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IN L E ID E N D W O O R D .
D en ((Taalgids ) van C. H .Peeters heb ik zorgvuldig
doorgezien en het verschenen gedeelte m et steeds toenem ende belangstelling gelezen. lk was reeds in de ge-

legenheid mijn oordeel er over uit te spreken,toen ik
schreef:(DezeTaalgidsisvoormijeen verrassinggeweest,
zoo rijk is de inhoud,zoo omvangrijk de bewerkte stof,
zoo degelijk en doelmatig de bewerking.
lk zouhetdaarbijkunnen laten,temeerdaaranderen -

De methodevan A.de Boeck,diebijzijn taahuiven'ng
de foutieve taal, om didactische redenen, niet onder de

oogen van zijn lezers ofzijn leerlingen * 1brengen,kon
hiernietgevolgd worden.Deschrijverdoetin zijn Vocq/gqqzàe Be8chonwingen heel klaar begrijpen waarom .
M en staat eerbiedig verbaasd als m en zich begint rekenschap tegeven van de hierverwerktestof,geputnietalleen
uit W oordenboeken die ons met hun alphabetische orde

de Professoren A. Boon, E. Blancquaert, L. Grootaers,

onmiddellijk te woord staan,maar uit allerleigesproken

P.de Keyser,L.Scharpé en wijlen SenatorMr.A.De-

en geschreven teksten, die nauwkeurig m oesten waargenom en en zorgvuli g uitgeplozen worden.
Hetgetuigt ook van een goed doorzichtin den aard van
de taaldat er,waar het past,nadruk gelegd wordt op de
spreektaal en de verklanking van de taalstof. W ant de

swarte

een even gunstig oordeel hebben geveld en

uite ukkelijker dan ik het deed tot het bestudeeren
en het gebruiken van het boek hebben aangezet.

Maar schrijver en uitgever willen meer van mij vernem en en ik voldoe graag aan hun verlangen.

ln zijn Voorajgaandefe,
sc/lovoïlg6l heeftC.H.Peeters
eerst de oorzaken van onze wantoestanden op taalgebied
beschreven.Die wantoestanden brengen m ee,dat we een
uit het Fransch vertaald houterig Nederlandsch spreken

en schrijven, met veel provincialismen en archaïsmen.
W e gevoelen geen verschil tusschen raandelwijding en
vaandelinwijding;we schrijven nitwijden,wijd8ch,ka88ei,
zïch in 66w,zetelr!6ï6wz,i.p.v.nitweiden,weid8ck, ka88il',
.

-

jongeren hebben tegenwoordig maar alte veelde neiging
om op een gemaakte wijze te hollandiseeren.Ze zeggen
vaèder en poli-t8ie. De taalgenius vergeve 't hun. Hij
wreekt zich som s m et ze uit hun rolte laten vallen.Eens
hoorde ik op een vergadering een Gentenaar alzoo hollandiseeren. Een Hagenaar had het niet beter gekund.
M aar daar kom t onverwachts de volzin
Ik heb daar

vruchteloos voorgepleten )),en alzijn efect wasverloren.
Men moet niet gemaait spreken.Men moet bepaaldelijk

Tlilen,wat bewijst dat we die woorden niet verstaan of
nietkunnen thuiswijzen.Onderden invloed van den taal-

niet de taal van zekere streken of van zekere kringen
gem aakt nadoen. M en m oet de algem eene om gangstaal

regelvolgens welken na een telwoord somm ige naamwoorden zonder m eervoudsteeken blijven,durven we schrijven

ongedwongen hanteeren, zonder hebbelijkheden, zoodat

drieznz
qqzd,een paarmetev,watbewijstdatwe werktuigeljk handelen zonderonsaftevragen welkewoorden dien
vorm mogen nemen en wanneer.Op diewijzevoortgaande,
zullen we er nog toe kom en om ze8 week en een ptwr ko'
u,8

te schrijven.W egenszijn -en wordtezamen alseen meervoud beschouwd en krijgt een enkelvoud ezaam nevens
zich.Zooeven nog stootte ik in een verloren hoeksken op
de m eervouden dolmen en penlren, zeker gevorm d van

de enkelvouden dolm en penlj;en in de laatste weken zag
ik som s een m eerv. k
w ecim en,, misschien van 8pecime?

Een rijdende tram is in onze dagbladen doorgaans een
in 56>6gïlg zijnde tram , alsof een tranawagen gebaren

de hoorders niet kunnen gissen vanwaar de spreker is.
Verstandig was het verder om gebrekkige vorm en die

in Noord-Nederland voorkomen, bij gelegenheid op te
nem en. W ant voor veel Vlamingen

vooral wederom

voor dejongeren - ishetvoldoende dateen uitdrukking
in een Noordnederlandsch stuk voorkomt,om bijhen a1s
goed Nederlandsch te gelden.Bepaaldel
ijk a1s zulke zon'*

derlingheden nieuw zij.n,trekken ze aan en worden graag

nagevolgd.ln dezen tijd van wonderen valtallesop,m en
pzqq/cfreizen en wandelingen,d.i.men verricht die handelingen niet meer,m en vervaardigt ze ;men maaktzelfs

gebeurtenissen en oorlogen mee; er zijn allcaden te Antwerpen,te Oostende en zelfs te Temsche ;daar wandelen

raaakte. En zoo zou ik kunnen doorgaan, den Taalgids

zeker jrade jongens met mode meisjes.Omdat een Hol-

in een anderen vorm beschrijvende.Daaruitblijkt alleen
hoe nuttig,neen hoe noodig hij is.
De schrijverheeftverder uitgelegd wathijheeft willen
doen,waar hij zijn stof heeft bijeengegaard,hoe hij die
verwerkt heeft en waar hijde correcte woorden en wendingen heeft opgedaan.Hierbij kwam geen wetenschap

landsche kantoorklerk teD en Bvielen te Den H elder heeft
.
durven uitvinden, schrilven som migen hier t6 De Panne,
f6D eK linge ;wanneertedev zee,teden laat8te,teder loop8?

te pas,noch taalgeschiedenis,noch woordafleiding,m aar

fijn taalgevoelen kennisvan hettaalgebruik.Dathijbeide
irl de vereischte mate bezit,lijdt geen twijfel.En hierin
ligt juist zijn groote verdienste.De meeste belgicismen
(spreek -i8menzen niet-iezem8)immerszijn nietaposteriori
te vinden,m aar a priorite kennen en te erkennen.In het

*

Jvijzeggen steeds,zooals'tbehoort,8oorten wqzl,een 8oort
van ;waarom dan schrijven 8oorten menmcken,een noort
revj,met een leelijk germanisme,via Rozendaalbinnengesmokkeldî
lk meen de uitstekende hoedanigheden van C.H .Pee-

ters'werk aanschouwelijk gemaaktte hebben.Moge elke
Vlaming begrijpen hoe nuttig,ja hoe noodig het boek
van hem is!Mogen schrijver en uitgeverovertuigd zijn
dat ze moeten volharden spijt vitters en zwartkijkers.

Fransch worden alle dergelijlte vraagstukken afgedaan
met een eenvoudig cela 8e ditof cela .
46 8e ditpq8.

J. VlscoulaLlz.

U IT D E B E O O R D E E L IN G E N
( M etveelgenoegen en nog m eerbelangstelling heb ik een paarproeven van DeN ederlanh che T> Jgf##

doorloopen.Door den band,ernstig,degelijk werk,vrucht van jarenlangen geduldigen arbeid.Vpor all6
Vlamingen een onmi8baav handboek !Hettweetalig onderwijsen deellendige taaltoestanden hebten bij
de meesten het taalgevoelverstom pt of geheelLedorven.M oge dit W oordenboek wcp,Belgicismen,vooral
in de séhoolwereld,veel aftrek vinden ! )
Prof.A .Boox,
H oogleeraar f6 Lenren.
(lk heb deproevevan bewerking van den (Nederlandschen Taalgids)aandachtigingekeken,en wilniet

nalaten den auteuren den uitgevergeluk tewenschen methun interessantiniatief.Zijverdienen den dank
van hetVlaamschepubliek in 'ta'
lgem een voordien veiligen gids,en ookdewaardeering van dewetenschap-

pelijke beoefenaarsonzertaalin hetbijzonder,wegensdetactvolleschakeerinj derbesproken woorden en
uitdrukkingen : sommigeworden inderdaadzonderomwegen a1sgallicismen gebrandmerkt;andereschijnt
de auteur zelfnietvoorzoo bepaald loutiefte houden,en vermeldt hijslechtsnaar hetoordeelvan De
Vreese of D e Boeck.En steeds,naast de bepaald foutieve,zoowalalsnaast de enkelverdachte of locale

uitdrultking,bezorgthijonsdooren doorNederlandsche.Verheugend ishetook,uitde (Opmerkingen )
te m ogen afleiden dat de N oord-Nederlanders het speciflek-vlaam sche,waar het van zuiver allooiis, als
algem een gangbaar beginnen te aanvaarden.Laten de Vlam ingen,waar hun te recht op foutieve uitdrukkingen wordtgewezen,van hunnen kant in de richting van het algem een Nederlandsch volharden, en wi
j

mogen detoekomstvan onzegemeenschappelijketaalhoopvoltegemoetzien.Daartoedraagteen werk als
datvan den heerOonst.H.Peetersin nietgeringematebij.))
Prof.E .BLANCQIJAERT,
H oogleeraav te Gent.

((...de practische slotsom ervan mag zijn de leerlustigen tewijzen op een thansverschijnend boek,
datmag geheeten worden op gebied van taalpolitie :Hetboek.Allergemakkelijkstteraadplegen,vermits
het is een alphabetisch woordenboek ;ook allerdankbaarst,ja boeiend tevens,omdathetnaast de belgicism en nietalleen geeftde zuiveralgem een Nederlandscheuite ukking,m aarook een kolom toelicldingen,

en eenevan opmerkingen,d.w.z.hoofdzakelijk verwijzingen naarofbrokjesuitdemeerdan l20gebruikte
werken ! Een m eer betrouwbare en m eer volledige gids hebben we noch in N oord noch in Zuid. ))

LRecltt8knndig Til'd8cbrijt voor ff6lgïl, Oct.-Dec. 1927.)
M r.ALB.D lswwsl'E,
Bru88el.
((Ik heb m et veel belangstelling de inleiding tot den N ederland8chen Taalgih evenals een dertigtal

bladzijden van het Woordenboek gelezen.Hetwerk bevaltme en deschrijverschijntmeuitstekend op de
hoogte van deNederlandsche taal.Zijn boek zalongetwijfeld grootediensten kunnen bewijzen aan alwie
onze taalzuiver wi1schrijven en spreken.)
Dr.J'
AN GsAtc s,

Hoojd rcw,den Vertaaldien8t,& 4ty86J.
(Zoowelde aardrijkskundige ligging van Vlaanderen,a1s zijn lotgevallen door de eeuwen heen (en
niethetminstinde l9eeeuw)hebben ertoebijgedragen om hetNederlandschtaalgevoelvan deVlamingen
grootendeels afte stom pen het boek van den heer Peeters zaldus aan iederZuid-Nederlander, die voor

een beschaafd man wildoorgaan,degrootstediensten bewijzen.Voorden taalkundigebelooftditwerk een
onuitputtelijkebron teworden van kostbaregegevensoverdesociologischetaalstructuurvan hetmoderne
Zuid-Nederlandsch,metzijn tweeslachtig karakter. Zoowelpractisschetaalstudiealswetenschappelijk
onderzoek zullen dusmet(lituitvoerig Woordenboek rtzzlBelgici8men gebaatzijn.l)
Ptof. L. GROOTAERS,
H oogleevaar te .
Levrezl.

(Uw werk getuigtvan ongemeene taalkennisen fijn taalgevoel,alsmedevan stoere wils-en werkkracht om zulke reuzentaak tot een goed einde te brengen.

))U hebtdaarmedeaan deVlamingen vooral,doch ook aan deNoord-Nederlandersen aan allebuiten

Belgiëverblijvende Nederlandsch-studeerenden een nietgenoeg te waardeeren dienst bewezen.lmmers,
uw Taalgidnism .i.volledigeren betrouwbaarder dan de totdusverreverschenen soortgelijkeuitgaven ;
uw (Toelichtingen )en ((Opmerkingen )zullen zelfsbijdemeestontwikkelden degrootste belangstelling
gaandemàken,uw wijzevan bewerkingispractisch en maaktopzoeken en overzichtuiterstgemakkelijk.
))'W arm zijdan ook uw Taalgid8aanbevolep bijallen (lie er prijs op stellen hetNederlandsch zoo
zuiver raogeEjk te spreken en te schrijven.
Dr.JAc.H otTslx
Leevaar aan hetK on.Wf//:zàe'
dzzzà f6 M ecltelen.

(Ik heb respekt voor de monnikenijver waarmee u alleshebt samengebracht.En ik geloofmet u
datuw werk een mijn iswaarde onderwijzer heelwatuithalen kan.)
Dr.A .JwcoB,
Antwerpen.

(W aarhettaalgevoelden W aming,ook den meerontwikkelde,zoo dikwijlsin den steek laat,isde
N ederlaV 8eke Taalgid8 van Const.H .Peeters een woordenboek,dat studeerenden en niet-studeerenden
.

bijdehand diehen tehebben.Hetzalblilken even onmisbaartezijn alseen Van Dale.Een cultuur
'daad,
die onsallereerbied afdwingt.))
Prof.P.oE KlvslR,
H oogleeraar f6 Gent.

f(Vorm metdrieofvierkameraden,liefstnietuitdezelfde streek !een kringetje,en overloop bijuw
tafel-en andere gesprekken de gpboden wetenschap,en critiseer er flink op los,en behoud het bçste,en
spiegelu aan Peeters,wat de schoone koppigheid in het rustig nastreven betreft van een levensideaal.

))'t Spreektvan zelfdat het onverantwoordelijk zou zijn voorVlaamsche leeraars en hoogleeraars
a1s ze aan dit werk hun taalgevoelen hun taalkennl
'sniet verstevigden en toetsten.M aar die beseffen dat
voorzekerzelf,zonder dat het hun voorgepraathoeft te worden.Laten ze 't woord van Prof.Boon in den
wind niet slaan !))

(O- Leren.17 Oct. 1927.)

Prof.L.ScHAlœ:,
H oogleeraar fc Lenven.

f
tW atonze taalzuivering betreftzalniemand meergoed hebben gedaan dan Gij.)
R . ScHlulvlss,

Directenr 5ïj ket M ini8terie r@> Arbeid,Sf.Pieter8-W olnwe.
(DezeTaalgidsisvoormijeen verassing geweest,zoo rijk isdeinhoud,zoo omvangrijk de bewerkte
stof,zoodegelijk en doelmuig debewerking.DeheerC..
H .Peetersverdientonsallerdank omdathijden
arbeid aangedurfd heeften onsallergelukwenschen omdathijhem zoogoed ten uitvoergebrachtgeeft.))
Prof.J. VERCOVLLIE,
Hoogleevaar fe Gent.
(
fNu,voor degenen, die tot de kennis van het zuiver Nederlandsch willen geraken,is deze NederIcW ycAe Taalgid8onmisbaar.))
Dr.G. VERHIJYCK,
Leeraav aan Aef K on.d fAele'
p,zzl te N amen.
( Een eerbiedwaardig standaardwerk,waarmee U de Grootnederlandsche beweging een grooten dienst
hebt bewezen.H ulde !)

Dagelijk8cltAct
sfz
?z'
p
zr van A6fd .N .F.,'8-Grarenltage.
( M et zeer veelbelangstelling en oprechte bewondering kreeg de Taalcom missie inzage van uw werk
over taalzuivering. )
Taalcommi88ie'
pl'
zàltet # . N . F., Groep Vlaanderen'.

((Dit werk is allereerst bestem d voor Zuid-N ederlanders als een nuttige vraagbaak,m aar het heeft

ook een wetenschappelijk belang,tevens voor Noord-Nederlanders.)
De Nienwe Taalgid8 (Groningen,Den Haag),jrg.1927,p.266-267.
f(Alisde auteurweleenswataltestreng,toch bhjven wijerbij,datzijn W oovdenboekin een werkelijke en bij de meesten onzer bestaande behoefte voorziet!))
De Scheld6 (Antwerpen),26 Maart 1929.

((Deze onze woorden vandiepewaardeering wenschente zijn een aanwakkering voor alle boekerijen
onzerpartij,en daarbuiten,om zich hetf(W oordenboek ))aan teschasen.)
Ontwikkeling,Aug.'27.

((De N ederlaV 8clte Taalgid8 groeit tot een eenig standaardwerk van dien aard. )

Het Laat8te Ni6nw8 (Brussel), 13 Aug. 1929.

(Metden zedelijken steun van de VlaamscheTaalcomM ssie van het A.N V.verschijnt,bij(De
Sikkel)),te Antwerpen,onderden naam N ederland8cb,e Taalgid8 W oovdenboek '
tlczzlBelgici8men,een m et
een inleidend woord van prof.Vercoullie voorzien m erkwaardig werk van den Vlaamschen taalkenner
Constant H .Peeters,waarvan zeker het beste voor de zuivering van onze taal in Zuid-Nederland m ag
worden verwacht. )
N eevlandia,Aug. 1927.

V O O R B E R IC H T

Dïfwevk i8 de wrvc/àfvan Jclg#vrïgezàverzamelavbeid.Een vorig Aq??,
#dc#rî//ev z,J,
p, werd '
p:.
r'
4>6l#
dooroorlog8om8tandighden,5fjhetajbranden wqp,> zewoningin 1914.#f6falleen ging Aï:r5,
fjeen '
poorrc,
cd
ezcerpten f6 loov,doch ook een groote boekenvevzameling die '
l
zhï.ï8edertdien t
s/er/lf,
s met go-oofe moeite I,
-owzle?l
rernienwen.

Tock A66//deze '
zàïev'
dr: bewevking,w,
tzden oxlog aangevat,op de'
poTïge > zzdegelijkheid gewonnen,
#tz4/czijde groo/er:evraving diewijna rerloopvan ffjd kebben opgdtw'
?àen deFc6zàzàft
sztplkïzlgmetvïfgtzwep,,
convanten-6?ztijd8cltvipartikel8rJ,%,vecenteven tftàfr
àfzn,,dieo'
n,sallevkandezàv/fïgmateviaal/46!?564 aangebracld.

F'
fjdnrven AoyegzdatonzeNloxRruwxnscHl TAALGIDS,al8'
pvlgtvïdfz/ïezper/cbedoeld,A:fzij
'nezal5ïj.
dragen tot rerôreïdïlg ran e6w,betere kennin dev 6ïg6w, taal ï4 Znid-N edevlavtd,alwaa,
r ze door '
t,p'
'
kzlqc/
rloozing 6%,ver8mading zoozeer ïs vevralï.
s gevaakt.

W dwillende 0p- en tzczlzzàer/rïzàg6'
?z z'
allen in dank aanraard kth
oz/oz.
C @H .P.

N A A R T A A L E E N H E ID

IN N O O R D ' E N Z U ID -N ED E R LA N D

V O O R A FG A A N D E B ESC H O U W ING EN

ln elke hooger ontwikkelde taal bestaat er voor uit-

epraak,woordenschat,flexie,woordschikking,zegswijzen
en Spreekwoorden een algem eene vorm , waarvan de ge-

letterden zich bedienen in afwijking van de verschillende
gouwspraken of dialecten der m inder beschaafden.
Die algem eene vorm heet de algemeene ozzlgcwgdfqtzl of
korterdealgem eenetaal,tegenover de locq/:lçllen,de gouw-

niet geminacht te worden.((De dialecten zijn geen verachtelijke paria's, maar als de natuurbloemen van het
vrije veld, de meest gezonde, minst verzwakte afstammelingen vandetaalonzervaderen)(Dr.J.vwx Glxxzxxx
S. J., Al8 ozà: M oedevtaalondeïwiy ozog ooit gezond wil
/
?
,
tlx#e'
n,,1917,blz. 61).
De algem eene taal van N oord-Nederland, osicieel het

spraken of dialecten.Men noemt hem ook de s6,
schtw/#e
fx Jof#efalgemeen 56,
sc#tzc,
/#,nietzoozeerom op devoortreselijkheid van dien taalvorm tedoelen dan welop zijn

Koninkrijk der Nederlanden is het algemeen,Nederltzwz
#,
sc#,ook wel be8chaajd xe#erltzzàt/t
sch of algemeen be,$
c#cJ,/# Ne-devlan.
d8clbgeheeten.Ze isontstaan uit de dia-

gebruikssfeer,nl. als taal of algem eene taal van de beschaafden,van de ontwikkelde kringen.
Tnstedevanalgemeene taalzeggen som migenletterklm dige

lecten van Germ aansche volksstamm en,de Franken,Saksen en Friezen,die om streeks de 6de eeuw de (flage landen

taal,doch dezeterm isminderjuist degenen diezich van
de algemeene taal bedienen,zijn lang niet allen letter-

bij de zee bewoonden.ln de middeleeuwen was ze,a1s
Middelnederlandsch,aanvankelijk overwegend Vlaamsch
en vervolgenssterk Brabantsch gekleurd.Sedert,hetlaatst

kundigen, en van den anderen kant gebruiken niet alle
letterkundigen de algem eene taal, de eenen nl. wel hun
dialect, de anderen kunsttaal van eigen vinding, b.v.

der l6de eeuw,d.i.na het vervalder Zuidelijke Nederlanden en de vrijwording van hetNoorden,heeft de taal,

gelijk Gezelle een middeleeuwsch getinte, archaïstische

had,zich allengsgewijzigd en een meerNoordnederlandsch,

taal.
D e algem eene taalheeft zich langzam erhand ontwiltkeld
uit een of m eer dialecten. Zoolang verschillende strelten
naast elkaar verspreid liggen zonder vasten band met
elkaar en zonder dat een er van eenig gezag uitoefent over

vooralH ollandsch ltarakter gekregen,nl.hetltarakter van
de W esthollandsche steden Am sterdam ,Haarlem ,Leiden
en 's-Gravenhage.

de andere, blijft ieder mensch zijn dialect gebruiken.
Krijgt daarentegen het een of ander gewest door zijn
macht,zijn rijkdom en zijn hoogere beschaving een zeker
overwicht,dan dient zijn dialect tot grondslag van de

voornamelijk uit de taalder Franken gesproten en werd

taal die in het algem een verkeer gesproken en in de schrif-

invloed bleef beperkt tot het indringen van eenige Saksische en Friesche elementen.Op zich zelf werd ook wel

telijkeuiting gebezigd wordt,en navolgingvindtin streken
waar aanverwante dialecten inheemsch zijn.Er ontstaat
danvan lieverledeeengemeenlandsche,gemeenschappelijke
ofalgemeene taal,die de overhand krijgt over de andere

waarin tot dusverre het Zuidnederlandscll de overhand

Vlaamsch,Brabantsch en Hollalldscl)zijn l&u alle drie
Frankische dialecten.H et algemeen Nederlandsch is alzoo
ook door de Saksen en Friezen overgenomen.Toch hebben

de talen van deze beide stammen eenigszins bijgedragen
tot de vorming van degemeenschappelijke taal,maa'
r die
het Friesch als schrijftaal gebruikt de oudst bekende
stukken indietaaldateeren uit del3de eeuw en totheden
ten dage heeftzich hetFriesch,zijhet op lleperkt gebied,

dialecten,daar het gebruik er van zich uitstrekt over een
grootaren kring van menschen,die m et elkaar om gaan en

als schrijftaalweten te handhaven.

aldusleden zijn van een zelfdetaalgemeen8chap ofbewoners

ook de talen van verschillende maatschappelijke kringen

van een zelfde taalgebied.

hebben ingewerkt op de vorm ing van het algem een Nederlandsch.D e zeemanstaal, de legertaal, de koopm anstaal,de tinlmerm anstaal,de m etselaarstaal,de weverstaal,
de studententaal, de dieventaal of llet Bargoensch enz.

W anneer een dialect bijdraagt tot het vormen van de
algemeene taal,geschiedt zulks niet om rqden van zijn
welluidendheid, zijn uitmuntende schoonheid, doch uit
oorzaak van maatschappelijke omstandigheden.Dialecten
kunnen bevalliger zijn dan de algemeene taal, evenals
plaatselijke kleeding soms mooier en schilderachtiger is
dan de algem eene.

Nietalleen de dialecten - de talen van localekringen -

hebben nl.materiaalbijgebracht.Nog zijn vele woorden
en uitdrukkingen ontleend aan de taal van den Bijbel,
waarvan de vertaling op last van de Staten-Generaalder
N ederlanden werd uitgevoerd.Verder hebben de fabelleer,

Verkeerd is het, zooals dikwijls gebeurt,dialecten te

de oude geschiedenis,de riddertijd,het vroegere rechts-

beschouwen a1sde ontaarding ofverbastering van een taal.
Ze (staan tot de algemeéne taalongeveer als in het wild

wezen,oude gebruiken en volltszeden hun schatting geleverd.
Evenalsdetaalvan elk beschaafd volk nietalleen bestaat
uit eigen goed,doch ook vreem de bestanddeelen heeft op-

groeiende planten tot gekweekte ) (C.H .oxx Hy:RTog,
De #d6r/(Izl#,
sc#6 Taal,1, 19154,blz.4). Ook dienen ze

xu

genom en, zoo onderging de ontwikkeling van het algem een Nederlandsch steeds den invloed van uitheem sche
talen.
van hetK eltisch,detaalvan debewonersonzergewesten
v66r de aankom st der Germ anen, is de eerste vreem de
invloed op het Nederlandsch i tgegaan.

HetLatijn en,vooralover hetLatijn,ook hetGrieksch
hebben gedurende de Rom einsche overheerscM ng eI1later
nog,door de vestiging van het Ohristendom ,vele term en
doen overnemen door onze Germ aansche voorvaderen.Tot

gemakkelijk huisgewaad en de meer verzorgde kleeding,
oftusschen een werkpak en een zondagskostuum .

W ie spreekt, aldus C.H.OEN HxRl'og (De #6t86rland8che Taal,1,1915,blzn.5-6),((gebruikt meestvoor
de hand liggende woorden en een eenvoudigen zinsbouw.

