestljn, woestijn, v., m., -e, woestijnsje: de joede
trokke veertigjaor door de-.
ss. woestijnpas, -wind, -zand; ies-, zandwoestijn.
afl. woestijnechtig.
wol, I, wol, v., wolke = bekende stof: 'n deke van of'n wolle dekej Onder de - goon (of: kroepe) = naar
bed; in de - geverref zien = goed op de hoogte;
ong. doortrapt, schaamte1oos; z. ook s c h a a p.
ss. wolfebrik, -handel, -industriej sjaopewol.
ss.-afI. wolkuiper.
afl. wolechtigj wolligj wOlle (bn.).
2, wolle, 0.: dee boorsrok is van - j gardijne van - .
ss. wollegoodj z. ook de ss. w 0 II e n e j e e r s*.
woif, I, wouf, m., wuif, wuifke = a) bekend verscheurend dier: vrete wie 'ne - ; de -in 't vertelselke
van Roedkepkej 'ne - verluis wel z'n aw hoore, meh
neet z'n aw krempj b) gedroogd neusvuil: bah! dee
vijze jOng haolt :<Iich altied de wuif oet z'n neus, boe
me bijj steit.
[w6uf; wui:f; wui:fke]
ss. wouvegebit, -tand; werewoof.
afI. wouverigj wouve (ww.).
2, wollef, m., wollef, wollefke in bet. a., inz. in ss.
[w6llef; wo:llef; wo:llefke]
ss. wollefsMnd, -kop, -vel.
woifstand, wouvetand, m., -tan = tand v. e. wolf:
eder menneke (of: mensje) heet :/Ie wouvetenneke (of:
woovetensje) = ieder mens heeft iets slechts, een
verkeerde eigenschap (hoe klein en verborgen dan
ook).
wolk, wollek, v., -e, wollekske = massa verdichte
waterdamp: d6nker --e vertoende :<Iich aon d'n hiemelj gei wollekske aon de loch = eig.; fig. alles be100ft goed te gaan, geen gevaar dreigt; bij verg.
--e stOb, rook; e keend wie 'n - = gezond en dik.
ss. wollekbreuk; rege-, rouk-, sUJbwollek.
wolle*, z. w 0 I 2 en w 0 II e n.
wollen, wolle, bn. = van woI: - Ondergood veur de
winterj 'ne - boorsrok kin me good verdrage.
ss. z. de vlg. lemmata.
wollenaaister, wollenejeers, v., -e: boe vint me noe
nog in de stad 'n -?
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wiiDenejeers*; wiiDever*, z. w 0 II e n a a i s t e r;
wervel.
wiillewensje*, 0., -s = tuinbonen die met de peulen
worden gegeten: -s is e soort boene, wat me ziech
door "wollen handschoentjes" zouw kinne vertaole.
wiiDeziikske*, 0., -8 = appelsoort: -s, klumpkes en
ossekop woorte veur krollebolle gebruuk.
wolvin, wouvin, v., wouvinne: Romulus en Remus
metde-.
wond(e), 1, w6n(d), v., w6n en w6nde, wunsje = letsel, kwetsuur: de - woort oetgebrand; heer had e klei
wunsje aon z'ne vinger; dat waos 'n pliester op de = troost; zijj die balsem spreijde op m'n - .
[w6:n; w6:nde; wu:nsje]
ss. w6ndkoOTs, -zallej.
afl. w6nde (ww.).
2, w6nd, bn. = gewond, gekwetst, gekneusd, gwl.
predikatief: die plaots op d'n eTTem is nog get - .
wand heeft steeds 8leept.
Opm. Zeer gewoon was en is nog in plaats van
A.N. wond in gebruik bles8Uur, van A.N. gewond,
geblesseerd, attributief en predikatief.
wonden, w6nde, w6ndde, gew6nd = kwetsen, kneuzen; ook fig.: heer is aUein gewond en dao is gei
levesgevaor; met die veTWiete hObste miech ech gew6nd.
Opm. Het gewone woord was en is blessere.
wonder, w6nder, 0., -e = mirakel; bij uitbr. iets buitengewoons: Slivvenier deeg alderleij -e; de minnister kin ouch gein -e doen; de ---e zien de wereld nog
neet oet (gezegde bij iets geheel onverwacht8); e van bouwkuns; en - bove - , heer kaom door z'n
eksame; dat giej miech - = verwondert mij.
ss. w6nderdokter, -keend, -olie, -teike; wereldw6nder.
afl. w6ndere (ww.).
wonderen, w6ndere, zw. = verwondering opwekken,
dikwijls refl.: dat w6ndert miech niks, neet; dao
w6nderde ze zich euver.
afl. veTWondere.
wonen, woene, woende, gewoend = a) verblijf houden: die hObbe al mie es Mnderd jaOT in Mestreech
gewoend; b) in zijn dienst zijn: 't meidske had twie
jaor bijj de keplaon gewoend es hoeshelderse.
S8. woenhoes, -kamer, -plaots, -sjeep, -wagel, -wage;
in-, oetwoene.
afl. woening, woenes; be-, veTWoene.
woninlJ, woening, v., -e, wuningske en woeningske
= huis, verblijf, domicilie: en wie bevelt diech d'n
nuij -? dao zien nog altied te wienig ---e.
ss. woeningnoed, -vraogstok, -wet; noed-, werrekmaanswoening.
woord, woord, 0., wiiord, wiiordsje = a) spraakklank aan een voorstelling beantwoordend; bij
uitbr. in verschillende bet. o.a. a) het gesprokene:
die Latijnse wiiord verstaon iech neet; gei (stom) zegke; en noe gei - mie = zwijgl - veur - naozegke; met ander wiiord: de luigs; de haols miech de
w(iord oet de m6nd = gij zegt wat ik jUi8t wilde
zeggen; e wiiordsje metspreke = ook iets te zeggen
hebben, invloed uitoefenen; 't hoegste - wellen
hObbe = de boventoon willen voeren; b) belofte,
erewoord: ze - hawwe; iemes aon ze - hawwe; op
me - van ier; iech geej diech dao me - op; c) in het
my. twist, ruzie: gistere hOb iech wiiord met 'm gehad
euver de verkezing; d) spreekwoord: dee jeuk heet,
moot zich kretse, dat is 'n aajd Mestreechter - ; nog:
't Woord Gods (of: Gods Woord) = de H. Schrift;
iech hOb met diech nog e wiiordsje te deile = een
appeltje te schillen; met lang wiiord spreke = overgeven, braken.
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WORTEL
woordbeteikenis; z. ook woo r den b 0 e k;
keuningswoord.
ss.-afl. woordspeuling, -veurder.
afl. woordelik.
woordenboek, woordebook (niet: wiiordbook), 0.,
-beuk; het gebruikelijke woord was en is nog
diksjenaer; z. die t ion air e.
worden, 1, weurde en weure, woort, gewoorde en
gewore = a) zelfst.ww.: God spraok en de wereld
woort = ontstond; b) koppelww.: d'n ajdste weurt
avvekaot en de j6ngste dokter; ze woorte koed; c) hulpww. v. d.lijdende vorm: de brok woort neet geraak.
2, weerde en were, woort en wierd (vero.), gewoorde en gewore = "weurde" b en c: weerder (of: weurder) gek? wet geer dan neet, dat iech eure maan weer
(of: weur)? m'n keel begos get druug te weerde (of:
were, of: weurde, weure); de inteikeningslies wierd
gistere aongeboje.
afl. geweerde en gewere (ww.); z. g e w 0 r den.
worlJen, worrege, worregde, geworreg (geworregde)
= de keel toesnoeren en doen stikken: pas op, de
wOTTegs miech met die touw; ze hObben 'm gewoTTeg
en toen in de Maos gegoejd.
afl. veTWoTTege (ww.).
worm, worrem, m., worrem, worremke = a) diersoort: de - kroepe euver 't vleis; dao zit 'ne - in d'n
appel; b) kindje: deen eTTeme - / dat eTTem w6TTemke.
[enkelv. heeft sleept.; my. wo:rrem; wo:rremke]
8S. hout-, meel-, oeTWoTTem; z. verder de vlg.lemmata.
wormkoekje, worremkeukske, 0., -s = art8enij in
koekjesvorm tegen wormen: eliken aovend kreeg
Pieke e paar -so
wor- heeft in deze S8. 8leept. evenals in de vlg. ss.
wormsteek, worremsteek, m., -steek of -steke =
plaats in hout, fruit door een wormpje aangetast:
deen appel is sjoen van boete, meh heer heet 'ne - ;
in die eikekas zien versjellende - (of: worremsteke);
vol - (of: wOTTemsteke).
afl. worremstekig(heid).
worp, worrep, m., -e, worrepke = a) gooi: 'ne gelOkkige - ; diech hObs d'n ierste - ; verg. w e r pen;
b) al8 verkl. een zware vrouw: dieMaj datismieche
wOTTepke; c) als verkl. een grote portie eten: es dee dat
worrepke op heet, kaan 'r d'n hielen daag good vaste.
wor- van wOTTep heeft in aIle vormen sleept.
worst, woors ofweurs, v., woorste, weurste, weurske
= darm met gehakt vlees enz. gevuld: 'n dikke
woors; weurs make; dee vraogde miech e sjijjke
woors; e paar weurskes met zwar(t)broed; hObs dieeh
al ins weurskes z6nder vel gezeen?
S8. weurste-, woorstebruudsje; blood-, braod-, leverweurs, -woors.
ss.-afl. weurs-, woorsvergijtiging.
worstelen, woorstele, zw. = (op een bepaalde wijze)
met elkaar strijden: ze woorstelde 'nen hielen tied
metein, meh geine kos d'n aandere op de gr6nd kriege;
heer woorstelt al met d'n doed.
S8. woorstelkuns, -stried.
afl. woorsteleer, woorsteling; gewoorstels, gewoorstel.
wortel, wortel, v., wortels (bet. a); wortele (bet. b),
wortelke = a) ongeleed ondergronds plantendeel:
de wortels van de buim kaome bove de gr6nd oet; bij
verg. de - van d'n tand is blieve zitte; d'n hoevaard
is de - van aUe koed; b) peen: helste van wortele?
j6ng erretsjes en jong wortelkes met nuij eereppelkes;
nog: de - V. e. getal (b.v. de veerkanswortel) trekke.
sS. wortelehout, -kroed, -land; boumwortel; winter-,
zomeTWOTtel; Z. ook de vlg. lemmata.
afl. wortele (ww.).
88.

WUP(-)*

WORTELBOER

wortelboer, worte1eboer, m., -e = boer die inz.
wortelen verbouwt; spotn. van de Wijkenaars:
-e zien de Wiekeneers, reubeslikkers de Mestreechteneersl
wortelvla, worte1evlaoj, v., -e = vIa met spijs van
wortelen: es de wiekerbr6nk oetgang, woorl altied gebakke.
wosj*; woud; woul*, z. wi s II; ongebr., steeds
bos; z. w 0 I f.
wouve*, woufde, gewouf (gewoufde) = a) gulzig en
veel eten als een wolf: zuug dee dao ins zitte - ;
b) bij elkaar schrapen van geld: en die twie hiJbbe
hun hielleve laank mer zitte -, en wat hObbe ze d'raon,
noe ze in hun kis ligke'l
[wou:ve; wou:fde; gewou:f; gewou:fde] verg.
wouf*.
wouve, denominatief van wouf nl. als een woof
(= wolf) doen.
afi. woover; gewoufs, gewouf.
wouver*, m., -s = iem. die "wouf" inz. schraper.
vrek: deen awwe waos 'ne - , meh z'ne zoon goejt 't
geld deure en vinsters oet.
afi. wouverig.
wouverig*, bn., bw. =schraapzuchtig, inhaIig,
vrekkig: bis toch neet zoe - op diene leeftied en met
al de geld.
afi. wouverigheid.
wr = vr in het Ma.; z. de vig. woorden.
wraak, vraak, v. = zucht om zich te wreken; het
wreken zelf: de Spanjaarde krege noe de gelegenheid
hun - te keule.
ss.-af!. vraaknumming.
af!. vraakzijch.
wraakzueht, vraakzoch, v. = begeerte naar wraak:
de ouge vol - keek 'r 'm nao.
afi. vraakZiJchtig(heid).
wrak, vrak, 1, 0., vrakke = onbruikbaar beschadigd
schip: op de kiJs laoge versjellende vrakke; fig. die
krenkde heet 'm tot e - gemaak; 2, bn., vrakke =
beschadigd, niet meer gaaf, slecht, zwak: 'ne vrakke
stool en 'n eve vrakke taofel; dat is 'ne vrakke boel =
de zaken staan daar slecht.
wraken, vrake, vraakde, gevraak (gevraakde) =
afkeuren, verwerpen; niet toelaten (als getuige):
die twie getuige woorte gevraak door de rechter.
wrang, vrang, bn., bw. = onaangenaam, scherp
zuur: de appele zien nog - ; fig. dat zien de - vriJchte
van 't slech anderwies.
afl. vrangigheid, vrangheid.
wrat, z. vratteI.*
wreed, vreed, bn., bw., vrede; vreder, vreedste
zonder medelijden: Herodes, de vrede keuning; waos
dat neet - , um die errem kinder te vermaore'l verg.
v ri e.
[vreed; vre:de; vre:der; vree:dste]
Opm. De niet gemouilleerde din vrede(r) is invloed
van het A.N. inz. v. d. kerkelijke taal. Naast vreed
fro cruel.
. hoorde men vroeger veelal kruweel
af!. vreedheid; vreedaordig(heid).
wreken, vreke, vrook en vreekde, gevroke = wraak
nemen over: dat anrech zal gevroke weure; heer heet
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de moord op z'ne zoon eindelik gevroke; ref!. zich
euver get op iemes - ; dat zal zich later op ein of
ander meneer -.
afi. vreker, vreekster.
Opm. Stille vermeldt ook ais o.t.t. diech vriks,
heer vrik.
wrevel, wrevelig, ongebr.
wriemelen, 1, vriemele, zw. = door elkander woe1en:
vriemelende aomzeike.
af!. gevriemels, gevriemel.
2, friemele = krabbelen; met de vingers ergens san
zitten peuteren: wat zitste toch dao aon die gardijne
te -'I
afi. friemeleer; gefriemels, gefriemel.
wrijven, vrieve, vreef, gevreve (afw. ww.v. o.t.t.
iech vrijf, diech vrij(f)s, heer vrijf,geer vrijf; geb. w.
my. vrijf) = a) met min of meer kracht twee dingen met de oppervlakte langs elkaar bewegen: zich
de han (of: in de han) - van plezeer; zich de ouge
(of: met de han euver de ouge) - ; olie, zallef euver de
errem - = herhaaldelijk strijken; b) door wrijven
doen ontstaan: tot poejer - .
De gediftongeerde vormen en ook vreef, hebben
stoott., die niet gediftongeerde en gevreve sleept.
ss. vrieflap, -paoli in-, oet-, wegvrieve.
af!. vrieving.
wrljving, vrieving, v., -e = eig. het wrijven; fig.
geschil, onenigheid: dao is in de Mste tied get gek6mme t(Jsse die vereiniginge.
Opm. Naast vrieving met sIeept. in vrie- wordt
thans ook wei gehoord vrijving met stoott. in vrij-.
wrikken, vrikke, vrikde, gevrik (gevrikde) = wiggelen, heen en weer bewegen: dee paol, dao is gei aon.
af!. vervrikke; anvrikbaar(heid).
wring en, vringe, vr6ng, gevr6nge (afw. ww.v. o.t.t.
heer, geer vrink; geb. w. my. vrink) = a) met
kracht draaiend bewegen, door een draaiende beweging, persen drukken: de was - ; heer vrang 'm
eindelik de sleutels oet de hand; ref!. 't land boe zich
de Geul vrink door de bosse; heer wis zich door 'n
spleet van de deur te - ; b) stroef, moeilijk bewogen
worden: 't sloot vrink iJrreges; boe vrink diech de
sjoon toch?
ss. vringmesjien; oetvringe.
af!. vringer; gevrings, gevring; vervringe; vrunk.
wroeging, vroging, v.: dao hOb iech me leve laank euver geveuld = knaging van het geweten.
wroetelen, z. v r e ute I e*.
wrok, vrok, m.: 'ne - hiJbbe tege iemes = haatgevoelens.
Opm. vrok niet zeer gebr.; omschreven o.a. met
opgekropden haat of vervangen door rangkuun
fro rancune.
wrong, vrunk, m. = het (een keer) wringen: met
eine - drejde heer de hin de kop um; overdr. leid kin
met eine - us harl kepot riete.
wrongel, z. flu i t e r t.
wulps, wolleps, bn., bw. = wellustig.
af!. wiJUeps(ig)heid.
wup(-)*; wurm, z. wi P ( -); w 0 r m.
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Z

ZAK

z
z, z, v., z'te, z'sje: in 't Hollans sjrijf me en sprik oet
sok met s, in 't Mestreechs zok met z.
zaad, zaod, m. en 0., zaodsje = eig. 't - vanfiejoele;
de wind had't - op e plliotske gebroch; overdr. de van 'n verheve sjopping, dee ander werelde bevroch =
kiem, oorsprong; 't - van Abraham = nakomelingschap; nog: op zwart - zitte = zonder geld zitten, bekrompen moeten leven.
ss. zaodhandel, -olie, -pluiske, -reub z.a.; fiejoele-,
reubezaod; z. ook wit z a 0 d*.
aft. zejje (ww.), z{iojerijj z.a.
zaadbakje, zaodbekske, 0., -s = dao is gei voor mie
in 't - = voerbakje in vogelkooien.
zaadvogel, zaodvogel, m., -veugel = vogel die vooral van zaad leeft: de zaodveugei laote zich 't beste
hawwe, de insekte-eters goon gewoeneiik kepot.
zaag, zeeg, v., zege, zeegske = a} getand snijwerktuig: de tan van 'n - ; met 'n gewoen - krijgste dat
hout neet door; b} zeurkous: die aw - heet miech
d'n hiele middag van me werrek aofgehawwe.
ss. hand-, span-, trekzeeg.
afl. zege (ww.).
zaagmeel, zeegmeel, o. = fijn zaagsel, zaagmolm:
'ne zak met - ; 'n zeegmele pop is opgevold met -.
afl. zeegmele (bn.).
zaaien, zejje, zejde, gezejd = zaad in de grond
strooien: stelle wind, good haver - ; de boere beginne
ai 't kore te - ; overdr. wind - en storrem ougste;
twiedrach - .
ss. zejkore, -mesjien, -zaod; oetzejje.
ss.-afl. kore-, twiedrachzejjer.
afl. zejjer; zejsei; gezejs, gezej; bezejje (ww.).
zaaijt(-}*, z. z 0 u t ( - ).
zaak, zaak, v., zake of zakes, zeekske; in de meeste
bet. en zegsw. v. h. A.N. o.a. a} voorwerp, ding:
wat verkop dee vent allemaoi veur raar zakes: krissie,
herrefse kies, perrepiuus, rijjstarteie, huive, muiskes,
m6tse en weit iech wat nog; b} winkel, bedrijf,
affaire: dat is 'n drokke - in de Groete Staat; de
zoon kump bijj peer in de - ; de zake goon (neet)
good; zake met iemes doen = handel drijven met;
c} rechtsgeding: die - van dee valsen eid kump
morrege veur; iech gaon dao 'n - van make = procederen over; nog: 't is - um op te passe = kwestie; dat zien mien zakes, verstaoder = dat gaat mij
aIleen aan; dat is e lielik, voei, smerig zeekske =
aangelegenheid; 't hiel zeekske = alles.
ss. zaakkinnis of zakekinnis; zakeman, -vrouw;
heuje-, iezer-, sigarezaak.
ss.-aft. zaakwaornummer.
aft. zakelik(heid).
zaal, zaol, m., -e, zaolke = a} groot sierlijk vertrek;
ruim vertrek, ruime kamer: d'n eine - nao d'n
andere mos me door; iech weit neet wievliol -e in dat
aajd palies waore; verg. e e t z a 0 1*, k ran k ez a 0 1*; b} salon: de v{iorkamer woort es - gebruuk;
de piano st6nt in de - ; c} grote lokaliteit voor
bijeenkomsten, uitvoeringen, danspartijen: vastelaovensbal in de - van de Staar (of: de Staarzaol);
en bijj Lies Bosch in de groete - dao is nog plaots
veur us allemaoi.
ss. zaoldeur, -heur; dans-, kinder-, kollezje-, red6tzaol.
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zaalpatiiint, zaolpasjent, m., -e = zieke die op de
ziekenzaal ligt: heer is - , dao waos anders gein
plaots.
zaat( -)*; zabbelen, zabberen, z. z a t ( -); s a b b elen.
zaeht, zach, bn., bw., zachte; zachter, zachste; in de
meeste bet. v. h. A.N. o.a. a} niet hard, week: ebed; gef miech 'n hel kosse, neet zoe - ; b} bijna niet
merkbaar, niet luid: - (of: stell II'n trap aofloupe;
spreek get zachter, anders versteit 'r alles; c) niet ruw,
de zinnen aangenaam aandoende: 'n zachte hand
raakde 'm evekes aon; fig. iemes met 'n zachte hand
leije; e - klimaot; zachte kleure; - (of: zachte)
meziek; d} verkwikkend: ze veei in 'ne zachte siaop,
dee e paar ore doorde; e} niet pijnlijk: 'ne zachten
doed hObbe; f) niet grof, koppig; meegaand: dee j6ng
heet e - karakter; g) niet streng: deen hertog regeerde
neet al te -, integendeil; nog: op z'n zacks gen6mme
op z'n gunstigst.
Opm. A.N. een zacht (gekookt) eitje = Ma. e loch
gekook eijke. In bet. b wordt in het Ma. dikwijls
stel, stellekes gebruikt.
ss. zachsoldeer.
afl. zachtigheid, zachheid.
zaehtjesaan, zachskesaon, bw.: 't weurd - tied um
nao d'n trein te goon.
Opm. In plaats van - zeC1" dikwijls stellekesaon.
zaehtmoedig, -zinnig, zachmoedig, -zinnig, bn., bw.
A.N. invloed.
aft. zachmoedigheid, zachzinnigheid.
Opm. Vero. vorm is zachmeudig, zachmeujig. Men
vergelijke moe dig.
zadel, zaol en ook weI zaodel, m. en 0., -e, zaolke =
zetel op de rug v. e. rijdier: in 't (of: de) - springe;
'ne - met stiefbugels; met - en toum stOnt 't peerd
gereid; vas in de (of: 't) - zitte = eig. en fig.; bij
verg. de - van 'nefiets; de vere van de - zien kepot.
ss. zaol-, zaodeireem; zaodelpijn (niet: zaoipijn);
dames-, hierezaoi, -zaodei; Jietszaol.
ss.-afl. zaol-, zaodeimeker; z. ook get u u g m eke r*.
afl. zaodele (ww.); 6ngezaodeld.
zadelen, zaodele, zw. = een dier een zadel opleggen:
de peerd woorte gaw gezaodeld en toen veroet.
zag en, zege, zeegde, gezeeg (gezeegde) = a} met de
zaag werken; met een zaag of zagend maken: d'n
hielen daag aon 't - en hakke; blOkskes hout, plaanke
op maot - ; b} krassen: huur 'm ins op die fiejool - ;
dat is gei speule, dat is - ; c) zeuren: zeeg miech toch
neet zoe aon m'n oere; wat kinne die luij toch - op
die polletieke vergaderinge.
ss. (hout}zeegmeule; door-, oet-, wegzege.
ss.-afl.Jiguur-, houtzeger.
afl. zeger; zegerijj; zeegsel; gezeegs, gezeeg.
zajel(e)*, z. sa j e I ( e )*.
zak, zak, m., zek of zakke, zekske = bergvoorwerp:
met 'ne - eerappele op z'ne rok; twie zek kore; met
pak en - (of: gepak en gezak) vertrekke = met al
wat men bezit of heeft; in - en as zitte = zeer
bedroefd; dat is wie "boer, haw miech de - op, 't
peerd moot drinke" = dat is onzin; bij verg. 'ne
bieljaar met zakke; z. ook k e tel.

ZAOL(-)*

ZAKDOEK
Opm. Het deel v. e. kledingstuk, waarin men iets
opbergt, heet tea, b.v. de broketesse, de zijjtesse; niks
op tes hObbe = geen geld bij zich hebben; steek dat
in d'n tes = eig.; fig. die steek onder water, die
hatelijkheid is voor jouw bestemd; dee hOb iech in
m'n tes = die ken ik door en door, of: ik ben verreweg z'n meerdere, of: van hem ben ik geheel zeker;
z. ook z a k k a m met j e, - gel d.
Een papieren zakje heet tuut(sje); z. t u u t*.
ss. zakkegood; eerappelezak; weldzak, z.a.; z. ook de
vlg. lemmata.
ss.-afl. zakkendreger.
zakdoek, zakdook, m., -deuk: pak dich 'ne zuvere-;
e zijje zakdeukske.
zakenman, zakemaan, m., -Iuij = goede, handige koopman: dao kin me neet met opsjete, dat is
geine-.
zakenvrouw, zakevrouw, v., -e: heer is niks weerd,
meh z'n vrouw dat is 'n echte - , die versteit de
k6mmers.
zakgeld, tessegeld, 0.: elike zOridag kreeg heer 'ne
gOlde es-.
zakkammetje, tessekemke, 0., Os: 'I.e heet hiifJr verlore.
zakken, zakke, zakde, gezak (gezakde) = a) dalen,
benedenwaarts gaan: laot de luuch get - ; ze zakde
tot aon hOOr kneeje in de voule pratsj; 't water van de
Maos is gelOkkig get gezak; fig. de mood laote - ;
bij verg. de zenger is 'nen halleven tom gezak =
beneden de juiste toonhoogte gekomen; b) afgewezen worden bij een examen: twiemaol is heer al
gezak (of: door de kfJrref gevalle) veur z'n derde
notarjaot.
ss. door-, in-, wegzakke.
afl. verzakke.
zakkendrager, zakkendreger, m., zakkedregers =
los werkman, die zakken draagt, lost; sjouwer: aon
de brOk stante e paar zakkedregers; dee - heet wel e
bakske verdeend booe ze loen; 'I.e gdnge veur de luij
nao de lOmmerd, droge pekskes ofwaore zakkedregers.

zakloupe

zaklopen, zakloupe, o. = bekend volksvermaak:
vreuger waore deks volleksspoolkes op de V rietof met
rinksteke te peerd, - , bruudsjehappe, masklumme,
papete, sjroeplekke.
zalf, zallef, v., zalleve, zellefke = smeersel: 't potsje
- is alleeg; smeer op de wOn get - j dat waor e good
zellefke van d'n aptieker.
ss. zallefpot; oer-, wOnzallef.
afl. zallefechtig; zalleve (ww.).

zalig, zaolig, bn., bw. = heilig, in de hemel opgenomen: de pow heet MOr toen - verklaord; bij uitbr.
hoogst gelukkig: iemes e - nuijjaor winse; e insje en e good beginsje = oudejaarswens.
ss.-af!. zaoligspreking, -verklaoring; Zaoligmaker.
af!. zaoligheid; z. ook z a I i g e r en z a I i g e.
zalige, zaolige, m. -v., my. = enkelv.: de - in d'n
hiemel booen 't eerds gewiemel.
zaliger, zaoliger, bn.: - gedachtenis; nOnk - zag
altied, de gelierdste zien de wijste neet.
zaligheid, zaoligheid, v., zaolighede = a) staat van
hoogste geluk, tevredenheid: de hiemelse - ; wat 'n
- oet die kaw te komme en in 'n werrem kamer achter
de kachel te hoejere; b) in het my. zaligsprekingen:
kinste de ach zaolighede nog van boete? iech hOb 'm ins
z'n ach zaolighede opgezag = een flink standje gegeven, op zijn plichten gewezen.
Zaligmaker, Zaolig- of Zaligmaker, m.
Opm. Invloed der kerkelijke taal maakt de geheel
Ma. vorming Zaoligmeker ongebruikelijk.
zaligverklaring, zaoligverklaoring, v., -e = plechtige
verklaring van de Paus, dat de afgestorvene de
hemelse zaligheid deelachtig is: de - van 't piiOterke
van Hasselt.
zalm, zallem (stof en voorwerpsnaam), m., -e, zellemke: veerse - met botersajs en nuij eereppelkes;
'n sjijf - ; geruikde - veur de fienpreuvers.
ss. zallemforel, -kleur, -sjijf, -vangs; rienzallem.
ss.-af!. zallemvesser.
zalven, zalleve, zallefde, gezallef (gezallefde)
a) met zalf bestrijken: 'n won - ; b) met zalfolie
bestrijken, begieten: met d'n Mlligen olie gezallef.
afl. zalleving.
zamen (te), z. t e sam e.
zand, zand en zaand, m. en o. = poeierig steenstof:
de - woort op de vloer gestruijd; meister, hObder
geine..,..... vendoon?'nenummer, 'nhuipke-;iemesin de ouge struije = misleiden; dat hink aonein wie
druug - (of: wie kattekeutele) = is zonder samenhang.
[zfuld; zaand]
ss. za(a)ndbak, -eerappel, -grand, -houp enz.
af!. za(a)ndechtig.
zandioper, za(a)ndluiper, m., -s = bekende tijdmeter.
zandpapier, za(a)ndpepier, o. = schuurpapier: sjoor
de ketel met get - .
zands6ddergajaar*, m., Os, plat scheldwoord.
zandtaartje, za(a)ndtuurtsje, 0., -s = korrelig,
fijn taartje: hfJb ger liever e - of e sWkske TOrrekse
mOts?
zang, zank of zaank, m. = het zingen, gezang: foj,
foj, wat 'ne zank; koekoek, einezaank = altijd hetzelfde; kriete is kinderzaank; zaank en klaank.
Opm. In ss. dikwijls ook zang, zaang.
[zfulk; zaank; mng; mang]
ss. zank-, zaank-, zang-, zaangkoor, -les, -sjozzeteit;
kerrekzaank, -zank, -zang, -zaang.
zanger, zenger, m., Os, zengerke = iem. die zingt inz.
kunstenaar: de -s van de Staar, die krege 'n sigaar.
ss. zengersfies; kansert-, opera-, solozenger.
afl. zengeres ofzangeres.
zaniken, zanike, zanikde, gezanik = zeuren: lik toch
neet zoe dao-euver te - .
ss. zanikkous.
af!. zaniker; gezaniks, gezanik.
zaodreub*, v., -e = dom, goedhartig mens.
ziiiijerijj*, v., gwl. meerv. -e = zaden: handel in
ziiiJjerijje.
zaol(-)*, z. zadel( -), zaal( -).
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ZAT

I ZEER

zat, 1, zaat, bn., bw., zate; zater, zaatste = dronken:
dee kerel is - ; kinder en zate luij zegke de woerheid;
zoe - wie e kenon (of: wie kartOng, of: wie 'n loes);
beter - esflaw = ais men dronken is, vergeet men
de honger; zich - zoepe; zate berremertigheid
spott. v. e. stomdronken man of gezelschap.
ss. zaatlap; poep-, str6ntzaat.
af!. zaatheid, zaterik, zatigheid; z. ook z ate.
2, zat, bn., bw., zatte; zatter, zatste = a) verzadigd: eet dich noe mer zat; b) in overvloed: dee heet
geld - ; c) beu: iech bin dat iewig kaarte - .

zede, zede, v., my. = enkelv. = a) gewoonte,
gebruik: de gebruke en de zede van dat land
koste ver neet; b) in het my. zedelijkheid: dat is
tege de-.
ss. zedebedeTTef, -les, -lier, -peliesie, -preek, -wet.
afl. zedelik(heid), zedeloes(heid), zedig(heid).
zedeleer*, m., -s en zedelere, zedeleerke = armstoeI:
de - is gans vertrampeneerd; grampeer in z'ne -.
zedenleer, zedelier, v.: 't gooj veurbeeld is de beste = moraal.
zeder*, z. z i e n.
zee, zie, v., zieje, zieke = a) grote uitgestrektheid
zout water: op - zien; in - goon, steke (ook fig.);
neet tege de - kinne; b) zeebad: veer goon 'ne maond
nao - ; c) overvloed: 'n - van leech in de straote;
'n - van minse.
ss. zie-errem; ziebad, -bOnk, -gedroch, -gevech, -god,
-kaptein, -loch, -offeseer, -reis, -sjeep enz.; Noord-,
Ooszie; z. ook z i e poe t*.
zeebrand, ziebra(a)nd, m. = weerlicht: 't is geine
bliksem, 't is mer - ; de - waos venach neet van de
loch.
Als onpers. WW.: 't heetfer geziebrand; 't ziebrant =
weerlichten.
zeef, 1, zijjbaor, z.a.
2, zeef, v., zeve, zeefke: door de - doen.
zeeg(-)*, z. z a a g ( - ).
zeegras, ziegraas, o. = een soort wier: 'n matras

met-.

'ne zedelecr
zate*, m. -v., my. = enkelv. = iem., man ofvrouw,
die dronken is: dao lepe vdiJl zate; met vastelaovend
zuuste eigelik wienig zate.
zatemanskal*, -praot*, m. = dronkemanspraat: veer
hadde gerWg van dee - en smeerden 'm nao hoes.
zaterdag, zaoterdag, m., zaoterdage: op 'ne - ; - is
vrijj; 's-zaoterdags (of: saoterdags of: 't zaoterdags)
kump heer altied nao de stad.
ss. zaoterdag(gen)aovend; zaoterdag(ge)middag, -miJrrege.
af!. zaoterdags of saoterdags.
zaterdags, zaoterdags of saoterdags, bn., bw. = op
zaterdag, elke zaterdag: de -e mes van zeven ore;
- is smiddags vrijj.
zatheid, zatigheid, v. = het dronken zijn: in z'n zeet 'r dan van alles, boevaan 'r later spiet heet.
zatlap, zaatlap, m., -Iep en -Iappe = dronkaard: de
maan waos 'ne - , mer, es 'r neuchter waos, 'ne fijne
sjrieneweTTeker.
zatte, z. z at e*.
zatterik, zaterik, m., -e = zatlap, maar iets zachter:
de maan is 'ne -, de vrouw luij en voel.
zawwel*, 1, m. = klets, wauwel: zoe'ne -, zag Pouw,
hOb iech nog noets gehuurd; 2, v., kletskous.
zawwele*, zawwelde, gezawweld = kletsen, wauwelen: d'n aandere zawwelde al mer zoe get d'r Onder
door.
ss. zawwelpartijj.
afl. zawweleer(ster); gezawwels, gezawwel; verzawwele (ww.).
zebbel(-)*, z. sa b bel ( - ).
Zebedeus, Sibbedeijes of Subbedeijes = onhandige
stoethaspel; stakkerd: dee goje - van 'ne keizer
heel zich de vrijjmetseleers tot vTUnd; dat astrant
getuug liJp mer nao bove en dan moot zoe'ne ~ 't
misgelle.
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zeekkop*, m. = hoofdzeer; ook: iem. met hoofdzeer;
dikwijis ais scheldwoord; z. ook z i e k en
hoofdzeer.
zeel, zeil, 0., zeile = touw; niet zeer gebruikelijk;
weI in de uitdr. ei - trekke = onder een deken
liggen.
[zeil; zeiIe] verg. z e i I ( en).
zeelt, ongebr.; steeds louw.
zeem, z. z e e m I a p.
zeeman, ziemaan, m., -Iuij = iem. die ter zee vaart,
varensgast: ze hedden 'm de - , umtot heer altied
cuver z'n ziereize spraok.
ss. ziemaansleve.
zeemlap, zemenlap, ziemelap, m., -lappe = stuk
zeemleer: de roet met 'ne - aofvrieve.
Opm. Zeer gewoon voor ziemelap is: lerelap.
zeemleer, ziemsleer, o. = zeem, bereide schape- of
geitehuid: 'ne lap, 'n brook van - of 'ne ziemslere
lap, 'n ziemslere brook; in de pits zitte wie 'ne sjeet
in 'n ziemslere brook = geen uitkomst weten.
afl. ziemslere (bn.).
zeens*, z. z i ens (t 0 t ).
zeep, zeip, v. = bekende verbinding van vetten en
Ioog; een stuk hiervan: met greun - woort de was
gedoon; was 't oet met - j e stok - j geef miech ins
eve de - oet 't bekske.
ss. zeipJebrik, -tonT/eke; twalet-, sjeerzeip; inzeipe;
z. ook z e e p bel.
ss.-afl. zeipsteuker(ijj).
afl. zeipechtig.
zeepbel, zeipbeI, v., belle = Iuchtbel uit zeepsop,
-water geblazen door middel v. e. pijp; z. bell eb I 0 z e*.
zeepsop, zeipluter, m.; gwl. luter, m.; z. I ute r*;
verg. z wei t I ute r*.
zeepstoker, -zieder, zeipsteuker, m., -s; z. een voorbeeld onder zoutzieder.
I zeer, ongebr.; steeds pijn of een ander woord; het
bn. zeer b.v. een zere yinger is eveneens ongebr.
(Ma. 'ne kraanke, pienlike vinger).

IIZEER
IIzeer, zier, bw. = erg, inhoge mate: 'tisvendaogkaajd; - verierd met eur bezeuk, m'nhier I vertrouw
'm neet al te - ; dat is te - erreg; dat is te - gezaajte = te erg, te veel gezouten; heer is miech te braaj, iech vertrouw 'm neet; neet zoe - , umtot heer
te JOOk is, meh ieder, umtot heer krenkelik is.
[zie:r] verg. z i e r I.
zeerhoofdlg, z. z i e k, h 0 0 f d z e e r, z e e kkop*.
zeevis, zieves (stofn. en voorwerpsn.), m., -vesse: op
de merret stante toen mer twie koupluij in - , eine
met 'n kaar mossele en e stiJk oj veer vrouwe met
labberdaon en stokves.
zeeziek, ziekraank, bn.: m'n vrouw woort altied - ,
es ze 'n ziereis maakde.
afl. ziekrenkde.
zeg, zek, tw.: - , wie laat vertrekste; - , huur ins.
I zege (overwinning), ongebr.; vervangen o.a. door
euverwinning, viktorie.
II zege*, z. zag e n en z e g e n I en II.
zegel, zegel, o. of m., os, zegelke = stempel (merk);
afkorting van gezegeld papier, kwitantiezegel: 'ne
roeje (lak)zegel; op - kriege; vrijj van - ; doo moot
'ne - van viejtien sent op, es 't 'n kwietansie is van
mie es viejtien galle.
ss. zegelgeld, -koste, -lak, -was; kwitansie-, plak-,
poszegel.
afl. zegele (ww.).
I zegen, zege, v. en m., -s = groot visnet: vfsse in 't
groet met de - oj 't kruusnet geitgewoenelik neet
veur de leejhObberijj.
II zegen, zege, m. = a) teken van geluk, heilwens
met het teken des kruises, terwijl men Gods hulp
inroept: de - woort gegeve met 't Alderhelligste; de
pouselike - ; b) hulp: aon Gods - is alles gelege;
met, OOder Gods - ; c) voorspoed, heil: dat is 'ne veur haam, tot 'r ze geld kwiet is; de - moot van hijjbovekOmme.
ss. zegeriek, -wins, -wuns.
afl. zegene (ww.).
zegenen, zegene, zw. = a) de zegen geven: d'n deke
zegende 't vollek dat veur de kerrek stOOt; b) begunstigen; hulp, overvloed geven: God zegent diech;
met vaal geld, met gezondheid zien gezegend; c) loven,
prijzen: gezegend zijj God! nog: in gezegende umstandighede = zwanger.
aft. zegening.
zeggen, 1, zegke, zag, gezag (gezagde) (afw. ww.v.
o.t.t. heer zeet; o.v.t. my. ze zagte); in de
meeste bet. v. h. A.N. o.a. a) mondeling mededelen; wootden uiten, vertellen: heer zag jao op alles;
dee zeet noetB vaal en es 'r get zeet, dan is dat miestal,
iech zek mer, iech zek niks; de luij - zoevaal; ins
gezag bliff gezag; refl. ze zagte zich zoe = ze redeneerden bij zich zelf aldus; wadder uk, mevrouw! =
wat U zegt mevrouw! hoe is het mogelijkl b) bevelen: diech hObs hijj niks te - ; c) betekenen,
beduiden: wat welt dat toch - ; dat zeet gen6g!
d) oordelen: wat zekste daovaan? e) aanmerkingen
maken, verwijten: dat laot iech miech neet - van
zoe'ne vent; wat hObste eigelik op miech te - ; op dat
meidske is niks te - ; f) schriftelijk mededelen,
schrijven: de Biebel zeet dao niks van; g) bewijzen:
tot 'r jortuin heet, dat zeet niks; nog in allerlei zegswijzen als in het A.N.: de woerheid - = spreken;
rOridoet gezag = openhartig gesproken; Onder US
gezag en gezwege; zek dat weI = dat is volkomen
juist; maag iech ouch ins get - = in 't midden
brengen; z. ook z e g.

ZEMELEPIE*

2, zegke, o. = iems. woorden: volleges, nao zie (of: zegkes); de hObs 't mer veur 't-.
ss. uksmaan; aon-, touw-, veurzegke.
aft. zegker; gezekde; gezegke; zegkings(krach).
zeljbaor*; zeije*, z. z ij j b a 0 r*; z ij gen.
zeik, zeik, m. = (plat) urine: doo hObste deender
Oosdijk, dee was z'ne baard met koojzeik (oud liedje).
ss. kooj-, peerdszeik; zeiktrijn (= vervelende zeur).
zeike*, zeiklie, gezeik (gezeikde) = (plat) urineren;
fig. zeuren, zaniken.
afl. zeiker; gezeiks, gezeik (= fig. gezeur, gezanik);
bezeike.
I zeil, zeil, 0., -e = a) vloerbedekking, zwaar wasdoek: dao laog zellejs gei stilk - op de grOrid; b) doek
aan de mast tot het opvangen van wind: 'n drijjkentig - ; alle --e bijjzeUe = eig. en fig.
[z8il; reile] verg. z e i len.
ss. sjeepszeil; zeilsjeep.
afl. zeile (ww.).
II zeil*, z. z eel.
zeilen, zeile, zw. = varen met behulp van zeilen:
oet - goon; ze hObbe d'n hiele middag gezeild.
zei- in zeile heeft nooit sleept.
ss. oet-, wegzeile.
aft. zeiler.
zeip(-)*; zeiver(-)*, z. z e e p ( -); z eve r ( • ).
zeis, zeis, v., zeize, zeiske: met de - 't graas aojdoen;
zeer gebruikelijk was ook mej, v., z.a. en verg.
z i c h t.
zeker, zeker, 1, onbep. vnw.: in (e) -land; tot op huugde heet heer geliek; 2, bn., bw.; zekerder, zekerste = a) veilig: iech goon zellej mer, dat vin iech
zekerder; b) betrouwbaar, vaststaande: get weite
oet zeker bron; c) vast overtuigd: m'ne maan is in
d'n hiemel, dao bin iech - vaan; d) gerust, zonder
zorg: van de leve biste neet mie - ; e) waarschijnlijk:
dat wetBte - wel; f) stellig: zier - , heer kump venaovend; nog: weI - = natuurlijk, ir. waarom niet,
dat ontbreekt er nog aanl
afl. zekerigheid, zekerheid; OOzeker; verzekere.
zekere, zekere, 1, 0.: 't - veur 't OOzekere numme;
2, m. -v., my. = enkelv.: dat is 'ne - , dee diJrrel
dat neet = een Jantje sekuur.
zelden, zelde, bw.: iech zeen 'm - mie in d'n tejater.
zeldzaam, zeldzaom, bn., bw.: e - gevaal = niet
dikwijis voorkomend; 'ne jange mins met 'n gooj
poziesie is tegeswoordig - ; A.N. een zeldzame postzegeI, Ma. 'ne rare poszegel.
afl. zeldzaamheid.
zeleve*, afkorting van van ze leve (z. I eve n) =
ooit: Haombeukers, dee - keizer van de SintSebastiaone waor gewees ...
zeU, zellef en zellevers, aanw. vnw.: me vajer, m'n
mojer, me keend zellej (of: zellevers) waos doo; oet
zich zellej; zijj is de vruntelikheid zellej (of: zellevers).
Opm. zellej en zellevers worden dikwijis vervangen
door eige, eiges, eigeste b.v. oet z'n eige; m'n mojer
eiges, m'n eigeste mojer.
ss. zellejbestuur, -kritiek, -moord, -portret, -opojjering, -standig, -vertrouwe, -verwiet enz.
zeUs, zellefs en zelles, bw.: zellejs de pooter dansde"
met; boe·euver zich zelles PabOnk versjrik hej.
zemelen, 1, kleije, z.a.
2, zemele, my. = a) gemalen graanbolsters: van allein kin me gein broed bakke; b) spott. of volkst.
zenuwen: ze kreeg 't inins op de - .
zemelepie*, m., -s = a) zeur: dee - 'Van 'ne veuTZitter
k6s mer neet oetsjeije; b) zenuwachtig persoon,
zenuwpees: dat biiiJnsje is niks veur zoe'ne - .
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ZEMEN

ZEUMERE*

zemen; zemig, z. z e e m lee r; z 0 m i g*.
zendeling, ongebr.; z. m iss ion a r is.
zenden, ongebr.; steeds sjikke; z, s chi k ken.
Opm, De afl, zending en zender (aofzender) komen
natuurlijk weI voor onder A.N. invloed b. v. de
winkeleer wouw de zending sigare neet akseptere; de
nuije zender van Hilversum; troksjikke nao d'n aofzenderl Voor zending (evangelieverkondiging) gebruikt men missie; verge zen del i n g.
'Zender, zending, z, zen den.
:zene*, my. = peesachtig rundvlees: wat hobste diech
dao veur - in d'n voes laote duije, zag mevrouw tege
N eleke, die bijj de slachter 't vleis had gehaold.
zene = duo Sehnen = spieren, pezen.
zengen, ongebr.; z, s n e r ken.
zenuw, zenew, v., -e of zenewes of zenewees (zene= zee-na-): 't kinneke heet (of: kreeg) 't op de zenewe
(of: zenewes, of: zenewees); 'n - waos geraak; z, ook
z e mel en.
SSe zenewaondoning, -gestel, -inriechting, -kwaol,
-pijn, -touwval; ougzenew.
afl. zenewechtig( heids; zenewes-, zeneweesechtig(heid).
zenuwaehtlg, zenewechtig of zenewes-, zeneweesechtig, bn., bw. (-ne- = -no-) = zwak van zenuwen, nerveus, prikkelbaar: e - meidske; de maaks
miech - ; me weurt gaans - van dat getuuts.
afl. zenewechtigheid, zenewes-, zeneweesechtigheid.

'n zerrek

zerk, zerrek, v., -e, zerrekske = doodkist: ze droge
't zerrekske met e sjoen 'kruunsje d'rop Onder de
groete mantel de Ttmgersepoort oet; sommige sjrienesoerreker» loupeneve 'n sjoen - , die de knechs orreges
goon bezorrege; z. ook wi e g.
[zerrek; zerreke; zerrekske]
zes, zes, 1, telw. a) hoofdtelw. (zelfst.): drijj maol
twie is zes; oeer waore met eus zesse; (bijvoegl.) zes
breve kreeg 'r eliken daag; b) rangtelw.: op paasj
zes; 2, v., zesse, zeske = cijfer: sjrief twie zesse
nevenein; heer heet op z'ne bulletin benao allemaol
neges, meh ei zeske veur teikene.

[ze.s; ze.sse: ze.ske]
zesmaol; zeshonderd, -doezend enz,
ss.-afl. zesjiiorig, -daogs.
afl. zesde.
zesde, zesde = a) rangtelw.: (zelfst.) heer is de van z'n klas; (bijv.) de zesden daag begos heer beter te
weurde; b) breukgetal, verdelingsgetal: ei(n) zesde
SSe

(deil).
zestien, zestien, telw. a) hoofdtelw.: (zelfst.) veer
rnaol veer is zestien; ze waore met hun zestiene; (bijv.)
- persone zaoten aon taofel,. b) rangtelw. bladzijj - .
[zestien]
SSe zestienmaol,. zestienhonderd, -doezend.
ss.-afl. zestienjiiorig, -daogs.
afl. zestiende.
zestiende, zestiende; z. voor het gebruik en de funktie z e s de.
[zestiende]
zestig, sestig, telw.; z. voor het gebruik en de funktie
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z est i e n; nog: biste sestig = ben je niet goed
wijs, ben je aan het verkindsen?
[sestig]
SSe sestigmaol; sestigdoezend.
ss.-afl. sestigjiiorig.
afl, sestigste; sestiger.
zestigste, sestigste; z. voor het gebruik en de funktie
z est i end e, z e s d e.

[sestigste]
zeswekendienst, zeswekendeens, m., zeswekedeenste
= mis voor een overledene zes weken na zijn overlijden: donderdag is de - veur haom: Is dat al zes
weke gelijje?
zet, zet, m., zette, zetsje en zat, m., zatte = a)
schuif v. e. stuk bij dam- of schaakspel: nao twie
zette (of: zatte) waos heer mat; b) (geestig) gezegde;
trek, streek, vondst: dat waos 'ne goje zet van 'm,
meh van hiior 'ne sjtomme zet.
Opm. zat wordt inz, als speelt. gebruikt.
zetel, zetel, m., -s = stoel, troon: Karel de Groete
zuut me dao oeurgesteld, zittende op z'ne - ; bij
uitbr. verblijf: dee gerechshoof had z'ne - in Paries.
Opm, zetel is gwl. min of meer verheven of licht ire
verg. zed e lee r*.
ss. troenzetel.
afl. zetele (ww.),
zetplank, zetplaank, v., -e = plank waarop de letterzetters de gezette kolommen plaatsen; ook: driehoek om rechte hoeken te konstrueren.
zetten, zette, zat en zetde, gezat; met bijna dezelfde
bet. als het A.N. o.a. a) doen zitten: veer zatten 'm
in 'ne zedeleer; refl. zet diech hijj bijj us = ga hier
bij ons zitten; veer zatten us get veuraon = gingen
zitten; b) een plaats geven, plaatsen: zet 't book
weer op z'n plaots; zet de stool get korter bijj 't vuur;
iemes op z'n plaots - = op zijn nummer zetten;
c) vatten: 'nen diamant in goud gezat; d) gereedmaken voor het afdrukken: 't groetste gedeilte van 't
book is al gezat; e) verdragen, uitstaan: dat kin heer
neet (good) - (of: dao kin heer zich neet in zettel, tot
z'ne zoon neet beneump is; nog: 't bein woort gezat =
gespalkt; iemes get betaold - = vergelden, zich
wreken over iets: e serjeus geziech - = maken;
A.N. koffie zetten, Ma. koffie opsjodde.
SSe zetbaas, -fout, -meel, -mesjien; aof-, aon-, bij-,
door-, in-, oet-, op-, veur-, wegzette enz,
afl. zetsel; zetter, zetterijj,. be-, oerzette.
zetter, zetter, m., -s = a) letterzetter: de -s staakde,
ze wouwe miejer verdene; b) een soort van belastingambtenaar: lid van 't kollezje van -s; c) voorwerpsn. (aardew.) ongeglazuurde gebakken steunring of -plaat, ook weI van gips, om week aardewerk te steunen.
zeug, 1, zoog, v., zoge, zeugske en zaog, v., -e, zaogske: de - met hiior jonge had 't speulsel opgeorete.
2, kreem, z.a. (enigszins vero, of "boers").
zeulen, ongebr.; gwl. sjorrege, bossele.
zeumere*, zeumerde, gezeumerd = aren lezen: ze
hobbe same wel tien kilo terref gezeumerd; e boere
hiionsje waos aon 't - op de mes; spott. 'n sigaar= in een vriendenkring een sigaar zien te benlachtigen.
afl. zeumereer; gezeumers, gezeumer.
zeumere, Schu. zeumeren = o.a. de verstrooide
aren naoogsten; Rijnl. b. v. Ak. somere, sommern
met dezelfde bet. als het Ma. zeumere; somere,
sommern, afl. van sommer (summer, simmer) =
een bepaalde maat (1- mud) inz. bij het meten van
graan.