W ie schrijft,heeft meer tijd en drang om op afwisseling
ennauwkeurigheidteletten.Hijzalvoordewelluidendheid
de herhaling van gelijke klanken vermijden,een scherper
onderscheid m aken tusschen synoniem e woorden, onderscheidingen in acht nem en,die misverstand kunnen voor-

verrein del3deeeuw washetLatijn in de Nederlandsche
gewesten deeenigeambtelijketaal,totin del9deeeuwwas

komen,meermoeitedoen om de aandachtvan zijnelezers

het de taal der geleerden en tot in onze dagen is het de

zin heeft gewerkt.Eerstwerd ontleend aan het Picardisch,

)Zoo zijn er tal van woorden, die veel meer in het
schrijven dan in hetspreken voorkomen reed8 (naastal),
ts
/ec/tf,
s(naastmaar),-6#6 (naast50/4),wellickt(naastmia,s
c#ï6'
n,),dewil
'l(naastozpz/qfl,enz.Ook zijn erzinswendingen,
diemeeraan hetschrijf-,dan aan hetspraakgebruik eigen
zijnlb.v.:Dvijtigal8hij'
d
zlJ,:,8tooj#ïjdadelijkop.Jflcl,
f-

hetdialectvan Noord-Frankrijk,en lateraan hetalgemeen

Aef%8 waar

taalderR.-K.Kerk gebleven.Onafgebroken heefthetzijn
invloed doen gelden.

SedertdeKruistochten oefenthetFransch zijn invloed,
die zeer m achtig isgeweesten lang nietaltijd in gunstigen
Fransch,dat in hoofdzaak uit het dialect van het Ile-deFrance is ontstaan.Onder de hertogen van Bourgondië,
d.i.sedert 1384,was het Fransch de hoftaalen dit werd

mede detaalvan het bestuuren hetgerecht,daarbijnog
de taalder hoogere standen in de Nederlandsche gewesten.
Van toen af hebben in deze landen ta1 van vol'
sten gede
vol
ks
t
aal
ni
et
kenden,
noch
e
r
zi
ch aan
regeerd,die
gelegen lieten zijn.De rederijkers stelden erprijs op,vol-

gens den heerschenden smaak van dien tijd,hun werken
zooveelmogelijk metFransche leenwoorden te doorspekken.ln 1685 gingen duizenden réfugié's zich in NoordN ederland vestigen ;hun taal deed er zich gelden in de

aanzienlijke kringen en hetwerd ermodeFransch te spreken en te schrijven.De invloed van ltet Fransch werd
natuurlijk nietmindertoen de Nederlanden bijFrankrijk
werden ingelijfd en Napoleon het er op toeging leggen om
het Nederlandsch totaaluit te roeien.Zijn voorspelling
dathetHollandsch nakorten tijd nog enkeleen matrozentaalzou wezen,is echter gelukkig niet uitgekomen.
Nog andere talen,vooralhet Duitsch en het Engelsch,
hebben invloed gehad op de ontwikkeling van hetalgem een
Nederlandsch en verder heeft het woorden ontleend aan
het ltaliaansch,het Spaansch en het Portugeesch,aan de
Scandinavische en Slavische talen,ook aan Oostersche
talen, als het H ebreeuwsch, het Turksch, het Perzisch,
het Arabisch,het,Indisch,het M aleisch en het Javaanbch.

Eindelijk behooren tot den woordenschat van het algemeen Nederlandsch een reeks internationale woorden,

kunstmatig gevormd van Grieksche en Latijnsche woordstam m en ter benoem ing yan nieuwe uitvindingen of begrippen.

Vanzijn kantheefthetNederlandsch zelfinvloed gehad
het Fransch,het Duitsch en het
OP vreem de talen,111.OP
het
Engelsch,het Deensch, Zweedsch en het Noorsch,het
Italiaansch, het Spaansch en het Portugeesch, het Russisch,het M aleisch,het Japanscl)?het H indi enz.Vooral
Nederlandsche zeem anstermen werden in talen van andere
volkeren opgenom en.
Zooals alle beschaafde talen komt ook het algemeen
Nederlandsch voor als 8preektaal,de taalvoor m ondelinge

te winnen,enz.

gtw,
fd'
ikwil
.l8 50'
p6,
4 r6cl,
f.)'

Sedert eenige jaren wordt er naargestreefd lletschrijfgebruik in nauwere overeenstem ming te brengen m et het
spraakgebruik,nl.den afstand tusschen beideniet grooter
te naaken dan strikt noodzakelijk is.
M eeren m eerwordt,naarhet heet,levendeftw,
lverkozen
boven boekentaal,zoodat het kunstm atige in de taalver-

drongen wordt door het natuurlijke.
Bijhetsprekenen schrijvenvan hetalgemeen beschaafd,
een taalboven deialecten,trachtmen zich vrijtemaken
van dialectische eigenaardigheden of althans deze niet
op den voorgrond telaten kom en.Hetalgemeen beschaafd
is ((een norm ,waarnaar m en zich richt,als m en spreekt
tot personen,die niet tot hetzelfde dialect behooren of als
men zelfgeen dialect wilgebruiken.Die norm nu,dat is
de klanken,de vorm en,de woorden en weningen,wordt
bepaald door het gebruik,datgeldt in de ltringen van het

meerontwikkeld gedeelte der natie,in het bijzonder nog
bij de beschaafde personen der voornaamste steden ))(Dr.
C.Lxcovr
rlRl,Inleidin'g tot#6 Taalklm de 6%,de &6,
schi6-

deni8'
nl,
'
zàbetNedevland8ck,1915,blz.l13).
W elisbijvelen in uitspraalten woordenkeushetialect
vooreengeoefendoornogduidelijkherkenbaar,dochkleine
verschillen die in het algemeen beschaafd van eenig gewest

onvermijdelijk voorkomen,moeten beschouwd worden a1s
schakeeringen die geen afbreuk doen aan de eenheid
geen eenvormigheid
van het algem een beschaafd.
Voortdurend is het algemeen beschaafd in voeling m et
hetdialecten tusschen heteen en hetanderheeft een onaf-

gebroken wisselwerking plaats.Steedsblijfthetalgemeen
Nederlandsch dan ook bestanddeelen ontleenen aan zijn
dialecten. Echter gaat een gegeven woord, uitdrukking
ofklank van een dialect niet vanzelfover in het algem een
Nederlandsch.Ditgeschiedt alleen dan wanneer datwoord,
die uitdrukking of klank algem een in zwang kom t.
Uit het voorgaande volgt,dat er geen scherpe grens is

te treltken tusschen plaatselijk en algemeen taalgebruik.
lederb.v.hoortwelonmiddellijk,)zeggen Dr.J.vAN
Glxxlltxx en Dr.J.Exolpolas (De Regenboogklenren '
pc/
'
?è
Nederlan,
ds Taal,1917,blz.10), dat een klank als nkaop
geenA.B.is,maarbijandere klanken zalde eene ze A.B.

uiting,en alsdchrij/fx l,de taalvoor schriftelijke uiting.

noem en,een tweede daarentegen van ialect spreken.Ver-

W at beide van elkaar in hoofdzaak onderscheidt,is best

schillendeNederlandersvoelen deuitspraak 8vijren,,
sr66'
?
zwen,,
sz'
ï/alsdievan hetA.B.,terwijlvelen zea1sdialect

te vergelijken bijhetverschildaterbestaattusschen een

7(111

beschouwen.Er iseen tijd geweest,dat het wederkeerend
voornaam woord zich volstrektniettothettoenm alige A.B .
behoorde, nlaar alleen gebruiltt werd in het oos/ n van
onsland.Langzam erlland werd hetgebruik van zicltechter
zoo algem een,dat het door iedereen als A.B .beschouwd
wordt.
Ook zijn er,volgensJ.Vosslxx (DeAe#er/tzz
4#,
:cheTaal
in all,
tw rnitingen en ge#lcsfe'
p,,111,1918,blz.3),f
(belangrijke verschillen op te m erken in het algem een beschaafd
van b.v.Den H aag en Gvoïtingen en Breda.D e natuur
isaltijd sterkerdan de leer,en de zin Hebjedien o'pdes

heevzien loopen,Aïj8chij'
n,t66w,beetjekrenyelf:wezen,door
beschaafde inwoners van genoem de steden gesproken,zal
respectievelijk ongeveer aldus luiden

(1.Heb-l'
e dieonwe Ae6r zien loope,Aïjschijnt''
?zbeetje

landstaaltot grondslag diende,ook voor het aanleeren der
oude talen.Dit plan werd in 1777 door de regearing aangenom en,hetgeen ten gevolge had dat het spellingstelsel
van Des Roches driekwart eeuw lang in de Zuidnederlandsche scholen gevolgd is geweest.
In 1794 verdween Zuid-Nederland van de wereldkaart
en werd het als Fransch grondgebied onderverdeeld in
depar/ m enten.Strenge m aatregelen werden genom en om
het N ederlandsch uit te roeien :het werd verbannen uit

onderwijsen gerecht,leger en bestuur.Zelfs het bestuur
van onze steden,dat voorheen,ook in de grootste,zooals
Gent,Antwerpen en Brussel,N ederlandscll was gebleven,
m oest Fransch worden ondanks het krachtdadig verzet
der geraeenteraadsleden.llet drukken van boeken en het
uitgeven van nieuwsbladen in onze taalwerd verhinderd.

kvenpel te weze.

Straatnamen en uithangborden moesten Fransch zijn en

((l1.Hê-je die ow,
'
?
z)
6 keer loop'm zien,hetlïj/;fwel,#cf
ltij'.
n,beetje/sre'
?zpelf.
((111.Hê-jedien 01-6. (ltleevzien loope, 'fi8'
p-pfoj-ie
'w, beet
je/crez
yp,!i8.

zoo ook,op straf van ongeldigheid,testam enten,quitan-

(H et aantalvoorbeelden is m et vele,en wellicht meer
karakteristieke te verm eerderen.

malige vreemde heerschappijen,werden gedurende de 20jarigeFranscheoverheersching zoodanig van hun landaard
vervreemd,dat zij de volkstaalniet meer kenden of ze
slechts nog op zeer onbeholpen wijze konden gebruiken.
Van dien tijd afzou ook elkepoging om hetverongelijkte
volk in zijn rechten te herstellen door de verfranschte

Tijdens de godsdienstige en staatkundige beroerten in
de tweede helftder l6de eeuw en vooral na de scheuring
derN ederlanden,ten gevolge van den valvan Antwerpez)
*
1
l1 1585, waren duizenden Vlam ingen, waaronder de geleerdsten,begaafdsten,veerkrachtigsten en ondernemendsten van deZuidnederlandschebevolking,naarhetN oorden
uitgeweken.Handelen nijverheid,en m eteen ook de stoffelijkewelvaart,verplaatsten zich van onzegewesten naar
dejongeNederlandscheRepubliek,die in del7de eeuw de
m achtigste handels- en koloniale m ogendheid werd van

de wereld.lntusschen waren de Zuidelijke Nederlanden
een volleeeuw lang,totaan den vredevan Utrecht(1713),
in oorlogen gewikkeld m etde naburige staten.Vlaanderen

en Brabant,die tijdensde middeleeuwen totvöör del6de
eeuw aan 't hoofd van de beschaving hadden gestaan,
werden nadien onder de achterlijkste streken van heel
Europa gerangschikt.

Terwijlde gemeensehappelijke taalvan Zuid en Noord
ginder in het staatkundig,in bet openbaar en in het ver-

standelijk-leven tot haar volle ontwikkeling kon gedijen,
ging ze te onzenteen lang tijdperlkvan jammerlijk verval
te gem oet. Ze bleef hier op het Brabantsche standpunt
dat ze in de l6de eeuw had bereikt en diende aldus nog

alleen tot uiting van het huiselijk en stichtelijk leven.
Alle gemeenschap m et het N oorden werd ongenadig te
keer ïe#aan uit vrees voor de geschriften der hervorm de
leer. De hoogere standen, reeds aangetast door de verfransching onder de laatste graven van Vlaanderen en

voornamelijk onder het huis van Bourgondië,lieten hun
kroostnOg verder verfranscben in de geestelijke colleges
en nonnenkostscholen.

Gedlzrende het Oostenrijksche tijdvak kon onze taal
even veradem en. D aar vele Franschgezinde ouders hun
zonen naar D owaaizonden om ze een Fransche opleiding
te laten genieten, verbood M aria Theresia, in 1750, op
vreem den bodem te gaan studeerep.Aan Jan des Roches,
den ontwerper van een spellingstelsel voor de (nederduytsche tael))m et het Antwerpsch als norm ,werd een

plan van onderwijshervorming opgadragen, waarbij de

tiën,enz.De ergerlijkste dwangmiddelen werden te baat
genomen om devolkstaalstelselmatig ten ondertebrengen.
Onze hoogere standen,reeds verfranscht onder de voor-

standen hardnekkig worden bestreden.Alleen de mindere
m an ontsnapte aan de algeheele verbastering.De landstaal

bleef in zijn mond voortleven en kon niet uit zijn hart
gebannen worden.ln de lagere scholen hield ze stand,hoe

gebrekkighaarvorm ook was.DeVlaamschegeestelijkheid
handhaafde het gebruik er van op den kansel en in het
godsdienstonderricht. Nederlandsche lioelten uit vroeger
dagen werden door het volk gelezen en bewaard.En ondanks alles ontlook op den duur eenig Vlaam sch leven
in de nederige kamers van rhetorica,waartoch nog enkele
beoefenaars der letterkunde in optraden.
Ook N oord-Nederland was intusschen door inwendige

twisten verzwakt en tot een vazalstaat van Frankrijk
gezonken onder den naam van de Bataapche Repnbliek
(1795).W eldra veranderd: Napoleon dat gemeenebest,in
een Royanme deHollaltde met zijn broeder Lodewijk als
koning (1806),docllstiethem latervan den troon en lijfde
het grondgebied bij llet Frarlsche Keizerrijk in (1810).
De twee overgebleven helften van het Rijk derNederlanden,door de hertogen van Bourgozldië en door K arelV
gesticlzt,waren aldus tot Fransche wingewesten vervallen
en de Nederlandsche stam scheen m et ondergang bedreigd.
Doch hetdaagdeweer.N aN apoleon'sgedwongen troonsafstand beslisten de gevolm achtigden van de Verbonden
Europeesche M ogendheden, in Juni 1814 vergaderd te
Londen,dat de Belgische gewesten,bestaande uit de vroe-

gere Oostenrijksche Nederlanden,het Prinsbisdom Luik
en het Groothertogdom Luksemburg,met de Noordelijke
Nederlanden tot één Staat zouden vereenigd worden.Den
3lstep rluliwerd deregeeringvan dit nieuwgeborenf onïzàk-

rijk dev kVd6rItz'
n,#6'
?ztoevertrouwd aan W illem 1,een afstammeling van den grooten Zwijger.
N u brak voor onze taal een beter tijdperk aan.Bij
koninklijk besluit van l October 1814 werd het gebruik
ervan toegestaan vooralleopenbareakten in deprovinciën
Limburg, Oost-vlaanderen, W est-vlaanderen en Antwer-

pen en werd daarenboven voorgeschreven dat de boeken
van den burgerlijken stand zouden gehouden worden

het Vlaamsch en in het Duitsch ) (In den grondtekst:

nuari1823 de eenige taalvan het ambtelijk verkeer zou

qConsidérant d'autre part que 1es langues flam ande et
allemande, en usage parm i les habitans de certaines 1ocalités,varient de province à province,et quelquefois de
district '
ltdistrict,de sorte qu'ilseraitimpossible de publier
un texte of cieldes lois et arrêtés en languesflam ande et

wezen,d.w. z.dat het uitsllzitend gebruik er van werd
voorgeschreven in de openbare besturen,bijdefinanciën,
in het leger en in het gerecht.Eindelijk werd deze maat-

allemande.9)
Te rechtteekende H.MEERT (Onkrnid ozder de Tarwe,
1899,blzn.12-13)hierbijaan :

in detaaldiein degemeentegebruikelijk was.Een tweede
besluit, dat van 15 Septem ber 1819, regelde dat voor
dezelfde provinciën de (landtaal))te rekenen van l Ja-

regelbijbesluitvan 26 October 1822 ook toepasselijk geraaakt op de arrondissementen Brussel en Leuven. De

ambtenaren,4iena den vastgestelden termijn hetNederlandsch niet machtig mochten zijn,zouden naar W allonië
overgeplaatst worden.
Ofschoon nu het Fransch de osicieele taalvan bestuur,

onderwijs en gerecht bleef in het W aalsch gedeelte des
lands,evenalshet Duitsck in Duitsch-Luksemburg, verbitterden die besluiten,inzonderheid hetlaatste,de W alen

en verfranschte Vlamingen.De Vlaamsche geestelijkheid,
die er aanvankelijk zeer mee ingenomen was,zag nadien
in Koning W illem een vijand van den R.-K.godsienst
wegenszijn maatxegelen in zake van onderwijs. Daar er
voor het N ederlandsch noch osicieele spelling,noch officieele spraakkunst was gedecreteerd, had men de V1a-

mingen vrijgelaten in hetgebruik van hun Brabantschen
taalvorm ,geschreven volgens het stelselvan Des Roches,

terwijlin de scholen metNoordnederlandsch leerpersoneel
het Nederlandsch werd ondarwezen volgens de spelling
van Siegenbeek.M en stond dus in het Zuiden tegenover

een Vlaamsche en een Hollandsche schrijfwijze van onze
taal.Van (litfeitmaakten devijanden van KoningW illem
gebruik om deVlaam schebevolkingin den waan tebrengen
dat H ollandsch en Vlaam sch twee verschillende talen waren en dat haar het H ollandsch werd opgedrongen.Zoo

hebben zijer onze onwetende vaderen toe gekregen in
1829en 1830tepetitionneeren tegen hetambtelijk gebruik
van hun eigen taal!
Door de om wenteling van 1830 werd Zd d-N ederland
opnieuw van ltet Noorden afgescheurd en tot een afzon-

((De drogreden,waar m en hier op steunt,is zoo dom ,dat
de kwade bedoeling van den m aatregel er te m eer door
a>n 't licht komt.H oe had het N ederlandsch bestuur er

dan gedurende vijftien jaar kunnen in slagen zich door
onze bevolking te doen verstaah? De uitvaardigers van
hetdeereetschenen niette weten,datereen Nederlandsche
taalbestond ! H et Vlaam sch verschilde van provincie
tot provincie m aar verschilde, en verschilt niet nog het
W aalsch van provincie tot provincie,van stad tot stad,
van dorp tot dorp D och het was maar om een voorwendsel te doen.Een briefvan den patrioteCharlesRogier

aan denHeerRaikem,ministervan justitiein l832,maakt
den boozen toeleg onlooehenbaar. Hij scllrijft daarin :
(Les premiers principesd'une bonne adm inistration sont
basés sur l'emploi exclusif d'une seule langue et il est
évident que la seule langue des Belges doit être le français.Pourarriver à ce résultat,ilest nécessaire que toutes
lesfonctions,civileset militaires,soientconfiées à des W allons et à des Luxembourgeois de cette m anière, les
Flam ands, privés tem porairem ent des avantages attachés
à ces em plois, seront contraints d'apprendre le français
et l'on détruira ainsi peu à peu l'élém ent germ anique
en Belgique.
.

*

ln art.23 van de Grondwet werd nu we1 bepaald,dat

het gebruik der in België gebezigde talen vrijis).Dit
artikel,hetwelk vooral op aandringen van W alen,zooalg
Raikem , een Luikenaar, werd aangenom en, had echter

eigenlijk ten doelde W alen en Franschgezinden in detoe-

derlijken Staat,het Koninkïijk België,ingericht. W alen

kom sttegen een voorondersteld opdringen van hetNederlandsch te beschermen, en geenszins het osicieel gebruik

en Franschgezinden waren thansm eestervan den toestand
en besloten m et het Nederlandsch voor eeu< g gedaan te
raaken.

tfvfft
scà: Gegrroclden wtz'
?zden # 6#6rJq'
?z#:chen,F c,tIl, :872,blz.

Bijdecreetvan hetVoorloopigBewind d.d.26 October
1830werd reedsafgekondigd, dat((hetFransch,alszijnde
de meestverspreide taalin België,de eenig gebruikelijke
taalzou wezen bijde commando'sin het leger (W oordelijk :(Art.3.Lalanguej'
ravtçai8eétantla plusgénéralem ent répandue en Belgique, sera la 8enle employée dans

les commandements)).
W arm eer m en nu nagaat dat,in 1830,het Vlaam sche
land 2.351.233 inwonerstelde,hetW aalscheland 1.402.229
inwoners en hetD uitsch gedeelte van Luksem burg 151.317

inwoners,had de logische gevolgtrekking natuurlijk andersom m oeten luiden.

Bijeen volgend besluit,datvan 16November1830,werd
hetFransch totden rangvan eel ge osicieeletaalverheven,
om dat,naar het heette, (de Vlaam sche en de Di tsche

van de taal der V laam sche bevolking te w aarborgen.H et

Staatsbestuur was im m ers, zooals L. JOTTRANO (N eder-

l80vlg.)heeftdoen opmerken,nietin dehanden desvolks,
m aar in die dez' gegcede standen gevallen ; dezen besehouwden hetosicieelgebruik van onze taalin deVlaam sche gewesten f
(als een grief)en het Fransch diende hun
((als een werktuig van alleenheersching over hunne landgenooten van mindere standen ).

Die zoogenaamde taalvrijheid krijgt aleen geweldige
deuk,wanneer men het bewuste grondwetsartikelin zijn
geheel leest en onderzoekt ((H et gebruik der in België

gebezigdetalen isvrij:hetkan alleenbijdewet,en slechts
voor openbare bestuurszaken en voor de rechtspleging

geregeld worden ))(Tekstueel:(L'emploideslanguesusitées en Belgique est faclzltatif il ne peut être réglé que
parla loi,et seulementpourlesactes de l'autorité publique

trict tot istrict,zoodat het onmogelijk zou zijn een of-

etpourlesasairesjudiciaires.)))
Krachtensdiezonderlingetaalvrijheid ishetden staatsburger veroorloofd in zijn huiskring en in het openbaar
detaaltespreken die hijverkiest,een rechtwaarvan elke

ficieelen tekst van de wetten en besluiten uit te geven in

burger wel gebruik kan m aken zonder dat de grondwet

taal,gebruikelijk bijde inwonersvan zekereplaatsen (!),
verschillen van provincie tot provincie en som s van dis-

XV

daarin voorzien heeft.Doch van den kantonzerbestuurders
wordthetbedoeld alikelm aaringerocpen om hetalgem een
belang va'
n de Vlaam sche ingegetenen, de m eerderheid
van 's lands bevolking, te doen zwichten voor de per-

aarde dekadenten derFransche civilizatie en een ftdemos)3
van koelies, die van alle hoogere ontwikkeling verstoken
blijven en nieteensmeer een taalspreken,alleen nog een
ellendig platbrabbelen,waarzijzich zelf over scham en ))

soonlijkebelangen ofde grillen der ambtenaren.
Een decreet of wet,waarbij het den rechter vrijstaat
detaalvan zijn medeburgers,diehijmoetvonissen,noch
te kennen,noch te gebruik-en ;waarbijde ambtenaarzijn
plicht zoodanig mag verzuimen dat hij de taal van de
onderdanen,waarover hijhetgezag voert,niet* 1ofkan
verstaan,noch zich er v>n bedienen ;waarbij de rijks-

(PoL ox MONT,in D8& A6I#e,18Februari1922).

am btenaar tot de hoogste betrekking mag benoem d wor-

tijdig ingezien en den a,
anslag tegen onze nationaliteit
willen verijdelen.Reedsin de eerstejaren nadeomwente-

den zonder kennis van onze taal,terwijl men voor de
geringstebediening in een Vlaam sche gem eente een vreem -

de taal zou moeten machtig zijn ;waarbij men zonder
N ederlandsch kan aangesteld worden om over een leger
Vlam ingen bevel te voeren en daarentegen met Nederlandsch alleen zelfs den graad van korporaalniet kan be-

Na de hoogere standen heeft ook grootendeels onze

Vlaamsche burgerij aan het recht van den sterkste toegegeven en zich de verfransching laten welgevallen. H aar

eigen denkkracht en haar zelfstandigheidsgevoelheeftzij
daarbijingeboet.Enkele leden der burgerij daarentegen
hebben de ram pzalige gevolgen van de ontaarding nog

ling waren tegen de verdrukking van het Vlaam sche volk
ernstige klachten opgerezen.Toen de jeugd,opgeleid in

de degelijke scholen onder W illem 1, den mannelijken
leeftijd had bereikt,schaarde zij zich onder de leiding
van J.Fr.W illem s,Ph.Blom m aert en hun vriendan, en

komen waarbij het onderwijs Op zulke abnormale wijze

zette zijeen actie op touw om het nationaalbewustzijn

is ingericht dat een vreem de taal als hinderpaal wordt
gelegd op den weg naar lloogere ontwikkeling,zulk decreet
of zulke wet is een dwangmiddel voor de onderdanen,

wakker te schudden en het verdrukte, m et ondergang
bedreigde volksbestaan te redden.Dat was de Vlaamnche
sekz,egïwzg,die van den aanvang af op een sterken tegenstand stuitte. Allerhande kwade bedoelingen werden aan

waarmede hun de noodzakelijkheid wordt opgedrongen
de taal der m achthebbers te leeren.Van dan af bestaat

er geen taalvrijheid meer,doch een krenking en miskenning van de heiligste rechten van een volk.
H et Fransch werd de taalvan het leger,van de burger-

wacht (schutterij),van het bestuur,van hetgerecht,van
hethoogeren middelbaaronderwijs.Alleen delagereschool
bleef Vlaamsch,doch het onderwijs in onze taalliet er
zeer te wenschen over en ook de vreem de taalwerd er als
leervak opgenom en ten nadeele van de ontwikkeling der
leerlingen.Te Brussel en in de voorsteden, zoo m ede in
eenige andere Vlaam sche gem eenten,werd zelfs het lager

onderwijsaan de dolzinnigsteverfransching prijsgegeven.
De Vlam ingen werden uit de m eeste openbare betrek-

.

de jlaminganten toegeschreven de liberalen kreten hen
uitvoorvijandellvan de beschaving de katholieken.en
vooralde hoogere geestelijkheid,takelden hen af als ondermijnersvandengodsdienst;deW alen en Nederlandschonkundigen scholden hen voor baantjesjagers,voor bezetenen en cvétin8, en de osicieele wereld bekam pte hen

als oranjisten en dwarsdrijvers.Ja,zelfs tot heden toe
schaamde m en zich niet, den eisch om N ederlandsch te
gebruiken,in het bestuur een belem mering van den geregelden gang der zaken )),in het gerecht (teen sm aad voor
de m agistratuur 9, in het leger een aanslag tegen de
Belgische eenheid en tegen de veiligheid van het land è
)
te heeten !
a
Totverwezezl jking van die hersenschim mige (Belgische
eenlleid ),la Belgiqne nne8findiri8ible,een navolgl g van
'

kingen gesloten.Net,als ten tijde van de Sansculottesen
van N apoleon werden een groote m enigte verfranscbte,
W aalscheen zelfsFransche am btenaren aangesteld.ln het
legerwerden alle benoemingen gedaan door den Franschm an Chazal van de 2700 gegradueerden waren er in 1831
geen l50 Belgen,zoodatGuizot kon zeggen que la frontière française avait été en quelque sorte m oralem ent

la .Rdp'
?
zslïg'
?
zcnne 6findivi8ibleder Jacobijnen,en metde
ijdelehoop een kunstmatige (Belgische ziel)),de beruchte
âme belge(l),aan tekweeken,wilde men de grootste helft.
van 'slandsbevolking berooven van haar taal, het onont-

reculéejusqu'à l'Escaut)).

beerlijk werktuigvan haargeestesontwikkeling,veredeling,
beschaving en toekomstmogelijkheid, en de Vlaamsche

Na 1830 is de tzitroeiing van de eigen taalen den eigen
aard van het Vlaam sche vollt overigens pas voorgoed be-

volksziel ten verderve brengen.

gonnen.V6ördien tijd wasBrusselzoo Vlaamsch alsGent
en Brugge,leperen en Kortrijk,Mechelen en Leuven,ja,
alsAntwerpen.HoeVlaamsch deBrusselscheburgerijzich

den Staat schaarden zich ook de hoogste vertegenwoordigers van de R .-K .Kerk in België,tot erge verbittering
van haar trouwste zonen.Geheel onder den indruk van

nog voelde na den aftocht der Franschen en hoe gehecht

Cicero'swoorden,(er zijn volken die voor de slaven ij
geboren zijn,andere om te bevelen ),en in overeenstem-

zijwasaan haartaal,bleek in l814,toen 145 dekensvan
de plaatselijke (ambachten ) aan den Gouverneur-GeneraalBaron deVincenteen vertoog zonden,waarin zijaandrongen op ((de herstelling van het Nederduitsch in zijn
).((Van 1830 tot 1900 zeventig jaar,
vroegere rechten )
niet,langer heeft het teduurd,om van Brussel te m aken

Aan dezijdevan deverdedigersvan den centraliseeren-

ming met de uitspraak van Renan,in Le8 dp4fr-, ((les
races grecques et latines,races de m aîtres,faites pollr le
grand,ne savaient pas tirer partid'une position humble )),

wat het nu - tot grooter bescham ing en wreedere teleurstelling van alle Vlam ingen - in feite is een stad,waar
zich W aal en Franschm an oneindig beter thuis voelen
dan
de Vlam ingen, een stad,waar de sam enleving
van zelf uiteenvalt in twee onverzoenbare en in alle op-

werd haar bestaan zelfs ontkend door den W aalscllen volksvertegenwoordiger en lateren m inister J. Destrée in deze bewoordingen :(L'âm e belge est une innovation,un paradoxe que n'autorisent pas 75 ans de bonheur et de prospérité, style om ciel...

zichten ongelijke helften :een oligarchie van totaal ont-

Français. )

(1)VolgenshebAntwerpsch dagbladLeM atin,van 27Jan.1910,

Je n'hésite pas à,déclarer que je m e sens W allon, c'est-à
.-dire
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ging K ardinaal M ercier,aartsbisschop van M echelen, als
W aalvan Franschen oorsprongvoorhouden,dat(errassen

zijn die zijn voorbestemd om te bevelen,andere om te
gehoorzamen )).
Luidensonderrichtingen,die eindeSeptem ber 1906openbaarwerden gem aakt,achtten de zesBelgischebisschoppen
het (noodig )), dat de gebruikstaal van het m iddelbaar

en van het hooger onderwijs ((een internationale taal)
zij,en,voegden zijdaarbij,(in onsland kan ditnatuurlijk
nietsanderszijn tlan hetFransch ).Nogheettehetdaarin :
((Hethoojer onderwijs,in zijn verheven opvatting,heeft
ten doel de algem eene belangen der beschaving te bevorderen...En, daar een ieder m ensch is,vooraleer Belg
tezijn,d.w.z.daardealgem eene belangen derbeschaving
hooger staan dan de particuliere belangen van een volk,
m oet de cultuur van het Fransch, voor wie geroepen is
een rolte spelen in de algemeene beweging der gedachten,
den voorrang hebben op het Vlaam sch.
Volgens de volkstelling van 1920 telt België plusminus

4%.millioen Vlamingen tegen ongeveer3millioen W alen.
Hoewashetdan mogelijk,datde meerderheid in een toe-

stempelt. W erden de Vlaam schgezinden door den drang
der omstandigheden genoodzaaktmeertijd en werkkracht
te besteden aan de verovering der im m er betwiste volksrechten sn aan de verdediging der steedsgekrenkte volksbelangen dan aan den opbouw der cultuur,toch hebben

zijweten te verhoeden dat deVlamingen van Belgiëvervielen totden ellendigen en achterlijken toestand van hun
verwilderde broeders in Fransch-vlaanderen,en zijn zij
er integendeelin geslaagd de beschaving in onze gewesten
te verhesen tot een pei
l,datandersontegenzeggelijk nooit

bereikt had kunnen worden.Bovendien hebben zij onze
bestuurders verplicht toch eenigszins met de stoselijke
belangen der Vlamingen rekening te houden.

BelemmerendvoordeVlaamschezaakwasaanvankelijk,
gedurende een 30-tal jaren,de oneenigheid omtrent de
regeling van hetspallingstelsel.Die (spellingsoorlog ),waar-

mede Prudensvan Duyse in een toepasselijk gedicht den
draak heeft gestoken,was vooralhevig tusschen 1836 en
1844. Voor een com missie, door de regeering in 1837
aangesteld om de spellingkwestie op te lossen, m aakte
Borm ans, hoogleeraar te Luik,een verslag op dat eerst

stand van minderwaardigheid gedoem d bleef tegenover
de minderheidï D oor het feit dat na l830 een m achtsverschuiving naar onvlaam schen kant voltrokken werd
en het politiek en economisch overwicht izlhetW alenland

in 1841verscheen.Op 23Octobervan ditzeltdejaarwerd

kwam teliggen.Meerdan 60jaarlang,totin 1893,washet
eigelijkevolk,van allekiesrechtberoofd,volkomen machteloos op staatkundig gebied,en zelfsbrachthetei
ndelijk
veroverde Algemeen Kiesrecht geen ingrijpende verande-

nam .M etdezebeslissing stemdederegeeringin en den lsten

ring teweeg aan de samenstelling van het Parlem ent,ver-

mits autocratische en franschgezinde partijclubjes de
keuze en rangorde der kandidaten door den band naar

eigen goeddunken ltonden blijven bepalen.
Ondanks tegenkanting en wederwaardigheden heeft de
Vlaam scheBeweging veld gewonnen.van hetStaatsbestuur
werden een reeks m aatregelen ten gunste van het N ederlandsch afgedwongen de eerste taalwet kwam pas tot

stand in 1873,d.i.nadat Frankrijks aanzien een knak
had gekregan van Duitschland in den oorlog van 1870-'71,
doch het duurde weltot 1898 eer het Nederlandsch,door

de aanneming van de zoogenoemde gelijkheidswet, als
tweede oficieele taal werd erkend.Een ingrijpende verbetering van den rechtstoestand onzer taal is echter tot
hiertoe uitgebleven. Op osicieel gebied werd verder be-

komen de gedeeltelijke vervlaamsching van sommigegemeente- en provinciale raden die voorheen geheelFransch
waren,en deintrede van het Nederlandsch in hetBelgisch

Parlement.Grooter waren de geestelijke gevolgen van de
VlaamscheBeweging,alszijn deherlevingvan onzeletter-

te Gent een vergadering van W aam sche letterkundigen
gehouden onder den naam van Taaloongre8 en onder het
voorzitterschap van Prof. David, welke vergadering de

nieuwe spelling dercommissiemetenkelewijzigingen aan-

Januari1844verklaardezijdespellingvan hetTaalcongres
officieelvoor devertaling van hetBnlletin oj/ïcïelde,
n loi8
ef arïêté8.Deze spelling verschilde weinig van het stelsel
van Siegenbeek,datvö6r 1830 was bekam pt,en onze taal,
de verstootelinge die door het Voorloopig Bewind was
voorgesteld als een samenraapsel van dialecten ((variant
de province à provinceet,quelquefoisdedistrictà districtl),

had wederom eenig aanzien gekregen (Prof.P.Flu oxluco,

Ge8cltiedeni.
? #6r Vllmm8cb,e #6?/
J:/4g, 1, 1906,blzn. 26
en 27).
H ierdoorwasde eenheid van spelling in Vlaam sch België
nagenoeg vastgesteld.Mettertijd moest nu ook alle spellingverschilm etNoord-Nederland weggeruim d worden.
T oenadering op taalgebied tusschen Zuid en N oord wasvooral
het werk der N edevlaatd8ohe T(/,
tzl- en feff6r/c'zzà#ïge Congre88en,, waarvan het eerste plaats had te Gent in 1849,
onder het voorzitterschap van Dr.Snellaert, een K ort-

rijkenaa.
rdieteUtrechthad gestudeerd,alsmilitairdokter
dienst had gedaan bij het Nederlandsche leger en zich
enkele jaren na de omwenteling te Gent als geneesheer
had gevestigd.Hij sprak er de afscheidsrede uit,waarin

kunde,de opbloeivan hetVlaamsch tooneel,de ontluiking
der Vlaam sche m uziek,de beoefening der wetenschap in
het Nederlandsch, de opkom st der Vlaam sche pers,enz.
Dit alles neemt nochtans niet weg dat,naar het waar-

de volgende m erltwaardige woorden voorkwamen : (Er
is een volltseenheid en een staatseenheid. De laatste is
het werk der m enscllen,de eerste het werk van God...

schuwend woord van wijlen den ing.Lod.de Raet,de

volken te scheiden, die uit één stam gesproten en door

verfransching een m eetkundige reeks volgt,de vernederlandsching slechts een rekenkundige reeks.
D e wereldoorlog heeft de Vlaam sche gedachte versterkt
en verscherpt.Stilaan verovert ze de geesten in de verschillende lagen van onze gemeenschap in de burgerij,
in de lagere volksklasse en onder de buitenbevolking.
Allerwegen, tot in de kleinste dorpen: groeit het verzet
tegen een stelsel dat de Vlam ingen tot minderwaardigen

étin taalverbonden zijn.)
Op diecongressen,dieelkaarom detweejaaropvolgden

De groote mogendheden zijn onvermogend om broeder-

en beurtelings in een Vlaamsche en in een H ollandsche
stad werden gehouden, werd de uitgave van het groot
ïvoordenboek der J/qïer&zs#yche Taal ontworpen, en de
redactie er van opgedragen aan Prof.M .olvslxs en Dr.
L.Tl W INKEL. Vermits de spelling-siegenbeek verouderd

was gebleken,bewerkten zijeen plan van hervorming en
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gaven in 1863 hun Gvondbegin8elen derX e#6rIl'
?l#8c#6 Spelling in 't licht.D it stelselwerd de spelling van het W oordenboek,waarvan de eerste aflevering in Septem ber 1864
verscheen.DenzlstenNovèm ber daaropvolgende Nverd deze

spelling in Belgiëbij koninklijk besluitosicieelverklaard

b)andere die specifiek Vlaamsch zijn, als beiaardier
(klokkenist), drnivelaar (wijnstok), ka88ei (straatsteen straatweg),klak (pet),pot8 (baret),'
valling (verkoudheid),
goed8jengdig (godgansch goedsmoeds),barr,
qel (barrière,
slag-ofsluitboom ),8tatie(station),ofzelfsmaarin een deel

voor alle takken van het bestuur en voor het openbaar

van Zuid-Nederland, b.v. in W est- en Oost-vlaanderen,

onderwijs,terwijl ze in Noord-Nederland eerst in l883
algemeen osicieelwerd.Zoo waseindelijk de eenheid van
eeïtroltdigingwtzzlonzeycArïj/fcqlop touw gezet,diezoowel
aan deze alsaan genezijde van den Moerijk steedsmeer

gebruikelijkzijn,alsdeem8tering(schemering),kave(schoorsteen),kontev (veld),lockting (erf),meer8clt (beemd),'
vall'
po'
n,
d (vooravond),dvnmmen (dringen),hovken (luisteren),
terten (treden,stappen),zanten (aren lezen),gezapig (bedaard),barlden (achter),bin8t(gedurende tere jl);
c)woorden diein 'tZuiden een begripswijziging hebben

aanhangers wint.

ondergaan of er althans tegenwoordig een geheel andere

spelling in Zuid en Noord voltrokken.
Sedertdien heeft Dr.KOLLEWIJN een beweging tot 176:-

Moeilijkerging hetom tot overeenstem m ing in hettaalgebruik te geraken. W ant hoe was en hoe is thans nog
over 't algem aen de toestand in Zuid-Nederland? ln den

omgang spreekt de Vlaming meestalzijn dialect.Tot op
deschoolhoortmen nauwelijk-sietsanders,tenzijFransch.
Bij plechtige gelegenheden, zooals in toespraken,voordrachten,congressen enz. werd en wordt,zelfs tot heden
1oe vaak een m engselvan dialect en boekentaalgebruikt,

al is er in dit opzicht klij wat verbetering ingetreden.
Ontwikkelden staan overigens nog steeds onder den
invloed van de verfransching,die in hetBelgisch m iddel-

baaren hoogeronderwijshun taalgevoelheeftverstompt,
te meer daar zij er verhinderd werden zich genoegzaam
vertrouwd te maken m et het algemeen Nederlandsch.
Een algem een beschaafde omgangstaal, zooals die zich
in Noord-Nederland heeftontwikkeld,bestaatnietin onze
gewesten en kon ook nog nietontstaan.lmmers,wijhebben hier in het Zuiden, zooals Prof.W .oE Vuxlsz het
'
heeft gezegd (De ((fegeling))Ta'
n de '
d
zïft
o /tt'
là 1n Zv1'#N ederland: in (Versl. en M eded. der K on. Vl. Acad.)),

1909,blzn.46 vlg.),.een grootaantaldialecten,waarvan
geen enkelde hegemonie heeft weten te verkrijgen)door
verschillende oorzaken m aar vooral door deze, dat de
politische,economische en intellectueele hegem onie haar
uiting vindt in een dialect dat aan niem and onzer van
nature eigen is,dat aan ieder onzer vreem d is in het
Fransch,in het dialect van het lle-de-France

beteekenishebben dan in hetNoorden,als bil(dij),lte8p
(ham ),stoof(kachel),vijzen (glijden -nedervallen), 8moren
(rooken),'
ver8chieten (schrikken),'
ver8maclttevt(smoren),aardig (zonderling),rechtzinnig (openhartig);
#)woorden die het Zuidnederlandsch aan het Fransch
heeftontleend,alscalepin (notitieboekje),gilet(vest),ltni8yïe'
r (deurwaarder),parde88'
a8 (overjas),pi.
stolet (broodje),
ve88ovt (springveer),relo (fiets),en die het soms ook wel
heeft vervlaamscht,a1s joor (jaarmarkt of kermis), koer
(binnenplaatsofspeelplaats),koer8(wedren),kozijn (neef),
onkelof n'
onkel (oom ),riy (schroef),'
vooi.
n (zangwijs).
Anderszins B'orden leenwoorden,die in Zuid en Noord

van algemeen gebruik zijn,zooalschej,#ïrecfevr,redactear,
,s
6c'
raftzrïf
s, admini8tratie, revolrer, telejoon, fzlf6rzltzfïostw/,
am8tateere'
n,bijhet schrijven angstvallig vermeden voor
orev8te,àeyfvvr#er,op8teller,,
scbïjr8r,beheer,tfrtwïpïyfool,
8preekdçaad,wederland8ch,be8tatigen,zonder dat m en zich

daarbij afvraagt of deze woorden wel goed gebruikt of
behoorlijk gevormd zijn,dan welof ze ooitkans hebben
door de ((spraakm akende gem eente ))aangenom en te worden.
Groot is het aantal verkeerd gebruikte woorden en uitdrukkingen,ontaalkundige vormen en nietgewettigdewendingen, die oztder den invloed van vreem de talen in de

van haar ontwikkeling,toen ze nl.nog stond op het Brabantsch standpunt van de l6deeeuw en nog niet door het

Zuidnederlandsche schrijftaal voorkomen (barbari8menq
1)vooralnavolgingen van hetFransch taalgebruik Lgallici8menj,alsoJ eïling (Ikiet in de Ndl.beteekeis,doch
naar Fr.rieillard,grijsaard),be8temnteling (naar Fr.de8fïxc/
flïre,geadresseerde), ijzerenweg (naar Fr.chemin (/6
j6r,spoorweg),lidkaart(naar Fr.carte#6 membre,bewijs
van lidmaatschap),ltetgelijkrloer8(naarFr.lerez-#e-chtz'
?
z,
s8e1
6,debenedenverdieping),zendingf6g6zlterngbetaling(naar

Hollandschwasgewijzigd.Ook heeft de langdurige over-

Fr.enmoi co?zfre remboun ement,zending onder rembours,

heersching van het Fransch en het overwegend gebruik

of tegen betaling bij ontvangst),datgaatmij (naar Fr.
cela me ra,dat is van mijn gading),komt t6 weryc/lïjzlezl
(naar Fr.rientde pqrtzïfre,pas verschenen),eep,ozlfot
nrp
zà6er/6gge'
'
zà (naar Fr.dépo8er kl'
n,projet,een ontwerp indienen),ee'
n ztlef8temmen (naar Fr.roter ,
?
z46 loi,een wet
aannemen),roortgangdoen (naarFr.jaivedn progr/d,vorderingen maken),de tweeeindje8 J,
tzz
?ze6zl/cloope?z(naarFr.
nonev /6,
:de'
u,
x so'
d
tfd,rondkomen);ik w6rz
àtllc/àff:mijdaartzczn (naar Fr.j6m'y lffezldlïy,dat had ik verwacht),aan
iem.gelijken (naarFr.ve88embl6r#qn.,opiemandgelijken);
5)navolgingen van het Duitsch taalgebruik Lgermanin-

DeschrijftaalderVlamingen sluitzich min ofmeeraan
bijdeNederlandscheomgangstaaluiteen vroegertijdperk

van hetdialecterzijn stempelop gedrukt.Alleen degenen,
dieop dehoogtezijn van den werkelijken toestand an zich
de m oeite hebben getroost hun taalte bestudeeren,sluiten

zich nauwer aan bij het Noordnederlandsch t'
aalgebruik.
ln de schrijftaalder Vlamingen vindt men aldus
@)woorden en woordvormen,die in het Noorden verouderd zijn,ofernogin heteen ofanderdialectvoortleven,
als achtevdenken (achterdocht), alem (gereedschap), ammelaken (tafellaken),h0/ (tuin),moov (waterketel),noen
(middag),scltapraai(etenskast),8chepen (wethouder),Sink.s
:zl (Pinksteren),8ti6l (ambacht),telloor of teljoor (tafelbord),toog (toonbank),kni8clten (schoonmaken),plïchfïg
(schuldig),8ejjen8(dadelijk),o'
verhand (ber telings),met8er
(metselaar),g'
roewqd (groenteh,krni8ken (kruisje),bieken8
rbijtjes);

men),als begee8teving (naar D.Begei8ternng,geestdrift),
bemevking (naar D.Bemerknng,aan- ofopmerking),deknaam (naar D.Deckname,schuihaam), gepak (naar D.

Geyt
ick,bagage,reisgoed),nerenkamer (naar D. Nebenzimmer,zijkamer),eigendommelijk (naar D.eigentnmliclt,
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eigenaardig),onbktemd (naar D .uube8timmt,onbepaald),
werlckfïg6s (naar D. vevvtacltl
nn8igep,, veronachtzamen,
verwaarloozen),ver8tolen (naarD.vev8toltlen,heimelijk).

A. E. ol BoEcx, pr., Neuortav 8oc T> I61g6l (19071
19207), is een proeve van taalzuivering,bedoeld als
(vulgarisatiewerkje ),en kan,watindeeling en rangschik-

Verder merkt m en op algem een voorkomende fouten

king van de behandelde stof aangaat,met W .deVreese's

tegen de gebruikelijke spelling,afwijkingen in woordge-

Gallioinmen vergeleken worden, doch vermijdtom paedagogische redenen zooveel mogeEjk ((het verkeerde Ne-

slacht,m eervoudsvorm en,buigingsvorm en,vervoeging enz.
Alleeigenaardigheden,waarin hetZidnederlandsch zich
van het algemeen Nederlandsch onderscheidt, worden ond6r de benaming van belgici8men sam engevat.

Om gallicismen te weren verscheen een werkjevan PR.
vAN Dvvsx (1853),en om allerbande verkeerd gebruik
Y gen te gaan schreef de hoogleeraar J DAvlp zijn Taelew,Letterknmdige'W6'
p,
v.ez'
/cï??,
gew,(1856).Beide boekjeshebben echtermeerhistoriscbedanwetenschappelijkewaarde.

derlandsch tegenover hetgoedeN ederlandsch )op te geven
en zet dan ook liever (het goede Nederlandsch tegenover
het goede Fransch )).

R.ScusllvERsoefendein zijn Op #6w,lF'
tzzldelntetTaalgid8en,le Reeks (19111-19122):en 2e reeks (19111-19141),
critiek uit op werken over taalzuivering en op courantenartikelen van Zuidnederlandsche taalvitters.
Een N oordnederlander, Dr. J. vAN GU NEKEN S. J.,

.

Met het Mrieden van taalonkruid hielden zich ook bezig

D. CI.AEs (1873-'74 en 1891),Kanunnik Dr. J.MUYLDEl4MAxs(1893),depriestersJ.BoLsen J.ol RtTYssculR,
doch zijplaatsten zich nietop hetalgemeen Nederlandsch
standpunt.
Voor aansluiting m et het Nocrden ten opzichte van het
taalgebruik hebben wederom de N ederlandsche Congressen
den stoot gegeven.Op het 2lste Congres,te Gent in 1891,
werd door J. VtnrlusTxxl de stelling verdedigd (Laat

gaf in zijn Handboek #6r Nedeïland8che Taal,1 (1913),
een lijst op van (W oorden en uitdrukkingen,die in het
Algem een Nederlandsch niet voorkomen, m aar door de

Vlamingen naar Fransch model zijn gevormd ),waarbij
hijvooraf deed opmerken,dat hij tel)opzichte van sommige uitdrukkingen toegeeflijker isdan DeVreese.
Van M r.P.BELLIFROID verscheen een brochure,Taal-

ozl/crr
dtï# in hefNotaviaat(1903),alsoverdruk uit(Diet8clte
Warande 64 Beljovt).
J. SEBRECHTS, D6 Fltw-dche Landbonwweten8cltappe-

onsbijHolland in deleergaan !)

lijke Tc,
c,!,bevat enkele goede wenken,doch daarnaast,

M et het doelde Vlam ingen aan % sporen N oord-Nederland te gaan bezoeken, om het uit eigen aanschouwing
teleeren kennen en vertrouwd teworden m etde beschaafde
om gangstaal en de Nederlandsche cultuur,schreef AIJG.

verscheidene m istastingen.

GITTkEhetwerkje(BijonzeNoordevbvoeder8,reisindrukken
uit Holland dat hij a1suitgave van het W illems-fonds
lietverschijnen (1893).
W aren de vroegere spraakkunsten van Sleecltx, Joos,

Roucourt,Van Beers e.a.(meest alle een vergelijk t'
usB
che
n
he
t
Neder
l
ands
c
h
e
n
de
Br
abant
s
che
van de schrijftaalin België)),het strelkte Proove
f.rJ.
leve
VE
ring
Rcoululolx tot eerin zijn Nederland8cheksfprca/z/cvzàdf(1894C,
19002, 1907:) (t
daarmee af te breken en alleen met de
Nederlandscheomgangstaalrekeningtehoudan ))(J.VxRcoulmll,D e Taal dev Vlamingen, in ((Vlaanderen door
de eeuwen heen ),1,1912,blzn.237 vlg.,of afzonderlijke

herdruk,blz.85).Tot aanhangselienteen Liyt'
plzlBelgici8men, die er worden afgekeurd en verbeterd.

Verdienstelijke proeven van taalzuivering werden geleverd door zijn oudstudenten H.MXERT Di8tel8 (1897),
en de eerste, eenig verschenen aflevering'van Onkrnid

M #erdeTarwe (1899),- en W .oE VRxEsE Gallici8me'
n
in A6/Znidnederlanhclt(1899).
A.C.MAIYER,pr.,verkoosin zijn Wandelizàgezlop N6#6rIc,
s#dcA Taalgebied (1904)dan causerie-vorm boven het
streng wetenschappelijk betoog zijner voorgangers.
J.VEREST S.J.gafin zijn Handleiding bij#6 aaïtrankelijke df'
?
z#ï6 ran de Letterknnde (1907)eenige practische
regels om gebrek aan taalzuiverheid te voorkomen, en
aan 't slot van het boek een pleidooiten gunste van het
algem een Nederlandsch.

E.M LEGAIST en H.ABXELE zijn deschrijversvan een
N ederland8clte Sprcz
c/càvl,
sf (1907-119186): dienstig Om
onze taalniet alleen zuiver te leeren sce ijven,doch ook
beschaafd te leeren spreken, en leeren daarin foutieve

uitdrukkingen vermijden in aansluiting met het grammaticaalonderwijs.

Lijsten van verkeerdeuitdrukkingen metdeverbetering
er tegenover,waarvoor de gem elde werken van Vercoullie,
M eert en De V#eese werden geraadpleegd,kom en verder
voor in verschl ende schooluitgaven.

Ten slottezijnoggewezen op A.MoosTtpwT, Germani8-6w,in A6fNedevland8ch (1925),samengesteld in navolging
van het plan van De Vreese's Gallioi8men.

ta
# ng heeft in Zuid-Nederland de verkeerde meening
geheerscht, dat men,bij het zuiver spreken,van de geschreven ofgedrukte letter m oet uitgaan,m et één woord
spellingregelswerden telkonrechte alsuitspraakvoorsehriften opgevat.