ZEUR

ZIEKTE

zeur, zeur, m., v., -e; z. o.a. het o.i. gebruikelijkere
z ok*, z 0 kker (d )*.
zeuren, zeure, zw.; z. echter het o.i. gebruikelijkere
zo kke*, zan i ke*.
zeut(-)*, z. zoet(-).
zeutgezaajte*, bn. = goedig, toegevend: dee - perjesser leet nog ins met zich vare.

zeumere

zeutsel*, z. z we z e r i k.
zeve, zeefde, gezeef (gezeefde); niet zeer
gebruikelijk; gwl. doordoen, door de zijjbaor doen.
n zeven, zeve, telw.; z. voor het gebruik en de funktie z e s of a c h t; de mijl op - = lange omweg.
AIs cijfer v., zeves, verkl. zevensje.
ss. zevetien, -Mnderd, -doezend, -mool.
ss.-afl. zevedaogs, zevejoorig.
afl. sevetig; zevende.
zevende, zevende; z. voor het gebruik en de funktie
z e s de.
zevenklapper, z. z eve s leg e r*.
zevensprong, zevesprunk, m., -sprung = zekere
volksdans: z'ne kollega Pletteneer spdolde op de
klarinet en dansde de - debijj.
zeventieD, zevetien; z. voor het gebruik en de funktie z est i e D.
ss. zevetienMnderd, -doezend enz.
ss.-afl. zevet:iendoogs, -jiUJrig.
afl. zevetiende.
zeventiende, zevetiende; z. voor het gebruik en de
funktie z e s d e.
zeventig, sevetig, telw.; z. voor het gebruik en de
funktie z est i g.
ss. sevetigmaol.
ss.-afl. sevetigjdih'ig.
afl. sevetiger, sevetigste.
zever, zeiver, m. = a) speeksel, nit de mond druipend: de - lop 'm langs z'ne mOnd, leep oet z'n moul;
b) gewawwel: wat 'ne - / verkoup neet zoe'ne-.
afl. zeivere (ww.).
zeveraar, zeivereer, m., -s = kwijlbaard; wauwelaar:
noe zuug deen awwe - ; huur dee - , dee zeiverkloos,
dee zeiverlap noe weer ins, 'r kin mer neet oetsjeije.
zeveren, zeivere, zw. = a) kwijlen; kwijlend zuigen:
't kinneke zeivert; heer heet doo op ligke te - tot iech
'n neus kroog wie 'ne sOkkerstek; b) dee heet miech
dao ligke te - euver ..• ; nog: 't zeiverl zoe get =
het motregent ss. zeiverklaos, -peer.
afl. zeivereer; gezeivers, gezeiver.

zeverklaas, zeiverklaos, m., -klaoze = zeverlap b.
zeverlap, zeiverlap, m., -Iappe = a) (dikwijls in de
verkl.) = slabbetje: doeg 't kinneke ze zeiverlepke
aon; b) zeveraar; z. voorbeeld aldaar.
zevesleger*, m., -s = zevenklapper: gein 6nnuzel
vuurwerrek van e paar sent, mer groete zOnne en
dikke-s.
I zieh, ziech, (zwakbetoond) zich, vnw. = a) wederkerend: ziech wasse, verdrinke, sjaome; b) weder-kerig: zich kloppe, houwe, roemele, zich de woerheitl
zegke; nog in wendingen als: 't sliep zich dao good =
men kan daar goed slapen; dat zeet, deit zich neet =,
dat zegt men niet, doet men niet; 't sjaars zich doo
lekker = men kan daar goed schaatsenrijden; die
kaarte zich get ooj = die kaarten heel wat.
II zieh*, z. z i c h t I en II.
I zieht, ziech of zich, v., ziechte, zichte = kleine
zeis: met 'n - 't kore aojsloon.
afi. ziechte, zichle (ww.).
II zieht, ziech of zich, o. = a) in de zegsw. op ziech
(of: zich) sjikke, loole k6mme = ter inzage; b) vertoon: te betaole op ziech; 'ne wissel betaolbaar, ach
doognoo ziech; c) uitzicht, zien: 't ziech is slech met
deenievel.
ziehtbaar, ziechbaar, bn., bw.: 't hoes is door denievel
neet - = te zien; - verlege = blijkbaar.
afl. ziechbaarheid; Onziechbaar.
ziehten, ziechte, ziechde, geziech (geziechde) = met
een zicht afslaan, afmaaien: 't kore mOs nog geziech
weurde; ook: zichte, zichde, gezich (gezichde).

I zeven,

ziechte

zie(-)*; zie*; ziech*, z. z e e ( -); z ij; z i chen
z i c h t I, II.
ziedaar, ziehier, zuug dao, zuug hijj, of: dao is.
hijj is.
Opm. In beide gevallen gwl. als twee woorden geschreven en zonder eenheidsaksent.
zieden, ongebr. Het oude woord voor A.N. zeepzieder is dan ook zeipsteuker, al is thans ook zeipzieder wei gebruikelijk; verg. z 0 u t z i e d e r.
z 0 u t s t 0 k e r.
ziehier, z. z i e d a a r.
ziek, ongebr.; steeds kraank; z. k ran k.
Vero. is zeek, o.i. alleen nog in zeekkop, z.a.
zieke, ongebr.; steeds kraanke; behalve in nieuwe ss.
en koppelingen als ziekejOns, ziekenoto enz.; maar:
kraankezaol; z. k ran k e.
ziekel*, z. s i k k e 1.
ziekelljk, ongebr.; steeds krenkelik, z.a.
ziekte, ongebr.; steeds krenkde; behalve in nieuwe
ss. als ziekteperses, ziekteverloj of in een syntaktische isolering als vallende ziekte; z. k ran k t e.
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ZIEL
ziel, ziel, v., -e, zielke = a) onstoffelijk deel v. d.
mens: bijj m'n - en zaoligheid; de zielen in 't

II ZIJ, ZIJDE

ziepoet = mnl. seepuut, eig. zeekikvors, rana
marina.
I zier, zier, v. of m., zierke = kleinigheid: 't k6s

vagevuur; heer is d'rop oet wie der duvel op 'n - ;
b) persoon, mens: dao waos gein levende - op straot
miech gein(e) - sjele.
te zien; 'n gooj -; 't is toch mer 'n errem -, noe ze
[zier; zierke] verg. z i e r* (== A.N. zeer II).
haore maan heet verlore; c) het voornaamste, de
Opm. zier is niet zeer gebruikelijk. A.N. invloed
werkende kracht: heer is de - van de vereiniging;
zal weI niet vreemd zijn aan het gebruik.
d) lichaam: dee heet miech doo op z'n - gekrege;
IIzier*, z. zeer II.
nog afkorting van bijj m'n ziel: m'n -, de Mbs
zilt, zif, v., zifte, zifke = zeef: door de - dven.
geliek = uitroep; geer maak miech, m'n - ; konfuis
zilten, zifte, zifde, gezif (gezifde) = eig. door een
zift laten gaan, zuiveren; overdr. scherp onder(1843); z. ook eng e 1.
ss. zielenherder; zielkunde, -zak; zielsangs, -verhuizoeken en vaneen scheiden: meel - ; dao zien wel
zing; Alderziele; kinderzielke.
twieMnderd leefMbbers, meh ze zullen iers gezif mote
weurde, veurtot de veurdrach weurd opgemaak.
ss.-afl. zielverkuiper of zieleverkuiper.
afl. zifting.
afl. zielemint; zieligheid.
zielement, zielemint, o. = lichaam: iemes op ze zigeuner, sigeunder, m., -s, sigeunderke: de beer m6s
geve, sloon; op ze - kriege.
op z'n zokke danse es de - z6ng: 0 li spande, 0 razki,
poezzi, beizi, beizi, som, som, som.
zieltogen, ongebr.; gwl. op sterreve ligke.
zielverkoper, ziel(e)verkuiper, m., -s = a) ronselaar
Opm. sigeunder wordt zeer dikwijls gespeld zigeunvan soldaten inz. van "Oosgengers": toen trok heer
der, al hoort men steeds si-.
S8. sigeunderskamp, -leve, -tr6p, -vrouw.
op 'ne gojen daag met 'ne - nao de Roofwach en
afl. sigeunderin of sigeunderse.
teikende veur d'n Dos; b) in verkl. borreltje: k6m
- zij, Enkelvoud.
Zjang, nog ei zielverkuiperke 1
zielzak, zielzak, m. = lichaam: op z'ne - kriege
onderwerpsv. zijj; (enigszins vero.) zie (met sleept.);
zwakbet. ze: zijj heet 't gedoon en neet heer; meh
enz.
ziemezeiker*, m., -s = zeur, zot: die aw -s van de
mevrouw bubbelt nog altied in Mor zellef gestrik
vreugere raod van Krejwinkel.
zjumperke, es zijj (of: zie) aon Lieske dink; heer wis
tot zie zouw goon; en zie ..... wat zag zijj? heet ze
zien, zien, zaog, gezeen (afw. ww.v. o.t.t. iech zeen,
mich leef? (sic! 1902).
diech zuus, heer zuut, geer zeet; geb. w. enkelv.
voorwerpsv. ze: iech Mb ze (of: hdor) gistere nog
zuuch, mv. zeet); in de meeste bet. v. h. A.N. o.a.
gezeen; iech hOb 't ze (of: haor) gistere al gegeve.
a) het niet blind zijn, het gezichtsvermogen hebMeervoud.
ben: ouge Mbbe en neet -; deen awwe mins is stekeonderwerpsv. m., v., 0., zijj; (enigszins vero.) zie
blind, heer zuut niks; b) waarnemen met het oog
(met sleept.); zwakbet. ze: veer woore op tied, meh
(eig. en fig.): zuug ins op d'n gerlozje, wie laat 't is;
zijj (of: zie) waore te laat; ze zien noe ouch noels toes.
iech zaog 't hoor doen; k6m venaovend ins zien nao eus
voorwerpsv. m., v., 0., ze: veer hObbe ze (of: hun)
nuij inriechting = kijken; dat zaog d'n dirrekteurneet
allemaol gezeen en ze (of: hun) toen de hand gegeve;
gere = was hem niet aangenaam; c) trachten: zuug
boe zien de steul? veer hObbe ze (nooit: hun) weggezat.
haor euver te hole; veer zulle 't - te kriege; d) een
Opm. Men hoort zijj nu eens met sleept., dan weer
zeker uitzicht hebben: wat zaog heer bleik, wie 'r van
de buro kwaom; de Vrietof zuut zwart van de luij;
met stoott.
e) uitzicht hebben: de kamer zuut op 't zuije;
I zij, zijde, zijj, v., zijjke = bekend weefsel: e
kleid van zwarte - ; sOOdags is ze altied in de f) betrekking hebben op: die waord - op diech;
gekleijd.
g) refl. omgang hebben met: nao dat affrOOt zien
[zij:j; zij:jke]
veer us neet mie met hun.
ss. zijjfebrik, -worrem; hallef-, haafzijj.
Opm. Verschillende vormen hebben evenals in het
afl. zijjechtig; zijje (bn.).
A.N. het karakter van tussenwerpsels b.v. zuuste
n zij, zijde, zijj, v., zijje, zijjke = a) grensvlak V. e.
(noe) wel = zie je (nu) wei; zuuste = zie je; zeder =
lichaam; overgangsgedeelte tussen voor- en achterziet u b.v. zeder (noe) medam! dat kleid steitu uch
kant: ze heet steke in de -; ze stOnte dao met de han
good; z. ook z i ens (tot), z i end e, z i e d a a r,
in de -; met d'n dege op -; 'n - spek = spek V. e.
z i e hie r.
der zijden van het varken; b) ruimte in de richting
ss. aon-, door-, in-, nao-, touw-, veurzien; z. ook de
van zij a: op - / op -I d'n tram dee kump veurvlg. lemmata.
bijj; op - goon veur de brouwerskaar; heer geit veur
afl. be-, verzien; geziech.
niemes op - = hij behoeft niemand als zijn meerziendag, zeendaag, m., -daog = kijkdag: z'n vrouw
dere te erkennen.
gOOg nao de - en deilde d'n oelslaag van 't dnderzeuk
Opm. Ais term in de meetkunde enz. gebruikt men
dalik met aon de maan.
onder invloed v.h. A.N. zijde b.v. de gelieke zijde
ziende, zeende, 1, bn.: blinne - make; toon woort heer
van 'nen drijjhook. In zeer veel gevallen gebruikt
- ; 2, m. -v., mv. = enkelv. - en blinne = iem.
men bij voorkeur kant i.p.v. zijj, b.v. A.N. iets van
die kan zien.
aIle zijden beschouwen, Ma. get van alle kante bezienderogen, zeenderouge, bw. = goed merkbaar:
kieke; A.N. dat is zijn zwakke zijde, Ma. dat is z'ne
't graas greujt haos - ; - geit de kraanke veroet.
zwake kant; A.N. hij staat aan onze zijde, Ma. heer
ziens (tot), zeens (tot): tot zeensl reep 'r nog en toen
steit aon euze kant; A.N. van Katholieke zijde, Ma.
waos 'r veur good eweeg.
van Kattelieke kant; A.N. alles van de goede zijde
zienswijs, zeenswijs, V. = mening: de algemein opvatten, Ma. alles van de goje kant opnumme enz.
waor; dit heet de redaksie verpliech Mor - in dees
[zij:j; zij:je; zij:jke]
peniebel affeer neet dnder steul of benk te steke.
ss. zijjkamer, -lijn, -moer, -rimer, -straot, -tak, -weeg;
ziepe*, ziepele*, Z. s ij pen, s ij pel e n.
bladzijj.
ziepoet*, m., -pu = elrits « duo Ellritze) kleine
afl. zijjelings.
(rivier)vis.
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ZIJDELINGS

IIZINKEN

zljdeUngs, zijjelings, bw. = van ter zijde, niet rechtstreeks: - betrokke bijj 't Jemiliesjendaol; met 'ne
-e blik keek heer eve nao hiWr.
[zij :jelings]

hoeg zijjes
zijden, zijje, 1, bn. = van, als van zijde: - zakdeukskes; dat hink aon e - driiiJdsje = daar bestaat
groot gevaar; 2, m., zijjes = hoge zijden hoed:
met de - (of: d'n hoege zijje) op.
[zijje; zijjes]
ziJgen, zijje, zijjde, gezijjd = zeven van vloeistoffen;
z. zijj baor*.
zljjbaor*, v., -e = vergiettest,zeef:doegdespinnazje
door de-.
zijjstarn zijg- van zijgen (Ma. zijje) = Ideinzen.

<

'n zijjbaor

= enkelv. = wijfjesvogel inz. wijfjesduif: de roeje sjiJllever waor iers gepaard met 'n
zelleverkleurige - .
[zijje]
II zijje*, z. z ij d e, z ij den; z ij gen.
I zijn, zien, waos of waor of wier (dit laatste vero.
of "boers", als conjunctief) gewees en geweze (afw.
ww.v. o.t.t. iech bin, diech bis, heer is, veer zien
(soms: ziene), geer zeet, zijj zien (soms: ziene); geb.
w. enkelv. bis, mv. zeet); in bijna aIle bet. v. h.
A.N. a) zelfst. WW.: dao is 'ne God, 'nen hiemel en
'n hel = bestaat; dao is 'n rechveerdigheid; dao is
gei geld mie = is niet meer aanwezig; dao waos ins
'ne keuning = leefde; b) koppelww.: dat gebouw is
't stadhoes; heer is perJester; dat is wmeke; dat
wier (neet) good; dat wier viiiJl tied verlore (1887);
c) hulpww.: heer isnao hoes gegaange.
Opm. Het tegenwoordig deelwoord kent drie vormen zijnde, ziende, zeende. De twee laatste zijn het
gebruikelijkste.
II zijn, zien, bez. vnw. 3de ps. a) bijv.: ziene stek,
zien vrouw, zie keend, zien awwers; in verzwakte
vorm: z'ne stek, z'n vrouw, ze keend, z'n awwers;
b)zelfst. dezijne, dezijn, 'tzijnt (nl. kind, deel, enz.).
Opm. Voor de qnverbogen vorm zie geldt hetzelfde
als voor mie (z. de opm. bij mijn III). De niet gediftongeerde vormen hebben gwl. sleept., de gediftongeerde stoott.
ss. zienenthave, -halve, ,wege; zienerzijds.
zljpelen, zijpen; zijver(-)*, z. s ij pel e n, s ij pen;
z eve r ( - ).
zllt, ongebr.; vervangen o.a. door gezaajte, zaajtechtig; A.N. ziIte tranen; gwl. Ma. heite traone.
zllver, zellever, o. = a) bekend metaal; ,voorwerpen
van dit metaal: 'ne sigarettekoker van - ; spreke is
I zijje*, v., mv.

- , zwiege is goud; kaajvleis, zoe blaank wie - ; ze
. hiJbbe 't - ingemetseld in de kelder = ziIveren voorwerpen; betaol met - , neet met pepier = zilvermunt; b) zilverwitte Ideur: 'ne zellevere knievel oj
'ne knievel van - ; zellevere haore oj haore van - .
ss. zelleverdraod, -geld, -kleur, -mijn, -smeed, -stiJk,
-wit, -werrek, -zand; naomaakzellever.
afl. zelleverechtig, zelleVerig; zellevere (bn.).
zllveren, zeIlevere, bn. = a) van, als van ziIver: 'n -,
gerlozje, e - potloed, 'ne -lepel enz.; 'ne - knievel
= zilverIdeurig; b) vijf en twintig jaar: ze vierde de
- broeloJ, ze - Jies es veurzitter.
zin, zin, m. (sporadisch v.), zinne, zinneke; in de
meeste bet. V. h. A.N. o.a. a) zintuig: verstand,
gevoel, gedachte: vieJ zinne heet de mins, meh bijj
sommige luij is ein van de vii! koJJiewater hole; dat
kaommiechin de-; van -(s) (of: zinne) zien = van
plan; b) mening, zienswijze: ein, vereind van trokke ver de kaJJeesin; c) trek, lust: dao hiJb iechnoe
gaar geine - in; dee maan is neet hiWre - ; eder z'ne
- ; 't ging neet nao z'ne - ; niemes kint 't ederein nao
de - make; d) betekenis: wat is noe d'n eigelike van dat woard? iech snap de - dao neet vaan; in
zeke'Te - heet heer geliek; e) spraakk. 't 6nderwerrep
van de - ; dee Latijnse - kin iech neet veTtaole; Z.
ook win d, e n i g s z ins, gee n s z ins.
[zin; zi:nne; zi:nneke]
ss. zin(s)bouw; zin(s)deil; zinnebeeld(ig).
afl. zinnelik(heid); zinnigheid.
zlndelijk, zindelik, niet zeer gebruikelijk; gewoner is
propel, proper. Hetzelfde geldt voor zindelijkheid;
z. pro per, pro per h e i d.
zlngen, zinge, z6ng, gez6nge (afw. WW.V. o.t.t. heer,
geer zink; geb. W. mv. zink) = a) met de stem op
muzikale wijze iets laten horen: - '/Lie 'n liester; en
toen z6nge ze allemaol: HeTTemans z'n kooj is doed;
venaovend zink de Lauwer; 't zink hijj gemekelik =
er is een goede akoestiek; b) door zingen in een
bepaalde toestand brengen: 't kinneke in slaop - ;
refl. zich heis - ; c) van vogels: op muzikale wijze
geluid geven: de veugelkes z6nge, de zOO die sjeen.
zinge en gez6nge hebben sleept.; z6ng, z6nge stoott.;
verg. z ink e n; de vormen iech zing, diech zings
heer zink en de geb. w. enkelv. en mv. zing en
zink hebben stoott.
SS. oet-, veurzinge.
afl. bezinge; gezings, gezing.
zingmis, zingmes, v., -messe of zingende mes = mis,
waarin gezongen wordt, geen leesmis: in de - van
tien ore hiJbbe ze slech gez6nge, veural de gloria leek
niJTTeges nao •. '
zlnk, zink, m. en O. = bekend metaaI: - in plate; de
- van 't daak moot nudig vemuijd weurde.
[zink]
ss. zinkJiejuulke, -wit.
afl. zinke (bn.); verzinke (ww.).
I zlnken, zinke, bn. = van zink: e zinke daak; 'ne kop = dubbel schot om de lineaire uitzetting van
zink op te vangen.
[zinke]
II zinken, zinke, z6nk, gez6nke = eig. zakken; omlaag, naar de diepte gaan: 't sjeep is bijj de twiede
errek gez6nke; in de m6dder - tot aon z'n kneeje;
fig. de maan is deep gez6nke = heeft een moreel
laag peiI bereikt; es me in 't water :rink, dan zi:nk
sleept.; me neet.
zinke (z6nk,z6nke, gez6nke) heeft in aIle vormen
sleept.; verg. z i n gen.
SS. zinkpot, -stiJk.
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ZOEJ'"

ZINKING
zinking, zinking, v., -e (enigszins vero.) = kouw,
verkoudheid.
Opm. Gebruikelijk is ook weI (kaw) verhitsing.
zlnloos, gwl. omschreven; A.N. dat is zinloos, Ma.
dat heet geine zin.
zinneloos, zinneloes, bn., bw.; niet zeer gebr.; gwl.
gek. Hetzelfde geldt voor zinneloesheid.
zinnigheid, zinnigheid, v. = trek, lust, verlangen
naar: - in get, in iemes kriege, hObbe; gebruikelijker is zjeniejigheid, z.a.
zinspelen, zinspeuIe, zinspaolde, gezinspaold = op
iets doelen, iets bedektelijk aanduiden: wie iech
ouch mer evekes zinsptWlde op ze vreuger angazjemint, woort heer zoe giftig, tot 'r de kamer oetleep.
afl. zinspeuling.
zit, zit, m. of v., zitte, zitsje = a) het zitten, zittijd:
dat is 'ne lange (of: 'n lang) - van Amsterdam tot
Bazel in 'nen oto; b) inz. in verkl. zitplaats: op de
berreg zien aordige zitsjes, me huurt get meziek en
zuut get luij.
zitten, zitte, zaot, gezete; in de meeste bet. v. h. A.N.
o.a. a) gezeten zijn, niet staan, niet liggen: op 'n
bank, 'ne stool, e peerd, in 'ne zedeleer, op de sjoet -;
blief - ; gaot zitte en bliff dao neet stoon; b) zich
bevinden, zijn: boe zitste toch tegeswoordig? iech zit
al e jaor in Amerika; in de gevangenis - ; c) in de
gevangenis zitten: heer heet al e jaor gezete; d) passen, kleden, staan: dat pak zit good; e) lid v. d.
gemeenteraad, kamer enz. zijn: heer zit al jaore in
de Raod en in de Kamer; nog: iemes laote - = verlaten, in de steek laten; e jaor blieve - = een klas
doebleren; dao zit niks aanders op = er is niets
anders aan te doen; dat leet heer neet op zich - =
verdroeg hij niet; dao zit 't 'm in = dat is het jui8t;
ze - weer te vreigele = bezig zijn met.
S8. zitbad, -baank, -daag, -kamer, -plaots, -vleis;
aon-, door-, in-, oet-, veurzitte.
afl. zitting.
ziUing, zitting, v., -e, zittingske = a) deel v. e. stoel
enz. waarop men zit; het bekleedsel van de zitplaats: de - is verslete; 'n rete -; b) vergadering:
de - van de gemeinteraod begint um drijj ore;
c) zittingstijd, -jaar: de - van de Kamers van
1945-1946; nog: - hawwe = vergaderen, of: als
ambtenaar gelegenheid geven om mensen te woord
te staan; - hObbe, numme in de Kamer = lid
zijn, worden.
ss. zittingsjaor, -tied; kamer-, raods-, stoolzitting.
afl. zitting.

'n zjat
zj"', z. onder j of g b.v. zjewiel onder juweel, zjabbo,
zjersee onder jabot, jersey, zjustemint onder juistement, zjielee onder gilet, zjimnas(tiek) onder gymnas(tiek) en verder hier beneden.
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zjartel"', v., -s of zjarteIle
fro jarretelle = kousophouder: ein - is losgegaange.
zjat*, v., zjatte = fro jatte = grote kop zonder oor:
de ein - koffie nao de ander slogen de moosmakke
nao binne.

nog 'n zjat
zjedo en zjido"', m., zje- of zjidoos = fro jet d'eau,
weldorpeI: de - aon 'n vinster deent um 't water te
laote wegloupe. (zje- = zja-).
zjeh*, m. <fro jais = git.
zjelatlen"', z. gel a tin e.
zjeniejigheld*, v. = zinnigheid, trek: heer had - in
't veurstel um de winkel euver te numme.
zje(r)lap*; zjeraniom*, z. jalappe; geranium.
zjerremeij*, in de zegsw. 't keend sptWlt op de - =
huilt.
zjerremeij <fro Jeremie; verg. jeremil!ren.
zjezjip*, z. j u j u b e.
zjiem*, m.: de dikke - of de zjiem-zjiem = de
Turkse trom.
zjokries*; zju; zjus*; zjuusj*, zjuzjere*, z. j 0c r iss e; jus; j u i s t; jug e, jug ere n.
zo, zoe, 1, bw. = a) aldus: doeg 't - en neet aandersj
b) dadelijk: iech k6m -; c) in die mate, even: 't is
- groct, drijj meter; - groet wie z'ne pa; verder nog
in de meeste bet. v. h. A.N.: - get is 6ngepermitteerd; good - ; wie - = hoe zo? - wie - = in
alle geval; iech zag 't - mer z6nder einige bedoeling;
'tis - = de waarheid; 2, two = a) inleidend woord:
- , en noe nog 'ne perreplu; b) uitroep van voldaanheid, van vermaak, leed: - , noe hOb iech diech te
pakke; c) half vragend, half verwonderd: heer heet
geteikend veur d'n Dos! - -; 3, vgw. van voorwaarde: - 't meugelik is, k6m get vreuger.
S8. z. de vlg. lemmata; verder zoemedein.
zoal, zoeal, bw.: wat hiibste - te vertelle = onder
meer?
zoals, wie, vgw.: doeg wie de broor; doeg wieste wels.
Opm. Sporadisch hoort men ook zoewie of met
beide delen zelfst. en zonder eenheidsaccent zoe
wie (of: zoe es).
zlich(-)*, z. zuch(-).
zodanig, zoedaonig, 1, bepaling aank. vnw.: - plezeer hadde veer nog neet gehad; iech bin lid en es hiib iech touwgaank; 2, bw.: 't waos - kaajd, tot de
Jeker haaf bevroor.
zodat, 1, zoedat, vgw.: 't beg6s te regene, zoedat (of:
zoetot) veer kletsnaat woorte; 2, zoetot, vgw.
zode; zodra, ongebr.; z. g roe z e*; zoe g a w*.
zoedel*, = inzet bij speI (Jaspar); ook in de ons
opgegeven uitdr. ziirreg, totste aon d'ne zoedel kums
= zorg, dat je je deel van iets krijgt, je beloning.
zoegaw (es)*, 1, vgw. = zodra: - (es) iech klaor bin,
k6m iech; 2, bw. k6m - (es) meugelik.
zoegeliek*, bw. = a) aanstonds: heer kump - j
b) daareven: - waos heer nog hijj.
zoej*, z. zoo i, zoo j* en z u u r.

ZOEK
zoek, zeuk, bw.: m'n piep is - (geraak) = kwijt,
weg, niet te vinden; op - goon nao 'n gooj vrouw =
met zoeken beginnen; op - zien = met zoeken
bezig zijn.
ss. zeukbringe, -rake.
zoek(-)*, z. z u i g ( - ).
zoeken, zeuke, zeukde en zoch; gezeuk en gezoch
(gezeukde, gezochde) = a) trachten te vinden wat
verloren is: heer zeukde nao 't sjruifke dat gevalle
waor; iech zeuk miech gek nao m'ne roezekrans;
b) trachten te verkrijgen: mevrouw, iech gaon hijj
weg, iech zeuk miech 'ne nuijen deena; zeukste (nao)
'n vrouw? heer zeuk met ederein ruizing = maakt;
'ne jOnge mins met 'n poziesie is zier gezeuk; nog: dat
had iech neet achter 'm gezeuk = van hem gedacht,
verwacht.
ss. zeukleech (gewoon is ook zoekleech); aon-, oet-.
afl. zeuker; gezeuks, gezeuk; be-, verzeuke.
zoel, ongebr.; soms vervangen door zach, zeut.
zoemedein*, z. zorn e tee n.
zoen, zoenen, ongebr.; z. p u u n*, pun e*.
zoep(-)*, z. z u i P ( -) en de vlg.lemmata.
zoepes*, o. = drinken: get - hObbe = te drinken.
zoepes = genitief v. h. gesubstantiveerde zoepe,
verg. s t 0 k e s.
zoepesbekske*, 0., -s = drinkbakje in vogelkooien:
dao is gei water mie in 't - en gei VOOT in 't VOOTbekske; spott. heer nump zich 'n dropke oet ze - =
hij neemt een slokje.
zoepete*, o. = waterige kost: eet dat zellef, dat -los
iech neet; spreek uit zoep-eete, k1emt. op zoep-.
zoepknievel*, m., in de zegsw. dee heet 'ne - =
houdt van drinken.
zoer(-)*, z. z u u r ( - ).
zoet, zeut, I, bn., bw. = in het a1gemeen, tegenstelling van zuur, zout, bitter: a) aangenaam voor
de smaak: deze smaak teweegbrengend: 'ne --e
smaak; zeuten honing; 'ne zeuten appel; b) aangenaam voor het gehoor, de reuk, het gevoel, het
gemoed: die meziek is miech get te - ; Mestreechter
spraok, doe --e taol; 'ne -e reuk; -e druim; --e
waOTdsjes; verg. i erne u jet i g* en z. ook
b roo d j e en in val; 2,0.: 'tzeut (of: zeute) van
zeuthout, van die taol.
Opm. zeut heeft soms een ietwat ong. bijbet. n.l.
van ie zoet o.a. ook in het gesubstantiveerde: 't is
zoe'n zeute, 't is zoe'ne zeute = flauw-zoet, zoetsappigiem.
ss. zeutklinkend, -smakend, -water; honing-, s6kkerzeut; z. ook z e u t g e z a a j t e*.
afl. zeuiechtig; zeutheid, zeutigheid; zeutig; zeuterd
(= 'ne zeute).
zoetekauw, ongebr.; soms te vervangen door sn6pkies, dat echter een ruimere bet. dan "liefhebber
van zoetigheden" heeft.
zoetelaar(ster), ongebr.; steeds marketenterse.
zoetheid, zeutheid, v. = het zoet zijn, het zoet: devan de sacherien is groeter wie die van s6kker; de van die waord bleef 'm bijj; verg. zoe t i g h e i d.
zoethout, zeuthout, 0.: - en johannisbroed k6s me
bijj de drogiste kriege; in dat winkelke op de merret
verkochte ze - en zoermoos, knapkeuk, potkies en
mosterd, huive en perrepluus.
zoetig, zeutig, bn., bw. = min of meer zoet: 't smaak
get-.
afl. zeutigheid.
zoetfgfiefd, zeutigheid, v., zeutighede = a) het zoet
zijn, zoetheid: de - van dee witte Franse wien
smaak good bijj de ves; b) hetgeen een zoete smaak

Z6MPETIG*
eig. en fig. te weegbrengt: alderleij zeutighede stOnten op taofel = snoepgoed, lekkers; de meidskes
altied get zeutighede zegke, waos zien meneer.
zoetjes, zeutsjes en zeutekes, bw.: mer zeutsjes aon =
langzaam, voorzichtig aan.
zoetsappig(heid), ongebr.; z. zoe t, opm. en
b 10m z e u t* (A.N. bloemzoet).
zo-even, zoe-eve, bw. = zo pas: -spraok iech 'mnoll
zog, ongebr.; vervangen o.a. door mellek.
zogen, ongebr.; gwl. de boors geve; noerere.
zogenaamd, -genoemd, -gezegd, zoegenaomp, -geneump, -gezag; I, bn.: de zoegenaomde Pa BOnk;
2, bw. dat werrek is zoegenaomp aof = a) wordt "af"
genoemd, maar is het niet; b) zo goed a1s, bijna.
zok(-)*, z. so k en de hieronder vlg.lemmata.
zokke*, zokde, gezok = zeuren, zaniken: lik toch
neet te - dao-euver.
afl. zokker(d); gezoks, gezok.
zokker(d)*, m., zokkers = zeurkous, zanik: trek
diech niks aon van dat gezoks van deen awwen - .
zokketig*, bn., bw. = zeurderig: dee vertelt alles eve
- ; dee --e kerel kin iech neet aonhure.
zolang, zoelang, I, vgw.: iech blijf diech dankbaar, (es) iech leef; 2, bw.: let diech - op de kinder =
intussen; 't is mer veur - = voorlopig.
zolder, zolder, m., Os, zOlderke = boven op - ; de
ganse ravazje van kinder wouwe ze neet op - hObbe;
't peperre zOlderke = onsterke vloer, zwak ijs inz.
vochtig gedeelte der voormalige K6mpe.
ss. zolderdeur, -kamer, -trap, -vinster; achter-, graon-,
huij-, veuTZolder.
zoldering,
zoldering, v., -e; gebruikelijker is
plaff6ng.
zolen, ongebr.; z. 1 a p pen en h a I v e z 0 len.
zomen, zuime, zuimde, gezuimp (gezuimde) = omboorden: gezuimde en Ongezuimde handdeuk; de z6n
die zink en zuimp met goud de berreg; 't werrek is
veerdig, op 't - nao = het varken is op een oor
nagevild.
zomer, zomer, m., -s, zeumerke: dat waos 'nen druge
- ; des zomers, 's-zomers (of: somers); dat is miech e
zeumerke = mooie zomer, ir. natte, koude zomer;
de - is wel begOnne, meh veer hObbe nog geine - =
de warmte, het mooie weer, dat men in de zomer
verwacht.
ss. zomeraovend, -daag, -deens, -huiske, -kleijer,
-maond enz.; awwewieverzomer, sint(e)-urzelszomer.
afl. zomerechtig; zomers; zomere.
zomerdriioj*, my. = herfstdraden, z.a.
zomeren, zomere = zomer, warmer worden: 't begint
eindelik te - .
zomerhuisje, zomerhuiske, 0., -s = tuinhuisje, prieeltje: saoves zaote ver altiedin 't-.
zometeen, zoemedein of zoemedein (-me- = -mao),
bw. = dadelijk, aanstonds: iech k6m - ; pas opt
- velste nog.
zometig*, zomig*, bn., bw. = a) van grond = vochtig- week: de terreine bijj Geusselt zien e vetske te
zometig, defoetballers zolle dao in wegzinke; zeet hdOT
(nl. van de overstromende Maas) gebit (sic! men
verwacht gebeet) zich sloon in 't zomig land (Jaspar);
b) van vlees: mals: e zomig bOsstokske van 'nen dikke
blaanke, rcep Katsjimboe; c) lekker, zacht: 't bijjkc
zoek 't zomig saap oet 't ope hertsje van de bl6m.
zomig, verwant met (honing)zeem?
zompetig* en zompig, bn. = moerassig: de weije zien
nog - door 't hoeg water.
z6mpetig, z6mpig = duo sumpfig; Schu. zomp
moeras, lage vochtige plaats.
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ZON
zon, zon, v., zonne, zunneke = a) het hemellichaam:
hlijj sjijnt de - op 't oojd MestTeech; de - geit op,
geit Onder; de - kump nog mer pas hove d'n inder
oetloere: b) afbeelding der zon; vuurwerk in de
vorm v. e. zon: dee winkel Mdde "In de ZOn",
vreuger waos dao 'n oethangbord met'n - d'rop: gein
Onnuzel vuurweTTek van e paar sent, mer groete z6nne
en dikke zeveslegers: c) zonlicht, zonnewarmte,
-stralen: die plante mage neet te viiiJl - hObbe: d'n
hielen daag in de - zitte: nog: in 't zunneke gezat
weurde, of iemes in 't zunneke zette = in 't ootje
worden geplaatst, plaatsen, of: geprezen worden,
prijzen; z. ook s c h 0 u w I.
ss. z6n(nen)hood: z6nnebad. -bIOm, -brei, -klaor, -leech
(of: z6nleech), -steek, -stmol, -weTTemde, -wijzer;
zOnsopgoonk, -Ondergoonk, -verduustering, rege-, waterz6n enz.
af!. z6nnig.
zondaar, zondaar, m., -s of zondare: veer eTTem zOndare, reep de paoter, hObbe Slivvenier zoenudig.
af!. z6ndares.
zondag, zondag, m., zondage: op 'ne - ; des zOndags, 's-zOndags (of: s6ndags): e - kOm iech =
aanstaande zondag; 't z6ndags = elke zondag.
ss. zondagmiJTTege, -middag, -aovend, of: zOndaggemiJTTege, -middag, z6ndaggenaovend; z6ndags-, gwl.
sOndagskos, -pak, -preek, -ros, -ruter, -sjaol, -weer
(z. v r ij d a g s wee r); Paos-, vastelaovensz6ndag.
zondags, sondags en zondags, bn., bw. = op zondag; elke zondag: z6ndagse kleijer; sOndags zien
gein bOsse; op ze (of: z'n) sOndags (gekleijd) zien =
in zondagse kleren.
zonde, zun, v., mv. = enkelv. = vrijwillige overtreding van Goddelijke of kerkelijke wetten: vloke
is - ; 'n - dDen: z'n - beechte: bij uitbr. 't is - (of:
zun enjoomer, of: zun en sjan) van dat sjoen plein =
diep te betreuren.
ss. zOndebok, z6ndeval (uit kerkelijke taal), maar
doedzun, errefzun; z. echter z 0 n d v I 0 e d.
ail. z6ndig(heid).
zonder, zonder, vz. = niet in het bezit van; buiten;
niet met: - werrek zien: - geld kin me niks doen;
en dat alles - hiiOm dao in te kinne: binne - kloppe!
ss. zOnderdat, -tot.
zonderJing, zonderling, 1, bn., bw. = vreemd,
vreemdsoortig: toen deeg 'r miech e - verhool van
'nen inbreker; wat deit heer toch - : 2, m., -e = een
vreemd, zonderling iemand: deen awwe, dat is 'ne - .
af!. zOnderlingheid.
Opm. zonderling 1 dikwijls vervangen door raar,
kuurjeus: z6nderling 2 door orizjineel.
zondig, zundig (niet zeer gebr.) of zondig (onder invloed van kerkelijke taal), bn., bw.
Opm. Men spreekt gwI. van verkierde, slechte gedachte enz. Dit aIles geldt ook voor zundigheid, zOndigheid: zundige, z6ndige (gwI. verkierd, koed, zun doen).
zondigen, z. opm. z 0 n dig.
zondvloed, zund- of zondvlood, m.: wie de - kwaom
had Noach z'n eTTek klaor: dat kadOtske is nog van
veur de - = zeer ouderwets.
zon- en feestdagen, zon- en fiesdaog, mv.: op rijje gein bOsse veur ellef ore.
zonnebloem, zonblom, v., -blomme = eig. e paar
zOnblOmme in d'n hoof is altied aordig; overdr. gezond uitziend kind: 't j6ngste is e kleisper dink, meh
't twiede is 'n - .
zannill, zonnig, bn. = door de zon beschenen, niet
schaduwrijk: 'ne zOnnigen hoof; 'ne z6nnigen daag;
bij verg. prettig, vrolijk: e - karakter.
520

ZOUTLOOS
zoolldier, zoogdier, 0., -e; uit het A.N. overgenomen
en als zodanig aangevoeld.
zoogster, ongebr. z. min.
zooi, zooj, v., zoojtsje; uit het A.N. overgenomen: 't
is mich e zoojtsje (of: 'n zooj) = rotboel; min volkje.
ss. rotzooj.
zooj* of zoej*, v. = naam van kleine watertjes, soms
als eigennaam: d'n Eker met dee z'n haaf breurke, de
Zooj.
Opm. In de bet. van zuur, oprisping steeds zoej;
z. z u u r 2.
zool, ongebr.; z. I a p.
zoom, zoum, m., zuim, zuimke = a) omgeslagen en
vastgemaakte rand v. kledingstukken enz.: de van 't kleid is gaans door: 'ne valse - ; de naolje hove
de - hObbe = de eerste moeilijkheden hebben overwonnen; b) rand, boord, oever: oon de - van de
stad woene; boe me krOnkelend de Moos zuut speule
langs de rieke, breije - .
[zoum; zui:m; zui:mke]
afl. zoume (ww.).
zoon, zoon, m., zaons, zaonsje = jongen, knaap met
betrekking tot de ouders: twie ztions van hiiom zien
geistelik gewoorde; 't is de - van z'ne pa = hij verloochent z'n afkomst niet; ze is bevalle van 'ne jOnge
- = kind v. h. mannelijk geslacht.
[z60n; zao:ns; zao:nsje]
ss. klein-, sjoenzoon: z. ook d u imp j e.
zorg, zorreg, v., -e = a) zorgvuldige aandacht: dat
weTTek is met - gemaak; b) liefderijke bezorgdheid:
gein - veur z'n gezOndheid hObbe; c) ongerustheid,
kommer: maak dich mer gein - dao-euver; op zijj
metalle (of: met de) - ; d) leuningstoel, "zedeleer":
zet diech in de - en steek d'n piep op.
ss. kopzoTTeg.
af!. zOTTegeloes; zorregzaom; zorregelik: zorregvoldig
(heid).
zorllen, zorrege, zorregde, gezorreg (gezorregde) =
a) zorg dragen, waken voor: heer zOTTeg mer veur
d'n awwen daag: wee zal veur 't ete -? veur kole zal
gezorreg weurde: zOTTeg, totste neet te loot kuma;
b) letten op, toezicht houden: iech moot even oetgoon, zOTTeg diech middelerwijl veur de kinder.
ail. be-, verzoTTege.
zot(-), ongebr.; z. g e k ( - ).
zouaaf, zwaaf, m., zwave = a) Franse soldaat, oorspr. in N. Mrika: eine kaptein van de zwave woort
oetgewisseld tege twie lutenants; b) pauselijke soldaat
van Pius IX: dan vertelde de zwave wie d'n Hellige
Vader Pius IX zoe "minnelik" met z'n zwave in 't
Mestreechs e prtiotsje maakde euver 't weer.
zoum*, z. zoo m.
zont, zaajt, 1, o. = bepaalde scheikundige verbinding inz. keukenzout: dao is gei - in de sop: hej
Herremans z'n kooj in 't - gelag, dan woor ze neet
bedoTTeve: wie iech die mop huurde, zag iech: heh
wie flaw! meh zijj dalik d'rop: doeg dan get - debijj;
'ne zak -met iemes hObbe gegete = lang met iem. zijn
omgegaan en hem goed kennen; 2, bn. = gezouten
in de zegsw.: zoe - wie bremo
S8. zaajt/ebrik, -lepelke, -mijn, -pileer, -water, -zak;
keukezaajt.
ss.-af!. zoojtsteuker(ijj).
afl. zaajtechtig; zaajt(e)loes.
zouten, zaajte, zaajtde, gezaajte = met zout toebereiden; pekelen: 't vleis /link - ; 'ne gezaajten hiering.
zontIoos, zaajtloes, bn.: - ete maag de kraanke hObbe
= zonder zout; overdr. gwI. zaajteloes: zaajteloeze
grappe.

ZULLEN

ZOUTSTOKER
zoutstoker, zaajtsteuker, m., -s = zoutzieder: de-s

en de zeipsteukers huurde tot ei gUde.
zoutvaatje, zaajtveetsje, 0., -s = bakje voor zout:

dao is gei zaajt mie in 't -.
zoutzleder, z. z 0 u t s t 0 k e r.
zoveel, zoevaol, telw. (met Idemt. op zoe- of op
-vaOl): zoevMlluij zien gestorreve; zoeviWl te beter =
des te beter; dat sjeelt allied - = is a1tijd iets; - is
zeker = dat is in aIle geval zeker; d'n trein van ach
are - = aeht uur en zoveel minuten; - geef iech
neet d'rum = het kan me niet veel sehelen; iech
bin doo - es hoesknech = zo iets a1s.

afI. zoevMZste.
zover(re), I, zoeveer en zoevere, I, bw.: veer zien 't
zoeveer (of: in zoevere) eins gewoorde= in dit opzieht; 2, vgw.: (veur) zoeveer (of: zoevere) iech weit,

is 't hoes verkoch.
2, zoewied, I, bw.: - zien veer noe; - 't aug reik,
allemaol water; 2, vgw.: (veur) zoewied iech weit,

zuijclc*, zuijelde, gezuijeld = morsen, knoeien bij
het eten. Het woord is o.i. niet meer in gebniik,
weI de afI. verzuijele z.a.
zuil, zuil, v., -e, zuilke = koIom: e beeld bove op de-.
Opm. Gebruikelijker is o.i. pileer.
ss. zuilegalerijj.
zuimc*, z. z 0 men.
zuiuig, zuinig, bn., bw. = a) spaarzaam; ong. karig:
'n --e hoesvrouw; veer mote mer get zuiniger goon

leve; heer is altied zoe - met z'n sigare en nog zuiniger met z'n wdiird; b) snip, sneu: Pieke keek - op
z'n neus, wie heer dat hoart; nog: en neet - ouch =
en flink ook! en of!
afl. zuinigheid; zuinigskes.
zuip, zoep, m.: oonde -zien = aan de drank.
zuipcn, zoepe, zoop, gezope (afw. ww.v. o.t.t. dieeh
zups, heer zup, geer zap; geb. W. my. zap) =
a) drinken van dieren; min. van mensen: 't peerd

Opm. In eig.. zin a1s bw. gwl. zoewied.
zowat, zoeget, bw. = ten naaste bij: wiev(i{J1 verdeen-

moot get -; zek menneke, de drinks geinen tee, de
zups; heer zup wie e look = overmatig; b) overmatig a1koholisehe dranken gebruiken:foj,foj, wat
hObbe die deen aovend gezope I ze -wie de Tempeleers.

ste - per daag? dat is - 'n haaf oar loupe.
evenzeer: heer - wie z'n
. iriJJwers voolte sich zier tege de kup gestoete.
zozeer, zoezier, bw.: heer deit 't neet - um 't geld, es
wei um de ier.

[z6epe, z~op, gezope]; de boven vermelde sfw. WW.
hebben stoott.
sS. Z. ook onder zoep( -); zoeppartijj; oetzoepe.
afl. zoeper, zoeperijj; sich bezoepe; (sich) verzoepe.
zuiplap, zoeplap, m., -lep of -lappe: vreuger woos heer

zuetit,zOch, I, m., zOchte, zachske = diepe uitaderning, vergezeld van enig geruis; verzuehting:

'nen oppassende mins, meh nao d'n doed van z'n
vrouw is 't 'ne - gewoarde.
sfl. zoeplapperijj.
zuivcl, zuivelproduktcn, ongebr.; gwi. mellekerijj;

is de. zaak nae in orde.

zowel, zoewel, vgw. =

ze leet 'nen depe - en zag wen; me hourt d'n eine nao d'n andere; 2, V. = verlangen, lust, begeerte:
'n - noo ier en geld; 'n - noo verandering; in 88.
dikwijls: ziekte, b.v. waterziJch, bleikzoch.
88. bleik-, draank-, ier-, waterzoch.
afI. ziJchte (ww.).
zllchtcn, zOchte, zoehde, gezOch (gezoehde) = een
zueht, zuehten laten: heer ziJchde ins deep en spraok;
wee zouw dan neet -? Wikske sjreef al mer ziJchtentere 'n 3 en andervroog wijjer.
zuid, zuid, bw.: de wind is -.
88.

zuidkant, -pool, -vroeh.

sfl. zuidelik.
zuiden, zuije, 0.: de wind kump oet 't -; 't -

van eus

land.
ss. zuijewind.
zuigdot, ongebr.; z. 1 a t s j*.
zuigcling, ongebr.; omsehreven met zoekend keend
b.v. die e zoekend keend hadde, vrogen altied meUek
van dezellefde kooj, of hun keend e kaafwoor; Z. ook
1 a t s j e r*, pia t ( k e e n d*).
zuigcn, zoeke, zoekde en zook, gezoke = a) met de
lippen naar zieh toe halen: 't saap oet de vrfJch, 't

merreg oct 't kneukske -; up z'n vingers -; opins
dao heet miech de koejOng m'n neus te pakke en begos
doo-op te -; Z. ook d u i m en z u i g e Ii n g;
b) langzaam in zieh opnemen: de losse grand zoek 't
water dalik op; c) naar zieh toetrekken, vasthouden: 't trekleer zoek neet genog; z. ook 1 at s j e*.
Op~. In de uitdrukking orreges gezoge en getoge zien
= ergens geboren en groot gebraeht, is gezoge weI
rijmnood.
ss. zoekpomp; oetzoeke.

afI.zuker.
zuiger, zuker, m., -S; inz. in ss. blood-*, grOndzuker*,
z.a. maar stofzuiger.
zuigleer, Z. t r e k 1 e e r.
zuigmachinc, zoekmesjien, 0., -e: 't -, dat zal ze

ramplassere.
zuigspcen,

Z.

I at s j*.