K .TERNEST leerdein zijn Beknopte Uit8pvaakleer (18601
18722-18823),dat (de beschaafde uitspraak onzer taal
nietuit,deschrijfW jzeafteleiden en vasttastellen ) is,
maardat(
tzijbestaat:hetisdie,welkein Hollandvoorde
algemeeneNederlandschegehouden wordt,en daarbijook
-

in België,mf.t eenige lichte uitzonderingen, waarin het
erkende betere en onzen luchtigeren landaard vanouds
eigene wordt gehandhaafd )).
Dat (erkende betere ), hetwelk volgens hem tzit etym ologische beschouwingen en anderebeweegredenen voort-

vloeide,maaktjuisthetgebrek en deonhoudbaarheid va'
n
zijn stelseluit.
De ((regeling ))v an de uitspraak werd m eerm aals besproken in de Nederlandsche Congressen,ook in hetlaatst
gehoudene,het 32stete Antwerpen in Augustusl9l2,voorts

nog in zittingen van deKoninklijkeVlaamsche Academie.
Prof.L.Scuuœé staatin zijn Nederland8ehe W fyzvx /cleev (1912)op het moderne standpunt.Van dit degelijke,
streng wetenschappelijke werkje getuigde Dr.ox Voovs
(Spreken en Schrïjpe'
n,,in Noovd-6%,Z'
tdd-Nedevland,herziene overdruk uit ((De Beweging ), 1912,blz.44),dat.
het verdient (m et onderscbeiding genoem d te worden-
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Daarin is de praktijk met het beginselin overeenstem-

in znlk ofzlllken woordenboek niet m eer staat ! Is dan

m ing.)

eeneschilderijMemling'sofRubens'niet,omdatzeA.ofB.
in zijn cataloge vergeten heeft?
Hetwashun natuurlijk niet te doen om b.v.,evenals

ln l9l3 ontstond de Veveeniging '
poe Be8cltaajde Nederland8che W ft
v rcck,waarvan Dr.A.Jacob % Antwerpen

de zielwas.Zeheeftin een korte sparme tijdseen buitengewolle bedrijvigheid aan den dag gelegd,telde spoedig
een groot aantalleden en gaf drie num m ers uit van haar

driemaandelijkscheM ededeelingen,totdewereldoorloghaar
werkzaam heden kwam stopzetten.

Sedertdien zijn o. m .twee flinke vulgarisatiewerkjes
verschenen:DefeycAx/d:Uit8pvaak van #6 Nederland8cke
Taal,doorAtTg.BossllR'
rs (1917),en Ik ,
:> 66/:be8cltaajd
X6#6r!q%#,
scA,doorE.VERACHTERT (19233).
Heden zijn deintellectueele Vlamingen,overhetgeheel
genomen,voortaaleenheid in spellen,schrijven en spreken
gewonnen.Dat besef is niet zonder verzet,doorgedrongen.
Tegenwerking kwam er van Vlam ingen die de hegem onie
van H olland niet wilden erkennen,en noch verbroedering,
noch toenadering m et het Noorden zochten of wenschten.

Zijstonden vijandig tegenover de Nederlandsche taalen
cultuuren wilden alleen een Vlaam schetaalen beschaving !
De eerste particularistiscbe richting stond onder de leiding van den Brugschen pastooren volksvertegenwoordiger
L.de Foere,die zich in 1844 als bekam per van de ((ket-

tersche ) en ((oranjistische spelling der Taalcommi88ie
onderseheidde.Hijwerd ter zijde gestaan door Behaegel,
van Tielt, en door Bôn; uit D enderm onde,die zich als

onderwijzers te Brussel gevestigd hadden.Zij waren de
spellingparticnlari8ten,zooals MA'
R.CIL D'HAxsl (HetF-fVlaam8 Tx lycrfï/cllqrïd-e,in het tijdschrift (Ruimte ),
nr.3,1920)zeheeftbetiteld.

M . Sabbe en C. Buysse, in Zuid-Nederland, of J. van
M aurik en Em . Seipgens, in Noord-Nederland, hlm personages locale volkstaalin den m ond te leggen,noch om ,

zooals D.H.Zijlstra (Friesland),J.L.Keetelaar (Graafschap),B.van Meurs (Betuwe)en G.D.L.Franqinet
(Maastricht)dialectalsliteratuurtaalaan % wenden,doch
hun doel was een kunstm atige, willekelzrige boekentaal

te vormen door hun Nederlandsch zooveelmogelijk met
provincialismen,archaïsmen en zelfs m et verzonnen woorden te doorm engen. (Ze schreven dus)), zegt Prof. J.

VxscotTl-lall (DeTaal#6r Vlamingen,in (W aanderen door
de eeuwen heen )),1,blz.242,of afzonderlijke herdruk,
blz.93),((een taaldienietbestaat,dieze zelfnietkonden
spreken, maar die ontstond naarm ate ze uit hun Pen
vloeide.)
Die W estvlaamsche richting werd bekam pt door Prof.
J.DAvlo op het Nederlandsch Congres te Brugge in 1862,
a1s een gevaar voor de taaleenheid,ook door den hoog-

leeraar I'
IESEMANS in het Nedevdnit8clt .
v qtzzltft
sc/lrï/f,II,
l863.VooralDr.J.N OLET px BRAIJwERE vAN STEENLANDT,
in een verhandeling, Notice d'
ltr le plrfïcvllrï,
sv,: lingni8-

tiqne jlamand de la Flandve Occidentale,voorgedragen in
de Académie Royale de Belgiqne (Bnlletin, 1874,Séance
du 6 févr.),en in een reeks artikelen,verschenen in het
maandschriftD6 Toekom8t(1874-'79),isopgetreden tegen
het ((taal-particularism us)) van (het W est-W aam sch
schem m akersgild )).AVG.GITT:E bestreed het in Taalen

Zefferel (1894).LaternogwashetMr.PRAYON vAN ZVYLIN

Om streeks l858 kwam een tweede particularistische

in een lezing over De '
4ïe'
?
z'
œe riokting ïp, d6 Fllqz4dc/le

richting op,die van den geestelijken leeraarL.deBo en

lettevknnde (Versl.en Meded.der Kon.W .Acad.) 1903,
blzn.36 vlg.).

van den priester-dichter G.Gezelle,de zoogenoem de F -f-

vlaam8eltefx lpcrfïcvlcddfe'
zè.Ze stonden deonafhankelijkheid voorvan alde dialecten en wilden het W estvlaam sch

tot schdjftaal verhesen (P.TAcK,De Plrfïcvllrïdfe'
zl,in
((Vlaamsch België sedert 1830)),1V,1907,blz.31).Hun
orgaan was het weekblad Rond #e'
4 H eerd,dat van 1866
tot 1890 verscheen.

lntusschen had Gezelle naam verworven als een ongeëvenaard dichter in onze letterkunde, m et wien ook
ltoord-llederland ging dwepen.Zijn invloed wasgeweldk,
niet alleen in W est-, doch ook in Oost-vlaanderen.M en

denke slechts aan Stijn Streuvels en Hugo Verriest.Het
particularisme vond verder aanhangers bij Brabanders,

(In de schrijvende taal)),leest m en in Ds Bo's F &sfvlaam8ck Idioticon (18731,lnleiding,blz.VI1l),((hebben

Antwerpenaren en Limburgers :o.m .gebruikten J.Bols,

de W est-vlam ingen,om tot de eenheid,die onze nabr en
gebroken hadden,weder te geraken,sedert lang de eigenaardigheid van hunne spelling en spraakkunst, hoe oud

krttid m et dialectische eigenaardigheden.

en logisch ook,geslachtoferd ;ja zelfsde woorden en de
wendingen,die hun vreemd zijn,aangenomen,en hetvolk
datze niet en kende,aangeleerd metze op tijd en stond
bel'endig in de rede te schuiven.

((lets waar zijnooit van afgezien hebben is het recht
van ook hunne eigene woorden en wendingen, die #el
toet88teen wlw.eene gezow#e taalknnde nietvveezen,te baat
% nem en.)
Behalve dialectische eigenaardigheden gebrdkteu deze

particularisten nog (schoone woorden ),welke zijhadden
opgedieptuit oude oorkonden,geschriften en boeken,voom

namelijk uitl6de-of l7de-eeuwschewoordenboeken.
(W elhoe !'
)heethetin Glzllmx'sDichtoejeningen (1892,
blz.XI1),((een woord ofeen zegwijzeisGrieksch,Latijn,
H oogduitsch,Engelsch,Deensch,Zweedsch,Fransch zelve,

en 't en zou geen W aamsch mogen zijn,enkelomdathet

R.Vermandere en L.Lenaerts een schrijftaal,sterk ge-

MAsclruo'HAxsE heeft in het tijdschrift Rnimte (n1'.3,
1920)een bijdrage,Het F 6,
sf-I5laam8 Taalpa'
rtiknlavi8mn
(in vereenvoudigde spelling),laten verschijnen,waarin bij,
m et een helder inzicht in de zaak,handelt over ((de begaafde pogingen,leidend tot veel m ooie dingen benevens
grote tekortkom ingen van m enig W est-vlam ing in eigen
wetenschap en kunst van de laatste deceni ën der l9e
eeuw )
',over((enkelstil-werkendeen diep-voelende m ensen
die handelden naa'
r hun beste verm ogen en wier oorspronkelikheid en ware betekenisniet rechtbegrepen werd noch
door de eigen rum oerige kam pioenen van het partiki arisme, noch door hun belegeraars,gewapend m et het belgies Nederlands)).

Zelfs brengt schrijver de vraag in 't midden,(of heel
onze Zuid-Nederlandse letterkunde niet doordrongen is
van zogezeid partikularisme en of zelfs de bekende voorstaanders van het algem een Nederlands contra W est.
Vlaam s, zooals H erem ans en later Fredericq,Vercoullie,
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enz.we1 zelf een zo zuiver algem een N ederlands spraken
en schreven ?))

(Zo trad Prof.Heremans op )),gaat hijvoort,qtegen
hetgebruik van wat hijnoemde bastaardwoorden )) hij
en zijn school willen bewijzen dat (zuiver))(leest puristies)Nederlandse termen in de plaats van de Franse
konden treden ook in Noord-Nederland ;het gevolg was
dat ze het Belgies-Nederlands op een zo konservatid en
achterlik stadium behielden dat het onbruikbaar werd in
kultuurvoorwaarden, zelfs sm eedden ze voor som mige
Franse woorden een soort equivalenten, die onbruikbaar
en onverstaanbaarwaren :daaruitm oesten ook Gallicismen
voortkom en.B.v.b.centralisation werd verm iddelpunting,
enz.W at deze heren angstvallig aan dialekt uit hun taal
weerden,kregen ze ruim terug in belgicismen het waren
onbewuste partikularisten met een taal die wat minder
Vlaam s klonk,m aar daarom niet m eer algem een Nederlands was,enkel hield ze een groter dosis onleefbaarheid

in en daardoorkwam zewatmeergeijktvoor;ook waren
het niet steedsde bestrijders van het W est-vlaams Particularism e,die de sympathie wonnen in N oord-Nederland.
W el integendeelhelde de balans heelvaak niet ongunstig
in het voordeel van de partikularisten en die er hun gewichtin wierpen werden onder de geleerdste taalkundigen
van Noord-Nederland gerskend.)

In de M ededeelingen wcz
'
?àde Fereezàïgïz
p,g roorfedcAc,
c,/de
Nedevland8che Vïft
sprtzl,
/c (Febr. 1914)zette Dr.A.JACOB
zijnlezwltve'
?ztegenhefTaalpartiknlavi8me(in vereenvoudigde spelling)uiteen.Hieraan wordt hetvolgende ontleend
(blzn.73 vlg).
W ij denken er niet aan te gaan beweren,dat voor

zeldzamegevallen doorbegaafdeleerlingen deheerschappij
over een kunstige taalvorm worden benaderd en som s
bereikt,meteen p8ea o-knn8ttaa,ïzalechter de grote m eerderheid de schoolverlaten.En bovendien,watruim zo erg
is,aller spreken klinkt doorlopend alsdialect.))
En waar (tegenover de eenheid van het indringende

Frans))verzuimd wordt ((een gelijkwaardige Nederlandse
taaleenheid te plaatsen waarschuwde D r.Jacob,voert
f
(het gem is aan een algem een gangbare N ederlandse om gangstaal onze m ensen fataal in de arm en van de verfransing )).
J.VxsEsr S.J.heeft over dien noodlottigen toestand

den staf gebroken in de volgende bewoordingen (Hand-

leiding 5ïjdetzttzùwtzw,lr
elïj/:flstndievan deZeffer/cwwtfe,1907,
blzn.l75 vlg.)
f(Om fofeenheid wJ,
'
?ztaal f6 gevaken,i8 A6f noodig dat de
algem eene A e#erltzzà#,
sche om gang8taalo'
veral worde aange10+ 6/4.

(Som m igetaalbeoefenaarsredeneeren alsofdealgem eene

spreek-en schrijftaalin een land dooreen soortvan overeenkom sttotstand m oestworden gebracht,omtrentzooals
ditm et hete8pevanto hetgevalis.Datgaatechterzoo nietZooals vroeger werd gezegd,is onder den drang der om standigheden in alle landen,ook in de N ederlanden,een.
levend dialect tot den rang van algem eene t'
aal gestegen.
M en m ag hetbeklagen dat het W estvlaam sch of het Bra-

bantsch nietmeergelijk in vroegere eeuwen de algemeene
Nederlandsche taal uitmaakt;maar wij zijn niet meer
in de l4eofin de l6eeeuw ,en hetfeit,datonze Vlaam sche

dialecten nogslechtsgewe8t8praken zijn,kan niemand ontkennen. Een tzvztfer: geweAt8lwaak t
sftwf '
n,
n ql'
?z de 8pit8,

litteraire doeleinden het partikularisme tans niet langer

6%,gan8cltX6#6r/J,
'
n,
# door ï,
s zij al8 de NloERluwxoscnE

meer dienstbaar zou kunnen zijn, ook wijzouden het

l8 '
prfleger de H ollandevs d6
TAAL qaltgeïtome'
p,. En, zooa'
VlJ,q&8c/l6 ojdeA'
rtzstzlft
sche8pveekwijzea,
l8/466/.algemeen

optreden van een nieuwe GEZELLE m etvreugde begroeten,
m aar we kunnen niets voelen voor de exclusivistiese
tendens die uitsluitend heil ziet in het (W estvlaamseï)
partikularism e, en driest ontkent dat ook voor letterkundig werk van ZuidnederlandershetAlgemeenBeschaafd
een gezonde grondslag vorm en kan. Litteraire mogelik-

6%,meer568c#J,c,/# kebben gerolgd (1),zooï,
sltetvedelijlcdat
kpïjkedevtketNedevland8ch 8pvaakgebvnik wo/g6'
p,,
usu s

Quem pens arbitrium est etjuset norma loquencli.(2)

trouwens feiten die men niet kan te niet doen.Dat het

(M en gelieve overigensuit het oog niet te verliezen dat,
het algem een Nederlandsch niet een '/hïlle/cer
?z'
rïg: boekentaalis.Die fll,/wordt get
spro/ce'
n,:A6f18 tfw,:ee'
ttlerende taal

jongste reisverhaalPerdvfo van de Oostvlaming Cyl4IEl,

en '
zàïefhetle'
d
len,loo.
sajbeeld8el'
plwzeeneHJ,
l.)

heden zijn echter oneindig en liggen aan de banden van
geen enkele,ook Iliet de partikularistiese,theorie.Er zijn
Bvyssl en de eerste rom an Villa de8 Wo,
s6,svan de Ant-

werpenaarW lLLlMELsscnoT,tom slechtsboeken tenoemen
die paszijn verschenen,lin het Hollands zijn geschreven,
heeft aan de letterkundige waarde van deze werken 1 et

in het minst afbreuk gedaan.Evenmin bijonsals in het
Noorden schaadt,het zelfgekozen Algemeen Beschaafd de
krachtige persoonlikheid niet.

((Maar nietalleen in deletterkunde blijlttde eenzijdigheid van de partikularisten, dit is ook 't gevalbij het
onderwijs.Het valt inderdaad alzeer te betwijfelen,of
een onderwijs op partikularistiese grondslag aan de eisen
voldoet die men aan 'tonder< js stellen moet.
(111deeersteplaatsaan hetmoedertaalonderwijs.Maar
altezeerneemthierbijde partikularisten de taalvan de

Aandacht verdient ook de wenk van J.SALsMwxs S.J.

(Taaleenheid,in ((De Student),Kerstmis l909)
(Taaleenheid is een ideaal waarnaar m oet gestreefd
worden,m aar dat oolt zooals alle idealen,nooit ten voiie

za1worden bereikt.)) (Dun gezaaid,ja,zijn demanrxen,.
hoe warme voorstanders ook der eenheid,bijwie de gewestspraak er rliet iets of wat doorkomt,en spijts alle
regeling zaleen Vlaming nooit juist,z66 spreken als een
H ollander.)

(Mijn standpuntisvooralpractisch :het'onontbeerlijlte.
beoogen,namelijk datallege8tndeerde Flqzzàïzùg6?
zoveral64
altijd &w,
.taalyprelne'
pgen dchrïjr6p,,waarin 466/,
:œezsnlijk
ozùtwzùgezltzc,
zzl klinke, zoowel benoorden #64 Aloevdijk @/d'
bij04,:.M.a.w.streven wijnaardebeschaafde algemeen-

letterkunde een onevenredige plaats in :de litteratuur is

Itiet de enige levensuiting van een volk waarbij taal te
pas kom t.Naast de taalvan de letterkunde staat de taal
van het maatschappelik verkeer.
.. .(W el z
al m et het partikularistiese stelsel in enltele

(1)P.E.BAvwlxs S.J.,Zuid en Noord,Bloemlezing,112,.
blz.45 :OverProvincialismusin het spreken,doorJ.F.J.H ER=.
-.
M AN S.

(2)HoRATltTs,Xd Pi8ones,71-72.
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Nederlandsche schrijf--en omgangstaal,zonder,voor het

onderzoekers,geneeskunigen,rechtsgeleerden,ingenieurs,

oogenblik althans,al te angstvallig daaruit alle eigenaardiglleden te willen weren die inderdaad nergens in de

enz.Op die wijze zult gijlaterde kennis,die gij aan de

beschaafde kringen aanstootelijk zouden voorkomen.))

hoogeschool opdoet in 't bereik kunnen brengen van het
Vlaam sche volk.

Ditdoelkuntgijonderanderebereiken doorhetlezen
van Nederlandschewetenschappelijkeboekenen tijdschrif))

In norm ale om standigheden wordt het gebruik van de
algem een beschaafde spreektaal bevorderd door het on-

derwijs,doorvergaderingen en doorhetverkeermet ontwikkelde personen. Een taal leert m en im m ers m et de
ooren,niet m et de oogen.Ze m oet gehoord worden,want
de taalis heel en al klank,en in de boeken staat alleen

de letter,het teeken (Dr.W .DE VRxlsx,Wlgemeen B6dchca/#eOmgang8taalï?
'zZnid-Nd evland,in ((Mededeelingen van de Vereeniging voor Bescllaafde N ederlandsche

ten.H et is door het instudeeren van (Iie geschriften dat

gijde pogingen van den pletmolen kuntverijdelen.Door
dien arbeid zult'gij niet alleen bekwaam worden om in
'tNederlandsch overwetenschapteschrijven en tespreken;
uit de voortreselijke werken die in Nederland over de
verschillendevakken van hethoogeronderwijsverschijnen
zult gijdaarenboven nieuwe kennis putYn.9

ITitspraak )),Febr. 1914,blz.50).Letters zijn maar con-

De opwerping van vele Vlamingen,als zouden de Hollandersoneindig m eer (Fransche )woorden gebruiken dan

ventioneele teekens,waarvan de spelling van welke taal

wij,berust op een dwaling.Zekerbezonigen zich sommige

ook zich bedient om klanktypen aan te duiden (W .ZoETHov'
l',TaalonderwiyhervoïmingindeLageveSchool,1,l911.
blz.6).((De spelling isniets dan het uiterlijke kleed,de
klank ishetwoord zelf))(E.RIJI'MA en DrS.F.G.ScHIJRINGA,Nedevland.
qclteSprcq/c/cdtxdf,19212,blz.25).
Overigensis de geschreven taaldikp-ijls geheelanders

N oordnederlanders aan m isbruik van vreemde woorden,

dan de spreektaal: er is verschil van vorm ,woordkeuze

zooveelFransche woorden als de Hollanders,maarandere,

en bouw der zinnen,zooalswij hierboven hebben gezien
(zieblzn.xII).Tochkan spreektaalnu ook welgeschreven

en daarom valthetonsnietop.Daarbij,metalhun Fransche woorden schrijven zijNederlandsche zinnell,en wij
metVlaamsche woorden schrijven een soortvan bastaard-

worden dialogen geven b.v. de beschaafde spreektaal
weer,m aar aanduidingen omtrentdeuitspraak,hetaccent,
het tem po en den toon bijven daarbij achterwege.
Vermits wij in Zuid-Nederland in abnormale omstandigheden leven,zoo moeten wijm eer dan andere volken

speciale middelen te baat nemen.Aldus zullen wij,waar
er kans toe bestaat,cursussen in de beschaafde uitspraak,

voordrachten daarover bijwonen en kennis trachten te
m aken m et het algem een beschaafd in den om gang met
Noordnederland.ers,alsook m et ontwikkelde Vlamingen die
er door inspanning en studie toe zijn gekomen hun taal

le veredelen en te vedijnen.
Vergaderingen van spreekgezelschappen,oefeningsavom
den van toolzeelvereenigingen en voordrachten van goede
sprekers kurm en hier en daar als geschikte gelegenheden
te baatgenom en worden.
Nochtansblijft het hooren van algem een Nederlandsih
voor de meesten van ons nog altoostot de uitzonderingsgevallen.Om onze taalin haar beschaafden vorm te leeren
kennen en gebrl
ziken,moeten wij dall wel schier alleen

onze toevlucht nemen tot boeken,tijdschriften en couTanten.Dat middelis ook het beste datin ons bereik ligt.

f
(Izaten wijdusin deeersteplaatsmeerNoordnederlandsch
lezen dan we plegen tedoen )),raadtW .ox VRsxsE (Gallici8men,blz.XLV11).
Maarhetblijvedannietbijletterkundeofontspannings-

lectuur.Daar allen,die te onzent hooger onderwijs ontvingen,werden (gevat in den verfranschenden pletm olen,
zooals Verm eylen het heeft genoemd en ((m ethodisch en

stelselmatig ontvlaamscht9, zoodat zij in een toestand
zijn geraakt die hen ((onbekwaam m aakt om voor het
Vlaam sclle volk iets nuttigs te verrichten

hield Prof.

J.MAc Lxoo (Nienwe Fegel,in (Van Nu en straks),
Mrt.1901,blzn.23 vlg.)de studenten voor :

(Hetisop uwewerkkamerdatgij,doordestudievan
het wetenschappelijk Nederlandsch,u zelf zult vormen,
in weerwil van den pletm olen, tot Vlaamsche natuur-

dochalgemeenisdatgebrekjuistnietenwiezichbenoorden
den Moerdijk op dat stuk te buiten gaat,stelt er zich
waarachtig ook welaan gisping bloot.

((Overigens),zegt J.VEREST S.J. (Handleiding,blz.
178),((in ons gewoon Vlaamseh gebruiken wij ten minste

Fransch.))
Daarentegen dienter in Noord-N ederland m eer gewaakt
te worden tegen het inde gen van germ ai sm en in de

taal,vooralin diederkrantenschrijvers,en verdereenigerm ate tegen het insluipen van anglicism en in de taal der
handelswereld.
Algem een spreekt m en in dit opzicht van zniver Nederlandsch, van znirerheid van taal. En door taalznirering

verstaat men niet alleen het vermijden van onnoodige
vreem de woorden,doch ook en vooralhet weren van uit-

drukltingen die met ons taaleigen in strijd zijn.
((De vraag blijft dan,'
)aldusW .ZOETHOVT (Tx JoW .kerll.,1,blz. 13), ((wat eigenlijk die zoogenaamde barbarismen zijn !Niet metbehulp van de taalwetenschap
m aakt m en uit, of een woord een Nederlandsch woord is.
D aarover beslist m en m et behulp van 't algem eenbeschaafd.
n beschaafde kringen dergelijke uitdruk)) W anneer i

kingen zonder eenige terughouding en zonder opzettelijk
deftig-doen gebruikt en verstaan worden, m ag men niet
langer die woorden buiten 't Nederlandsch sluiten. Het
gebruik stem pelt ze tot echt.
M en zegt in dit geval ook wel,dat zulke woorden en

wendingen geijktzijn,datze bnrgevreeld hebben verkregen,
ofdatde '
v ïaakmakende g6z4664fe ze heeft aangenom en en
dat ze van dat oogenblik afde6lvïf- àe'
?znan tzzàzezltaal.s
chcf.

Behalvedoorschoolenstudie:groeitiemandspersoonlijke
taalschat nog aan door onbewuste overnem ing.

f(W ievan zijn eerste jeugd af aan goed heeft hobren
spreken,en als hij het zelf gebrekkig deed,daarop opm erkzaam werd gem aakt, heeft daardoor veel voor op
anderen,die in minder gunstige om standigheden verkeerden.

Zoodra iemand lezen kan, wordt ook zijne lectuur
een onopzettelijk taalonderwijs voor hem.Hij onthoudt
))
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woorden en uitdrukkingen,om die later vooreigen gebruik

aan tewenden,en zooontwikkeltzich bijhem doorhooren

zich waant,isFransch en Franschgezind,en daarbijltomt
nog de ruggesteun van Frankrijk met zijn reusachtige

en lezen eene vaardigheid in het taalgebruik, die men
laalgeroelpleegt te noem en.Dit taalgevoel leidt ons met

hulpm iddelen.Van boven afstraalt er voor hetVlaam sche
volk geen licht ofwarmte uit.Vanwaar elders de heilzam e

vrij groote zekerheid bijhetspreken en het bestuurtook
vooreen grootdeelonze pen. Het staat gelijk metden

invloed uitgaat, blijft die hier niet alleen achterwege,

8maak op hetgebied van het schoone,het geweten op dat
van het goede,het gezond w6zwftz'
p,
# op dat van het ware.
5

(O.H.oEx HlRTog,De#6#6r!.Taal,1,19154,blz.2).
Taalgevoel(
lberusthoofdzakelijk op gehoors-en gezichtsherinneringen (C.H .DIN HERTOG,Nedevl.Spvaakk.,
19032,blz.4).Hetis(hetbesef,datonsdejuistewoorden,
vormen en uitdrukkingen,in hun juiste verband en beteekenis,doet gebruiken en verstaan ) (W .H .HAssELBwcH,Nedeïl.-spvaakk.,1,1905,blz.ll).
Gelijk iemand,die marcheeren leert,over zijn loopen
gaat nadenken,zoo brengen ook taalonderwijs en taalstudie iemand tot nadenken, over zijn eigen taalgebruik en dat van anderen.Naast taalgevoelontstaat

daardoortaalbegvip oftaalinzickl.W aarhijeerstonbem zst
of balfbewust zijne taalgebruikte,gaat bijhet nu met
bewustheid doen,d.w. bij de taalpraktijk voegt zich
m eer of m inder theorie.Zelfsbij het lager taalonderwijs
is een weinig theorie onm isbaar. D e behoefte daaraan

stijgt,naarmate de behoefte aan taalnauwkeurigheid toeneemt,en deze wordt het grootst bij hen,die zelf veel
de pen m oeten Lanteeren,dievreem detalen moeten leeren,
die laterwetten,raglem enten ofcontracten m oeten m aken
of uitleggen, of die eenm aal zelf taalonderwijs moeten
DEx HxRTog,DeNederl.Taal,1,19154,blz.2).
geven (
Om de ontwikkeling van het taalgevoelte bevorderen

* 1A.plBolcx in zijn Nederland8chTaaleigen vermijden,
verkeerd Nederlandsch tegenover goed Nederlandsch op

te geven,want,zegt,hij (19207, blz.lV), (dit zou een
leggen zijn van het verkeerde nevens het goede in oog,
oor,spraakorganen en geest van de lezers,die dan later

gedurig zouden twijfelen tusschen het goede en het ver-

doch stroom t ons gif en nadeeltoe.
En niets goeds is er te leeren van de zelfzuchtige en:

karakterlooze burgerij,die slecht Fransch en verbasterd
Vlaamsch spreekt en niets voelt voor ontwikkeling en.
ware beschaving.
Onze taal wordt dan ook in Zuid-Nederland slordig
gesproken en m aar al te vaak onbeholpen geschreven.