V.

z. melkerij.
zuivcr, zuver, bn., bw.; zuverder, zuverste = a) zonder bijmengsels; niet vermengd; helder, Idaar: wol; --e katoen; - water; dat is geine --e koffie =
dat is niet geheel te vertrouwen; b) schoon, zindelijk: de Mbs gein - han, gaank ze iers wasse; de sjeun

zien noe - ; 'ne zuveren handdook, 'ne zuvere zakdook; -lakes oplegke; c) zonder schuld: heer had e
- gewete en hoofde zich niks te verwiete; d) niets
dan, louter: dat waos - wins; e) niet vals: z'n stum
is nog get zwaak, meh 'r zink :-.
.
afl. zuverigheid, zuverheid; Onzuver; zuvere (ww.).
zuiveren, zuvere, zw. = zuiver maken, reinigen gwl.
fig.: 't land moot gezuverd weurde van de verraojer8;
dat anderzeuk heet 'm van alle verdinking gezuverd;
veerse greuntes ete zuvert (of: verzuvert) 't blood; dat

anweer zuvert de loch.
afl. zuvereer; zuvering; verzuvere.
zuiverheid, zuverigheid en zuverheid, v. = het zuiver zijn; de zuverigheid van die lakes leet nag al get

te wunsen euver; zuverheid van bedoeling.
zuiverlng, zuvering, v. = hetzuivermaken:de-van

degemeinteraode en de amtenere; veur de -van 'tblood.
ss. zuveringseid, -zaajt.
zulk; zulks, ongebr.; gwl. zoe-ein(e), zoc'n(e); zoeget
b. V. A.N. zulks is maar aI te waar; Ma. zoeget is mer

al te woer.
zullen, zolle en zalIe, zouw = a) hulpww. van tijd:

iech zal morrege kamme; de wereld zal vergoon; iech
. zouw ziengekOmme, meh iech woort kraank; b) hulpWW. van wijze: heer zal uuch neet begrepe hObbe; de
zoZs (of: zaZs) neet stele; wat zolle (of: zalle) veerdoen?
dat zal wei = is zeer waarschijnlijk (in deze Iaatste
zin heeft zal sleept., anders gwl. niet).
Opm. zolle ongebr. in de Iste en 3de ps. enkelv.
O. t.t., die steeds Iuiden iech zal, heer zal in
tegenstelling met diech zoZs of zaZs, veer zolle of zalle
geer zolt of zalt, zijj zolle of zalle.
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ZULT
zult, ongebr.; steeds huidvleis of gepeersde kop.
zuring, z. s ere 1.*
zuster, zuster, v., ·s, zusterke = a) vrouwelijk kind
in een gezin: ein - is getroud, de aander is nog te
kriege; 'n haaf - ; b) lid van een vrouwelijke gees·
telijke orde; thans ook onder A.N. invloed = ver·
pleegster: op sjaol zien bijj de Zusters op de Bos·
straot; de Zusters van Onder de Baoge; jao Zuster!
nog (spott. bij een afwijzing, betuiging van on·
geloof enz.): de (= je) zuster! (met sleept.).
ss. zusterpaar; zusterdochter, ·keend; Zuster·euverste,
·sjaol; sjoen·, steefzuster.
afl. zusterechtig; zusterlik.
zuur, 1, zoer, bn., bw.; zoerder, zoerste = a) tegen·
stelling van zoet n.l. scherp, wrang: ----e wien; appele; de zals door 'ne zoeren appel mote biete = je
zult aan iets onaangenaams niet kunnen ontko·
men;z.ook bier, druif, vat; b) stuurs, on·
vriendelijk: kiek neet zoe - d'n hielen daag; e geziech zette; c) met moeite: - verdeend geld; als
zelfst. nw. 0.: 't zeut en 't - van 't leve = het on·
aangename; komkummerkes in 't -.
2, zoej, v. = oprisping van maagsap: de - hobbe;
dao krijgste de - vaan.
ss. z. de vlg. lemmata en verder zoe r ( . ).
ss.·afl. zoerpruimer.
afl. zoerechtig; zoerigheid, zoerheid.
zuurheid, zoerheid, v. = het zuur zijn: de zoerheid
van dee wien; de - van ze geziech zag us genOg.
zurigheid, zoerigheid, v. = het min of meer zuur,
licht zuur, rins zijn: de - van €lie bellefleure is wel
lekker.
zuurkool, zoermoos, 0.: e doorrege stok piekelvleis
huurt in 't - .
zuurpot, zoerpot, m., ·potte = zuurpruim: 'nen echte
- is ze gewoorde nao haor houwelik.
afl. zoerpottetig.
zuurprulm, zoerpruimer, m., ·s = onvriendelijk,
nors mens: en noe zaote veer d'n hielen aovend op·
gesjeep met dee -.
zuurtje, zoerbuneke, ·bOIke, 0., ·s = zurig suiker·
balletje: veur e paar sent koch heer get -s; ze spaolde
veur -s; Zwarte Piet greep in z'n tuut en 't regende
-s, knepkes, hazeneut, kerstaanjele.
zuurzoet, zoerzeut, bn., bw. = a) zuur en zoet beide,
lichtzuur: 'ne zoerzeuten appel; b) half tevreden,
half onvriendelijk: met e - geziech naom heer de
kado aon; - keek heer, want heer waos mer haaf
kOntent.
zuuste*, z. z i e n.
Zuzaote* of Suzaote* en Susaote, in de zegsw. heer
kump van - = a) weet nergens van; b) is dom
en onontwikkeld, min of meer onnozel.
Zuzaote, een niet bestaand dorp in de Belgische
Kempen. De uitdrukking is aloud. In Den Opreg·
ten Antwerpschen Almanak (1843) zegt een spre·
ker: "ig bin van susaute gebortig". Deze spreker
wordt als enigszins achterlijk en onontwikkeld
voorgesteld.
zwaab*, z. z w a 0 b*.
zwaaien, 1, zwejje, zwejde, gezwejd = heen en weer
bewegen, gwl. doen bewegen: heer zwejde met z'nen
hood, z'n errem.
2, zwaje, zwaajde, gezwaajd: en diech moos neet zoe
-, of de sent goon nao de haje.
Opm. zwaje is wel A.N. invloed; verg. echter
z w a j e I e*. In het voorbeeld heeft zwaje de bet.
van zwaaiend lopen, zwabberen, van de ene kroeg
naar de andere gaan, pierewaaien.
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ZWAD(E)
zwaam*, m. = walm: de kamer zaot vol - ; z.
zwam, zwame*.
zwaan, zwaon, m., ·e, zwaonsje = bekende vogel;
afbeelding ervan inz. als uithangbord: de -e in 't
Villaparek; kroene kraone, witte ----e; "In de Gouwe
Zwaon" stont met gouwe letters Onder 'ne groete - op
't oethangbOrd; nog: twie zwaonsjes = 22, b.v. bijj
't kiene woort in plaots van 22 gerope: twie zwaonsjes.
ss. zwaonenhals; zwaonegrach, ·veer, ·zaank; De
Zwaonegrach.

De vreuger Zwaonegrach
zwaar, zwoer, bn., bw.; zwoerder, zwoerste; met de
meeste bet. v. h. A.N. o.a. = a) veer gewicht
hebbende: 'ne -e stein; - wie loed; - gelaoje kare;
b) het gewicht hebbend van: doezend kilo - ; wie is datkeend? c) van geschut: de - kanonne stonte op
de Pietersberreg; d) dik: zwoeren damas; - zijj;
e) van alkohol, sigaren, eten: ----e boergonje; sigare; dat is - ete, roedmoos met verrekeskerreme·
naot = moeilijk te verteren; f) aanzienlijk: d'n doed
van z'n twie zaons waos e - verluus; g) ernstig:
'n - krenkde; - kraank; h) streng: 'n - boete;
iemes - straove; nog: 'ne -e kerel = dik, groot,
zwaarlijvig; -e grOnd = vet; 'n - stum = diep;
op - laste zitte = drukkend; 'n - touw = groot
optrekkoord van ± 100 m.
ss. zwoerbelaoje, ·belas, .geboud, ·gewaopend enz.;
loedzwoer.
afl. zwuurde, zwuurte; zwurigheid, zwoerheid; be·
zwure (ww.).
I zwaard, zweerd, 0., ·e, zwcerdsje = bekend wapen:
de bOrregemeister gans verveerd, heet heer gedreig al
met e -; 't aajd - van de beullaog in de kelders van
't stadhoes.
II zwaard, zwaars*, z. z woe r d.
zwaarte, zwuurde en zwuurte, v. = gewicht: aon de
zwuurte van de korref tochs 'm ouch, tot 'ne kerel d'rin
zaot; de zwuurde van 't verluus is nog neet te zien.
ss. zwuurtekrach, ·punt.
zwaarmoedig, ongebr.; z. mel a n c hoI i e k.
zwabbele*, zwabbelde, gezwabbeld = pierewaaien,
boemelen, zwabberen.
zwabbele, wisselvorm met zwabbere.
zwaehtel, zwachtel, m., ·s = windsel: met e paar -s
um z'nen errem; heer droog d'n errem in 'ne -.
Opm. Gwl. dook, deukske, windel.
zwad(e), zwog, m.?, zwogge = zwaai met de zeis;
met de zeis afgemaaid gras.

ZWAGER
zwager, zwaoger, m., -s, zwaogerke = schoonbroer: 'ne
- van z'n vrouw; de f:wie zwiUJgers verstOnte zich neet.
afl. zwitogersjap.
zwagerin, zwiegerse, v., my. = enkelv. = schoonzuster: de - trok zich de kinder aon; m'n - meinde
vanneet.

't zweerd van de beul van Mestreech

zwajele*, zwajelde, gezwajeld = onzeker, zigzaggend lopen: zwajelentere kaom heer de kamer in; de
zaatlap zwajelde door de Groete Staat.
zwak, zwaak, 1, bn., bw., zwake; zwaker, zwaakste;
metdemeeste bet. v. h. A.N. a) niet sterk, zonder
kracht: e - keend; nao de bevalling is ze altied get gebleve; heer heet zwake ouge en 'ne zwake maog; aon
'n zwake touw moot me stellekes trekke = zeer voorzichtig zijn bij het aanwenden van gebrekkige
hulpmiddelen; e - karakter = zonder zedelijke
kracht; e - ougenblik hObbe = een ogenblik, waarin hartstocht of gevoel overheerst; b) niet goed op
de hoogte: de jOng is good in Greeks, meh - in Latien = niet goed onderlegd; c) niet gunstig: heer
steit - = nederlaag, ondergang, val bedreigt hem;
d) niet luid: z'n stum is te - veur de keTTek; e) niet
helder: 't - leech van 'n reutekeers sjeen door de
roete; 'ne zwake Mel = met zwakke d.i. even geslepen lenzen.
afl. zwakigheid, zwaakheid; zwakelik, zwakeling.
2, o. = a) (licht) zedelijk gebrek: 'tis e -vanhiiiJm
altied te spreke van z'n deftige femilie; dobbele woos
ze - ; b) sterke voorliefde, bijzondere genegenheid:
veur ze jongste dochterke heet 'r e - , ze kin gei koed
bijj 'm doen.
zwakheid, zwakigheid en zwaakheid, v., zwakighede
en zwaakhede = a) het zwak zijn: de zwakigheid
van 'n touw, 'n plaank, 'ne kraanke, e karakter, 'n
stum, e leech; b) (klein) zedelijk gebrek, fout, in
deze bet. gwI. zwaakheid: och, die kloesterlinge hObben ouch hun minselike zwaakhede.
zwalken, zwalleke, zwallekde, gezwallek = rondzwerven: euver de wereld, de zie -.
ss. rOndzwalleke.
zwalleber(-)*, z. z w a I u w ( - ).
I zwalleke*, zwalleke, zwallekde, gezwallek = zwalmen, smook afgeven, walmen: drej de lamp get lieger,
ze zwallek; wat zwallek 't hijj; verg. z w a m e* .
zwalleke = gew. duo schwalken = dampfen,

ZWARTEPIETEN
rauchen (v. e.lamp); duo Schwalch = Offnung des
Schmelzofens.
II zwalleke*, z. z w a Ike n.
zwalmen, z. zwalleke* I.
zwaluw, zwalleber, v., -s, zwelleberke (-le-la-):
de ierste -S; eine - maak nog geine zomer.
ss. zwallebernes.
zwaluwstaart, zwalleberstart, m., -stert = eig.; bij
verg. rok; houtverbinding met lippen; ouderwetse
gasbrander, vleermuisbrander: 'ne kelner met 'ne
- ; 't waos vasgemaak met e paar zwalleberstert; de
- Mande neet.
zwam, zwaam, m. = a) toebereide zwam, tonderstof: - kump de luij neet vitol mie onder de ouge,
mer wie me de zwegelkes nog neet kos, had eder miker
e rolke - in z'n tes; b) walm (z. z w a a m*) eig.
van brandende tonderstof.
afl.zwame.
Opm. zwam in de bet. van paddestoel is ongebr.
zwame*, zwame, zwaamde, gezwaamp (gezwaamde)
= walmen: sOndags brande in de "Leverketel" drijj
petrollampe, die altied zwaamde, umtot ze te hoeg
waore opgedrejd.
zwaoger*; zwaon*, z. z wag e r; z w a a n.
zwanger, gwl. omschreven, z. b.v. g roo t, p osit i e.
zwaob* en zwabe*, m. en v., zwaobe, zwabe =
krekel, tor; vero.
zwoob = duo Schwabe.
zwaors*, z. zwoerd, zwoord.
zwarigheid, zwoerigheid en zwurigheid, v., zwoerighede, zwurighede = bezwaar, moeilijkheid: zwoerighede make tege ze lidmaotsjap.
zwart, zwart, 1, bn., bw.: eig. - haor; --e ouge, han;
- gekleijd, geveTTef; - wie root; - wie poejet =
zeer vuil; overdr. get - inzien = donker; 't stOnt - van de luij = dicht op elkaar; - (zien) van d'n
hanger = uitgehongerd; laot ze wachte, tot ze - zuut
= tot ze het niet meer uithoudt; iemes - make =
belasteren, kwaadspreken van; z. ook k r u i S;
2,0.: 't - van z'n ouge.
ss. z. vlg.lemmata, verder nog: zwartrok, -zijje enz.
afl. zwartigheid, zwartheid; zwartsel.
zwartbrood, zwar(t)broed, 0., zwar(t)broejer = roggebrood: e sneijke - met spek; veers - .
zwartepieten, zwartepiete en Zwart-Pietere, gwl. in
onbep. wijs = bekend kaartspel.
Dit spel (Zwart-Pietere) werd o.a. aldus gespeeld. Indien
lemand Zwarte Piet was geworden, dan waste men de
kaarten opnleuw en van het hoopje kaarten werd er telkens
een omgekeerd. Kwam er een aas, dan trok men Zwarte
Piet aan zijn neus, ultroepende N asie, bij een "dam" of
vrouw, zong het gezelschap Madam, madam bezioer, jiedele
aon d'n oer en Zwarte Piet trok men aan zijn oren, bij een
boer zong men
boer, boer, boer,
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't midde van de Rien;
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op d'ne kletBkop zal 't zien.
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Bij elk woord kreeg het slachtoffer eerst een stoot ('118
bdk8) tegen de schouders, in totaal elf (z. de cijfers) en
daama een klap (watsi) op zijn kop, in totaal vijf (z. de
letters). Kwam er een tien te voorschijn, dan zong men
Tien bokke trekke de klokke
1

I

S

40

en Zwarte Piet werd dan viermaal achtereenvolgens heen
en weer gestoten. Maar kwam een heer ('ne keuning) te
voorschijn, dan kreeg Zwarte Plet de heerschappij. ledereen van het gezelschap moeBt dan zorgen, dat hij een kaart
van het stapeltje kaarten bemachtigde en op zijn hoofd
legde. Slaagde hij daarin niet, dan sloeg Zwarte Piet hem
op zijn kop met de ultroep Keuning kaart op kop.

523

IIZWEREN

ZWARTERIK

zwarterik, zwarterik, m., -e: persoon die zwart d.i.
donker gekleurd is, donkere haren heeft: die zwarterike zien wei trouw, vertelde de missjenaris =
negers; hd(Jre nuije leefste waos 'ne - , geine bl6nte
wie de veurige.
zwartpetaar*, m., -s = iem. die altijd zwart d.i. vuil
is; vuilpoes: noe zuug miech dee - zjus of heer weer
met de wiks gesplUJld heet, han en geziech alles eve
zwart, eve voel.
Zwart-Pietere*, z. z war t e pie ten.
zwartsel, zwartsel, o. = middel om zwart te maken:
verget neet miech get jank beer te geve um 't - aon te
make.
ss. zwartselpot.
afl. zwartsele (ww.).
zwartselen, zwartsele = zwart maken: d'n Onderslaag
van de hoezer woort opnuij gezwartseld veur de brOOk.
zwavel(-); zwavelstok, zwaveltje, z. s 6 I fer ( - )*;
z w e gel est e k*, z w e gel k e* .
zwebbel*, m. = a) geklets: wat 'ne - / b) zwets 2; c)
mond: - haw d'ne - ; gwl. met affekt zjwebbel.
zwebbele*, zwebbelde, gezwebbeld = kletsen: op die
vreuger koffiepertijje, dao woort miech get (aof)gezwebbeld; gwl. met affekt zjwebbele.
zweep, ongebr.; z. ,s m i k*.
zweer, zweer, v., zwere, zweerke = ettergezwel:
euver ze gans lief had 'r zwere; ze geziech vol zweerkes
= puistjes.
zweet, zweit, m. of o. = huidvocht: de kawwe braok 'm oet, wie 'r dat hoori; zich in - werreke; dee
ruuk z'nen eige - neet gere = hij is lui.
afl. zweite (ww.); zweiterig; bezwet.
zweetdruppel, zweitdroppel, m., -e of os: de --e lepen
'm langs ze geziech.

zweitluter, komische variant van zeipluter* = zeepsop.
zwellemennekes* en zwoUemennekes*, my. = aardappelen met de schil, gepoft in het vuur.
zwellen, zwolle, zwol, gezwolle = uit-, opzetten: d'n
errem begint te - ; heer heet gans gezwolle bein.
ss. opzwolle.
afl. zwolling; gezwol en gezwel.
zwembroek, zwumbrook, v., -breuk: Lewie en Frens
die eder 'n - hadde, zouwe akrobatiese toere
make.
zwemmen, zwumme, zwumde en zw6m, gezwump
en gezw6mme (afw. ww. v. o.t.t. heer, geer zwump;
geb. w. my. zwump) = a) zich in een vloeistof drijvende houden en zich voortbewegen: aile de eensjes
-in 'twater; heer is 'snacks euver de Maos gezw6mme;in zie, Onder water - ; ves moot - = bij vis hoort
drank inz. wijn; b) geheel omgeven zijn door: dee
gierebok zwump in 't geld.
ss. zwumbad, -bassing, -blaos, -inriechting, -lea, -pak,
-sjaol; door-, euver-, wegzwumme.
afl. zwummer, zwumster; gezwums, gezwum.
zwendel, zwendel, m. = bedrog, oplichterij: dat is
groete - .
zwendelaar, zwendeleer, m., -s en zwendelere =
oplichter, bedrieger.
zwendelarij, zwendelarijj, v., -e = oplichting, bedriegerij.
zwendelen, zwendele, zw. = oplichten, bedriegen.
afl. zwendeleer, zwendelarijj.
zwengel, zwingel, m., Os, zwingelke = a) arm van
een pomp: de - van de pOmp ging neet mie; b) draaikruk: Medam Bolkap haolde de - , dee de VOTTem had
van e mad met 'n handvas.
zwenk, 1, zwink, m., -e = draai, keer, omkeer,
zwaai: wie ver haand aon haand, op zijj, zoe'n --e
trokke, dat 'rs rolde, eder kier e stok of drijj.
2, zwunk, m., -e = a) draai, keer, zwaai, omkeer:
met 'ne - en 'ne sprunk; de weeg maak dao 'ne - =
een bocht; b) zwengel of booromslag: de - van de
baor.

'nen awwerwetse zwegelepot

zwegel*, m., -e en os, zwegelke = lucifer, zwavelstokje: boe zien de --e? geef miech 'ne - ; Mbste
soma e zwegelke?
ss. zwegeledoes, -pot.
zwegele*, zw. = a) vreigele; b) een soort van raadspel met lucifers, waarbij de verliezer een rondje
moet betalen.
zwegelestek*, m., -stekke en -stekker = zwavelstok,
lucifer: bein wie de zwegelestekke = zeer dun.
zweltlanseer*, m., -s = zweetdoek; inz. plat scheldwoord: en um dat geziech te verhuge, h6nge ze zakdeuk en -s in de vinsters aon tuikes te druge; (vroeger straatliedje) dao is gei beter beer es in de Zweitlanseer (uithangbord); meinste noe, tot veer us van
diech laote beziebele, - /
zweitluter*, m. = hevige zweet: dee werrek zich 1!oets
in'ne-.
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zwenken, zwinke, zwinkde, gezwink = (om)wenden,
keren, zijn draai nemen: nao recks en toen nao links
- ; de sjotters lepe noe in breid gelid en zwinkde zoe
Tech wie 'n ziekel.
afl. %winking.
zwens*, = klappen, slaag: (e pak) - geve, kriege; es
iech dat deeg, waor iech wei - weerd; de weffelkes,
die aon e soort bessem geplak waore, aote de kinder
op en met de res kraoge ze - ; dikwijls met affekt,
zjwens; verg. z w i e m*.
zwense*, zwensde, gezwens (gezwensde) = slaag
geven: dat Pieke mOs ins gezwens weurde; met
affekt zjwense; verg. z wi e m e*.
zwense, wrs. klankschilderend.
ss. aofzwense.
zwepen, ongebr.; z. s m i k k e*.
I zweren, zwere, zwoor en zweerde, gezwore (afw.
ww. v. o. t. t. diech zweurs, heer zweurt naast zweers,
zweert) = bij ede beloven, bij ede bevestigen: iech
zweer, duch zweers (of: zweurs), heer zweert (of:
zweuri), veer zwere allemaol; heer heet 'nen eid gezwore, tot 'r ...
, ss. samezwere.
afl. zweerder.
II zweren, zwere, zwoor of zweerde, gezwore (afw.
ww.v. o.t.t. de Yinger zweurt naast zweert) = tot
een zweer worden: z'ne vinger begint te - ; 'n zwerende (of: zweretige) boors.

ZWIKKEN

ZWERETIG*
zweretig*, = zwerend, bn., bw.: 'ne --e vinger (eig.)
mOs in de werrem pens van 'n pas geslachde kooj
weurdegestoke; e geziechwie'ne --evinger = afschrikwekkend ;'ne --e vinger = (bij verg.) roomhoorntje.

'ne zweretige vinger

zwerk, zwerrek, o. = uitspanseI: in 't blouwe - z6ng
'ne liewerrek z'n hoegste leed.
zwerm, zwerrem, m., -e = ongeregelde menigte;
grote hoeveelheid: 'ne - kinder, 'ne - sprinkhaone.
[zwerrem; zwe:rreme]
ss. bijje-, kinder-, sprinkhoonezwerrem.
af}. zwerreme (ww.).
zwerveling, zwerreveling, m., -e = iem. die geen
vaste woonplaats heeft, maar rondzwerft gwl. met
de bijbet. uit armoede: iech bin 'ne - op dees eerd,
iech Mb gein hoes en geinen heerd.
zwerven, zwerreve, zworref, gezworreve = omdolen, ronddolen, -trekken: heer :;:worref door vreemde
len, wied van hoes; euver de wereld - .
ss. zwerreftoch; r6rub:werreve.
af}. zwerrever, zwerreveling.
zwerver, zwerrever, m., -s = a) iem. die ronddoolt,
van de ene plaats naar de andere trekt: noe zit heer
hijj en dan weer dao, 'nen echte - is heer, jool
b) stuk vuurwerk, dat voortdurend ontploffend
zich in aHerlei richtingen voortbeweegt: 'n medam
die zjus hiJllep keekde, vloog e stiJk heite kertdng van
'ne - in hdiJr keel.
Opm. Vermoedelijk is de bet. b in verband gebracht met een A.N. woord als zwermpot.
ss. :;:werreversteve.
zweten, zweite, zwetde, gezwet (gezwetde) (afw.
WW.v. o.t.t. diech zwets, heer zwet, geer zwet; geb.
w. my. zwet) = zweet uitwasemen: van OOt sjouwe
met die zwoer kiste mOste weI - ; dee zwet, dee stink;
heer zwet water en blood van d'n angs; - wie 'nen das
= hevig.
[zweite; zwe:tde; gezwe:t] de afw. ww.v. hebben
aIle stoott.
ss. zweitlanseer, -luter, -han, -veuj; oetzweite.
zwets*, 1, m. = gezwets: wat 'ne - I avvekoote met
'ne - zander ind; 2, v. = a) iem. inz. vrouw die
veel zwetst, kletst: vereel 'tneet oon,die - ; b) mond:
haw d'n - ; die heet miech 'n - .
zwetsen, zwetse, zwetsde, gezwets (gezwetsde) =
wauwelen, kwaadspreken; ook: pochen, opsnijden:
000 ziUe ze weer te - euver de polletiek en ouch euver
de luij.
ss. zwetsk6nt, -pungel (= min. zwetser); :;:wetsparlijj;
docm:wetse.
af}. :;:wetser; zwetserijj; gezwets; bezwetse (= kwaadspreken van).
zwezerlk, 1, zeutsels of zeutselkes, rov.: zeutselkes
met frikkedel, roswf good gebroje, jao, dat smaak
us weI.
zeutsels ,weI hetzelfde woord als het Zuidned. soesels (o.a. bij Schu.); verg. A.N. zoet, Ma. zeut.
2, soepiete, mv., maar minder gewoon en in buitengemeenten gebr.
soepiet zou samenhangen met soepen = zuipen
volgens Schu.?

zwiehten, zwieehte, zwiechde, gezwiech (gezwiechde) = toegeven; 't moeten afleggen, onderdoen:
veur die arguminte m6s heer weI - .
zwiegerse*, z. z wag e r i n.
zwiem* = slaag (gwl. met affekt: zjwiem): 't peerd
kreeg zjwiem; zjwiem geve; verg. z wen s*.
zwieme* zwiemde, gezwiemp = afranselen (gwl.
met affekt: zjwieme) hur zjwiemde ze peerd en dat
devendoor; verg. z wen s e*.
r:wieme, evenals :;:wense klankschilderend.
zwiet, zwiet, m. = bluf, pralerij: de - , dee Tienes
maakde, had hun gestoke.
Opm. zwiet, wrs. onder A.N. invloed.
zwfjgen, zwiege, zweeg, gezwege (afw. ww.v. o.t.t.
ieeh zwijg, dieeh zwijgs, heer zwijg; geer zwijg;
geb. w. my. zwijg) = niet spreken; zijn stem niet
laten horen; niets zeggen; niets mededelen: r:wieg
stel; - wie 't graaf; dao euver r:wijgste; dao r:wijg
de gesjiedenis van; wee r:wijg, stump toow; als zn.
spreke is zeltever, - is good; iemes 't - oplegke =
de mond doen houden.
[zwiege; zwee:g; gezwege]
De buigingsvormen met ij hebben stoott., de ongediftongeerde met ie sleept.
afl. zwieger (maar: WWem de Zwijger); verzwiege;
zwijg-, zwiegzaam.
zwijgzaamheid, zwijgzaam en zwiegzaom, bn., bw.
= zelden sprekende: d'n hielen aovend woos ze
erreg zwijgzaam; zwijgzaam rookden 'r z'n piep; nao
vool zwiegzaom doog = waarop men niet sprak.
afl. zwijg-, zwiegzaamheid, zwiegzoomheid.
zwfjm, ongebr.; in zwijm vaIlen, Ma. koelik weurde of
valle, 'nflajte kriege enz.; z. z w ij men.
zwijmeI, zwiemel, m. = duizeligheid; ook: lichte
roes: inm'ne - k6s iech niks mie dudelik 6ndersjeije.
zwfjmelen, zwiemele, zw. = duizelig worden: dao
zwiemelt us neet mie de kop en kelt van zellefs 't
drinken op.
zwljmen, ongebr.; omsehreven o.a. met: van z'n eige
goon, van de geerd oofgoon, van ze stekske valle, koelik
weurde (of: valle), 'nflajte kriege.
zwijn, zwijn, 0., -e, zwijnsje; gwl. aIleen min. van
personen en dan dikwijls met affekt zjwijn: OOt
zjwijn! heer is weer roat; deen awwe, dat is eigelik 'n
aajd zjwijn.
Opm. Het gewone woord in eig. bet. is verreke.
"Boers" klinkt thans zwien, zjwien, ofschoon Weustenraad het nog gebruikt.
ss. zwijne-, zjwijneboel.
afl. zwijn(d)erijj, zjwijn(d)erijj.
zwijnerij, zwijn(d)erijj, zjwijn(d)erijj, v., -e (steeds
overdr.) = vuiligheid, vuil bedrijf, vuile, vieze
taal enz.: bah, wat 'n zjwijnerijj moot zoe'ne rechter
deks aonhure; zoe'n zjwijnderijj wie deze kier bijj de
verkezing, Mb iech nog noets metgemaak.
zwfjnjak*, 0., -jakke = vuilpoes, smeerlap: in OOt
gezelsjap veult heer zich neet toes, 't zien allemool
zwijnjakke; met affekt zjwijnjak.
zwlk, zjwik; v., zjwikke = dansvloer (in de open
lucht): op de Bleikerijj loog somers de "zjwik",
rontelum geseerd met lanterensjes.
Opm. zjwik is thans vero. en wordt als "boers" aangevoeld, ook al wegens zjw.
zwlkken, zwikke, zwikde, gezwik (gezwikde) =
dreigen om te slaan; omslaan: pas op, OOt tMfelke
zwik; toen woort heer gewaar, wie 'r r:wikkentere in
z'n kis rammelde, tot 'r op 'n krookaar woort weggebrach.
afl. verzwikke (ww.).
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ZWINGELEN

ZWOG*

zwingelen, zwingele, zw. = een deel der vlasbewerking. Bekend ook in de straatnaam ZWingelepot.
Zwitser, Zwitser, m., os: in de zegsw. als: e swk in
z'ne kraag wie 'ne (of: 'nen awwe) Zwitser.
zwoegen, ongebr.; z. O.a. poe j a k k e r e*.
zwoel, zweul, bn. = drukkend, broeierig warm: 'ne

-e zomeraovend.
afl. zweuligheid, zweulheid.
zwoer(-)*, z. zwaar(-).

zwoerd, zwoord, 1, zwaors, v., zwaorske = afgeschrabde huid van een varken; bij uitbr. vel,
lichaam: de - van 't verreke hele de boere veur zieeh.
2, zjwaars, v. (als boers aangevoeld): Greet dreigde

Pieke, dat, es heer naoventrint kwaom, zijj de bessem
op z'n "zjwaars" kepot zouw sloon.
zwog*; zwOl(-)*; zwum(-)*; zwunk*, z. z wad c;
z wei ( -); z w c m ( - ); z wen k.

Oude woorden
zijn meer weerd
als oude gesteenten
(GEZELLE)
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ENIGE VEEL VOORKOMENDE MAASTRICHTSE EIGENNAMEN 1)
A.N.

Ma.

Agnes
Aldegonda
Alexander
Alphons
Amadea, Amadeus
Andreas
Angelica
Anna
Anne Marie
Antonia
Antoon
Armand
Arnold
Arthur
August

Jes
Gon
Lex, Sander
F6ns, Funs
Ammedee, Dits
Andree (met klemt. op An- of op -dree), Drees, Dries, Dree
Liek, Aonsj, Aonsjail.
An
Annemarie
Antwanet, Tonia, Twajnet, Twanet, Net, Netta
Twajn, Wajn, Teunes
Mang
Nol
Tuur
Guus, Gus

Balthazar
Baptist
Barbara
Batholomeus
Bernard
Bram

Baltes
z. Johannes Baptist
Berreb
Bert, Miebes
Baer, Bernaar
Braam

Caesar
Caroline
Catherina
Cecilia
Christiaan
Christine
Chrysostomus
Clemens
Clemence
Constant
Cornelia

Sees
Lien, Karlien
Kaat, Triene, Trinet, Trijn, Net, Netta
Sesiel, Siel
Kris, Kristiaon
Stiene, Stiena, Kristien
Krezos, Grezos (met klemt. op -zos)
Klemao, Klemang (met klemt. op -mao en op -mang), Klim, Mengske
Maos, Klim
Koojstaal, Tao
Nelia, N ele, Nie, Kor

1) Een aantal dezer eigennamen komen, inzonderheid als troetelwoorden en als het kinderen betreft, in de
verkleiningsvorm voor, respektievelijk met de uitgangen -ke, -ske, -sje, -eke h.v. Jeske, Fikske, Ansje, Anneke
Gonneke, Netteke.
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Desire
Dieudonne
Dominicus

Dies
D6nnee (met klemt. op D6n-)
D6mmeniek, Munie, Munneke

Edmond
Edmee
Eduard
Egidius
Elisabeth
Emanuel
Emile
Emilie
Ernest
Ernestine
Esther
Eugene, Eugenie
Eustachius

Edmao, Mao, M6ng (z. ook S i m 0 n)
Mee
Edewaar, Eed, Eddie, Ee
Gilis, Giel, Ezjied, Zjiel (z. ook G u i 11 a u m e)
Liza, Lies, Bet, Liebe, Lijs
Manus
Emiel, Miel
Em, Lie
Ernes, Nes
Ernestien, Nes
Staer
Usj, Zjen
Stas

Ferdinand
Flip

Ferd, Fernao
Flip, Flup, Fiel

Gabrielle
Gaston
Gerard
Gertrude
Guillaume
Gustaaf

Gabriel, Jel
Kas
Zjeraar (met klemt. op -raar), Zjerra (met klemt. op Zjer-), Zjer,
Grades
Zjertruud (met klemt. op Zjer-), Truija, Truij, Trud, T(r)uud
Gieljom (met klemt. op GieI-), Giel, Zjiel
Taaf, Gus, Guus (z. ook Aug u s t)

Helena
Hendrik
Hendrika, Henriette
Herman
Hubert
Hubertine
Hyacinthe

Lena, Leen, Lenna, Helene (fr. uitspr.)
Harie, Haj, Hindrik, Drikkes
Hindrieka, Jet
Mang, Manus
Hubeer, Hoebeer, Hub, Huub, Bert, Baer (z. ook Be rna r d)
Tina, Berta, Bertien, Bert
Cinthe (Fr. uitspr.)

Isabella
Isidor

Bel, Bej
Ies

Jacob, Jacques
Jacoba, Jacqueline
Jan, Johan

Keube, Zjaak
Koba, Zjakkelien, Lien
Zjao, Zjeng, Zjang, Sjeng, Sjang, Jaan, Jenne, Jannes, Hannes,
Henske
Tis, Battis, Batties
Zjaan, Zjan, Sjaan, Sjan, Zjenet, Net, Janna

Jan Baptist
Jeanne, Jeannette
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J eroen, Jerome
Joseph
Josephine
Jules
Juliette

Zjerom, Zjrom, Rom
Zjo, Zjef, Sjo, Sjef, Joezep, Joep, Zjozef (e
Fien, Fiena
Zjuul
Zjulet, Zjuuljet

Kamiel
Karel
Klara
Koenraad

Kamiel
Sjarel
KHior
Koen

Lambert
Lambertine
Laura
Laurens
Louis
Louise
Leo(nard)
Leonie
Leopold

Lambeer, Lam, Lemme, Baer (z. Be rna r d en Hub e r t)
Tiena, Berta, Bertien
Laor (Fr. uitspraak)
Lorang, Lerang (met klemt. op -rang; Le- = L;)-), Louw
Lewie, Wieke
Lewies, Lewis (Le- = L;)-), Wies, Wis
Leonaar, Leijo, Lejao (Le- = ~-), Leij, Lee, Leijenar
Liek( e), Nieke
Pol, Leijo (z. P a u 1)

Magdalena
Marcel
Margriet
Marie
Marie Anne
Marie Henriette
Martinus
Mathieu
Mathilda
Medardus
Michael

Maddelein, Maddeleen
Marse!, Set
Greet, Rieta, Ria, Riet
Maria (met klemt. op Ma-), Merie (Me- = M;)-), Maj, Mia, Miemie,
Mies, Miet, Mattie, Meij
Marjan (met klemt. op -jan)
Mar(ie)jet (met klemt. op -jet)
Tienus, Tae
Metjeu (Me- = M;)-), Jeu, Mat, Tijs
Tiela
Medaar (Me- = Md-)
Misje!, Miesjeel, Mesjeel (Me = Me-), Sje!

Nathalie
Nicolaas
Norbert

Nattelie (-te- = -t;)-), Nat
Nikkela, Kolla, Kol, Klaos
Norbaer, Baer (z. Be rna r d, Hub e r t, Lam b e r t)

Paul
Petronella
Philomena
Piet(er)

Pool, Pol, Pouw
Nel, Nelly
Fil, Men of Philomene (fr. uitspr.)
Piejaer, Pie, Pieter

Raymond
Remigius
Romanus

Remao, Mao
Remeis
Remang, Mang

= ;))
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Servatius
Simon
Sofie
Sylvester

Servaos, Vaos, Servee (met klemt. op Ser-)
Monie, Mannie, Man (z. ook Ed m 0 n d), Mang
Fie, SOffie
Fester

Theo
Theophile
Theresia
Thomas
Toussaint

Tey, Dor, Dores, Deures
Fiel
Trees
Tomma, Tammes, Tom
Tossing, Tos, Toes

Victor
Victorine
Virginie

Fik, Taor
Fik, Rien
Versjenie, Versj

Willem

Wollem, Wum; z. ook G u i II au m e.
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ENIGE MAASTRICHTSE STRAAT- EN PLEINNAMEN 1)
Aander (De) Straot, v. (in de), thans: Hogebrugstraat
Aanker, m. of o. (op d'n, of't), thans: Oude Tweebergenpoort
Abramslook, 0., zie Abraham in de Woordenlijst.
t 88-taliejestraotsje, o. (in 't)
Ach Zaolighede (in de), Acht Zaligheden
Achter de Meules, Achter de Molens
Achter 't Vleishoes, Achter het Vleeshuis
Achter de Minnebreurs, -breure, Achter de Minnebroeders
Aokersteinweeg, m. (op d'n), thans: Hogebrugstraat
Aokerstraot, v. (in de; of: op de), Akerstraat
Apostelestraot, v. (in de), thans: Capucijnengang
Ballekestraat, v. (in de), St. Catharinastraat, z. Sin t - Kat r ij neg eng s k e
Bassing, m. (aon; of: in de), Bassin
Beel (De), De Beel
Begienepoort, v. (aon de), thans: Poort Waarachtig
Begienestraot, v. (in de), Begijnenstraat
Bek (De), gedeelte van de Borgharenweg bij de tegelfabriek
Bergoonje (in de), Bourgognestraat
Bessemstraot, v. (in de), Bezemstraat
Bilzer-, Belzerbaon, v. (op de), Bilserbaan
Bleikerijj, v. (op de), Blekerij
Blouw Dorrep, o. (in 't), Naam aan huizenblokken gegeven, die door R.K. arbeidersbouwverenigingen gebouwd werden (blouw = Ma. partijkleur van de R.K. Partij)
BoeljOngstraot, v. (op de), Bouillonstraat
Bo- of Begao(r)destraot, v. (in de), Bogaardenstraat
t Bokstraot, v. (in de), thans: Kesselskade
B6nnefante v. (in de), Bonnefantenstraat
Boskaj (in), Complex woningen in het Bosser Veld
1) Namen, met als tweede deel -grach, -laon, -parek, -Bingel, -straot, -weeg, maar waarbij het eerste deel geen
noemenswaardige vermaastrichtsingsverschijnselen vertoont, zoals Sint-Hubertuslaon, Aldenhofparek, Wilhelminasingel, Asterstraot, Tangerseweeg, komen in deze lijst niet voor.
Zijn er Groete en Kleine, Mestreechter en Wieker, Hoege en Liege straten enz., dan wordt aileen de straatnaam
vermeld, met gwl. in een noot de opmerking, dat er twee zijn n.!. een grote en een kleine enz. Ofschoon
er dus een Groete en een Kleine Lurestraot is, een Mestreechter en een Wieker Smeijstraot, vindt men aIleen
vermeld in de lijst zelf Lurestraot, Smeijstraot.
Oude, karakteristieke namen worden vermeld, ook als de offici(!!e Nederlandse naam uit adresboek of
telefoongids hieraan gelijk of ongeveer gelijk is.
Bet teken t bet. dat ze intussen verdwenen zijn.
op de, op het dikwijls samengetrokken tot oppe, oppet.

531

Breijstraot, v. (in de), Bredestraat
Breuling(e)straot, v. (in de), Breulingstraat
Breuselepoort of Aw Breuselse Poort, v. (aon de), thans: Oude Tweebergenpoort
Breuselestraot, v. (op de), Brusselsestraat
Br6kstraot 1), v. (in de), Brugstraat
Cellebreursstraot, v. (in de), Cellebroedersstraat
Deke, m. (aon; of: op d'n), Deken, Luikerweg
Dousberreg en Doesberreg m., Doozenberg
Dippo, m. (aon d'n) met klemt. op Dip-, of Depotwaar (met klemt. op -twaar)
Drabbelstraot, v. (in de), Drabbelstraat
Drees, m. (op d'n), Dries; z. ook M a a g den d r i e s
DrijjummerstriiOtsje, o. (in 't), Drie-emmerstraat
Eeksterstraot, v. (in de), Eksterstraat
EikelestriiOtsje, o. (in 't), Eikelstraat
Ekerstraot, v. (in de), Jekerstraat
Ezelemerret, m. (op d'n), Ezelmarkt
G6bbelstraot, v. (in de), Gubbelstraat
Grack 2), v. (op de), Gracht
Grachstraot 3), v. (in; of: op de), Grachtstraat
Graonmerret, m. (op de), Graanmarkt
Grechsje, Gressje 4), o. (op 't), Grachtje
Green, m. (op de), Griend
Have-, Haos-, Haof-, Haor-, Hoofstraot, v. (in de), Havenstraat
Hegkestraot, v. (in de), Heggenstraat
Heijestraot, v. (in de), Heidenstraat
Heksenkook, m. (in d'n), thans: de Bosquetplein; vroeger: Heksenhoek
Hellige Geis, m. (in d'n), Heilige Geest
Helstraot, v. (in de), thans: St.-Bernardusstraat; vroeger: Helstraat
Hierestraot, v. (in de), thans: Minckelersstraat; vroeger: Herenstraat
Hoegfrankriek (op), Hoogfrankrijk
H6nderstraot, v. (in de), Hoenderstraat
H6nstraot, v. (in de), Hondstraat
Houtmaos, v. (op de), Houtmaas
Hover(e), z. 0 v e r (e)
Ingelsen Hoof, m., Stadspark, dat thans weer officieel de Maastrichtse naam draagt.
I nkelestraot, z. Lin k e 1 est r a 0 t
1) Er is een Mestreechter- en een WiekerbriJkstraot en een Hoegbrokstraot,
I) Er is een (koete- en een Kleinegrach. Men zegt op de. Maar gwl. in de (kach bij afkorting VQn (kachstraat.
8) Er is een Mestreechter- en een Wiekergrachstraot evenals een M. en W. Pastoers-, Smeijstraot.
') Er is een Laank- en een Kleigrechsje,- gressje.
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Jaosiraoi, Jiiogsiraoi, v. (in de), Jodenstraat
Kakkeberreg, m. (op de), Kakeberg
Kalleminksiriiotsje, o. (in 'i), Kaleminkstraat
Kalvarie-, Klavariesiraoi, v. (op de), Calvariestraat
Kattesiraotsje, o. (in 'i), Kattenstraat
Keesmerret, v. (op de), Kersenmarkt
K6kkeleers- of K6ksjrouJstraoi, v. (in de), thans: Coxstraat
Ko(I)leJitteberreg 1), m., stort, afvalterrein van de Sphinx, een aardewerkfabriek
Kommel, v. (op de), Kommel
K6mpe. mv. (aon de), Kommen, thans als kazerneterreinen in gebruik
Koojsiraoi, v. (in de), Koestraat
t Kovelinge-, Koojvlegesiraot, v. (in de), Koevliegen- of Kwadevliegenstraat
Korreversplein, o. (0]1 'i), Corversplein
Korielettesiraoi, v. (in de) Generaal Corletstraat
Krejjedorre]1 2), o. (in en op 't), Quartier Amelie (complex woningen)
Kruushieregaank, m. (in de), Kruisherengang
Lanieriestriiotsje, o. (in 't), Lantaarnstraat
Liegfrankriek (0]1), Laagfrankrijk
Lindekruus, o. (0]1 't), Lindekruis
Linkele- of Inkelesiraoi, v. (0]1 de) -ele- = -JIJ-, Lenculenstraat
LuregraoJ, m. (in; of: op de), Looiersgracht
Lurestraoi 3), v. (in de), Looiersstraat
JJlaagdendrees, m. (0]1 de), verkort tot Drees, Maagdendries; z. Dr e e s
Maoni, m. (op de), Muntstraat
Maosmeulendiek, m. (op de), Maasmolendijk
Merrejesiraot, v. (in de) -reje- = -rJjJ-, Mariastraat
Merret, m. (0]1 de), Markt
tMeulekes, mv. (in; of: aon de), thans: Wijker-Grachtje; gedeeltelijk afgebroken woningen
Minnebreursberreg, m. (0]1 de), verkort tot Minnebreurs, -breure (op de), Minnebroedersberg
Meule]1eurisje, 0., Molenpoortje
Moosmerrei, m. (0]1 de), Moesmarkt; thans: Sint-Amorsplein
Nikkelastraot, v. (in de), St. Nikolaasstraat
Nuijstraot, v. (in de), Nieuwstraat
Oetbelderstriioisje, o. (in 'i), Uitbeldersstraat
Onneweeg, Z. U nne wee g
Over oj Hover, o. (0]1 't) of: Overe oj Hovere, m. (0]1 d'n), Oeverwal
Paoiersbaon, v. (0]1 de), oplopende toegangsweg naar het klooster der Franciskanen
1) Kollefitteberreg, z. in de W dl. k ole f i t*.
2) Genoemd naar de krejje d.z. de (zwarte) sintels, waarmee de grond bedekt was; z. k r e j * I in de Wdl.
8) Er is een Groete en een Klein Lurestraot.
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Pastoersstraotsje, o. (in 't), (M. en W.) Pastoorsstraat
Patrijsstraot, v. (in de), Batterijstraat
Perelleweeg, m. (op de) met klemt. op -rel-, Parallelweg
Persee, m. (in de), thans: Stationstraat
Plaankstraot, v. (in de), Plankstraat
Platieistraot, v. (in de), Platielstraat
Plein, z. S I e v r 0 u w e pIe i n
Posbaon, v. (op de), Postbaan
Potverdoriestraat, v. (in de), Polvertorenstraat
Raomstraot, v. (in de), Raamstraat
Ruterstraotsje, o. (-in 't), Ruiterstraat
Sint-Katrijnegengske, o. (in 't), thans verbreed: Sint-Catharinastraat
Sint-Metijskerrekhof, o. (op 't), thans: deel van M. Pastoorstraat
Siniervaos of Sint-Servaoskloester, o. (op 't), verkort 't Kloester, Sint-Servaasklooster
Sint-Teunisstraot, v. (in de), Sint-Antoniusstraat
Slavanteweeg, m. (op de), Observantenweg
Slevrouweplein, o. of v. (op 't; op; op de),' verkort De Plein, v. (op de), O.L. Vrouweplein
Slevrouwewal, m. (op de,' of: op),' verkort De Wal, m. (op de); ook: -waal, O.L. Vrouwewal
Smeermaozerdiek, m. (op de), thans: Bosserweg
Smeijstraot, v. (in de), )M. en W.( Smeestraat
Speistraot, v. (in de), Spilstraat
Spaorestraotsje, o. (in 't), Sporenstraat
Staat 1), m. (in de), Staat
Staotesingel, m. (op de), Statensingel; z. ook T e mer air e
Staotestraot, v. (in de); vroeger voor de verbreding: Staotestraotsje, 0., Statenstraat
Steinebrok, v. (op de), Stenenbrug
Steinewal, -waal, m. (op de), Stenenwal
Stroevelelaon, v. (in de), Elizabeth-Strouvenlaan
Taofelstraot, v. (in de), Tafelstraat
Temeraire, Timmeraer, m. (op d'n), thans: Statensingel
Uileweeg, n. (op d'n), Meester Ulrichweg
Unneweeg, m. (op d'n), Hunnenweg
Urzelieneweeg, m. (op d'n), Ursulinenweg
Verrekesmerret, m. (op de), thans: Lakenweversplein
VeJherringestraotsje, o. (in 't), Vijfharingenstraat
Verreverhook, m. (in de), Ververhoek
Vesmerret, m. (op de) Vismarkt.
Vief-Kop (aon de), Vijfkoppen
VrietoJ, m. en o. (aon, op de; of: aon, op 't), Vrijthof
1) Er is een Groete en een Kleine Staat.
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Wal,z. Slevrouwenwal
Waterpeurtsje, o. (in; of: aon 't), Waterpoort
Werreke, mv., Bossche Fronten
lllitmekersstraot, v. (in de), Witmakersstraat
Zabstraot, v. (op de), Abtstraat
Zak, m. (in de), Zakstraat
t Zjenetelstriiotsje, o. (in 't). Genetellenstraatje; vroeger ook Sint-Josephstraatje (klemt. op
Zje- = Zja)
Zwaonestraot, v. (in de), Zwanenstraat
Zwingelepot, v. (in de), Zwingelput
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ENIGE VERMAASTRICHTSTE STEDEN· EN DORPSNAMEN 1)
Amie (met klemt. op A-), Amby
Amstenraoj, Amstenrade
Aoke, Aken
Berlien, Berlijn
B6tsjert, Burtscheid
Breussel(t}, Breusel(t}, Brussel
Briede, Briegden
Bun, Bon, Bunde
Ebe-Eimaol, Eben-Emael
Ekkelraoj, Ekkelder, Eckelrade
Eperheij, Eperheide
GMl, Geulle
Gollepe, Gulpen
H aosdal, Haasdal
Hare, Borgharen
Herele, Heerlen
Hier, Heer
Jaobeek, Jabeek
Kerrekraoj, Kerkrade
Kier, Keer
Klumme, Klimmen
Kolle, Keulen
Laonake, Lanaeken
Lummel, Limmel
Lutteraoj, Lutterade
Mer(re)graote, Margraten
Mesj, Mesch
Mestreech, Treech, Maastricht
MOns, Mons
1) Opgenomen zijn niet de namen van plaatsen als Delft, Utrecht, Echt, IJmuiden, Leeu'WaTden; die weI
rege1matig respektievelijk t en n verliezen, maar verder geen bijzonderheden vertonen.
Dat 8ch in het begin van woorden a1s 8cheveningen, 8chinnen, 8j wordt, spreekt van zeIf.
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Mfmsjouw, Monschau, Montjoie
Nuijenhage, Nieuwenhagen
Nuijstad, Nieuwstad
Nieteze(de) Niethuyzen
Oes, Oost-Eijsden
Paries, Parijs
Remun( d), Roermond
Riekholt, Rijckholt
Riems, Riempst
Roeme, Rome
Sint-Gietere, Sint-Gittere, Sint-Geertruij, St.-Geertruid
Sjaan, Scharn
Sjaesberreg, Schaesberg
Sjummert, Schimmert
Smeermaos, Smeermaas
Sub(be), Sibbe
Terbliet, Terblijt
Ternejje, Ternaaien
Toer, Thorn
Tfmgere, Tongeren
Ulestraote, Ulestraten
Vaols, Vaals
Velt, Yilt
Vervjee (met klemt. op Ver-), Verveers, Verviers
Viele, Vijlen
Vlietinge, Vlijtingen
Voelender, Voerendaal
Vallekeberreg, Valkenburg
Venraoj, Venray
Viezee (met klemt. op Vie-), Vise
Vinlo, Venlo
Watersjeij, Waterscheide
Wettem, Wittem
Wiek, Wijk
Wienansraoj, Wijnandsrade
Wolder, Wilre, Wolder
Zumpelveld, Simpelveld
Zitterd, Sittard
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NAMEN VAN WATEREN
Drifke, Overlaat van Kanaal in Maas
Eker, Neker, Jeker
Gii6l, Geul
Gollep, Gulp
Kaanjel, Kanjel
Laank Water, Lang Water
Maos, Maas
Rien, Rijn
De Zoej, Zooj, naam van verschillende beekjes, watertjes
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ENIGE VERMAASTRICHTSTE NAMEN VAN EUROPESE LANDEN 1)
Belzjiek; afl. Belsj; 'ne Belsj, 'n Belzje, Belgit!
Duitsland; afl. Duits; 'nen Duitser, 'n Duitse, Duitsland
Fraankriek; afl. Fraans, Frans; 'ne Fraansmaan, 'n Fraanse of 'n Fran~aise, Frankrijk
Grekenland; afl. Greeks; 'ne Greek, 'n Greekse, Griekenland
Ingeland; afl. Ingels; 'nen Ingelsmaan of Ingelender, 'n Ingelse, Engeland
Itaalje,' afl. Italjaons of Italjeens; 'nen Italjaon of Italjeender; 'n Italjaonse of Italjeenderse,
Italie
Oostenriek of vero. Oestenriek; afl. Oos- of Oestenrieks; 'nen Oos- of Oestenrieker, 'n Oos- of
Oestenriekse, Oostenrijk
Pruse,' afl. Pruses; 'ne Pruus, 'n Pruzin, Pruisen
Spaanje; afl. Spaons; 'ne Spanjaard, 'n Spaonse, Spanje
Tirol; afl. Tiroolder, 'n Tiroolderse, Tirol
Torkijje; afl. Torreks; 'nen Torrek, 'n Torrekse, Turkije
Vlaondere; afl. Vlaoma; 'ne Vlaoming, 'n Vlaomae, Vlaanderen
Waoleland of Waolepeijie; afl. Waols; 'ne Waol, 'n Waolin, Wallonie
Opm. Men noemt dikwijls niet de naam van de aangrenzende landen Belgie, Pruisen, maar
spreekt van 't Belsj, 't Pruses, h.v. heer woent nog op 't Belsj; 'ne sjieper op 't Pruses.