Fouten zijn er,diein hetZuidnederlandsch vastgeroestzitten.vele onzerbestesprekersgebruiken onnauwkeurigevor-

menen wendingen.ln dewerken van onzeverdiensfelijkste
schrijvers, in onze tijdschriften en bladen, in osicieele
m ededeelingen,in gedrukte en geschreven stukken,in brie-

ven komen jammerlijke gebreken voor,uitvloeisels van
de historische verbastering waarvan wijallen het slachtO5er zijn.
Alleen eenige llonderden intellectueelen

leeraars,on-

derwijzers,ambtenaren,dokters,lageregeestelijken,schrijvers,dichters,enz.- m aken een goddank im mergroeiende
schaar uit die,m et idealisme bezield,m oeite doet om te
ontkomen aan den greep der verfransching en aan de

verderfelijke gevolgen van de verbastering in hun opleidingsjaren,en die zich beijvertdoor persoonlijkestudie
onze taalvaardig en onberispelijk te leeren hanteeren.
Om Vlaam sche intellectlzeelen en studeerenden in dit
streven te gemoet te kom en, en om ook het nog gaaf
gebleven gedeelte van ons Vlaam sche volk in de gelegenheid te stellen de taal in haar beschaafden vorm aan te
leeren,zou hetniet volstaan hun alleen goede Nederlandsche voorbeelden voor te houden.
Om te voorkomen dat fouten van voorg
.angers oftijdgenooten onbewlzst overgenomen worden,zoodat m en de-

keerde.Bestzien de lezersnietsdan hetgoede,besthooren
de studenten niets dan het goede.Bij het opgeven aan

gelijk en verkeerd Nederlandsch dooreen gaat warren,
dient dus weltegen het ondeugdelijke gewaarschuwd te
worden.Hetgaatimmerstoch nietaan datwij,uithoofde

oog en aan oorvan hetverkeerde nevenshetgoede,zijn

V&n

velen evenzeer geschaad als gebaat,en wordt dus weinig
of niets gewonnen.
Ter onderscheiding van echt en onecht,is,ook volgens

Van
i onze Zuidnederlandsche letterkunde zouden weren
o mi
nachtend ter zijde leggen.W ij kunnen er best ons.

W .Zolrrltov'
r (Taalond.herr.,1,blz.13),taalgevoel het
eenigemiddel.En verderzegt hij ((ltunstmiddeltjes,om

ons zelf en toegevend voor anderen.

het toenem end gebruik van z.g.n.barbarism en te verhinderen,zullen niet helpen :hèt m iddel om echte taal

schreven,die men lievereenigszinsandcrshaddegewenscht,

teverkrijgen is:kweek zelfstandige,oorspronk-elijke men-

de een of andere taalgebreken, de m aesterstukken

voordeelmeedoen.Laten Mrijalleen streng zijn tegenover
Meyfveroordeele niemand omdat hij een taalheeft gedoch beschouwe alles in het kader van zijn tijd en omgeving en bedenke,dateen schrijver ofdichter geworden

scken.
K week zelfstandige, oorspronkelijke menschen Voorzekereen Leerlijk ideaal,ooltin Zuid-N ederland,ware.het
nietdat de abnorm ale om standigheden,waaronder de Vlam ingen leven, doorgaans het tegendeel bewerken, d. i.
de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en oorspronke-

is tot wat de om standigheden van hem hebben gem aakt.
Vooral komt het er op aan het aankom ende geslacht ((te

lijkheid stremmen of verstoren.

ln ons W OORDENBOEK VAN BELGICISM EN worden in alphabetische orde de voornaam ste Zuidnederland-

M ocht van m orgen afernstig begonnen worden m et het
wegnem en van die ongezonde toestanden,m ocht zelfs de
kankerderontaarding reedsvolkomen uitgesneden worden,
dan zouden zich de naweeën der zoo lang doorstane e1-

lende nog geruimen tijd doen gevoelen.
En thans@Nietalleen deW alpn,doch ook alwieen alwat
in België m achtig,verm ogend,osicieelen deftig is of het

vrijwaren tegen de fouten,waarvan het levende en verdwijnendezichnietheeftkunnenontdoen ))(W .olsVR&:EsE,.
Gallicismen,,blz,XXXV).

sche afwijkingen van het algemeen Nederlandsch vermeld
en toegelicht, de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch er tegenover gesteld,

met verwijzing naar hulpbronnen en bijvoeging van wetenswaardige bijzonderheden.
W ijgaan uitvan hetbekende,de taalzooalsze te on-
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zent gesproken en geschreven wordt,nl.van provincialism en,barbarism en,Fransche woorden en uitdrukkingen,
enz. om . na verklaring er van, daartegenover het onbekende of m inder kekende,het algem een Nederlandsch op

de noordelijke onbekend zijn,ook het omgekeerde is het

te geven.
Zelfskehandelen wiienkele onnauwkeurigheden,die van

hetzelfde te doen,zooalsSom migen Vlam ingen Som sOverkomt.

persoonlijken aard zijn,ten einde anderen op hun hoede
le leeren zijn voor dergelijke fouten.
Niet alleen ontleenden wijeen groote partij materiaal

nederlandsche woorden en wendingen m ogen gaan,iseene

aan degenen die de taalzuivering hebben beoefend in boeken en bladen,doch verzamelden daarenboven allerhande

bouwstosen diebijonsweten nognietdooranderen werden
behandeld,althans niet op het gebied dat ons bazighoudt.
H eeft een of ander woord of uitdrukking aanleiding gegeven tot critiek,of viel desaangaande verschil van op-

vatting te constateeren,dan wenschen wij het t,
e doen
uitk-omen.Persoonlijk hebben wijbijnaiedergevalonder-

geval en zoom in alsde H ollanders het recht hebben,ons

het gebruik van dergelijke taaleigenaardigheden kwalijk
tenemen,zoomin hebben wijhetrechttehunnen opzichte
(Hoever nu onze schrijvers in het gebruik van Zuid-

kwestie van doorzicht el1goeden smaak.Overdrijving zal
van zelf hare straf m et zich brengen :geschriften, overladen m et Zuidnederlandsche eigenaardigheden, zullen
nooit onzen Noorderbroeders kunnen bevallen.

Bijlletvermelden van woorden en woordvormen uitde
Vlaamsche volkstaalgeven wij in ons wdb.gaarne op :
lo waar eventueel een zelfde woord of woordvorm thans
nog in N .-N . voorkomt ; 20 s
velke van die woorden of

woordvormen reeds in de oudere schrijftaalaangetrosen

zocht en niet zelden een gegeven oplossing aangevuld of
verbeterd. Slaafsche navolging van voorgangers zal ons,

worden.

naar wij vertrouwen,dan ook niet hoeven aangerekend
te worden.Tot staving van hetgene wij aanvoeren,vermelden wijgaarne iedere bron waaruitwijhebben geput,
zonder echter steeds gewag te maken van schrijvers die

te behandelen, die in N .-N .werden opgespoord en aan-

zich tot bloot'
e overnem ing van anderen hebben bepaald.

en llladen voordat naen het zou verwachten.En nog is

Van zulke schrijvers maken wij alleen melding,wanneer
zijtoevallig zijn opgekomen tegen een woord dat of een
uitdrukking die wijeldersniet aantroFen,of wanneer een
vergissing bij hen dient hersteld te worden.
Wi)'v'
ez
/à,
scAe'
n,daaïbij geen,
8zin,
8 alle 8pecijiek Zr
d
zï#'
zle-

het van belang ze niet stilzwijgend voorbijte gaan,daar
menig Vlaming een bewijs van echt Nederlandsch zou

Verderhebben wiinietgeaarzeld ontaalkundige vormen

geklaagd.Alzijn ditnu welgeen belgicismen in den eigenlijken zin van het woord,toch worden die ook hier zoo
licht inheelnsch en diltwijls duiken ze op in Znd.boeken

devland8ch,kfïf den booze /6 rerklavep,, wèl uitsluitend het

m eenen te vinden in het feit dat zekere uitdrukking in
een of ander Nnd.geschrift of artikel voorkomt.
K ortom ,onswerk,datvooralgem een gebruik isbestem d,
zoowelvan m inder ontwikkelde als van gestudeerde Vla-

beslistverkeerde.Overigenswillen wijfeitelijk zoo weinig
m ogelijk afkeurend,doch veeleer constateerend en in-

mingen,wilom zoo te zeggen voor allemoeilijke gevallen
diezich voorkunnen doen,op degemakkelijkste G jze de

lichtend te werk gaan en den gebruiker zelf de keus overlaten tusschen Vlaam sch en algem een Nederlandsch,naar
gelang van het doeldat hijbeoogt.
Dr. W .ol VREEsx heeft im m ersin dit opzicht gezegd

oplossing aan de hand doen.
Behalve voor de schoolwereld, zoo leeraars en onder-

(Gallici8men,blzn.XL111vlg.)
(Eenheid van taal voor N oord en Zuid is zeker gewenscht,m aar ze m oet vöör alles bestaan in eenheid van
bouw,van syntaxis,veeleer dan in eenheid van woordenschat.Dit laatste wordt doorde H ollanders zelf niet m eer
verlangd de grondbeginselen,waarvan de tegenwoordige

taalwetenschap uitgaat,zijn in Noord-Nederland,althans
onder het hooger ontwikkeld publiek,reeds zoo verspreid,
dat het recht van bestaan der dialecten in 't algemeen
overalreedsvrijwe1bekend en erkend is,zoodatm en heel
goed begrijpt dat het verschiltusschen Noord- en Zuidnederlandsch in 'tbijzondereen verschilisin topographische en chronologische ontwikk-eling,die m etgeen m acht-

spreuk weg te cijferen is)...
((Belgicismen,,zooals ze we1eens genoelnd worden,heb-

ben dusrechtvan bestaan,voorzooverzeniettegelijker
tijd naar vorm of beteekenis gallicismen zijn,die alleen
in de boekentaalen in de spreektaalhunner makers voor-

komen.Zijn er in de tongvallen der zuidelijke gewesten
lalrijke woorden en beteekenissen van woorden,welke in

wijzersa1sstudenten en leerlingen,zalhet,naarwehopen,
ook alle andere Vlam ingen dienstig kunnen wezen a1s een
hulpm iddel om spoedig vertrouwd te worden met het
algem een Nederlandsch.
Dit is im m ers voor ons,Vlamingen,een zaak van het
a'
llergrootste gewicht, want, zei Prof. J. VERCOIJLLIE,
(
IEEN BESCH AAFD VOLK ZIJN W E ALLEEN
DOOR H ET BEZIT VAN EEN BESCHAAFD E OM GANGSTAAL.)

Ook G jlen H.AIEEST heeft de leer verkondigd :
(
IZONDER BESCHAAFDE OM GANGSTAAL ZIJN
W E GEEN BESCHAAFD VOLK , M ET AL DE NADEELEN EN DE ZW AKH ED EN VAN ZULK EN TOESTAN D.I)
En W .OE VREESE schreef in denzelfden geest :
H ET M OET ONZE H OOGSTE EERZUCH T ZIJN ,
ONZE TAAL ZUIVER TE K UNNEN SPREK EN EN
SCH RIJVEN .'
)
C.H .P.

V E R K O R T E T IT E L S
van w erken, w aarnaar in het w oordenboek verw ezen w ordt.
ALL.-AB.= E . Allegaert en H . Abeele, N ederlandsche Spraakkunst.Tienen en Lier, 19186.
AlvzruoooRx = J. Appeldoorn en W . F. van Vliet, Oefeningen

in hetStellen,4 stukjes.Den Haag,1915-1917.
AucToR = Auctor,TijlUilenspiegel in W aanderen.Antwerpen,
19041.
BAuwlws = P.Ev.Bauwens S.J.,Nederlandsche Spraakkunst.
Aalst,19102.
BILL.= P.Bellefroid,Taalonkruid in het N otariaat.Antwerpen,
1903.
BELL., D ict.= P. Bellefroid, Dictionnaire français-néerlandais
des termes dttdroit.H asselt,18971.

BoLs = J.Bols,Reisje in Zwitserland.Hoogstraten, 1917.
Bos = F.Bos,.
'
De Vreem de W oorden.Am sterdam , 19142.
Boss.,H andl.= A .Bossaerts,Handlei
ding bijhet Nederlandsch
Taalboek.Antwerpen, 19132.
Boss., Uitepr.== A.Bossaerts,D e Beschaafde U itspraak van de
Nederlandsche Taal.Antwerpen,1917.

Boss.,TCdè.= A.Bossaerts,W oordenboekje,leuitg.Antwerpen.
BROECKAERT = J.Broeckaert,Taal-en Stijlzuivering.Gent,1890.
Bsvssz = M.J.Brusse,Boefje,2le duizendtal.Rotterdam.
CLAEs, N am. = Ern. Claes. Nam en 1914, 3e druk. LeuvenLeiden.
CLAES,Sich.N or.= Ern.Claes,Sichem scheN ovellen,3eduizend.
Leuven-Leiden.
CoNsc.,L. '
p. 17.= H .Conscience, De Leeuw van W aanderen.
Antwerpen, 1879.
CoNsc., Soltilder = H . Conscience, H oe m en Schilder wordt,
nieuwe uitg.Brussel.
Colœ: = H . Coppé, Nederlandsche Spraakkunst.Brugge, 19137.
CRAMER = W . Cram er en H .van derW alyvakwoprdenboelt voor
den Spoorwegam btenaar.Purmerend, 1901.
DAvlo = J. David, pr., Tael- en Letterkundige Aenm erkingen.
Leuven, 1856.
D .B.= A.E.de Boeck pr.,N ederlandsch Taaleigen.Lier, 19207.

D.CLAES= D.Claes,Lijstvan bijKiliaan geboekte en in Z.-N .
voortlevendewoorden die in de hedendaagsche woordenboeken

nietopgenomen ofonvolledig verklaard zijn.Gent,1902.
DE BAERI = D r.C.de Baere,Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.Groningen,Den H aag en Antwerpen, 1924.

DE Cocx = A. de Coek, Spreekwoorden en Spreekwijzen afkom stig van oude gebruiken e14 volkszeden.Gent, 19061.

Dl Cocx,Volkegelooj= A.de Cock,Spreekwoorden,Zegswijzen
en Uitdrukkingen op Volksgeloof berustend.Antwerpen, Gent
en D eventer,1, 1920 en IT, 1922.
DELINOTTE = L. P. Delinotte en Th. Nolen, Dictionnaire des
Idiotism es,2 dln.Am sterdam ,1891-1892.
DEN H ERTOG,N .S.,AT.T.en F.T.= C.H .den H ertog,N ederlandsche Spraakkunst. 3 dln., Am sterdam , 1903-19042 ; D e
Nederlandsche Taal,2 dln.,Am sterdam , 1915-19194;Voortge-

zetTaalonderwijs,1.Amsterdam ,19208.
DE REUL = X . de Reul, Ernest Staas avocat,d'après le texte
flam and de Tony Bergm ann.Brussel.
Di8t.= H .M eert,Distels,proevevantaalzuivering.Brussel,1897.
D vBols = D ubois,Choix deLectlzresfrançaises,1resérie.'s-H ertogenbosch, 191221.

DtrFruou = G.Duflou,De Taal vah Conscience (Henclrik Conscience,Studiën en Kritieken.Antwerpen,1913).

DUYSSR = J.L.Ph.Duyser,Stijloefeningen,2 dln.Groningen,
19171: en 191610.
DuvsxR,Stud.= J.L.Ph.Duyser en L.de Vries,De Studie van
het Nederlandsch.Groningen, 19052.
D . V.= W . de Vreese, Gallicism en in het Zuidnederlandscll.
Gent, 1899.

FRANKE = F. Franke, Phrases de tous les jours, annotées et
augmentées par J.D .D ouw.Gorinchem , 19033.

GALLAS = K .R .Gallas,Fransch W oordenboek,2 dln.Groningen
en D en Ha.
ag,1917-19193.

GITT:S = A.Gittée,Bijonze Noorderbroeders,reisindrukken uit
Holland.Gent, 1893.
Gr.'
F #è.,ofN dl.'
11Wè.= W oordenboek derN ederlandsche Taal,
begonnen doorD e Vries en Te W inkel.'s-Gravenhage, 1864-....
H AsssTuswca = MT. H . H asselbach, Nederlandsehe-spraakkunst,
2 dln.Groningen,.1905.
HxcxEs, W ovtscbatz = Prof.H eckers W ortschatz,A 33 en B 2.

Berlijn.
HycNoRlxs = J. V . H elldriks, H andwoordenboek van N ederlandsche Synoniem en.Tiel, 1.9085.
H ERCXSNRA'
TR = C.R . C. H erckenrath, Fransch W oordenboek,
2 dln.Groningen,1915-19163.
H lvxEl,
s = H .H eukels,W oordenboek 4er Nederlandsche Volksnam en van Planten uit,de gegevens verzam eld door de Com m issie voor Nederlandsche Plantennam en. Uitg. der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging,W .Versluys, 1907.
Joos = Kan. Am . Joos, Beknopte Nederlandsclle Spraakktm st.
Gent en St.-Nikl>as, 19145.
Jos.Joos = Jos.Joos,Schetsen en Schertsen,uitg.Davidsfonds,
nr. 209.
J. SABBE = J. Sabbe. In m enaoriam Peter Belloit. Antwerpen,
1902.
K eurles8etb= J. L. H orsten, J. M . R eynders en
Rom bouts,
K eurlessen,letterltundig leesboek-,V-lX .Tilburg en Antwerpen.
K lyu.= C. Kiliaazl, D ictionarium teutonico-latinum . Antw erpen.
15741, 15882.
K olNlx = M . J. K oenen, Verklarend H andwoordenboek der
NederlandscheTaal.Groningen,191611.
K olxsN,
S.= M . J. Koenen, N ederlandsehe Spraakkunst
in 50 lessen.Groningen, 1906.

KONING = L.Koning,tléments de Conversations,8e éd.,revue
Par L.M .Baale.Am sterdam , 1906.
KRAMXRS = J.K ram ers Jz.,Nouveau Dictionnaire fr.-néerl. et
néerl.-fr.,2eéd.,revue etaugm entéeparH .M'
-.F.Bonte.Gouda.
K Roxs= D rs.H .W .J.Kroes,Duitsch Handwoordenboek,Gouda,
1923.
K clplss = R .K .K uipers,Geïllustreerd W oordenboek der Nederlandsche Taal,Am sterdam en Brussel, 1901.
LEcovvlsl = Dr.C.Lecouterp,Inieiding tot de Taalkunde en de
Geschiedenis van het Nederlandscl).Brussel, 19151.
LEoe.,N dl.-H gd.= J.Leopold H z.,Nederlandsch-H oogduitsche
Klank-en Zinve- ante W oorden.Am sterdam ,19196.
LEo1a., * helde-G eïcàdel = Joh.A.Leopold en L.Leopold, Van
de Schelde tot de W eichsel,N ederduitsche dialecten in dicht
en ondicht, 3 dln.Groningen, 1882.
Lerensleer = V.Loveling en C.Buysse,Levensleer.Gent, 1912.

Lev. JFrd.= D.Boswijk en W .W alstra, Het Levende W oord,
4 st.Zutfen,1, 19269;II,19147;111,1912:;1V, 1917.

Lle
yssx = H .J.Lijsen en A.A.de Priester,Le françaiscommercial.Purm erend,
l9l6.
'
..
IulxxssAxx = H . Linnebazlk, Naar het Schoone W oord. NiJ
megen,'s-H ertogenbosch en Antwerpen, 1920.

LoMB.,10/l3 :Heteerstegetalverwijstnaardeblz.van G.Lombaerde, Tierend Onkruid,Antwerpen,1918 ; het tweede getal.

naardeblz.van de2euitg.hiervan,KentGijuw TaallBnagge,
1925.
M ANHAVE = J. M anhave, Beknopt svoordenboek der N ederlandsche Taal,4e uitg.,bewerkt door P.J.van M alssen.Den
H aag,Leiden en Gent.

M eiiers Fsch.(1745)= L. Meijers W oordenschat, 111, vervattende de verouderde woorden.Am sterdam , 174510.
M EsTowcl.
t= P.M estdach-M oreau,M ethode voor Trom bone si b.
Tuba en Bombardon,3e uitg.Gent.

VEIt1éORTE TITELS

M oosiG.= A . M oortgat, Germ anismen
Gent, 1925.

het Nederlandseh.

V.BEERS = J.van Beers,Gedichten, volksuitgave,2 dln.Gent,
1884.

M .SAssl,Diel'
k.= AI.Sabbe,Dierkennisen Diersage bijVontlel.

V.BTJGGENHAUT = (M.Sabbe,De Filosoof van 't Sashuis, en)

Antwerpen, 1917.

M.SABBE,Fil.= M .Sabbe,DeFilosoofvan 'tSashuis(+ C.van
Buggenllaut,De W ondernacht).Genten Bussum,1909.
M . SABBE, FJ. M enschen = M . Sabbe, Vlaam sche M enschen.
Maldegem , 1907.
M'
aziekscltool= A.Kennig,M uziekschool. Uitg.A .Cranz,Brussel.

NIIBOER = Attie Nieboer, De Recensenten van Moddemvijk,
hllm oristische dorpsgeschiedenissen.Baarn.
N .R .Ct.= Nieuwe Rotterdamsche Courant,dagblad.
Onkv.= H . Meert, Onkruid onder de Tarwe, proeve van taalzuivering. Gent, 1899.
Pall.= F. Timm erm ans, Pallieter, 5e dnak. Am sterdam .
PAQVE = E . Pâque, De Vlaam sche Volksnam en der Planten.
N am en, 1896.
PLOETZ-REINDXRS = J.M .R einders,Voyage à Paris.Le français

comme on le parle (Ploetz,Voyage à Paris,arrangé à l'usage
des Néerlandais).Gorclxm, 1914 .
PLUIM, N . S.= W. Pluim , Nederlandsche Spraaltkunst, 2 dln.,
Pt
zrm erend, 1908-1909.
PSVIM,Syn.= T. Pluim , Keur van Nederlandsclle Synoniem en.
Pumnerend, 19124 en 19225.
Pa.
lcx, Eng.= D r. F. P. H . Prick van W ely, Engelsch H andwoordenboek.Gouda, 1923.
Pslcx,Fr. Dr.F.P.H .Prick van W ely,Fransch Handwoordenboek. Gouda, 1924.
Regenboogkl.= Dr. J. van Ginneken en Dr. J. Endepols, De

Regenboogkleuren van Nederlands Taal.Nijmegen, 1917.
RI.
T/MA = E.Rijpma en Drs.F.G.Schuringa,Nederlandsche
Spraakkunst. Groningen en Den H aag, 19212.
R OBERT = C. M . Robert, Phraséologie française. Groningen en
Den Haag,1905.
R oxoov = W .F.Rondou en K .M ignon,Practische Leergang der
Fransche Taal,1.Lier, 19022.
Scau r; = Prof.L.Scharpé,Nederlandsche Uitspraakleer.Lier,
l9l2.
Reltoolen & ,
< ï8,IX = School en Studie,M aandschrift voor Op-

voeding en Onderwijs,9e jrg.Tiel,1887.
Scaa.= R.Schrijvers,Op den W andelmet Taalgidsen.Kortenberg,T,19ll1,en II,19142.
ScHvTTE = J.A .Schutte,Spreekwi
jzen voorhetmeerendeelaan

hetdagelijksch leven ontleend.Zutfen,19133.
ScawllNssERcl= F. J. Schweinsberg, De Grondbeginselen der
M uziek. Tilburg.
SEBx.= J. Sebrechts, De Vlaamsche Landbouwwetenschappe-

lijke Taal.Brecht.

Sxgxlts = GustaafSegers.Liefen Leed in de K em pen.gent,190a.
SENOEN = G.Senden,Het Geschreven W oord.Lier,1924.
SxvlNs = A. Sevens,M oeders Hoogm oed.Gent, l9l1.
SlMoNs = J.Sim ons,Verhalen van een Kanonnier.Brussel,1920.

STOETT,n.46/69:Heteerstegetalverwijstnaarhetnr.inDr.F.A.
Stoett, Nederlandsche Spreekwoorden en Gezegden, verkorte
schooluitgave, Zutfen, 19184 ; het tweede naar het nr.in de

grootere uitgave,Nederlandsche Spreekwoorden,Spreekwijzen,
Uitdrukkingen en Gezegden.Zutfen, 19052.

Bymj.= F.Timmermans, De zeer schoone Uren van Juffrouw
Symforosa.Bussum , 1918.

TAMB.= C.Tamborijn,Het Fransch spreken in vijftig lessen,
2e llitg.Luik.

TEIRL.-STIJNS= Teirlinck-stijns,Ann Vlaanderen,2 dln.Gent,
18912.
TzN BRUGGENCATE = K . ten Bmv gencate, Engelsch W oordenboek, 2 dln.Groningen, 1915-19167.
Term .= R .G.van Nieuwkuyk en F.J.Bly,La Term inologie et
la Correspondance dans 1es Bureaux du Railway.Zutfen,1897.