1) Bulgarije, Denemarken, Finland, Hongarije, Noorwegen, Portugal, Rusland, Zweden, wijken ook in de
afleidingen, niet noemenswaardig af.
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BRONNEN
In dit woordenboek kan o.i. geen sprake zijn van een eigenlijke, volledige bronnenlijst. WeI meent de samensteller verplicht te zijn tenminste enige inlichtingen te geven aangaande het woordmateriaal, waaruit hij
kon kiezen en, als hij zich bewoog op spraakkundig, fonetisch, etymologisch enz. gebied, aangaande zijn
hulpmiddeIen en gidsen.
In de eerste plaats maakten we gebruik van het door ons in de loop der jaren mondeling verzameIde
materiaal.
In de tweede plaats, voor wat betreft het Maastrichts der eerste periode, o.a. van:
Sermoen euver de weurd inter omnes linguas nulla Mosa Trajestensi prastantior 1792, gepubliceerd o.a.
door Ch. Thewissen in Veldeke Jg. 12, bIz. 3.
Mastreegteer Lof dicht op einen Schat-grauver in Oprechten Antwerpschen Almanak 1814, uitgegeven door
A. Flament in de Maasgouw, Jg. 6, bIz. 1006 (29 koepletten). Het is het oudste Maastrichts uit deze
"Antwerpsche" almanakken. Later komen meer Ma. bijdragen b.v. in 1834 Vryage of Leetsche van Macheel
de Wedemaan. Al deze "Antwerpsche" almanakken zijn te Maastricht gedrukt. In de Stadsbibliotheek zijn
bewaard die van 1754, '55, ,'57, 1814, '29, '34, '36, '37, '42, '43.
De gedichten van Delruelle en Weustenraad, o.a. fragmentarisch uitgegeven door E. Franquinet in zijn
Figuren uit de geschiedenis der Maastrichtsche dialect-literatuur, Scheveningen 1931; eveneens fragmentarisch
in C. Breuls, Vademecum 1914, Maastricht.
De Persessie van Sjerrepenheuvel van Weustenraad, afzonderlijk uitgegeven in 1928, maar eveneens
bewaard in verschillende nog al veel van elkaar afwijkende afschriften.
Voor het Maastrichts van de tweede periode putten we behalve uit het door ons mondeIing verzameld rna'"
teriaal, uit de talrijke gedrukte bundels gedichten en prozastukken (dikwijls voorzien van woordenlijsten en
lijstjes), uit de bij geIegenheid van hun opvoering als tekstboekjes gedrukte toneelstukken, uit de Maastrichtse almanakken, de vastenavondblaadjes en uit de publicaties in Veldeke en in dag- en weekbladen 1).
Behalve de gedrukte stukken, waren voor ons wat het Maastrichts der tweede periode aangaat, ook
belangrijke bronnen de verschillende, slechts in handschrift bestaande verzamelingen. In het bijzonder
noemen we:
1. Het Momusarchief, berustende in de Stadsbibliotheek te Maastricht, bevattende een aantal niet uitgegeven toneeIstukken.
2. Het archief van wijlen Edm. Jaspar, in het bezit van de Vereniging Veldeke, ons door de voorzitter
Dr J. Kats tijdeIijk ter beschikking gesteld.
3. Stille, Th., Dialect van Maastricht, een onderdeeI van het indertijd te Leuven op touw gezet onderzoek
van het Maas-Rijnlands onder lei ding van de Maastrichtenaar Prof. Willems. Het werk van Stille is
van 1885 en berust in de Gentse UniversiteitsbibIiotheek. ZoaIs we reeds in het woord vooraf schreven,
we konden dit werk van Stille bestuderen door bemiddeIing van Prof. Grootaers te Leuven.
Wat verder de gidsen en hulpmiddelen zijn geweest bij het betreden van het Iexicografisch grensgebied
van buigingsvormen, morfemen, sleep- en stoottoon, genera enz., daar zijn ons van nut geweest de wei niet
zuiver wetenschappeIijk bedoelde, maar toch ongetwijfeld leerzame publicaties als Breuls' Vademecum (1914)
en Maastreechse Preutsches (sic!) (1916), Jaspar's Raakpunten tussen de Dialekten van Aken en Maastricht,
Raakpunten tussen Luikerwaalsch en Maastrichtsch in de Jaargangen van de Publications 1930 en 1938,

1) Als we een volledige bronnenlijst hadden willen geven, dan hadden we hier aIle gedrukte publicaties met

de naam van de schrijver, de drukker, het jaartal der verschijning dienen te vermelden, wat, zoals we boven
schreven, niet onze bedoeling kon zijn. Voor de bibliograaf der Maastrichtse dialektlitteratuur zij deze taak
weggelegd. Gaarne erkennen we dankbaar, dat velen door hun oorspronkelijk werk of het uitgeven van
oorspronkelijk werk van anderen, ons in menig opzicht de weg hebben gebaand en wij oogst hebben binnengehaald, die op hunne velden stond.
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evenals het als schoolboek bedoelde werkje van P. H. M. Shepherd Van Taol naar Taal (1,946). En bovenaI
natunrlijk de wetenachappelijk bedoelde studies van W. Dols, J. Kats, J. H. Kern, A. Kessen, F. Peeters,
Winand Roukens, J. G. H. Tans en de oudere studies als
Houben, J. H. H., Het Dialect der stad Maastricht, 1,905, Maastricht.
Franquinet, G. D. L., Proeve ooer het taal-eigen der stad Maastricht. A. de Jager's, Archief 3, 253.
Voor de dialektische paralellen gingen wij te rade bij Zuidnederlandse Idiotica, het Rheinisches WOrterbuch,
voor zover verschenen althans, het werk van Jean Haust, Dictionnaire Liegeois, Liege 1933 en van L. Geschiere,
Elements Neerlandais du Wallon Liegeois, 1950, Amsterdam. Prof. Dr. W. Pee verschafte ona euige inlichtingen omtrent Wa.-Fr. ontleningen, waarvoor hier onze dank.
Het spreekt van zelf, dat het Middelnederlands Woordenboek, Kilianus, Etymologicum (1777) en de
etymologische woordenboeken van Franck, Van Wijk (met het supplement van Haeringen) en het Woordenboek der Nederlandse Taal ons eveneens van grote dienat zijn geweest.
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LIJST VAN VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN
aanw. vnw.
aardew.
alb.
afw.ww.v.
Ak.,ak.
algem.
A.N.
Antw., antw.
antw.
bepalingaank. vnw.
bet.
betr. vnw.
Bijv.
bilj.
bn.
brouwerijt.
b.v.
bw.
D.B.
du.
eig.
eng.
enkelv.
etym.
fig.
fro
febr.
geb.w.
gents
germ.
grnz.
gew.
gwI.
Hau.
iem., iems.
info
inz.
ir.
Keu., keu.
KiI.
klemt.

m.
Ma.,ma.
min.
mnI.
m-v.
my.
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aanwijzend voornaamwoord
aardewerkfabrieken, -industrie
afbeelding
afwijkende werkwoordsvorm( en)
Akens
algemeen
Algemeen Nederlands
Antwerps
antwoord
bepalingaankondigend voomaamwoord
betekenis(sen)
betrekkelijk voornaamwoord
Bijvorm(en)
biljartspel
bijvoegJijk naamwoord
brouwerijterm(en)
bijvoorbeeld
bijwoord
L. L. De Bo, Westvlaamsch Idioticon, Brugge 1873
Duits.
eigenlijk
Engels
enkelvoud
etymologie, etymologisch
figuurJijk
Frans
gebruikelijk
gebiedende wijs
L. Lievevrouw-Coopman, Gents Woordenboek 1950-1954
germaans
gemeenzaam
gewestelijk
gewoonlijk
Jean Haust, Dictionnaire Liegeois
iemand, iemands
infinitief
inzonderheid
ironisch
KeuIs
Kilianus, Etymologicum 1777
klemtoon
manneIijk
Maastrichts
minachtend
middelnederlands
mannelijk en vrouweIijk
meervoud

Ned., ned.
nl.
o.
onbep. vnw.
onbep. wijs
oneig.
ong.
ongebr.
O.A.A.
O.M.A.
onoverg.
oorspr.
Opm.
overdr.
overg.
o.t.t.
o.v.t.
papierfabr.
ps.
ps. vnw.
Rh. Wtb.
Rijnl.
Ru.
Schu.
sleept.
spott.
ss.
S.S.A.
ss.-afl.
stofn.
stoott.
t.dw.
Tei.
telw.
Tue.
two

uitbr.
uitdr.
v.
verb.
v.d.
v.dw.
verg.
verkl.
vlgd.
vnw.
voorwerpsn.
vr.
vr. vnw.
vz.
wa.
Wdb.
ww.
ww.v.

Nederlands
namelijk
onzijdig
onbepaald voornaamwoord
onbepaalde wijs
oneigenlijk
ongunstig
ongebruikelijk
Oprechte Antwerpsche Almanak
Oprechte Maastrichter Almanak
onovergankelijk
oorspronkelijk
Opmerking
overdrachtelijk
overgankelijk
onvoltooid tegenwoordige tijd
onvoItooid verleden tijd
papierfabricage
persoon
persoonlijk voornaamwoord
Rheinisches Worterbuch
Rijnlands
Aug. Rutten, Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon, Antwerpen 1890
L. W. Schuermans, Algemeen Vlaamsch Idioticon, Leuven 1865-1870 en Bijvoegsel
aan het Algemeen Vlaamsch Idioticon, Leuven 1885
sleeptoon
spottend
samensteIling(en)
Sint-Servatiusalmanak
samenstelling(en) door afleiding
stofnaam
stoottoon
tegenwoordig deelwoord
Is. Teirlinck, Zuid-Oostvlaamsch Idioticon, Gent 1908-1922
telwoord
J. Tuerlincks, 1!ijdrage tot een Hagelandsch Idioticon, Gent 1844
tussenwerpsel
uitbreiding
uitdrukking
vrouwelijk
verbogen
van de
verleden deelwoord
vergelijk(ing)
verkleinvorm, -woord
volgend(e)
voornaamwoord
voorwerpsnaam
vraag
vragend voornaamwoord
voorzetsel
Waals
Woordenboek der Nederlandsche Taal
werkwoord(en)
werkwoordsvorm( en)
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z.
zegsw.
zn.
Zn.
zw.
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zie
zegswijze
zelfstandig naamwoord
ZuidnederIands
zwak

TYPOGRAFISCHE TEKENS
vervangt in de toelichtende Maastrichtse zinnen, zegswijzen, spreekwoorden enz. het Maastrichtse
lemmawoord.
vervangt de zogenaamde toonloze klinker in vormen als 'n, 'n[en], 't enz.
na klinkers en tweeklanken geplaatst, geeft aan de stoottoon in de betreffende silbe b.v. mo:r, 'nen he:lle
stein, pee:r, bui:m.
geplaatst boven een klinker of het eerste letterteken van een door een dubbel letterteken in gesloten
lettergreep voorgestelde lange klinker of van een tweeklank, geeft aan de sleeptoon in de betreffende
silbe b.v. pere, 'n Ml eij, krdank, Mes, Mum:
[] De tussen deze vierkante haakjes geplaatste woorrlen geven door middel van de boven vermelde tekens
: en ~ stoottoon en sleeptoon aan.
* signaleert, geplaatst bij een trefwoorrl, dit als een Maastrichts woord. Zie hierover de inleiding bIz. XVIII.
< ontstaan nit.
geworden tot.
Voor, van de gebruikelijke Nederlandse spelling afwijkende spellingstekens als ao, 0, 6, e enz., zie men
het hoofdstuk over de spelling bIz. XXVI e. vlgd.
De bij de trefwoorden geplaatste toelichtende Maastrichtse zinnen, zegswijzen, spreekwoorden enz.
zijn steeds gecursiveerd.

>
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ADDENDA ET CORRIGENDA
bIz.
1

vul het lemma aan aan met:
nog: heer is - de stasie = heeft een betrekking aan het spoor.
86 vul het lemma bindel* aan met:
[bindel; bindele; bindelke]
86 Wijzig het lemma binden aldus:
binden, binde, bont, gebonde (afw. ww. v.o.t.t. iech bin, diech bins, heer, geer bint,
geb. w. enkelv. bin, geb. w. my. bint) = a) vastmaken met een band, touw enz.:
bin dat met 'n tuike; bin 'm de han; b) inbinden: e book - ; c) dik maken door bijmenging
van iets: de sajs is neet genog gebOOde.
bin- van binde, bOO- van boot, bOnte, gebOnde steeds met sleept., de afw.ww.v. hebben
stoott.
48 vul in:
botsje, * o. = muisje (van vlees): gef miech get van 't - . Z. afb. bij 'n haafverreke bIz. 448.
85 vul in:
eendevot, v., in de zegsw. z'n moul geit wie 'n - , van iemand, die voortdurend en vlug
blijft praten.
118 vul in:
gepa(n)nasjeerd, bn. = gepluimd; bont: 'ne gepannasjeerden kOZs.
gepa(n)nassjeerd <fro panacher = met een vederbos, met verschillende kleuren sieren.
220 vul in:
kwikke,*mv. = vleesachtig gedeelte tussen buik en billen d.i. gedeelte, dat men tast
of "vangt" om de vetheid te kunnen beoordelen (Ned. slagerst. yang). Z. een afb. bij
'n haaf verreke bIz. 448.
295 vul aan bij Onze-Lieve-Vrouw:
Slevruike-in-de-noed = Onze-Lieve-Vrouwtje-in-de-nood d.i. de Pieta. Soms gewijzigd
in Slevruike-out-den-noed en geheel onverstaanbaar door de zeer eenvoudigen van
geest in: Sl.-in-den-hoed.
811 vul in:
parlesj, v. = (door likken, fro lecher ontstane) kloof of kleef in mondhoek, sjeer.
862 vul in:
sjabbeleer*, Z. s cap u lie r.
381 vul in:
sjeer,* v. = kloof of kleef in mondhoek, ook parlesj genoemd.
sjeer, hetzelfde woord als het in Vlaams Belgie bekende schier = gekloofd stuk hout.
In niet aIle gevaIlen hebben we van werkwoorden, waarvan de starn op m eindigt, de 3de
ps. enkelv. en de 2de ps. my. van de o.t.t., tevens de 2de ps. mv. van de geb. W. als afwijkende werkwoordsvorm aangegeven, daar de p die dan achter de m komt, eigenlijk een
algemene en dus regelmatige buigingsuitgang is. Waar we het wel hebben gedaan, geschiedde
dit om bijzondere redenen. Niet is dit gebeurd o.a. bij de werkwoorden betaome, preme,
proume, raome, reume, rijme, ruime, sjaome, sjuime, sjrieme, stoume, teme en temme, veme
vorreme. Men houde derhalve er rekening mee, dat de genoemde vormen b.v. bij preme
luiden heer, geer preemp, preemp.
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Aansluitend bij hetgeen we zeiden op bIz. XXVI en XXVIII omtrent de mogelijkheid,
dat de spelling van een woord in een der toeliehtende voorbeelden weI eens liehtelijk kon
afwijken van de spelling van het trefwoord, voegen wij er hier nog aan toe, dat zulke kleine
afwijkingen behalve in de aldaar genoemde gevalIen nog in enkele andere kunnen voorkomen. Dit geldt b.v. ten opziehte van de 6- en o-spelling. Het is bij iemand die rijmt top: op
niet altijd uit te maken, of dit rijmslordigheid is dan wel, ofbij hem (en anderen) 6 en 0 zijn
gelijkgesehakeId. En zo kan het derhalve gebeuren, dat een voorbeeld, ontleend aan een
top: op-rijmer komme heeft, terwijl het trefwoord k6mme heeft. Men bedenke in deze gevalIen, dat de spelling van het trefwoord door ons als de beste wordt aanbevolen.
De spelling van de Nederlandse tekst is die van de nieuwe woordenlijst. Wel is de h van
thans niet altijd behouden en ook hebben we ons niet streng gehouden aan de riehtlijnen
aangaande het sehrijven van hoofdletters of kleine letters o.a. bij de namen van dagen en
maanden.

bIz.
37

38
41

55
62

78
85
129
156
174
209
212
239

246
262
279
290
290
300

388
404

410
416

Lv. blanket* lees niet: blanket*, maar: blanket*,
i.v. bleken lees niet: helder water: maar: helder worden:
Lv. bo bbellees niet: vol brubbelkes (of: brubbelkes) = maar: vol bubbelkes (of: brubbelkes).
Lv. bruin lees niet: [broen; maar: [broen;
i.v. deelareren lees niet: = voordragen maar: = verklaren.
i.v. driehoek lees niet: 'nen rechten hook; maar: 'ne rechten-j
i.v. eerzaamheid lees niet: ierzaamheid maar: ierzaomheid
i.v. haan lees niet: a) mannetje maar: mannetje
i.v. inhalen lees niet: bruudsjes maar: bruutsjes
Lv. kanten lees het yoorbeeld aldus: 'ne - kraag of'ne kraag van kant.
i. v. krans lees niet: de bruudsjes waoren maar: de bruutsjes waoren
Lv. kroep lees niet: z. k r 0 p I I I, maar: z. k r 0 p.
i.v. lompen lees niet: es 't op 101 maken maar: es 't op 101 maken aonkwaom, lete ze zicl,
ouch neet - ; veer mote hun good Ontvange, iech laot miech neet - .
Lv. lompigheid laat de de twee laatste regels v.h. lemma vervalIen.
i.v. maandags lees niet: smaondags, maar: maondags,
i.v. mistaan vul in: en miss tong, missting, misst(a)ange, en lees: misstont,
i.v. nieht 2 lees niet: nisje} maar: nissje}
Lb. onderhuren lees niet: heurde onder, maar: 6nderheurde,
i.v. onderverhuren lees niet: verheurde onder, maar: 6nderverheurde,
i.v. opstaan lees niet: stond of stong maar: stont of stong
i.v. I slik lees niet: (bis), maar:, iech hOb de slik,
Lees het op deze bladz. voorkomende ondersehrift:
't aajd stadhoes, "De Landserone" aldus: 't aajd stadhoes zonder meer. Bij nader onderzoek is ons gebIeken, dat de naam "De Landserone" door ons ten onreehte is gegeven
aan 't aajd stadhoes, welke Iaatste naam overigens in de voIksmond, eigenIijk ook min
of meer onjuist, maar aIgemeen, gebruikt werd voor Dinghuis, dat diende aIs Sehepenbank.
.
i.v. stijllees niet: [stijl; stij:le] maar: [st~I; stij:Ie]
Lv. stro lees niet: [stru; maar: [stru:;
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467
471
483
513

548

i.v.
i.v.
i.v.
i.v.

verwijden lees niet: wij(der) maar: wijd(er)
Yinger lees niet: handbreed. maar: 'ne vinger breid.
vot lees niet: de - touwspitse maar: de - touwpitse
zeldzaam lees niet: zeldzaamheid maar zeldzaomheid.

HET SERMOEN
Het Sermoen is, voorzover ons bekend, het oudste voorbeeld van geschreven Maastrichts
dialekt. O.i. is het vooral merkwaardig, omdat men zich hierdoor een voorstelling kan vormen van de evolutie van het Maastrichts gedurende meer dan twee eeuwen. De afwijkingen
van het tegenwoordige Maastrichts zijn van fonetische, als we de inconsequente spelling
tenminste goed interpreteren, en van lexicologische aard. Toch niet zo talrijk en zo groot,
dat een tegenwoordige Maastrichtenaar de taal bij de eerste oogopslag niet als Maastrichts
zou herkennen. Het verschil tussen het N ederlands van de HoIlandse Spectator (1731-1735)
van Justus van Effen en het Nederlands van de 19de eeuw is o.i. groter, in aIle geval niet
kleiner dan het verschil tussen de taal van hetSermoen (1729) en het 19de-eeuwseMaastrichts.
De ontdekker en eerste uitgever van het Sermoen Dr. Ch. Thewissen, oordeelt niet ongunstig over de inhoud en de schrijver, die "een ontwikkeld man moet zijn van klassieke
vorming".
Ais we schrijvers klassieke vorming moeten beoordelen naar de Latijnse spreuk, die als
opschrift of motto dient, dan moeten we erkennen, dat er wel iets aan die klassieke vorming
ontbreekt. De Latijnse spreuk: Inter omnes linguas lingua aquisgrano germanica praecelsior,
die boven het Akense stuk, dat vermoedelijk het model of voorbeeld van het Maastrichtse
is geweest, is in aIle geval beter.
Op een zeer hoog peil staan vorm en inhoud niet. Wie het proza van Olterdissen heeft
gelezen, weet, dat uit het Maastrichtse dialektinstrument heel wat meer kan gehaald
worden dan de "klassiek" gevormde opsteIler van het Sermoen deed. Maar we vergeven deze
gemakkelijk de niet zeer gekuiste woorden en vergelijkingen, zijn herhalingen, de geringe
overtuigingskracht van het ietwat kinderachtig exempel van de blinde Toon, zijn somtijds
gewrongen zinsconstruCties en nog andere dagelijkse zonden, als we in aanmerking nemen,
dat het stuk niet ernstig is bedoeld en waarschijnlijk geen hogere aspiraties heeft gehad
dan aIs voordracht te dienen op een Karnevalszitting of een of andere "mirobilante pufferkespartijj. "
Niet onverdienstelijk is overigens de beschrijving van de taal der groentevrouwen en
appelteven, de latere "mooswiever", de hekeling van verlopen vreemdelingen met knopen
op hun rok als de bodem van een "taIleur" en hoed en als een marktschip, en de spot met
het naapen van vreemde talen, modes en gewoontes.
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MAASTRICHTS UIT DE ACHTTIENDE EEUW
Sermoen
euver de Weurd
Inter omnes Linguas nulla
Mosa Trajestensi prastantior
gehauwe in Mastreeg
1729
Wat igh uch dan op Latien heb gezag dat heb ich het ierste mien auw moeijer op sig Mastreegs
hure sekke, en esse het sag, dan sagseet altied kort en good, God bewaur ugh mien leef kinder
es gair gein Mastreegs en kond. Ret is precijs, as wan de luij met het hultje begoeste te loupen, en soe gauw esse mer onder de minse kommen, en oed de kluten gewassen sien, dan in
plauts datse souwe op heur moeijer taul ag gaive, en sekke nau den tied van den daag, goije
meurgen, goije novend kommense met hun Fraans Votservit[eur] 1) Votservante aun gepatroellieert en bleef het dan nog bij aUe dije kromme flausen, ier se met hun gaat op de stool
sitten, dan geijt het nog aun evel dau bij bleef het neet, de maul steijt gein augenblik stil, se
geijt hun wie ein ainde Vot, met aUes watse babbele is Fraans, aUes watse spraike is Ingels
of RoUants, en dog rolter nou en daan ein duts woord teusse bij wie ein pairdskeutel in ein
geut. Soe eine goije suI moot waul meijne dat het Mastreegs get slegt is, aanders is het neet te
begriepen, en hair moot vergaite sien wat mijn auw moijer sag en dat waur, soe woer God
laift, auch ein door brave vrouw, kinder, kinder sagse, gair luij suIt het sien, maar igh belaif
den daag neet mie, dat het Maastreegs gans aufkumt, En evel is de tied aldau, mar wie kan
het anders sien de luij doen sig gein meuijte aan veur het Mastreegs goot te lieren, en kannense daan, is het dou hebs, air hait, vair hebbe, igh heb gehad, igh had gehad, igh sal hebbe
igh wou dat igh hay, dan meynense als datse ganse kairels sien, en aUe Verba konne conjugeeren, en vraug men daan wie hait kieken in imperfectum, dan sekkese ich kieket, in plauts
van ich keek en soe gauw 2) het augh met de nomina propria deijse tog soe lig in de Diksenarium konnen nausloon, se geluyve dat soe gauw se op het ierste blaad van de Diksenarium
in de A gelaisen hebbe, Almenac, Abschbatsch, Appelteef, Auwhoer, dan wytense al genoeg en moot dan ins eine sekke, wat keulkook heijt, dan steijt er te kieken, als of hum den
duvel in sen Vot kneep, en geijt viesten. En veur het twiede, seet het Mastreegs neet aun
veur ein kunstige sprauk, sij wijten neet dat eine Mastreegtenair de tong in de maul kan
dreijen wie Jan Potagie, de muts op het huijt, kwiemese dex op de Moosmairt, of aun de
Brakken datse ins eyn paar Appelteeven heurde spraike dan souwense weI sekke wai haij dat
van sen laive gedag, De Mansluij sien in Mastreeg as de Ape, keumt eine verloupe Fransman,
met einen hood op ekop wie ein Mairtscheep, en knuijp op erok wie de booijem van ein
taUeur, en get lou de Cologne op sen neusdook, domet hebben het de Mastreegse plettjes auch
en dan sou het sleg sien esse geijn Frans koeste spraike De Vrouluij zien es de Koekook, men
sou sekke as men se suut, datse in eijn nes van vraimde Veugels opgetrokken wauren, as hun
euver groet auwers ins op zouwe stoon en hun ingelkes met die schoene hoege mutse souwe
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TEGENWOORDIG MAASTRICHTS
Sermoen
euver de Waord
Inter omnes Linguas nulla
Mosae Trajectensi praestantior
gehawwe in Mestreech
1729
Wat iech uuch dan op Latien hOb gezag, dat hob iech 't ierste mien aw mojer op zich Mestreechs hure zegke, en es ze 't zag, dan zag ze 't altied kort en good: "God bewaor uuch mien
leef kinder, es geer gein Mestreechs en kont". 't Is persijs, ezzof de luij met 't holtsje begoste
te loupe, en zoe gaw, es ze mer onder de minse komme, en oet de klute gewasse zien, dan, in
plaots, dat ze zouwe op haor mojertaol ach geve, en zegke nao d'n tied van d'n daag: goje
morrege, gojen aovend, komme ze met hun Fraans: votserviteur, votservante aongepatroeljeerd. En bleef 't dan nog bijj al die krom flouze, ier ze met hun gaat op de stool goon zitte,
dan geit 't nog aon! Evel, dao bijj bleef 't neet: de moul steit gein ougenblik stel, ze geit hun
wie 'n eendevot. Mer alles wat ze bebbele, is Fraans, alles wat ze spreke, is Ingels of Hollans
en doch rolt 'r noe en daan ein duts woord tosse bijj, wie 'ne peerdskeutel in 'n got. Zoe eine
goje sol moot weI meine, dat 't Mestreechs get slechts is, aanders is 't neet te begriepe, en
heer moot vergete zien, wat mien aw mojer zag. En dat waor, zoe woer God leef, ouch 'n
doorbrave vrouw: "Kinder, kinder," zag ze, "geerluij zolt 't zien, mer iech beleef d'n daag
neet mie, dat 't Mestreechs gans aofkump." En evel is d'n tied al dao, meh, wie kaan 't
anders zien? De luij doen zich gein meujte aon veur 't Mestreechs good te liere, en kane ze
dan, is 't 1): doe hobs, heer heet, veer hobbe, iech hob gehad, iech had gehad, iech zal hobbe,
iech wouw, dat iech hej, dan meine ze, esdat ze ganse kerels zien, en aIle verba konne konjugere. En vraog me daan, wie het kieke in imperfectum, dan zegke ze: iech kieket, in de
plaots van: iech keek. En zoe zouw 't goon met de nomina propria, die ze toch zoe liech in
d'n Diksenarium konne naosloon. Ze gluive, dat zoe gaw ze op 't ierste blaad van d'n Diksenarium in de A geleze hobbe: Almenak, Abschbatsch, Appelteef, Awhoor, dan weite ze al
genog. En moot dan ins eine zegke, wat kolkook het, dan steit 'r te kieke, ezzof 'm d'n duvel
in z'n vot kneep en geit fieste. En veur 't twiede, zeet 't Mestreechs neet aon veur 'n kunstige 2)
spraok. Zij weite neet, dat eine Mestreechteneer de tong in de mond kaan drejje wie Jan
Potagie de mots op 't huid. Kaome ze deks op de Moosmerret, of aon de Brakke, dat ze ins
e paar appelteve huurde spreke, dan zouwe ze wel zegke: "Wee hej dat van ze leve gedach."
De mansluij zien in Mestreech es de ape. Kump eine verloupe Fransman met einen
hood oppe kop wie e merretsjeep, en knuip oppe rok wie de bojem van 'nen talleur en
get lodekolojn op z'nen naosdook, daomet hobben 't de Mestreechse pletjes ouch en
dan zouw 't slech zien, es ze gei Frans koste spreke. De vrouwluij zien es de koekook. Me
zouw zegke, es me ze zuut, dat ze in e nes van vreemde veugel opgetrokke waore. Es hun
euvergroetawwers ins op zouwe stoon en hun ingelkes met die sjoen, hoeg motse zouwe
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sien langs de straute loupen se souwe sekke, God bewaur us, lauten vair goon Jan Potagie
speule, met eijn woord gesag asse Mastreegs souwe spraike, siense bang dat mense veur
rapailles souwen aunsien Igh hoop dog dat wat igh uueh van daug sekke sal, 't Frans zoe in
eij eij 3) te kietele, dat et meijne sal eijne koukelbaum te sloon dan ieh sal ueh bewiesen, dat
et Mastreegs de beste van aIle de taulen is, en daumet gairluij mieh baiter kont verstoon,
deijl ieh mien sermoen in twie deijlen.