ToNv = Mr. A. Bergmann (Tony), Ernest Staas, advoeaat.
Am sterdam ,191716.

van Buggenhaut, De W ondernacht. Gent en Busmlm , 1909.
V. DALE = Van D ale's Groot W oordenboek der Nederlandsche
Taal.D en H aag,Leiden en Antwerpen, 19145en 19246.
VELDKAMP = K .Veldkam p,Practische M uziekleer.Groningen,1,
19154,en II, 19118.
V.ELSEN = J.A .van Elsen,BundelSpreekwoorden en Spreuken.

st.-Amands a/d Schelde,1914.
vsuc.= J.Vercoullie,Nederlandsche Spraakkunst.Gent, 19073.
Vlac.,Etym .W db.= J.Vercoullie,BeknoptEtym ologisch W oordenboek der Nederlandsehe Taal.Gent,19253.
VycRc., Taalk.= 5.Vercotzllie,Algem eene Tnleiding tot de Taalkunde.Gent,19002.

vxRssv = J.VerestS.J.,Handleidingbijdeaanvankelijkestudie
vau de Letterkunde.Brussel,1907.
VSRMAND.= R .Verm andere,D oorDik en Dun.Antwerpen,1918.
VERSCRVXREN = J.Verschueren S.J.,Dr.H .Balieus en L.H eylen,Algem eeneAtlasvoorBelgië.Groningen en Den H aag,1924.
V .G.= D r.J.van Ginneken S.J.,H andboek der N ederlandsche

Taal.Nijmegen,1,1913,en II,1914.

V .GSLDSREN = T. van Gelderen, Duitsch W oordenboek, 2 dln.
Groningen en Den H aag, 19174.

VIIRHOTTT = C.J. Vierhout,Verbeterde Germanismen.Berlijn,
z.j.
VlTs = J.D .Vits,Nederlandsche Spraakkunst.Lier,1914.

V.KALKEN = H .N .van Kalken,W oordenlijstje derNederlandsche Taal.Brussel,z.j.
171.d.d.e.h,.= Vlaanderen door de eeuwen heen,2 dln.Am sterdam , 1912-1913.
V .Lool = M inus van Looi,Balrozeken.M aldegem ,1923-1924.
V .Lov.,D ure Eed = V .Loveling,Een dure Eed.Gent, 18962.

Vl.Vert.= P.de Monten A.de Cock,Dit zijn W aamsche Vertelsels. Gent, 1898.
V .M ALSSEN = P.J. van M alssen Jr.,Nieuw Duitsch W oorden-

boek.Leiden,z.j.
Voorl.Fr.-FI.Lii8t= Voorloopige Fransch-W aamsche Lijst,uitgegeven door het ( Verbond van het W an.
m sch Personeel der
Openbare Besturen ).Bnzssel, 1922.
VORRINK = J.Vorrink,De Nederlandscbe Taalin alhaaruitingen
en gedaanten,I-IV .Am sterdam , 1917-1919.
Vr.COVRTM., Ge8elbenk = Vrouwe Courtm ans,Het Geschenk van
den Jager,met inleiding en aanteekeningen van A.Ruylelaert.
*
Luik,Z.J.

V.THIELEN = A.vanThielen,Stijloefeningen op de Spreek< jzen

en Spreekwoorden.Gent, 1916.
l#rtzzld.= A .C.M eyer Pr., W andelingen op N ederlandsch Tak gebied.Antwerpen, 1904.
I'
P(f!. z1.N . = Nederlandsche woorden en uitdrukkingen ter
vervanging van -ism en, voorgesteld en aanbevolen door het
Algem een Nederlandsch Verbond.D ordrecht,19213.
AJ
,JslyuaNo = P. W eiland, Nederduitsch Letterkundig W oordenboek,3edruk,uitgegeven door J.F.Van Tichelt,adv.Antwerpen,l843.

W ESTERA = B. W estera, Practisch Taalonderwijs. Nijverdal,
19165.

W lruollus = E.W ildiers,Een Strijd om Levenseenheid.Antwerpen, 1910.
W INx = P.M .W ink,Geïllustreerde Encyclopaedie.Zaltbcm m el,
l9ll.
W ISTH = D r.L.W irth,Synonym e,hom onym e R edensarten etc.
der deutsch-niederlândischen Sprache.Groningen en DenH aag,
19112.
W oRr = J.W orp,Kleine Muziekleer.Groningen, 191615.
Wrd.e.(A'
,
fdr.= Dr.C.H .P.M eyer,W oorden en Uitdm kkingen.
Am sterdam , 1919.
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A.Geen a uiteen bltennen

Methetvz.'
ait,degewonezegswijze

Geenavooreenbkennen.

Zijwillenmijburgemeestermakenen inZ.-N.

ikkengeenAuiteenB!Fî.1':rf.,214.

l STOSTT,n.--/l. Koxlx'tr,205.
f Zieookl-r
1
s??,
n,
e?z.

j

Aalm oes. Van aalmosaen leven. Verouderde,in Z.-N.nogvaak voorH'
@M .,144.
komende meervoudsvorm.
Aalmoezen doen.
Gall.faireî'cuvtlst
l,jaivelac/zcrïfé.

Van aalmoezen leven.

LOATB.,9/9.- lftlxTxG,15.
Aalmoezelt doen komt evenwel voor

Aalrnoezen g6r6Jz.

,inbijbel-enkanselstijl,maardit,ool
j
tin

1navolgingvanvreemdtaalgebruik;a1-

!d
j
24
uy1b7.(v&.
j
jla
h,.,
6),.l,eninHan4.,
z
rb
.i
j
,
'
%db
.t
,t
I
23
,

Aalstsche streek. s'
zssvv-, in vöôr het achtervoegsel -ncA, in
vl.#.4.:.R.,1,22.
bnwn.afgeleid van plaatsnamen,ver-

.
4alstern(t
he streek.

De hr. C. vax Sox (Dubbeldam)
sprak ineenstukje,cHetfeestteAalst),

valtsom swelluidendheidshalvedeuit-

in Neerlavtdia.Oct.1905,van deAal-

gangeofenvan den plaatsnaam (b.v.
Blankenberge-Blankenbergnch., Antwerpen-A ntwevvsch, doch Leuven-Leu- ,

.

venncltt.Hier daarentegen wordt ver-

stersclte stambroeders.
Bij v.G.,1, l5l en 152,wordt gesproken van : het, Aalster8ch dialect.

verdernog isbijv.f).,1,155.l57en

eischt, ofwel Aauter, ofwel Aal8-

;vlg.blzna,en ook ln Dist.,166,sprake
r

ter8ch,welke laatste vorm (met een !
dubbel achtervoegsel, 6rm.
:cpzl schier j

van hetAalstevsclt(= hetdialectvan
Aalst),bnw.,zelfstandig gebruikt.

uitsluitend in gebruik is.

Vgl.oo8tersch en wester8ch.
zie ook Diester,zlo.
sfc'
r.5.ch,Diestsclte.

Aan. Gevoelig, ongevoelig, onvel- Gall.être ,
s60'
?
.sï??6,insen8ible,ïAzdï/- Gevoelig,ongevoelig,onverschillig, Di8t., 1l4.
514-519.
schillig,doofaanietszijn.
jérent,dovrd 4...;
doofnoorietszijn.
1f
ScAz#.,8l. D.B.,72-73.--ALL.-AB.,
Nuttig,voordeelig,nadeelig,schade-

être ufïle,arantageuz,s'
tfïdïl?lc,pré-

Nuttig, voordeelig, nadeelig,sclla

lijk, onontbeerlijk aan,iets zijn.
iudidable,dstfït
spe?
z.
scslea..
Aan zekeren prijs, aan den rijs Gall.4,v'
?
'
fcertain rrït
r,au pdzd6...:
van...
(Het,in België gewonegebruik van
aan bijprijsbepalingen iseen stootend
all.op geenerleiwijzemethetbegrip
van ons aan overeen te brengen. >
(Gr.+:5.,T,44.)

TePoperinghestonden er(sJ.pia- Gall.4toutprfa?.
n
o
's)tekoop aan alleprijzen.szMoxs,I
36.
I

j

.

1
$
$
Gall.timoitié p'
rïz.

nijn,dan was laet altijd aan de helft
van den prijs.csass,siclt.Nov..146.

l
i

baar.

l Koeht een boer van hem een haas

welten onrechte voorrtzs.

10 meters

kilo ;

Gall.4 22/r.

etof aan 22 fr.
Een som geld, een kapitaal leenen,

Plaatsen aan 5 0/0.
De gulden aan 2,10 fr.

zeggen:te1a.stondenerravtaileprijzen
te koop = piano's rc'
,
z 50p,600,700,
750 fr.enz.waren b.v.aldaarverkrijg-

1ofeen konijn,dan washet altiid voor
dehelftvan dcnprijs.ofnoordenhql.
vez
aprijs.
1
Gall.ti15/r.lekilo;somsstaataan Hij leverde kot
lle tegen 15 fr. het l'
egen lleeft llior betrekking op de

HiJ. leverde kome aan 15 fr.den kilo.

Op de rekening stond

10 meterstoft
i22fr.

l

Plaatsentegen (of:.)5 q(j.
I De gulden op 2,10 fr.

I
'

l
Gall. i'
ngénie'
ur au f'
rcïfe?zlc'
/z/ d6

Alles is aan allen.

zt
'n wien ïediehoed?

l
denop l 1
/aAlark = der Gulden zu
lgul

Ingenieur met een wedde van

8600 fr.

Gall.hretjqn.:to'
u,te8ttito'
u,8;

t
iq'
uie8tcechapeaa'
t

l
j V.GEIUDEREN,op llet w.op :( de
ll 1
/aMark ).D.i.degulden (gerekend
wordende ofzijnde)op (den koersofde
l
iwaarclevan)...
GarusAs,op hetw.tetdr (a6) f
(Len
actionsaetienvteuttj670/rd.:Deaandeei
l1en blijven op 670 frs.);en op hetw.
tonkber:(- d,240 /r,
:.:Tot op 240frd.
dalen (effeet'
).'
,

.
800t
) jv.

leveringsvoorwaarde; van, op de soort

1van koffie well
te tegen dien prijs verkrijgbaaris(was).
Het vz.4 bet.hier:tegen (zooveel)

dezlmeter.
Een som geld.een kapitaal leenen, j Zie ook leeîtezten plaasen.

Gall. prêter, cpzpr'
tfx/er, placer #c

l'argentti5 0/0.
Gall.16#orïvzd,2,10jr.

ran 15 fr.hetltilo.

l
!

Ingenieuraaneen weddevan 8000 fr.

V.G.,(,131.
Di8t.,113. D.V.,580. D.B.,96.
ALIz.-AB.,73. BAuwlx'
s,96.vssssrr,33.
Het vz.tegell wordt gebruikt voor
prijzen pereenheid ofperhoeveelheid;
hetvz.voorwijstop het totaalbedrag
van de vereiselatesom.

1 TePoperingen stonden ertekoop D.i.:daarstondeneellzelkeraantal
l
tegenalloprijzen.
p
iano's,die te koop waren tegeltalle
'
denkbareprijzen.Ooltzou men kunnen

'

K ocht een boer van hem haas ofko-

61-62.---VEREST,33.--Dryalaor',58.

delijk,onontbeerlijk vooriets zijn.
(Iets koopen, verkoopen, betalen,
kunnen krijgen)tegen zekeren prijs,
tegen vaste prijzen,tegen verminderden prijs,tegen den prijsvan (5frank
den meter,hetkilo,hetstuk,hetdozijn,enz.);(een huis koopen,huren)
voorzelterenprijs,voorden pripsve,
n...

Di8t.,174,noot2.

t

Allesis'va'
tballen,of:ishun gemeen- ' D .V.,546.

scllappelijk eigendom.
ISJI '
/
7766(W)18 die hoed,11.
,16- hoed
LoMB.,9/9. Hwsssy
aslcx,1,183 :
isdat,of:aan'
tt
)ïe(s)behoortdiehoed? f
(ln gemeenzame spreelqtaalwordt de
genitief gewoonlijk omschreven door
hetbezif.
t.vnw.IW :ziinAocd (= wiens).
Ifrï:derFzoed(wier)'isdat?Ookzegtmen:

I
l

Fcnwieln)ï,
:diepzoct
f?>

Aan.

2
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j

Aan wie het miljoen? Advert.in '
! 4quilemillioït?

De &c#e!46,

Juli1922.

Hetkoninkrijk Gods18aan /z6n,
.

, leroyaumedescï6'
1
t
fale8tt
it
s'
tftt
l;

1
1 Bedoeld werd hetl()tvaneen mil'
j
lioen franltin een BelgiscllestaatsverIIoting.
1

Voo'
r'
?
,
Jït
't'
n,
tllet.mill
ioen?

Huttner18hetl
toninkrijk derheme-I
1 D.V.,547.- D.B.,85.
len (bijbelplaats, Math., 5, 10),of k

hetriJ
'kderhemelenï,
qvoorhen(d. l

(

ReedswasziJ
'aanhem,metgeesten'
j elleétait4,lni;

wil
A.aSnsv
,ie12ma
3-1n2n4e.n diedaargaan!kj
os
nx
es
d
' t
inousct
r'
sbontmes!
!
1
Aaè'ton8 het liellt der zon

OPM ERK INGEN

be8temds,behoovtAzfzàtt
le.

1

Reodsbehoordezijhem toe,naar1

gee
ste
nnn
wil
i D.V.,546.- D.B.,85.
'
De
ma
e.
n tlie daargaan,zilo
n deI
o
rtzen,behoorentotdeonzen,of:datl!
zillt Jnzc mannen,degenen die daar 1
.

f)lbous...!

gaan !
Voor c'Aà,s het licht der zon,of
behoort llet,licllt der zq',1A!

!
@ D .V .,547. - Vgl.nog .D6X vaton ïy
ons, titel van een pa,s-redoublé door

$A Koltx (uitg.Konefa,Tilburg/.Meer
dergelijkevoorbeeldenuitdedichterlijke
taal wordezlaangellaald door KOENEN,

l
N.S.,T292
(aanteelt.biJj24l).
'
548

Geheeltzcx .
u.

Alsslotvan brieven,gall.toutf
ïtoi;

Gelzeel de zfoe, tl
aij verkorting) j D.A.,
g.d.u.,of:f.J.(= Lat.totu8f'
uz
ual. 1
I

Ir6!aan v.

bien 4 von's.

i,tlc!de '&.'
œc,of uw zeer I
/ Ik ben go/
l 1).V .,548.

Ik ben seiensaan ?
/.

Gall.)'
eytfï.
st
i'
vou,
gdan8 '
tf'
?
zin8ta'
ttt.

06#6/16:64W .

. -

D.B.,85.

D.B.,85.

t

lk ben,ikstadadeli
jlttotuw Wcne/; l D.V.,548. D.B.,85.
ikkom dadelijk
l
.

:

ïkbenaanuweorders,aanuwdienst. T'LCGa
l1.ie8ui84,ro8ordre8,t
,
ivotreser- tOtlUW
kb(elnicns
totiu
worders,totuw bevelen,l1j
'8U.D-.V.
,548.-.lptzxd.,l44. D.B.,
P.
.
RONING,137.
Amerika aan de Amerikanors.

Vlaanderen t
z#a deVlamingen.

Volgens D. V.. 473, verkeerde om -

schrijving v/d datief:gall.!'.4?zz/rïç'
t
46

Amerika.voor de Am erikanen.

GALL.
4S,op llet w.voor : ((Cl
,til'
ta --

Vlattnderen voor de Vlamingen.

de 6/#ï?At
?6zcn,!1ua Chine aux Chinois!)

tz'
uz Américain8, la Flandre cva? Fla-

s'Vlxx,op hetw.ijlonvoe :((Am erika

manxls.- ScxR.,1,373,bracht hiertegen in,dathijtoch ool
tvond :(de

j'
voordeAmerikanen.)
1 TsN Bouut
rys,I'
weeEeuwen,p.130:

Balkan aan deBalk-anvolken 9,in de

I President Monroe verklaarde dat

wij nog aan bij Koxxsx'
, op het w.

en p.262 (Egypte voo'
rde Egyptena-

N.R.Ct.,13-11-l9l2. Zoo trefen

f
Amerikamoe8tzï?
'n'
voordeAmel'
ikanen:,
1

M onroe-leer :ttAmerika,aan de Am eri-

ren :.

kanen ).Dit geldt echter eer a1s een
bewijsdathetgall.eveneensin N.-N.

l Uit de gesclliedenis kennen wij de
wapenkreten, waarin een datiefvorm

voorltom t.

Overigons hadden de rederijkers
weinigaan onetebenijden.
Hetbehaagdeaan Z#'
s:M ajesteitde
Vl.Academi
e te vestigen in...P.WlLIzsMs,R6d6n.û/d instellingt/(
ïX.F..4.
De schuld valtaan hem .
Het belangwekkende is het lichaam
ecs het gedieht,het schoone de ziel.

voorkomt: Fdcclderen d6n Leeuw !en
Brabantd6n grooten Hertoge !

Ongeoorloofdeomschrijving v/d da- Overigens hadden de rederijkers D.V.,548-550.- Vgl.D.B.,76.
tief:gall.esty
ïczqc.tiqn.,ilyl'
t
zft
iS.M . on8weinig tebenijden.
Tn 'tNdl.kan dedatiefvaak welom(in 'tFr.wordthetdeelnemend voor- HetheeftZijneM aleateitbehaagd... schreven worden door een voorzetselwerp altijd voorafgegaan doorhetvz.
bepaling metaan ofmetvoor.doch niet
g,behalvebijeen pers.vnw.).
ingevallena1sdebehandelde:iem.(dat.)
i6tsbenijden,ïcvt.(dat.)behagen,en der.
lijke.
I ge
Contaminatie van vallen op iem . Desclluld valtop henl,ligtaan hem .
m et liggen t'tzià iem .
Gorm .dasInteressantei#fderJftlrpcr
Het belangwek-lcende in 't gedicht'
an dem Gedichte,da8 Scltône die Seele. is het lichaam ,het schtlone de ziel.

IFcnd.,144.

àlooRTg., 179.
Toch is aa'n goed in gevallen als de
volgende:((Alles aan haarbekom m erde

hem.Zelfshetzwartdatzijaltijd droeg,

Ik
oninzijnoogennietmetdeschoonste
tinten wedijveren...En het liefelijkst
van alleswataanhaarwas,vondhijhet
eenvoudige hoedje dat zij nu altijd

1
droeg.?,1)j:c
ortN. Hsrvcsws, llarth,
old
l gy61*//tI'
1
4
,

$

Bulten vloog deregen ctzs devensters.

Het18nietaan mijzulkste doen.
Dan kan ik aan de krieken.srER-

Germ .devRegen dc/ll'àff/an t!ï6Scltei-

De regen sloeg tegen tte ruiten.

Alg.in deZnd.volkst.

Dan kazlik bijdekel'sen.

ben.
Zie het,w.zïy'
zt.

.

I
i AIooRTg., l82.
l
1

1

MAND-, 158.

Hijkan nietaan de si,aan de revan
boven.
H iJ.1'.9er J,tl'
4.

Alg.in de Znd.volltst.

Hijkan deb(o/sih,dehooged(o/re)

niethalen.

Er aan zïj'
?
zisin Z.-N.van veelvuldigergebruik,in een uitgebreider bet.
dan in N.-N.
10bijkinderspelen,om aan te duiden wie daarbij bepaalde diensten
moet bewijzen;
20inhetspelverlorenhebben(aldus
ook in Groningen);
30 proces.
verbaalllebben,met llet
gerechtmoeten afreltenen;

10Hiji8'p>;
20 hijlteejtde ptzrfïjaan,hij heejt
(t
î6partii)'
ptl
rloz
r6zù;
3f.bijiser &#'.hijis godAzt
zpf,werd
bekeurd,hiji8bakker-tz,5ofbakaan ;
4:hijzaler(Ic31moeten gelooven,llij
i.
geen '
pogef'
voorde kat,hiji8voorde
poea,voov (ofnccr)deAt
zcïe/
z,naarde
maan,naarde !
?l,
rt'
rcl/
?ic.
vje.
s,om zeep,
'
fia'
t
àfmetltem,'fisnè
'
etAen'
lgedaan,

STOETT,n.93/l33:((Onderert
zc'
?zziin
verstaatmen er bijzïj?à,erpzt
d6geachorenzï,
ffe?z,hetè6pfltebben (zieNdl.'
1F46.,
1,39).)
HERCKENRATH,op hetw.aan :(
rl
tij
i8er.
- .levoilàpris(p.e.);wieï,
:er .?
à qui(letotu'
)?
V.DALE,ophetw.aan :q#ïji8ertzcn,
hi
j is leelijk gefopt,;(ook Zuidn.) hij
heeft verloren (bij alle soorten van

4ûvan eenzieke,nietmeerteredden hetloopt???t
?fhem opocAzeinde,hetloopt spelen), bekeurd, betrapt worden );

zijn, aan zijn eind ltomen, moeten metà8?zc/.
sterven.
In debet.2o,30en 49zegtmen ook
wel,b.v.te Diesten te Antwerpen
bakvi8nltzï/'
?z.W aarscllijnlijk zalönder
eraan ziin in eig.zin moeten verstaan
worden aan den haak oflaoek vastzitten,zooalseen visch door den hengelaar wordt gevangen.

xwieï.
:eraan?wie isaan de partij,de
beurt,?);(
ïhiimoeterccw,hijmoetzijne

strafondergaan,(ook)hetwerk,detaak
uitvoeren;(Zuidn-)hij moetdood,hij

krijgtwelzijn beurt,hijmoethetverliezen );en ophetw.bij,2 :f
tiebcnl6r
b%,ik belteurje,za1jeaanltlagen,straffen enz.

Aanbelankend-Aanbieden.

'

BELGICISM EN

TOELICH TING

ALGEMEEN NEDERLAN DSCH

OPMERK INGEN

Aanbelangend. Een aanbelan- (Znd.uitdr.Hetgebr.v/htgw.dlw. Aanbolangevtdefmor Qt8 (of '
J8-.). Dvlrot;,65.--Gr.II'
r4!
?.- Kcllasss.
gendonderwerp.
a1sadj.iseen kenmerk van den stijl Een onderwerp,waarbiiï6m.(ofietb
nb V.DALE.
van Consc.Ds Vmssvond dathetw. belangheejt.
de asndachtverdient.>

Aanbevelen. Iern.aan den ministeraanbevelen vooreen plaats.
Zich aan zijn vrienden en kennissen

Gall.r6oommandevçs.tlqn.,

Tem. b# den minister aanbevelen D.B.,78.- Evenzflo :ïeê?
z. bii het
vooreen betrekking.
beet1k1J'
r(rt
?&7een r
zplif)aanbevelen,in de
zieh bi)'zijn vr.en k.aanbevelen bet.van :den wenselltekennen geven
l
Ivoor...
ng moge
!dat h% daarvoor in aanmerki
1
tkomen.
1

8erecommanderd,çn.

sanbevelen voorhetleveren van boeken.

1
1
t
1

Daarelltegen :iqm. aagz eeltcgzt/6r
aanbovclevt = dezes gunst verzoeken
,belvoor een hulpbelzoevende,b.v.eekè

à

'zilu ziel (4.94 qod (Ict,,àz?)o.
j
?pegtr,
?à;

l
I

t
1
I

!gunstige gezindheid.
;
)
egeulaetled
ezgîc
a
bij
rlkomendegel
ni
mo
el
ope
nbv
ao
ro
en:

1

1
!
I

lz
Zig
lnv
op6
fJw
oeï
nJ!
,ca
pn
v
;sinie
t
t
t
jp.rjg6usp
4d
Ae
:v
.
J(!
,
,ma
zil.
t
t
ge
at
c,
/tï
cs
y

i
I
!

aan5/
't,
:î6?
z;
t wenschtmen datdit dadelijk za1ge-

j
l
l

lb
euren,dangebruiktznenaan:zicl
tof
eelv cstfcw a a gz ietnands rjvf/p, f:a .n,

k

jhoejtig g:zz
lgz aar?
.(
jou vijko c,
c??
,
/
.
)(
?t,
c/:s,

1

I verder,wanneererspraakîsvan een
,

1
i
zl
,
*
j1.
tèfjyftzsaf0/ beschevgytiktg aap,jt
grt
yjns.
VolgensD.V.,324,325,en D.B.,9, Datwerk verdientct
x'
zlhell
4lïng,of:i8 l SCHR.,1,228en230.- Gv.JJW:.,I,6g.

Da$werk beveeltzïch aan.

wordt zioh cc'lècrele?zin 't Ndl.nooit aanbeneunswaardig.

- KUIPSRS.

t Voor hen i.
x4ul hen bereeltzic: het handboek andersdan van personengezegd;waar j
nhet handbook jf
eec#ïkl,j Prof. Dr. os ZMrAAN (Groningen),

aan.

spraak is van zaken,b.v.van boeken, zeer suffïg, noodzaknlqk, oxplfdllcz'r, over het systeeln Riënts Balt 2(
(M iln

Om zijnen schoonen titel en zijne zou het gebruik er van dienen ge- alag6knfpf.
meening is.dat Uw stenograne zielt.
fraaieuitvoering bev66ltzïchditwerkje wraaktteworden alseen gall.,ec@e- Door zijn schoonen titel en zijn z6lve ccnèet/e:// boven andere stelsels
/1dadelijk bijelken vriend van heton- commander,'
screcommandert
jçn.
fraaie uitvoering mekt dit boekje al door haar eenvolzd: duidelijl
theld en
derwijsccn.
Ten onreehte nochtans zichfzeljjidadelijl
tbelangntellingbil
-elkenvriend vlotlleid.)
aanbcden zegtmenookvanzaken,die van hetonderwijs.
! H6t So/lst
ld&dtd,over Dlltcltx,Eng--

goedeeigenschappenbezittenenvan-

jNdl.Klank-60@
,Zi'
tt
nerwante'
Fot
vtf6n :

zelfdebegeerteernaaropwekken,b.v.I
Ivan een boek

lstel,enz.
:

Eenaanbevolenbrief.

, goede wssr,een

voor. l

1
l Ziebriej.

A anbidden. Ik aanbid, aanbad,
heb aanbeden ;geb.w.aanbçd.

die zicl) voor het exam ell. Engelsch,

j
p

lageronderwijsvoorbereiden.)

)

In de znd.volkst.altijd onscheid-I Ik bid (
rcx en aanbid.bad lt
zw,en

baar.
1
I

Di8t.,53.

Wa'
è
td.,94-95.- ALL.-

aanbad, heb aongebed6n en (zelden) AB.,48en 254.
heb aanbeden ;geb.w.bid t7,ls en aan

i
1
l

zijnaanbeden vrouw.

'(Hetwerkje bevb
teltzïc: aan voorhen,

Ditwerltw.isi11lletalg.Ndl.scheidb.

bzd.
zjjnaangebaenvrouw.
t

OfOnsclleidb.Sonls wordter tusschen
de
twee vormen onderscheid gemaakt
in de bet.,zooalgbli
jkfuitt,encitaatbi
j
IV. DALS : tk ctz?lè.ïJ .
u. dierbre. ga!

'k aanbill'
?
z;neen.ik bid u t'
/c,
?
t.M.'
ij
hebben llier te do/n met oen rlletorischez) elirnax : in llet le goval is nl.

bedoeld een hartstot.
lttelijlkliefhebben;
1ïu het 2.
'gevaliets.a1s een goddelijke

l
!
t

Aanbieden.zïchbijiem-ctzsôïetf6s:

vereering (zie()fpl
k &r.1P#/
?.).

1

o.v.,16.17:;Menkan zich xs- zïchbijiem.aanmelden.
i Toch verklaart '
.
KUlplcss zich o,
t
znDe procmeur des Konings meldde lbieden : ziellterbescl'il
tlting stellen,

De procureur des K onings bood yïegcs niet gebruiken,in zuiver Ndl.,

zïch bij Van Genechten lcn.ssosss, indenzinvanziclt@csv,
el(
ï6'1(:ïji6v,
.). zich bijvan Genechten con.
fzich aanmelden ).--VolgensHendrik8,
232.
De foutishetgevolg v/h feit,datfr.
4,ishetechterf
(- vanpersonengezegd
Ik bood'
mïznogmaalsbijdefanlilie ae ylrgaca/e'
r de twee begrlppen van Ikkwam,gingofliôp nogmaalsbijI- uitsluitend in deftigen en diclatercc'z.

d.ef
amilieaakk.

zïcA aanmelden en ziclt aanbieden in

Bood er zïch zoo iemand c@n... zich vereenigt.:- V.G.,1,l31.

Tsrsrv.-swlxs,II.105.

I
.

,

l

1lijkenstijlingebruil
t.Eenjongenbood

Kwam erzooiemandaan #uïd... 1Ziehrftzêk.(BILD.I.)
'

! KytaMsns,op hetw.aa,
'
ltbieden,,geeft

1
l
1

J
eenandervt'.: ai
jboodzie
l.als
@seheidsreehteraan,ilt
j
:cproposa,.
g'o//8f

s
1
i

icommemédiateur.,
)
Bslrsv, Vrii c0zLtlii (Nijkerk,l913),

7
l

Iverkoopen dan dedoorhetRijk aange-

i
j
l
'

(xiem and m oehtnu meertabak
jP.69 :(

stelde am btenaren. De uit hun brood
gesfooten Ginkeliers, d;e zieh daarvoor

I

aanboden, kregen dan llet keizerlilk
wapen voor llun deur.,
!

1
1
i

dat m en aanwezig is en toegelaten
wenschtte worden voor een onderhoud
of voor een bezoelt; men kan ook zich
.

I

zïch biiïcpp.aanmeldeytis,it
)eigenlijken zin,door een bode laten zeggen

izel
!tztz/lg
neld6?lzonderiomandstusschenkomst.W ordtiemandskomst op deftige

.zeaangekondjg(j,ja.v. bijeenofficieel
!wil
ipersoon,ofbijeen deftig bezoek,dan

Izegtmen datm en zich laataandienev,.

l(
l Cfr.KlTllaycRs,aaltdienen,en HNINDRTKS,
i 2j..2g.)

Vel.
der vinden wij bij Kytalîszts,op

hetw .pvésenter : ((Se p- chez qn-,à la

lPorte de qn-, iemand 1t
1
'ï?I6x begoeken..)
,
'
Dikwi)'1s kan men eenvoudig zeggen :

)
iem..gaan(ofkonïen)slyrekelt;biiiem.
l
l

4

A anbieden-Aandacht.
!
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OPMERKINGEN

l

kolkten,ccgzlroplen,aaltgaan,ccnloopel ;

in '
tverleden :biiiem.gewe68tzk''
?z(hetzijbijhem aanhuis,hetzijelders).

Zich tltz.zèèïH es voor een exam en, Tegen zulk gebruik werd eens ten
Zich aattmelden voor eezl examen,
KltwMynlts,op hetw.pré8eïtter :((Se
voor een plaats.
onrechte hetvolgende ingebracht:(lin vooreen plaass.postofbetrekking.
p- pour une place,unemploi,zicltrner

dit geval is z'
Jch aanbieden een gall-,

eettpoa/,cc?zambtvoorntellen0/altttbiedeït,

aev éaenter,hetmoetzijn zïch aan-

ernaart/.
l'
n,
gex,)

m 6ld6n ;in 't Ndl.gebruiktm en zfc:
aanbieden alloen met het denkbeeld

Lllssx, p. l48 zieh voor een betrekkingaanbieden - seprésenterpour

van ofervaardigheid,b.

une situation (place)).

zich aan-

bieden ontç'efete4o8Az.))

KvzpsRs,ophetw .aanbevelev,:.iem ..
die zich aanbiedtvooreenebetrekking,

1
l
f
I

I
t

geeft,eenvoudig te kennen,dat hij die
betrekking begeert,;iom.,die zich@@p,
beveeltvooreenebetrekkiug,biedtzich

l
i
'

i
'

'a
na
ie
ntda
sl
ee
la
et
ll
aa
ma
ardetra
clastehi
oo
de
tt
es
ve
sn
ï'
i,
gen
op
vor
llu
ende

1

,

leigensclaappenenl'oedanigheden,welke

,

.
l
!

I

j

'

l
I
t

'

1laijbezit,onwaardoorlzijvoordiebe1
rekking bijzondergeschiktmeentte
't

z
bli
jnb
.-e-nvI'IgENDRIKS,
l.(-'
r.I
,
f,d3.
:.,opbetw.c..kde
n,

l

j KUTPERS,

l
t

6
me
,a
sicmhed
e0drin6g
rn
a/k
r
e
etr
jl
çinn
g)
;l
z
p0
'
6e
1%
62a
4
.
'
48e
*e
1.n
r0b
'
07
ee
ek
ne

1
t
'

ibetrekkin,g--;ee'
zgroot'
zanfclç'8#ra'b1den,solh'
'
'
citanten7
1655e/,zicltt
zcnf/t
rpdeld..

l
t
I

IKVTPZXS' CVVV0*6X); Iiclt otl/tdïdt'Jf
,'tellev- ''
oor ecs betrekki'
ng (GALLAF,

!

loting cc,ng6pczl
,IKVTPIRS,Gangellen).

ï
l

'

1tGnt
Men/lJ&T
zegtv6e6r
der!)n8forg
:zng
ichcJJK
?.
ss'o
llU8
ici
1%
ekki
#6
N-

l
De eerstenaam.diezinh ol'
?
llée'
df.

, tdog :j
(zjeh

iOpgeven(omOP
'
J
deh
ee
lteWn.eamtlî
eb
n
ma
naneenexa-

prénenter en candidaatj;ziclt'
voor de

Gall.8e prddenfer,a'vjjrir :het re- De eerste naam die voorkomt,of:j D.5T.,325-326.- D.B.,11.
flexievezïcà aanbieden mag in 'tNdl. dien men lcx/rrj/.
l wè1zegt men :(
le gelegenlteid biedt

De eergt'
e schildervan stillevens,die niet in alledenkbaregevallen gebruikt
De eersteschildervazlstillevens,die zicltaan = doetzichvoor,doetzieh op ;
zio%in deH ollandache gchoolaanbiedt. worden m et een zaak a1s onderwerp. z%ch in de H oll.echoolopenba rt,ook : t'
.ndien (/6 gelegettheid zïch aaytbiedt =

Le pr6z41e nom g'
yï ee pr/delfe.L6 de eersteuitdeHoll.(schilderlschool.
Femier peïnfee de ce genre ç'
W a'o/jre die atkllevena8childerde,ofdie dittck
: noun, 4c9za l'fcole Aolk?ltfcle. La beoc/esde.
(
p4e.
8/ï95 eeC?r/ednfe.
De eenige wcg die er ïd,of:die zich
Tertookd.

Deeenigeweg diezïcàaanbiedi.
Aldem iddelen,di6 zïch aaltde laf-

bij voorkomende gelegenheid;(
1e l'cn'
biedtzichccl = dekansisklaar,ik zie
(hijziet)dekansklaar.
Opmerkelijltignog dat5V.ZOETHOUT,
Taalonderudjnhevvormingb 1, 230, over

1 A1 de middelen, di6 een lafhartig het verkeerd gebruik van een gegeven

bsrtigheiddermannenaanbieden.

lmant6ndiennte:fccn,tcs,8komen, woordzegt,datzulkshetgevolgkan

i
)

Devraagbiedtgl
ic?
iaan.

of:waaroeevhijbencldkt.

(

zijn cvan een zekeregemakzucht,die

Devraagdoetzïc#voor.

Aandacht. Maak ge-zaandaeht!

Gall.n,6jcïfc:paecffenfko.

Aay achtmaken op iets.

Gall.fairellfepfïon : qc.

!ee
zic
htetnedon
spoedbeigstt
evrvor
edemn,sdi
teeltzme
de
n
rs
en
ïcht
cc
wbiedt.)
JI
u ?zd.,93.- o.B.,109en 110.

Lett
ïccz vdetoy;deuk 6r nietaan ;

jw
me
aea
nvnlie
gt
eb
nez
eo
re/
g:
tym;g
ac
aruw
sïc
gf
an
lg;iego6tf)
Aaîbdaoh,t '
lztlzzssn,op iets.BoLs, 9.

op allesaqndanhtgeven.V .Erssx,4.

voor ietg.
Id.

N avolging van de Znd. volksuitdr.
attentie nem en.

h

Contaminatie van acht gcwen m et

etw.aandacltt.

ïetsinaandanhtnemen.

zch/gevenofachtnlaanop iets;zzin i Corré,169.- Op temerlten :taeht
aandachtaan ietswiiden of nchenken, gct'eyzgeschiedt met grooter nauwkeuap iets laten,'
?
l@?!6x.;aandacht,bebben righeid dan cclz 8laan (V. DALM,

l

Op allesJchfgeven
.

Contaminatievan16taçnaanmer-l Ietsinaaltmerkivtgneluen.

Hng nemenm et.hetw.aandacht.

lbmandsaandachtopietsroep6n.

1

i
e
8ngdccgà
f6'
i
ne,
miets
nid
rï
zc
g
apït
'
darekht
dl
rt
c
l,
t'po
ee
ta
cc
fp
f6
nl
ld
O.
fa
o
me
zaam maken.

.

l vgl.ook l-aat l'et naij geoorloofd
l
eiteuen esuelegevolgtrekkingen (M.J.
lf
IKoswsx,in scgool,.
,zstudie,Ix,4);

lzijn,tlhay,suw aaudachtte',vagent'
ooe

tiemandscc,
1
'dtfccàlbiiïef'belxtle''= Fr.

1
1

l
eoncentverl'att.def
?'z.8%trqc.(GALLAS,
Ib

Gall.attirerl'@f/.do4x.4urqc.

Ieder trekt de aandacht van zijne

Id.

!

(
pal
etn
)104.
. j eDi
s
.,

D.V.,197.- D.B.,26.

Bijdoaattdachttrekken i:debepaling

m akkers op de duizend versehillende
wonderen van dit schouwspel. Bors,

Congo r68tigtonze aandacbt.

I ,,u?z#.,9a.--ovsz-ovz,e,.
f
,

I

(

19-20.
Hij deed het om de aandacht te

j
'

1
l
1
i

vegigen.

t

Gall.cppelerl'attentiondeqn.:z
tf7çc.lj
Iemalldsaandaehtopietsveatigen. l
j XOg
Dist.,Zegt
l04.men
- D.
V.,l68.--D.B.,26.
'
:iemand8Jcndcch/o:
1

Iemandsaandacbtop ietstrekken .

aeht,TI).

opietsfout,behalvein één geval,n1.ium.
öf iets fzckjde ccndfzc/tf op zich.Zelfs

Gall.attirott'attentiou (in 'tFr.zoo-

Hij deed ilet om de aandacht te

blijft ze ook dan nog gewoonlijk weg.
Déat.,104-105.- D.V.,276.- D.B.,

welzonder als mèt een nadere bepa- trekken,ook we1:totzïch te trekken, 26.

ling gebruikelijk).

ofop zçch te ve&tigen.

Bijdeaandachtrodfïge'zwordtaltijd

Congo tvektonze aanliacht, of trekt een bep.metop vereischt.
onze aandacht op zïch,totzïch.

Mijn aandachtwerd doordatgeritsel Een vergissing v/d schri
lver,waar Mijn aandacht werd door dat ge- Ditis de lijdende vorm van ltet geget,ealigd.B0s.
s.,Wdè.,74.
bijin ditgevalgetrokken afkeurde en ritsel getrokkon (of gaande geplx kl, ritaeltrok zzàjn aandaehten komt dus
deod vervangen door goveatkgd.

opgewekf).

neerop hethiervoren behandeldegeval.

Aandachtik-Aankekleefd.
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OPM ERKINGEN

(Hij)scheen metwachtendsaandacht (
tMetgeapannen aendachtzou zeker Hijscheen met geapannen aandacht
op ietsteluisteren.Coxsc..ArmeEdel- eigener fwii zouden zeggeiz gepaster) ergensnaarte luisteren.
-@n,.

DAVII
:,l4.

zyn,dan wacldende.))

Zijzaterinvromeaqndanhtverslon.

Germ. Andaeltt= devotie,medita-

den.STReuv.,G6n.'
p.Brab.

tie,godvruchtigeoverpeinzing.

Zij zat er

'verslonden.

M OORTG., 73.-- x.
A.l>laElaoeosx, IIA,

vronae orqrpeinzing 115: (
tA1sSTI
JNOy:L (dus) betrachten

rvoor he8chol
xwe'
n, rcz
ryyv6l'
t
3?? voor belord'
?z en aandacbt voor godsdieu tige

/
j
j

j

j

tlz
perzgcïozzï'
n,
g gebmlikt; als BsExso
ayvnyevelt,door,un,
pl6ryku/sg in plaate
vanwandelot,t
/z
tt/
tzcdenonredelilkbezigt,

J
j

j,ven
Isehri

I

lt
egenwoordige taalziln die woorden
oehteralsgermanismenaftekeuren.

l

l
1

Aandachtig. De aandanhtige gt
)- Govm-andacbtif
l= vroom,godvruchloovigen.
tig.
Aandoen. Doe mven hotAd (uwe Tn de Znd.volkst.abuoievelil
'k voor
klak)aan,mijnheer.TAMB..l8.
(en in afwisseling met) opdoen, op-

deze dichterszuiver zeven-

t tiend eeuwsch Nederland
seh.)-- Tn de
.

De ingetogen geloovigell.

, A!ooRTG.,74.
I
l
Zetuw hoed (uw pet)op,meneer. i Opzetten op het lïoofd zetten.iKleeren twvzt
foeAz (tz(
z?à = aan het lijf.);
l
k

zcffen.

Iaehoenenaandoen(cc,
?
l= aazldevoeten).

Iem .aandoen 1doehetkind tochX ?%. Alg.indeZnd.volkst.indebet.van: Iem .kleeden,tzt- kleede?z : kleed het
Alg.N dl.Qm .tzcwffc'f?,z= aanvallen.
Zieh aqndoen :ik ga m e ganw aan. kleeren,inz.de bovenkleeren aant,rek- kind toch aan.
aanranden.

doen.

l
ten.

Zich (aanjkleeden :ik gamegpoedig

KtrlrEns, op het w. aandoen, geeft

kleeden.

ochternogop:((hil'tct:,:netlksaangedaan,
gekleed,uitgedost.))

Ziolbgeweld aandoen (om....
1.

Ga11.8e/(Iïr6'
violence;dcjorcer(#...).

Ziebzeljgeweld aandoen (om...).

Aandraéen tzich). Daar draagt

Alg. in de Znd. volkst.; KTL.

Daartvekthijzich nietsvan aan,

D.B.,l2.--Ziel,etw.zicb.

DALE.

hijzich nietsvan x '
n.
Aanduiden . A1 die wijzerkens,
raderkens,postuurkens,welkehetjaar,
4e maand,de week,den dag,hetuur,
den minuut...moeten aand%dden..BoLs,

((Aen-draeghep,assumere>.
daarbekommerthijzïc:nieto>.
Gall.indiquer (d'h8ur6).A'
Vaarschijn. Al die wijzertjes (o/ naalden),ra- Aalb.
iniden = minderduidelijk aanlijkheeftschr.hierinu nwiizenzoeken dertjes, beeldjes, die het jaar, de wijzen.
te vermijden,omdathijin dezen zin maand,de week,den dag,hetuur,de
reedswilzerkenn,eenw.vandenzelfden lminuut moeten aangeven (ofaanwii- I

7.

stam,heeftgebruik-t.

Deelectriciteitishiertoegeheelcc'
n,- Gall. être toutï'lzdïf/lzé,
'

geduçd.

Hij is voor dat ambtganarh aange-

6!ù?
8ttout#/dïgnépourcetemploi.

d'uid.

:zcn).
6

l

dat am bt.

Aaneen ,aan.elkanderof8ameït?

i

De e1.i
shiervanzell(ofn'
atuurliiker-l

D.V.,l7en50.--D.B.,56..
- V.G.,

1wiizejtoeaangewezen..
1,131 en l32.
j Hij is de c'
l
c'
n,
gctz'
6zt,z per8oon voor CORN. HVYGENS,Barthold .
lz
f6zptxp,
l75 1eMlellicht is de electriciteit aangei'tt/czc'
?'lom die taak te vervullen.))

Vaak wordtin Z.-N.hetonderscheid A'
len bindt twee koorden aaneen In samenstellingen denkt men bij
nietgoed in achtgenomon,nietzuiver (men vereenigt de uiteinden)om een cc?zcen.aan de vereeniging der deelen.

gevoeld.

langer koord tekrijgen.Men bindtze bijsamel
zaan deeenheid,doordieveraamen om een dikkerkoord tehebben. eeniging ontstaan,terwijl bij aan elk-

Ik meendedatik tweel
toorden had,jander aan de afzonderli
jko deelen die

1
Aaneenstooten. Eindelil
'k had

Alg.in deZnd.volkst.

hil
'toch een briefaqneeng-tooten.

A anerkennen. Volgaarne aaner- 1
kend,heerprokureur!

Aanerkenniné.Ditnieuw bewijs

d
ochvind ermaaréén :oja!zezijn j
vereenigdzijn worcltgedachttlfmT>yzRs
aan elkaar geltnoopt.
.en v .swyss,op hot,w.aaneepj.
Eindelijl
chadhijtoclleon brief8a-

mengpteld, klaargemaakt; aaneenge-

#cm9f.
Erkennen,toegeven.Dat gtefïk vol.

Germ tzscrkesseo..
.

V.DAIz
E.
Dist..123.- A1()()rt'
1'g.,3.

gaarnetoe.MijnheerdeProcureur!

Germ.a4z
nczkcm,vzàg.

Evkennkng,u'
aardeering.

Dist..123.- Aloonvc.,3-4.

van qanerkenning zilner verdiensten.

Aanéaan.Wegaanaan.VERMANP.,

Alg.indeZnd.volkst.

Een huis, een stuk land aangaan.

Alg.in deZnd.volltst.

158.

Openbareverkoopingvaneen handels.

svegallnIteen,wegaan k
z/cg,wever-

trekken..

Een huis betrekken ;een huis, een

V.D&I,E.- Alg.Ndl.opiem.,opA'
lzv;
s
x

aangaan = in dJe richting gaan.

Alg.Ndl.eettakkoovd,66n ltumelijk

jstuk land aannaarden.
,ïs geb-ik sc- aangaan =usltziten.

huis,Yxvtond t4t4s t.e gaan.

An,6n.Veiling van een handelshuis,da-

Hetgaatmijnietaan.

delijk teaanvaarden.
Afte keuren wanneer ermede be- Het ntaat me niet aan, 4
)61)4
z1/ mij Wa.
v,d.,93..--Hetgaatzzà,
ly
'nistc,
cs
doeld wordt:Fr.cela:z6merc pas. niet,iltben ernietmeegediend.
hetraaktmîjniet,ik l
aeb ernietsmee

Pof
arwat(mij,die zaak)aangaat.

Overbodig gebr.v/h vz.voor :gall., Tfu/(mij,die zaak)aangaat(o/be., Dyux Hsltzoo,N.l.,1I,1l7 ::uzcf
pourcequiYncerlle,r'gatde...,volgens treft),voorzrl
t
itl
ct
?!mijaangaat,
indeuitdrukkingen wat...aangaatenz.,

1

temal
ten.

D.V.,615,D .B.,95,on ArL.-AB.,230.

is tot cle betr. voornwdn. te brengen.

)

Hotdoetdienstalsonderwcrpbijctzs-

j

ge
t
agaetl
,
ijk
p
it
e
?
prty
ijd
,ahaeg
töo
kj
ar
gt
gt,oe
jva
z.,
n
hbi
eenft
akt
ry
ne
ver
dingswoord, alsof er stoncl

l

Jroo r

ll
.
'
atntijbetrelt,enz.p
V.DALE ;((Aaltbelangen..talleen in :
wat, zooveel, '
poor zooreel, zootlf'r,voor
zoorcraanbelangt)betrelen,aangaan.*
ScHR., 1, 315, verdedigde ook het
gebr.van deuitdr.voorwataangaat.

Zie ook betrefjelt'

Aanéedaan.Zijwasschoon xn,
.

Alg.indeZnd.volkst.

Doorziekteaangedaa.
n.

ladie.
Gall.attdlbtd'une>J,

gedcop.

Aanéehechte ('
pcs een gezant
echap 1.

Aanéehooriée. Aangehonrigen

van hetDuitscheRijk.

Mislukte vertaling vlm Fr.attaohé

l Zijwasnetjesaangekteed.

V.DALE..
- zieaandoen.

D oor ziekte aangetant.

l
1 Vsltc., 151.- V.G,,1,140.

Attache(&ï/eengezantschap).

:
j Waltd.,259-

l

= iem . die aan een gezantschap is
toegevoegd.

Germ.Angeh'
ôrigefrt.

Onderltoovigen of ondevdanen van

het Duitsche Rijk.

Aanéekleefd. He aangekleeld Gall.attaclté:hetverl.dlw.aange- Hettrouw ofvriendltoudel
'
t
d beestje,
lleestie.
kleejdenhetbnw.verkleeldwordenin hetbeestjedatreklee/dof(cc6r)gehech,
t
zuiverN(l1.nietattributiefgebruikt.

18 ccAzzil'n Aneedfer.

MoonTo.,4
Dist.,90.

Aanéeleéd-Aanhouder.
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l
l

k
l

!

1
j

OPMERKINGEN

Aanéeleéd.Hijéaccngelcgdvoor verGe
rm.erïdfmluikalisclbbeanlagt, Hijheejtlcxl6gvoor(de)muziek. 1 Wr
tfl..4.N.F.,12.
antugt.ezltatXslcge

dem uziek.

/#r5'
1%l82k.
,

'

Aanéeschreven.In-enaange- VerkeerdevortalingvanFr.p,
alp-j In.enomgeschrevenveelhoeken. 1/kltnde
w-.,Hlode
.&vdr.
lss,sp.y-lx
x:,:K
ulsrom
'gM
e
77
Cie
rv
ke
ene
Ot

Raveî.eytveelhoeken.LxoSsxozx,M eet- gon'c,:cireouerit8.

kgênde,1,140.

r

1
7

l
.
rvierhoeken'
),en p.81:qdankî
kjgtmen

l

-

lin hoteerstegevaleen ïngeschreven,

:
l

in het tweede geval een o-geschreven

'

regelm atigen veelhoek )).

Aanéetrekken. De steden voor-1 w oord,hetzijdoorschr. verzonnen,
diehtbebouwt
le voorsteden en V.DALE,opltetw.aantrekken:(cJna1,met htmlle dichtbebouwde voorge- lletzij bij notarissen ter plaatse ge- b'
tdtenwil'
ken.
jtrekken Aïj,vereenigenmet,voegen bij
borehten en aangetrekken.S'
TnsvvlLs,ibruikelijk,ofwel provincialisme (?).
'(een stuk grond)).
in Fi.d.d.:.h.,.l.)8.

lI

GAyasAs, aantrekken

Hetwoonhuismetsrbuuren stalling '
r
en aangetrekken.10.,ib . 25.
.
l

Aanéeven. Dat zouflt ge hem

niet aangeven.

Aanéewezen. Dllitsehlazldigtztznpemezen op onzehaven.
Avijnil
'tè
.opnn8z6l/aalkgewezen.

q Incorporer,

... en aanbouwael (biigebouwen of ,annexer.E6n8tukgvondè'
Jjziin bezit- :
aanhocrzghedenj.
lArrondirsesterres.)
gArzruAsvertaaltannea'
e(v.)inditopzichtmetqAanlloorigheid(stukgrond)>.

Contaminatie van iem.ïef: ctznee-

kene'
n motiem .ïef.
: nageven.

Datzolzmenhem nietnageven,daar4 V.DALS.

zou m en hem niet toe '
Jl sta'
at cekep,, '

dathadikaclderhem rzietgetooht. )

Germ.au!6f4t't
7,
sangewiesen deï'
n,,

cv/nich 861b8tc'
?
@ge1.
t
7'
J6d6n sein.

Duitschland kan het niet doen of l îî-dl..1.N.F.,12.-- AlooaTtn.,4.
stellen buiten onze haven.
EchterbijPslcx,Fr.,op lletw.aansvijmoeten o?zezellgt
r
heelalleen red- gewezen :(op eigen krachten - ,réduit
den,wijhebbennf6fopAulp'
pclanderen à sesseulsmoyens;---op d6o7M'
n,
5cr:
t6r6#8'
46n,
.
1liejdadighdd,réduità vivre de la chaIrité publique v;10., Eng.. op het w.

1
aanwiizen,:ç
'zï/ziinopzïcAzelfaange1wezen
I

,

they are thrown on thoir own

l I'OSOUFCOS.')

I

Aanhalen. Tetn.aanhalen c@l-

Alg.indoZnd.volkst.,inN.-N.ver-

gohaald gelt/k c6n pdnd,Colscw,b
Ycl
til- ouderd ; KIL.
der, l6.

Aen-haelen, aen-

Iem.ontltalen z/
t
prt
vfpdïykonthaald. j V.DALE..
- Dgynluov,74.- Gr.Gdè..
l1,153.

locken,allicere.'

Alg.Nd1.é6m .aanhalen tegen iem .
lief doen, iem .aanlokken,Azleien. lief-

lkoozen.
Do ltiervoor,Aïeolc. hoogoy ct
zlge. Opgegeven a1s verbetering van De voormelde, '
?ztzrerg?z6lée, boven-! Aanltalen heeft wel de bet. van
haaldegoederet).BEL1,.,6.
foutieve uitdrukkingen in het Znd. gom6lde(of:deltiorroreïb,lïernc,hor-l:woordenvananderenofzichzelfvernotariaat.Aanhalen,vooralin verbin- borengevneUelgoederen.
1melden,citeeren;- 6enboekccnAcles,
ding metH ervoor,datzoowel;hiertoe,
om deze reden )' a1s ehiervoren, te
voren > kan beteekenen, kan echter
aanleiding geven totdubbelzinnigheid.

het noem en, verrnelden, een gezegde
eraan ontleenen >,doch heeftnog een
heelanderen zin ttgoedexen,'
pc6 ccnhalen,in beslag nem en,om dat de verschuldigde belasting ervoorniet betaald

is;- 16t8aanhalen,in 'tvoorbijgaan

medebrengen, dragen naar eene be-

Annhalend. Aqnltalende of @@n- Alg.in de Znd.volkst.in de bet.
It
aligemenschen.
van :geneigd om iem.teonthalen.