[Pars prima]'
Igh sek dat mastreegs is de beste taul weegens heur sehoenheid, en dat is het ierste deijl, sij
is de beste wegens heur leeflijkheid en dat is het twiede deijl, en daurum is 't neet aIleijn
nudig, dat gair mieh aun huurt mer aueh dat gair van nou af aun ueh op het Mastreegs lekt,
en dau met sulle vair sleete.
Igh sek dan Inter omnes Linguas God bewaur ueh es gair geijn Mastreegs en kond, soe sag
meijn auw Moor, die eijn saak neet aIle daug en doen, die meijnen sij haijen aIle sehoenheid
van et Mastreegs al weg asse de Mastreegse Diksen:;trium ins ingesen hebben, maar wat
siense der neven, weijtens[e] 5) aueh dat de sehoenheid van ein sprauk 't nutste dink van de
werreld is, ein dink soe nu[t] 8) dat men eten, drinken, jau aIles dau veur zou lauten stoon,
en huurt men aueh ein paar Mooswiever sig de woerheid sekke en dat dan de Mansluij teusse
komen, wat is dat neet ein plaiseer as me huurd wie hun deij babbeij geijt, en dau bij de
sehoenste weurd van de werreld, par exempel dou swerenootse lompen hond, dou hoore
kind, dou sehinmair, doe loessak, doe raikkel, du Canaillje. dou hoorejaiger & &. Ieh kon ueh
sekke wie [igh] 7) et de ierste kier van me laive gehuurt heb, ieh ston als heij ieh in de brook
geseheeten, ieh dag wie is 't meugelik dat ein vrouw, deij van Jan hagel auf kumt, en deij bij 't
rapalje groet gebrag is, soe schoene dinge kan sekke, 't rolde oet heur maul wie ein leij van 't
pannedaak soedat ieh 't nog neet in mien huijt kon kriege woe sij 't van dan hoole. Wat ein
sehoenheid, wat ein leevigheid stik neet in de Weurd, wat dunkt ueh nou, gair zeet tog
Mastreegtenairs wat bleef ueh, gair staut te kieken wie Pietsnot, heb gair nou de moul vol
tan, dan geleuf ieh, zek mieh ins wat fer sprauk sait sehoender de kleijne vinger met eijn
woord kink, als 't Mastreegs seet, kan men waul get sehoender dinken of sekke, als op sig
good Mastreegs, igh slabrik op het ies, en veel op mijn vot, Wie gek wie gek seed gair drum
neet, dat gair eur beste Jaure laut veur bij goon, sonder ugh op 't Mastreegs te legge. en de
leevigheid dau van te lieren mer ieh weijt woe 't van dan kumt, wie veul van ueh sien er, deij
soe eijn platte vot hebben, datse konden eijnen haven daag drop sitten blieven, veur 't
Mastreeg[s] 8) te studeeren, of in de sehriefbeuk van d'auw luij op seuke, en sien of se neet haij
en dau eijn weurtje funde, dat nog neet in de Mastreegse Diksenarium en steijt, en sien met
eijn ins wat baiter gesag is, ieh sehievel op mien Vot of ieh rol op mijn Vot Sij loupen in de
plauts van de Coffi-hoeser en nau de herbergen woese eijne kale Fraansman vinde daise
konnen nau ape, en dat is heun groetste plaiseer. Het geijt heuijdige daugen God erbairmsig
wie met den ermen blinden toon Mien moeijer heijt het migh mie es hondert maul verteld,
het waur God weijtet eijn airm sehepsel sagse de blinde toon, de ouge waure hum wie aud geswore, en tog wauret eijn esterke kairel, nou koum de bIinde toon ins agter de kakebeijn, gaif
wel ag, op, dat ieh ueh nou sal vertellen, geijn van ueh hait hem gekint, de audste van ueh
koes de brook nog neet op knuijpe doe her gestorven is en da[ 0] 9) woonde ein aud wijfke, dat
waul oed wasse gin, en da[ i] 10) had in eijnen houte kau eijnen Rauf boven de deur hange dat
klappe koes, 't waur migh goot, de blinne toon kumt aueh bij dij Wasvrouw baijdelen daan er
gin hairum, dat God en de Goije luij heum get gaive zouwe, dou reep de Rauf goijen daag
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zien langs de straote loupe, ze zouwe zegke: "God bewaor us, laote veer goon Jan Potagie
speule". Met ei woord gez~g: es ze Mestreechs zouwe spreke, zien ze bang, dat me ze veur
rapailjes zouw aonzien. Iech hoop doch - dat wat 3) iech uuch vandaog zegke zal- 't Frans
zoe in z'n eij te kietele, dat 't meine zal 'ne k6nkeleboum te sloon. Dan iech zal uuch bewieze,
dat 't Mestreechs de beste van alle de taolen is en daomet geerluy miech beter k6nt
verstaon, deil iech mien sermoen in twie deile.

[Pars prima]
Iech zek, dat Mestreechs is de beste taol weges haor sjoenheid en dat is 't ierste deil. Zijj is
de beste weges haor leeflikheid en dat is 't twiede deil. En daorum is 't neet allein nudig, dat
geer miech aonhuurt, mer ouch, dat geer van noe aof aon uuch op 't Mestreechs iek, en daomet zulle veer slete.
Iech zek dan Inter omnes linguas ... God bewaor uuch, es geer gei Mestreechs en k6nt,
zoe zag mien aw moor. Die 'n zaak neet alle daog en doen, die meine, zijj hejje alle de sjoenheid van 't Mestreechs al weg, es ze de Mestreechse Diksenarium ins ingezeen hobbe, mer wat
zien ze deneve! 4) Weite ze ouch, dat de sjoenheid van 'n spraok 't nottigste dink van de wereId is, 'n dink zoe nottig, dat me ete, drinke, jao alles daorveur zouw laote stoon? En huurt
me ouch e paar mooswiever zich de woerheid zegke en dat dan de mansluij tOsse k6mme, 5)
wat is dat neet e plazeer, es me huurt, wie hun dee babbej geit. En daobijj de sjoenste waord
van de wereld, par eksempel: doe swerenootse 16mpen h6nd, doe horekeend, doe sjinmeer,
doe loeszak, doe rekel, doe kanaalje, doe horejeger. Iech k6n uuch zegke, wie iech 't d'n
ierste kier van me leve gehuurd hOb, iech st6ng, es hej iech in de brook gesjete. Iech dach,
wie is 't meugelik, dat 'n vrouw, die van Janhagel aofkump, en die bijj 't rapalje groet gebrach is, zoen dinger kaan zegke. 't Rolde oet haor moul wie 'n leij van 't pannedaak, zoedat
iech 't nog neet in mien huid k6n kriege, woe zijj 't vandan hole. Wat 'n sjoenheid, wat 'n
levigheid stik neet in de waord, wat tunks uuch noe? Geer zeet toch Mestreechteneers, wat
bleef uuch! Geer staot te kieke wie Pietsnot, hob geer noe de moul vol tan? Dat gluif iech 6).
Zek miech ins, waffer spraok zeet sjoender de kleine yinger met e woord kink, es 't Mestreechs
zeet? Kaan me weI get sjoender dinke of zegke, es op zich good Mestreechs: iech slabrik op
't ies en veel op mien vot? Wie gek, wie gek zeet geer drum neet, dat geer eur beste jaore laot
veurbijj goon, z6nder uuch op 't Mestreechs te legke, en de levigheid daovan te liere! Mer
iech weit, woe 't vandan kump. Wie vaol van uuch zien 'rs, die zoe'n platte vot hobbe, 7)
dat ze k6nne 'nen haven daag d'rop zitte blieve, veur 't Mestreechs te studere, of in de
sjriefbeuk van d'aw luij opzeuke en zien, of ze neet hijj en dao e waordsje v6nte, dat nog
neet in de Mestreechse Diksenarium en steit, en zien metein ins, wat beter gezag is: iech
sjievel op mien vot of iech rol op mien vot. Zijj loupe in de plaots van 8) de koffiehoezer en
nao de herreberrege, woe ze 'n kale Fraansman vinde, dee ze k6nne naoape, en dat is hun
groetste plazeer. 't Geit huidesdaogs, God erberrem zich, wie met d'n erreme, blinnen Toon.
Mien mojer heet 't miech mie es h6nderdmaol verteId. ,,'t Waor, God wit 't, 'n errem
sjopsel", zag ze, "de blinnen Toon. De ouge waoren 'm wie oetgezwore, en toch waor 't 'ne
sterreke kerel". Noe kaom de blinnen Toon ins achter de Kakebein 9), gef wel ach op wat
iech uuch noe zal verteIle - geine van uuch heet 'm gekind, d'n ajdste van uuch k6s de
brook nog neet opeknuipe, doe heer gestorreven is - en dao woende 'n aajd wijfke, dat weI
oet wasse ging en die had in 'n houte kouw ne raof bove de deur hange dee klappe k6s. 't
Waor miech good. 10) De blinnen Toon kump ouch bijj die wasvrouw bedele - dan heer ging
hijj urn, dat God en de gooj luij haom get geve zouwe - doe reep de raof: Goeden dag
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swauger de blinne Toon woest neet dat dat eine Rauf waus, doun aantwoorden hair getruust, op zig hollants goeden dag swaager, doe gong de Vrouw en de luij deij aun de deur
stonge te laggen, den airmen Toon geluijfde, dat de luij haije gelag urn dat er Hollants
sprauk, mer de luij lagte urn dat er soe gek waur en meijnde dat het schoen ston, as men sien
sprauk verandert: soe geijt het huijdigen daugs perfect men meijnt dat het eijne schoen
steijt as men met Votserviteur, Votservante, kumt er aungedreijt, mer och herm wie wairdense oedgelach. Rin vraimde sprauk is augh waul schoen en goot, mer bij de Mastreegtenairs
blijfse aItijd lielik, drum sag auch de jon[g] 11) oet Wiek, verdomd wat bin ich blij, dat ich het
Mastreegs gelierd heb, anders waur ich van me laive geijne schietekoleveger gewourde, met
eijn woord en daumet zal igh het ierste deijl van mien sermoen sleeten het babbelt sig goot
op Mastreegs, het l[ui]g 12) sig goot op Mastreegs, het vlook sig goot op Mastreegs.
Pars Secunda

Woe aun sien ver nou, Dat et laivig is daur aun, dat het goot in de oeren klink en dat is woer
dat de jonges op de straut weijte, dat et rappeIt es eijne in eijn laire brook eine scheet liet, en
dat et klink as of me op eine rommel pot speulte: nou sou men sekke woe vaan kumt het dan
dat de meijste gein plaiseer en vind aun de laivigheid van 't Mastreegs, dau het tog soe good
klink dau vaan urn datse neet huuren en willen, de nateur hait heun waul ein paar goy oeren
gegaiven, mer se maaken sig ein muts of kruIlen, of ein dink as ein Postwage dau euver ver
de klank dau vaan auf te haliwen, daun vaan kumt het, datse auch neet en wijte of 't Mastreegs baiter klink es men het groof of fien, gau of laansem, zeutjes of hail sprik, dog wat of
ich al dat gebabbel oet de klank aIleijn van dees ses Weurd kin, Leeve, Goije, harte seute,
W oukeren' 18 ), Ringel, kond gair de laivigheid van de gaanse sprauk aufnimme en verlekt iens
bij uch selver, of gair dat in eijn aander sprauk soe soud konnen vairdig krige, en laut eijne
Fransman al get dau euver babbelen, noeijt sal er het soe schoen konnen sekke. Ich verseker
uch veur et Mastreegs goot te expliceeren, moot men verstand, wat Zegk ich verstand, sin
men 14) in de kop hebbe, het is menig eijn dai meint er koest de laivigheid van 't Mastreegs, as
om dat er wet wat ein oer is, wat ein slabriek heijt, aivel dat is neet genoeg, soe soe Ian as er
krivelkrout aun se gaat hait, en aIle daug neet ein oor of twie de Mastreegse Diksenarium
wil studeeren sal er noeijt lieren. Rij jau, en evel geijt et soe, gair huurt van het Mastreegs
veul spraike, gair heurt er veul goods van sekke, en evel begriep der het nog neet, dat et eijn
miserabel schoene sprauk is, staut mich ins de woerheid, is het neet schan veur God en de
gaanse werreld, dat gair Latien lierd, dat gair eine Fraanse meijster aunnimt dat gair uch het
huijt met cifreere dul maakt, dau gair dog weijt, dat het genoeg is eijne Mastreegtenair te
sien, en het Mastreegs good te lieren. Laut nou ins eijne kome dat het Mastreegs wil critiseere en sekke, dat er eijne slegte sprauk is, dat men se neet ins schrieven kaan, dat et get
gereppels en geneppels van aandere sprauken is, Bruy de moor dau goije patroen, sou ich
hem sekke 't Mastreegs is in de Wairreld gewais ier dou sui dein Vot ope gedoon hebs, en dOll
hebben het de luij al gesproke, die mie verstaand hadden in heure kink, as dou lompe hond
in dien hiellief, en de moos weijte dat mien aud uum het nog kaan. al haiter schoen soe gereijs, datter sien hand in de wolke gewassen hait.
Conclusio

Utsch, nou heb ich dog soe geschrieuwd en gekaik dat ich gans oet mienen ausem bin, en al
heb ich geijn weurdje te veul gesag is den tied dog al urn, ich hay uch nog veul te sekke, mer
dat verspaur ich op ein aander maul, veur van daug wille yair dan sleeten Gair hebt oet
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zwager 11). De blinnen Toon wis neet, dat dat 'ne raof waos, doe antwoorde heer ouch getruus
op zich Hollans: Goeden dag zwager. Doe gong de vrouw en de luij, die aon de deur stonge,
te lache 12). D'n erremen Toon gluifde, dat de luij lachde, umdat 'r zoe gek waor en meinde,
dat 't sjoen stong, es me z'n spraok verandert. Zoe geit 't huidesdaogs perfek. Me meint,
dat 't eine sjoen steit, es me met votserviteur, votservante kump d'r aongedreit. Mer ocherrem, wie weerde se oetgelach. 'n Vreemde spraok is ouch weI sjoen en good, mer bijj de
Mestreechteneers blijf ze altied lielik, d'rum zag ouch de jong oet Wiek: "Verdomp, wat
bin iech blijj, dat iech 't Mestreechs gelierd hOb, anders waor iech van me leve geine sjietekouleveger gewoorde". Met ei woord, en daomet zal iech 't ierste deil van mie sermoen
slete: 't bebbelt zich good op Mestreechs, 't luig zich good op Mestreechs, 't vlook zich
good op Mestreechs.
Pars secunda

W oe-aon zien ver noe, dat 't levig is? Dao-aon, dat 't good in de oere klink. En dat is woer,
dat de jonges op de straot weite, dat 't rappelt 13), es eine in 'n lere brook 'ne sjeet liet, en dat
't klink, ezzof me op 'ne rommelpot spaolde. Nouw, zouw me zekge, woevaan kump 't dan,
dat de meiste gei plazeer en vinde aon de levigheid van 't Mestreechs, dao 't toch zoe good
klink? Daovaan, umdat ze neet hure en welle. De natuur heet hun weI a paar gooj oere gegeve, mer ze make zich 'n mots of krolle, of 'n dink es 'ne poswagel dao-euver, veur de
klaank daovaan aof te hawwe. Daovaan kump 't, dat ze ouch neet en weite, of 't Mestreechs
beter klink, es me 't groof of fien, gaw of laansem, zeutjes of hel sprik. Doch, wat of iech al
dat gebebbel, oet de klaank allein van dese zes waord ken 14): Leve, Goje, Hartezeute,
Sokkere, Ingel, kont geer de levigheid van de ganse spraok aofnumme. En euverlek ins bijj
uuch zellever, of geer dat in 'n aander spraok zoe zout k6nne veerdig kriege, en laot 'ne
Fraansmaan al get dao-euver bebbele, noets zal 'r zoe sjoen konne zegke. Iech verzeker
uuch, veur 't Mestreechs good te eksplikere, moot me verstand, wat zek iech verstand, sin
men 15) in de kop hobbe. Dao is mennigein, dee meint, 'r kos de levigheid van 't Mestreechs,
es umdat 'r wet, wat 'n oer is, wat 'n slabrik het. Evel, dat is neet genog, Zoe lang es 'r krievelkroet aon ze gaat heet, en alle daog neet 'n oer of twie de Mestreechse Diksenarium welt
studere, zal 'r 't noets liere. Eij jao! en evel geit 't zoe: geer huurt van 't Mestreechs vaol
spreke, geer huurt 'r vaol goods van zegke, en evel begrep der 't nog neet, dat 't ein miezerabel sjoen sprauk is. Staot miech ins 16) de woerheid, is 't neet sjan veur God en de gaanse
wereld, dat geer Latien liert, dat geer 'ne Fraanse meister aonnump, dat geer uuch 't huid
met cifrere dol maak, dao geer doch wet, dat 't genog is 'ne Mestreechteneer te zien en 't
Mestreechs good te liere. Laot noe ins eine k6mme, dee 't Mestreechs wei kritizere en zegke,
dat 't 'n slechte spraok is, dat me neet ins sjrieve kaan, dat 't get gereppels en geneppels 17)
van aandere spraoke is. Bruij de moor dan, goje patroen, zouw iech 'm zegke, 't Mestreechs
is in de wereld gewees, ier doe sol, dien vot ope gedoon hobs, en doe hobben 't de luij aJ.
gesproke, die mie verstaand hadde in hiiore kink es doe, lompen hOnd, in dien hiellief. En de
moos weite, dat mien aajd uum 18) 't nog kaan, al heet er sjoen zo wied gereis, datter sien
hand in de wolleke gewasse heet.

Conclusio
Utsj, noe hob iech doch zoe gesjriewd en gekeek, dat iech gans oet mienen aosem bin, en al
hob iech gei waordsje te vaol gezag, is d'n tied doch al urn. Iech hej uuch nog vaol te zegke,
mer dat verspaor 19) iech op 'n ander maol, veur vendaog welle veer dan slete. Geer hob oet
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mien auw moeijer eijge mond soe te segge gehuurt, dat veur 't mastreegs aIle aandere sprauken
moote strieken goon oet het begin van mien sermoen heb gair konne sien, wie lielik 't steijt
vraimd yolk nau te aape, in 't ierste deijl heb ich uch de schoenheid van 't Mastreegs op ein
duijmke aun getuind, en door dat kleijn exempel van den blinne toon moet gair kotse es men
vaan eijn aander taul sprik. In het twiede deijl heb ich uch getuijnt, dat het Mastreegs de
laiveligste sprauk van de gansche werreld is, en uch dat beweese door eijn exempel van mien
aud uum dai nou soe veul gereijst hauw, en evel altied het Mastreegs nog sprauk, Hauw dan
dij schoen sprauk in ier, liert het Mastreegs mer Hert het good, aanders is het mer den tied
bedorven, en verkwantseld.
Dixi

1)
2)
8)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Votservit[eur]: hs. Votservit
gauw = zou het gaan? of te lezen geijt?
eij, eij; lees: sen eij
[Pars prima] ontbr. in hs.
weijtens[e]: hs. weijtens
nu[t]: hs. nu
[igh] ontbr. in hs..
Mastreeg[s]: hs. Mastreech
da[o]: hs. dau of dan
da[i]: hs. dau of dan
jon[g]: hs. jon
Ieui]g: hs. Ienge
Woukeren; lees: Soukeren
sin men?
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mien aw mojers eige m6nd, zoe te zegke, gehuurd, dat veur 't Mestreechs aIle aandere
spraoke mote strieke goon. Oet 't begin van mien sermoen hob geer k6nne zien, wie lielik 't
steit, vreemp voIlek nao te ape. In 't ierste dail hob iech uuch de sjoenheid van 't Mestreechs
op 'n duimke aongetuind, en door dat klein eksempel van de blinnen Toon, moot geer kotse,
es me vaan 'n ander taol sprik. In 't twiede deil hob iech uuch getuind, dat 't Mestreechs
de lefelikste spraok van de ganse wereld is, en uuch dat bewese door 'n eksempel van mienen
aajd uum, dee zoe viiol gereis had en evel altied 't Mestreechs nog spraok. Haw dan die sjoen
spraok in iere, liert 't Mestreechs, mer liert 't good, aanders is 't mer d'n tied bedorreve, en
verkwanseld.
Dixi

1) is 't

=

misschien, zij het.
= moeilijk, ingewikkeld.
3) dat wat, versta: hetgeen.
4) Wat zijn ze ernaast, hoe vergissen ze zich.
5) Versta: tussen hen, onder hen komen, zich hij hen voegen.
6) Versta: Dat zou ik geloven.
7) D.i. geen zitvlees hebben.
8) Versta: in de plaats hiervan, naar
9) Vermoedelijk = de Kakeberreg, een straat te Maastricht.
10) Versta: Goed dan, welnu.
11) Er staat, ,gojen daag zwaoger" in het Maastrichts. De raaf moet o.i. echter Hollands hebben gesproken,
blijkens hetgeen voIgt.
12) Blijkbaar een contaminatie van begon te lache en gong lache.
13) Ongewoon = duo rappeln. Misschien is te lezen: 't rappelt ezzof.
14) De constructie is in de war. Of er is een fout in het hs., of de sermoenspreker is de draad van zijn verhaal
kwijt geweest. Men kan verstaan: wat of ik ook alles kan babbelen, uit de klank van deze zes woorden aIleen: Leve ... zou jullie kunnen.
15) Sin men?
16) Staot miech ins = weerlegt me eens.
") Gereppe1s en geneppeIs, de betekenis is weI duidelijk, maar de uitdrukking is ons onbekend.
18) Er staat: uum. Het tegenwoordig Maastrichts kent aIleen: nonle.
19) Maastrichts is spaore. Verspaore: duo versparen.
2) kunstig
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