Aanhané.Huis met qanhang,of

Gall.dépendanzn8.

Aanhqnéendtebijderechtbank).

Verkeerde woordvorm .

m et aanhangseln.

Aanhebben. Een krnlleke (kru!leIj6)aanhebben.

Aanhooren .Aanhoov mij. lk heb

hem aanhltord.

paaldeplaats:.(V.DAM .- KvIPlRs.)
Gast'
txv
''
ijeofherbergzaptemenschen. ' Alg. Ndl. aanhalige men8chen =
vriendelijke,voorkomende,lief doende
Hu1 m ot aanltoorigb,eden, of:met
toebo%ooren (onz.enk.).

m enschep.
BycLr-, 8.

Aanhangzg (bij de reahtbank,voor

JPq,s#., 33.

Eenatreepie,eensnorvaJï6rof8nar8

STOETT,n.)076/1664.

hetgerecht).

Znd.volkst.,voor:dronkenzi
jn.

aazlhebben, een bvom inhebben, een
roes hebben.

In Z..N.onscheidbaar (uitspr.aan-

a4cxlho6rezl.Hoor mij cox,.lk heb

Aoo/rcn),behalve in de uitdr.hetï.
: hem aangehoord.
nzet om aan te hooren.

Di8t.,53. JFl'
?zd.,94.- ALru.-AB.,

48en 254.
K oswsN

een enkele maal is aan

onscheidbaar:men aanlhoorevï/l T6t#edïgïzàg ! d. i. hoore naar; vrienden,
Ten aanhoçvre van...

Evenals tn'
tt CZtZA?,MAtI/t4U): ran, een
fout tegen de spraakkunst l Zoo
geschreven,moet men aan een datiefvorm van een subst.aanhoor en ccnecltou'w denken.v

Ten aattltooren van..,

tzcxhoorf/miin lied!)

Jou. GlMssso,in Scltoolen ksffvdï6,
1x , 372.- D ist.,54.- KoExsx.
vgl.ten opc?.y/cztzl,îlan,ten aanzien 'van.

Aanhouden.Metiem.x shol44eA': Alg.in de Znd.volkst.,voor:onge- (Verboden) op/lgczzg nzet iem.heb. V. DALE. Op te merken llet voloorloofdeliefdesbetrekkingenmetiem. ben,met iem . boeleerelt (of boelenj; gend overgankelijk gebr.van aanhon.
hijhondtrnetdievrouw lcn.
hebben,metiem.in overspel(o/ in hijltqudtAelmetdievrotlw,hijlegth6t d6n inhetalg.Nd1.,vermeld bijKuIontucht)leven.
aaytmet dievrouw.
PERS :qbijzich in diensthouden,niet
wegzenden :na den dood rl'?zItayen.'nczz

zondziihareéïcnt
sf!)oden u'
eg,ging,
f?Ieen
:!664 hui,
s'wonen cs ldeldnbaare:s6mezd

aan;(van eenen minnaarofeene min.
nares)ziihoudtAez?
zccn,omdatzï/ziqh

A anhouder.

Alg.in de Znd.volkst.,voor:
spelige man.

Boel(zn.),pol(nà.'
).

inbeeldt,dat Aïk'haar %'ïl trollwen ;vgl.
aanhoud.
V.DAI.E. Ktulaycss geeft aanltoud.
gezneenslachtig znw., a1s een gemeenzaam w. op in de bet. van ((m an en

vrouwydie zonder gehuwd te zijn,sameleven ltil?1e'
e# geene '
provv?,maat
lce/fmet eene - ::ook V.DALE vermeldt aanltoud ln dezolfde bet., doch

a1s gewestelijk en weinig gebruikeliik.

7
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I

Gall.jaire'
dzn:arve8tation,volgens

opMsRxlxgsx

Iem.aanhonden,f
pppckkes,vatten, ScHR.,1,52en 295,trofechteraan :

do'n :
Diat..105,en D.B.,41 :het gebruik arr68te6r6n,ïn henhtenia nemen
de redenen der gedanecchoudïng (Ned.
Verscheidene aanltoudingen werden van abstracte zelfst.naamwoorden is Verscheidenep-8onen werdenaango. Gzondw.,art.157);inmiddelshad genegedaan.

jin 'tFr.grooterdan in 'tNdl.

ltouden.

raalToutéenieuweaanltoudçngen gedaan

fN.R.Ct.,23-10-191l),enz.

Aanhoudlnésm andaat.

Degewoneterm in Z.-N.,naarFr.

Bevelfschrijtjtotaanhouding.

Fr.mandatdcdépôt= Ndl.bereltot

mandatd'oa df.

A anhoudster.

Toorlooidgeïnhec/ifenïgseplïng.

Alg.in deZnd.volkst.,voor :over.

Boel(v.),boelin ;bijzit.

V.DAI,
E.- Zieook aanhouder.

spelige vrouw.

Aankom en. Het komt et geen

Onzuivere constructie.

Hetkomtop geen kroon aan,ofop

kroon op aan.AvcTon.76.

Aankondiéen. (Man, 46 ltondb

een kroon niet aan.

Gall.tlAl?ltlncerqn.= iem.aanmel-

(Man) loopt naar huis om mijn

1oowv,
T
optna
arhuisom mijaantekondzgen. d
en.DERsm,,54:,
'
!rentrepo'
tzrm'a'
u (ccn,
)ào-.
:/temelden.
58.
noncer.
Zïc: bijiem .aankondigen.
Hetfeestkondigtzïc/lgoed (Ics.

Gall,a'
annoncerchezçAà.

D.V.,l8.- D.B.,22en 107.- Men

jzegt:ïef,
v(661nieuw8tijding)aankondi.
'gon,doch niet:éem. aankondigen, natuurlijkwè1:ï6pz.(dat.lïefsaankon.
ilkgen.
D.B.,22.- Ziclt(
w ,14
86,1:s = zijn
ltomst op deftige wijze aankondigen.

l Zich bijiem.aanmelden.

D.V.,326:((Een zaak alsonderw,

H etfeestlaatzïcàlgoed cclzzïes,b6

GALLAS,op het,w.cpnoscee :((Cett6

bij dit wederkeerend werkw.is niet loojt belangwekkend te zïjn, goed te ajjaire d'cnzzonc: bien Datlaat zich
geheelonbekend :zoo zegt men,dat zullen dlcgc?zofmedetevallen ;hetzïe/ goed aarzien. La jours/e 8'annonçait
46dag zfch zusojzoo tcn/coAzdïgf,men erAfïf,alsojhetfeestzalmeevallen.
chaude:Dedagbeloofdewarm % ziln);

kanhetzelfsgoedkeuren,alsGITTéE

lophetw.inzetten:Ronov.w.:Débuter,

(Beti)'hoes
h
z:Noorderbn.,174)schri
jft,dat,
unelland zïch aankondigt;maar

jcommencer.Dezoverzetgoedfp,:L'été

js'annoncebien>:op hetw.inntellen :

m inder verdedigbaar is de in onze
nieuwsbladen veelvuldig voorkomende
uitdr.:het,/6edlkondigtzïch goed aan,

r((ziclt- :S'ouvrir,d/buter,com mencer.
Zich goed - S'annoncer bien )),en op

hetw.belabberd :((Datt'Jcfer- uit:

v
bi
ee
rn
taa,)ld
aaB.
r,fr
c /Jfes'annonnej
-n
o.
9.
.l
,
j
;

Cel
as'a
ceim
aelt.
)n vindt naen,bij
op
hn
en
ton
w.
nz
te

.

i

1 Itulpzyts :(fdezomerzetgoed,,ldcF,,6,,.;

r
j

bijV#
.DAI,e:(dewép,
tevzetgoedïn.>-

Op tzïcA)in8t6llen,bij Kvlrlps :g d6
l.M8f
l/nc(5
n(
,
fsteltzïchgoedin>;bijV.DA1LE,alsweiniggebruikelijk :edezomer
lsteltzfcAmooiïs>;bijKsaMlss:(dat
i
!a1361.
nteltzïchjnaai'
Jn.)
Zieechterinatellen (zïc#).

Aankondlélnésblad.

Alg.in Z.-N.;naast annonoenblad,l Advertentieblad.

V.Darzs.

ditlaatstevooralin de spreekt.

F::k-& zlnkoM ïgïngeslcd.Onder- Foutieveafbreking (methetkoppel- Wtkdiikech cdrerfenfïeùlct
'
f.of :
Voorbeelden van goed gebruik :
titelvan een V1.blad.
teeken in samenstellingen meteen ge- adv.51.,vernchiinende b.v.elken Zater- sïeuwa-en c4v,
ezfesf'
l6ègcg;veracheWene
meenschappelijk tweede lid), daar dag.
dag-,week-es maandbladen.
weekblad geen tegenstellend begrip
vorm t m et aankondigingeblad.

Aanlachen.Zij lachteharen man In de eigenlijke bet.van:(iem.)
vriendelijklcn.Coxsc.
vrçendelil'
klachendaanzienwordtaan-

Zijlaehtehaarmanvriendelijktoe.

Duyssa,IT,76.- Hlwomxs,22.- Kclpsss.

Icchen in het N.t'hans m eeren m eer
verdrongen door toelachen, dat iets

M en zegtecllter:e6n kïntflachtonb6wuntbekendoyoraoses aan ;van zaken :

krachtiger is en altijd bewustheid en
opzetonderstelt.In Z.-N.igditonder-

diergï,
:lachtv,
f?'zqer aan,d.i.schijnt
mijaangenaam toe.

scheid over 't alg.onbekend.

Aanladen. Dat water laadt con
in den ketel.

Ongeklaardewijnlaadtocx.
Zijn tong isaangelqden.

Annleé.Zijheeftinsgelijkseenen

Alg.in deZnd.volkst.,van vochten

Datwaterzefaanin den ketel.

V.DxSS.- Alg.Ndl.hetroellaadt

gezegd,waarvan zich een korstaan de l

aan = zetzich vast, hoopt zich op (in

wandenvanvaatwerkvasthecht;ver-I Ongeklaardewijnzetcc..
derook van de tong,in de bet.van :

schoorsteenen, in vlampijpen van

Zijn tong isbeelagen.

bedekt worden m et een geelachtig
witten aanslag.

stoomketele,enz.).

Mindergoedgebruikvanhetvz.tot,j Zij heeftinsgeli
jks een buitenge-j
Wèlzegtmen:aanlegtotdikte,aanleg
'folteving hebben

1wonen aanleg voor de muziek.
wo
nderenaanlegfofdemuziek.SEGzss, zw=raar
clh
ijnlijknaarD.8éehatAnlageI
205.
As
f,Wk.

Aanleéplaats. Voorl. Fr.-Vl.

Li)'8t, 105.

Verkeerde vertal.van Fr.embar-

ltcbben om srïcrsfc,..e,nomver
aa
e
g
Ied
ce
rr
ctn
vog
to:
wo
rn
del
n.

f'ereox (0.)ran,rertrek.

cadlre.

Ndl.aanlegsteiger,m.= landingsbrug,

inz.voorstoom booten.

Aanleidlné tothet vervaardigen Archaïsme,ofwel germ.Anleitung Handleidingf
;/5rofleidrana èï?het Kvlrsss.- Ndi.aanleiding = aanvanNederduitscheopsellen,doorF.A. zu...
maken van Nederlandscheopstellen. lleidendeoorzaak.
Roslvxs.

!
k Voorbeelden van vroeger gebruik :
I

!

jAenieidinge fcr Nederduitsche Dfcàflkunate,J.v/p Vowosra;Aanleiding tot
dekenniavan hett,erAgrex deel#er Nederland8cheeprcck,L.'I'SN KATZ :xzlcsley-

j

A Anleunen. De deur ïa aange-

leund.

Leun dedeurmaarcon.

Germ.dien iri8tangelehnt;

dkngtotaj,
u/s,pan,lyfercfuvfz,c.H.psx

l
!

IHssvoc.

1

1

I Dedeuraloclaanof'taatop66nkier.j Moolcq.,;5.

leltnedieT,
aznuran (op ditlaatste ' Zetdedeurm aar aan, zefzemaarop 1(
stuitmenzelfsbijV.DArE).
66n Wyr,laatze maar oanstaan ofop 1
een kïer staan.

AAnm nken.M eteen gebrek ctzs- Uitdr.ontstaan onder den invloed M eteen gebrek beheptzijn,ccn een
gemaaktzijn.
vanD.anmaohen.
gebrek ondevhevigzijn.
Aanm erken.Veroorlooft miju te Het onderseheid tusschen aanmeç- Veroorloottmiju tedoen opmerken.
doen aanm erkon.CoNsc.,L.v.Fl.

ken en opmerken wordt in Z.-N.niet

Moosvo.,75-76.
Dcymou,74.- Gv.#JJJ!).- Ixvxsz,
Syn-,p.23::Aanmevken veronderstelt

altijd goed gevoeld,vooralonderden

een afkeurend oordeel.n

invloed van Fr.obsevrer of remarquer.

j

BijConsc.eig.een archaïsme.

l
I
1

'

Aannaerkiné-Aanranden.

8

I
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OPM ERKIN GEN

I

Aanm erkiné. Een aanmerking

onderaan deblz.

Ditw.wordtdoordemeesteZnd.

Eenopmerkingonderaandeblz.

sehrijvers nog steeds gebruikt in de

Hsxoluxs,25 :f
tAanmerkingheeft

allengs een ongtznstigen zin aangeno-

bet.van noot,ccxfoc/ccvzïnf?.

men en bet.veelal het uitspreken van
een afkeurend oorcleel.?)

1

Aanmoediéen.Dekunsten,de Wordtweleensbesclaouwdalseent Dekunsten,dewetenschappen,de Toch vondenwijbijBoswlzxen

wetenschappen,denijverheid aanmoe- gall.,encouragerlesartn,le8ecïenccd,)nijverheidbevorderen.be8cbermen.

WALSTRA,Bonw8toljen,82:(om kun.

dig
en:
l'
induntl'
ie(zie hefw.aanmoedigingt.!
Hoe Baron De Pret de kunsten twsl

stenenwetenschappenaanf6moedigen.)

)

moedigt.Coxsc.,Sehilder,82.

:

t hoeedelmoedig onze m. zijnmet (ussas. encouragemen,
Aanm oediéiné ;
hoe mild D.V.,395:((Hetw.aanmoedigiltg j
t : z aocïdfà
onzeministerszijn metaanmoedigingen beteekent:lodedaad van aanmoai- v cfregclest6rbevorderingvan delito- d'- :Vereeniging totbevordering van
aap,literatuur.
gen;20omstandigheid diestrektom ratuur.
kunst,wetenschap,nijverheid,eport.)
aan te moedigen, of middel daartoe

V.DALE,opbouw :((fk.)bevordering.

aangewpnd.In deze laatste bet.is een
m v.denkbaar,b.v.dcf zncn veel-,6:7

Grooto baankoersmet,toelating en
#lcksïljef,Diest'
,Julil922.

Gqnmoedigingvan 'tstadsbestuur.x4tz/
n,.

Aannam e.

Aannem en.Leerlingen aannemen.

aanm eediging :totopbouw van k'
usefen
6. wetenneltappen )).

goeda helpt bewerkelt door gocdketzds-

ScxR.,1,253,doetopmerken dathij

gen, tfooz aanmoedigingen, dan door

ookvond :((doorgeldenaanmoedigingen

zzorach/
zcït
î enz.Hetisechter mot het 1
gevegtigd gebruik in strijd aanmoedi-

zorgen daterflink onderwijgin demoedertaalwordtgegeven )
'(Noovd6. Zuld,

gïnges aan tewenden,naarhetvoorb.

1903,p.128).

vaanatr
m
fe
r.
gel
nen
conf
r
daogoe
rme
'
hneu
t,h
inoodgeen
rzè
in
et
gf
v
tzl
z
az
nr1
I
!

l

genomenj ter è6rorderïvzg Tan datgene i
watuithetrerband bli).;1:1:. ),
l
j

i

NaarFr
.encouragemeu.
'

Germ.Annal
tnte.

;

) Groote wegwedstrijd met toestemrbestuur.
1
jm ing en onder8tenningvan het stads.

l
!
; 4anneming,(het)aannemen.
l
LINxE- f
j Leerlingen toelaten.

l

Jos.cu-szcao,in satoolc. stuaie,
IX 371.- Dint.,123.- MOORTG.,137.

.

Alg.in de Znd.volkst.BAxx,57:(xz
lt
zlznepzc?zlzeeftin ge.loo- $
vig-protestantsche kringen en biJ
de l

GALLASgeeftbijhetw.ctxzln6v.eAlniet
alleenop:(
tRecev.oir(al.
gli#):,dochook:
(Admettre (leerl%
ngj:.

Katholieken van 't Noorden ietsgodsdienstigs aan zich ; 't wordt gebezigd

Zieook aanneming.

van z'n belijdenis doen bijde protestanten en de eerste H . Kom m unie

ontvangen bij de Katholieken ; in
'tZuiden heeft 't1àioiskerkelijks.). ,t

Aannemer.

i

i
y

BijV.KALXEN,22,leestmen :' Eenaannemervan openbarewer-) JIScz?
,
#.,187.- BOs:(
fentrepreneur,

taannemer rgallicisme).- Men zegt: ken ;deaannemer van een spoorweg- m.,ondomlemer,aannemer.)

ondernemer.)- BijBoss, JF#5.,86, brug, van een Btationggebouw, van

2cnn6v,6r = iem. die een aanbe-

heet het andersom : q Zeg niet :Een een leverantie.

steed werk ofeen levering van goederen

ondernemer.Maarzeg:Eenaannemer.) Een ondernemevvanuitgtapjes,van aanneemt,d.i.zich verbindthet(ze)
Beidewoorden zijn goed,doch heb- openbare vermakelijkheden,van be. op bepaaldevoorwaarden uittevoeren.
ben een verschillendn beteeltenis.

'grafenissen ; de ondernemern van een - Onderaannem6r = aannem er,dieva'n
handelszaalt, van een fabriek, van den hoofdaannemer een onderdeel van

een schouwburg.

(een werk voor zijn reken'
lng gesomen
t heeft.
l Ond6rn6me1' = iem . die een han(je1s.

t

11

l
Ofnijverheidszaak onderneemt,d.i.ze
!
7
vooreigen rekening in bedrijfneemt.
i
zie ook oyaernemen en ondevnemer.
''
t
t
d
i
c
Gt
a
i
r
e
1
Naar Fr. déclarer qn. ad)
. wzlcgl Fr. V. G. werd d6 ccasc,m'pzg

FrançoisVan Genechten werd ccnAlem erterklccKd. SEGERS,307.
dtune6nfzcr ïdc.

A annem in:.Sedert zijne t
zt
zll/le-

toegewezen.

Dtzya
Lor,65 : ( x
4tzz
àzA/c-ïl: op de

Sedertzijntoelatin,gtotdeAcademie.

mingop de Academie.CONSC.,Schilder, Academie is Vlaamsch. Men neemt
59.

iemand aan in eene K erk, eene verk
eeniging.))

doch oolc :((Admission (leerlingb
, p.

Aannem inésexam en.

Vgl.Fr.t
y.
rtzpze?zd'
adminion.

Aanpassen . Zieltaan ïefeaanpan-

l Zicltzàtlcr iets'tltlt,ge?à,richten,vegeUitdr. door de evolutieleer ver-1

8en.

GALLAB,o1)het w.tztxAèrtelnz
ï?l#,geeft

echternietalleen op :RRéception flidj:,

Toe?Yïxgyozcmex, admissie-examen.
le11GGI,&rt.
Dr.L.KNAPPERT,De tytlt

b
reid(vgl.D.8iclteiners'cchscapf
ueex);tlen;zic
ltaanïef.
sgewenne
n
:zicltbïj vesclzeneninHetffctxglcl
teMaaktdblad
al heeft ze burgerrecht verkregen,;iet8 nt
r6rlpggca; met ïtt
f.
s rekening en gedeelelijk overgedrukt in het

toeh moet tegen misbruik er van ge-lhouden.

tweekbl.t'ltztxlzdee6n,25 JUI.1925.

a1s <één stop-en lapwoord ))gebezigd
wordt ((voor een schat van uitdrukkingen )).

i
1
l
i

waarschuwd worden,omdat ze vaak l

1
:
I

Aanpassiné.Reinaart de Vos, NaarFr.adaptation = (vrije)be. Reinaard de Vos, ïtieuwerwetschely

aanw s8ing op heden ten dage van de werking.

bewerking van de aloude handschrif- !

aloude handschriften naar de eritische

ten naar Prof. Dr.Muller's critiscbe 5

uitgave van Prof. Dr. Muller,door

uitgave.

HVBZRTMslas.
Aanpikkelen.

Aanrakiné. De aanraking van

dienstboden en schoolmakkerg.

l
Znd.volkstaal.

Aanatappen,aanbeenen.

Gall.16 contactg6...,b.v.juirte

Deaanrakingmet(of:de omgang

contact de, méchants = de aanralting m et, het verkeer m et, het qezelseltap

metdeboozen vluchten.

A anranden. Iem. aanvanden in
een blad ; iem. aanranden voor zijn
zienswijzen.

)

Gall.attaquerqn.dansvn.iournal,
attaqlterqn.surecgofniona.

van)d.e.s.

1 V.DALS.
,

D.V.,476.--D.B.,11.

Men zegt im m ers ï??.aanraking ko-

I
men metïepz.ofiets.
l

Iem .aanvallen ineen blatl;
VERc.,149.- D.B.,2l.- VBREST,
iem.aanvallen oegesa,om of over !34.
zijn meeningen.
1 Echter zegt men ïepl.'
Jn ziin ee
raanranden (t
zlnfthgfen of griipent.ïe-.
iin z%)'
!
n goedqn 'zcopzot
znrcsdex (ofcca(fœsfcn),oolc:S
.
emank eer.go6dgp,wx m
1aanranden (ofaanta8tenb.
i

Aanrandink-Aansluitink.

9
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opxsRxlxgsx

l
Aanranden isbatelijkerdan aanvallen

en aantasten (men zie overigens het

l

l

1

Aanrandiné. Kleingeestige ccn-

vallen,en b;jKvqplqss,op aantagten en
aanvallenb.

Gall.attaquee(confre...)= bestrij-

Kleingeestige aanrallen op gods

randingenl:gengodsdienstenpries-rs. dingvan...
A anrlchten. Een feestaanrieh'
ten.

verschilbijHsxoslxs,ophetw.tzcw,
D.V.,395.

dienstenpriesters.

j

Gebr.van ditww.in deruimerebet. Eenfeestorganiseeren,optonw zef/en; MooRTG., 76. Ndl.aanrichten io
van D.anrichten.
een feesthouden.
alleen gebruikelijk in ongunstigen zin,
b.v.nehade.66s b'oedbadccsrïcxzen.

Aanroepen. Hijaanriep God en

InZ.-N.onscheidbaar.

I HijTïepGodenalzijnheiligencll.

alzijnheiligen.

Scheidbaarinhotale.Ndl.fDzst.,53).

j

Aanruischen. Hij r'
uischte een

Alg.indeZnd.volkst.;vgl.K1L.

Aan8trijken.Hijstr66k een lucifer

steksken cls.
AAen-ruischen,atterere.)
A nnrlxkken. Eenstoelaanrukken. Germ.anracken.

Een flesch wijn @(''
?1> àt.
6s.

ccx.
Een stoelbiiulen.

Ook in dit geval bij AlooltTo.,76,
afgekeurd a1seen germ.,doch ten onrechto:hierwordtimmerseenflesch

Een flesch wijn ophalen.

Alg.Ndl.aanruischen = ruischend

naderen (b.v.van clen windh.
I MooltTg.,76.

V.DALS.op lletw.aaytrukken :(
f(van
krijgstroepen) in gezwinden pas nadejren).en(nogeene#tq
.
:chlatentzcxzlfkl-en,

schertsend voorgesteld alseen soldaat;

Ilaten brengen :.
!

men denke b.v.nog aan de uitdr.

1
1

i6t8 soldaat maken = het opmaken,
opeten ofopdrinken.

A anschouw en. Velen dach-n,

Contaminatie van bescltouwen met

Velen clachten,datVan Genechten's

Aan8chouwen tccsdchouzcdc,heb aap-

dstVanGenechten'sdochter...wezen-.aanzien, ofwel gall. con8idérerldoclpterwezenlijkalseenlidderfamilie acltouwd;b5j dichtersook scheidb.,
lijk a1seen1idderfamiliewerdaan- coplAn,
6... Fr.con8idlrerbet.zooweljwerdbescltouwd.
'avuwd.Szozls,333.
aaneehouwen alBbe8chouwen.
.,. dat hi
j zijne taak a1s volbracht

'

m ochtaananS wen.VERMAND.,249.

,
j

Ten aau chouwevan...

nchouwdeaan,hebct
zsgeachovttW)wordt
in verbeven stijl gebruikt in de bet.
van zicn,bezien,'
p
z,qcrvzcmcAz.

...lnoehtbescltouwun.

Evenals ten aanhoore >AI,een fout l
Ten aannchouwen van...
t

D.
i8t.,54.- J.GIMBESG,in School 6%

tegen de spraakkunst.

Aanschouwinésonderwijs.

Minder juiste benaming,die door

Btndie,IX ,372.- V.DALE.- ltosxxx.
Vgl.ten oner8taan rcs...

Zaakonderwiis(= onderwijsin za-

een beterekan vervangen worden.
ken).
A nnslaan.Aang-uf
lenKoederer.
scss.,II,109:qIk zou zeggen :ïn Aannlaan,ccn#lpezz,ïp beslagnemen,
b-lag gent
pz?
zes goed6ren (Dz Vszzs be8lag leggen op,oerheugtftlerkllren.
en Tl W INKEL,op het w.aau/ant, zcngedllgep,aangehaalde,fn b68lag
aangeW alde goHererl, T6rb6urd tlez- genomenofverbenrdnerklaaçdegoederen.

klaavdoge:4e;en.z

W.ZolTaov'
r, Taalondevwijahervor-

ming,T,69.
Kvlrlns,ophetw.aanhalen ;:in beslag nemen (van goederen,waarvan de
vergchuldigdebelastingnietisbetaald ):
dedooe d6 kommiezen aangehaalde goe-

deren zïjs naav hetnaante kantoov opge
bracht;vgl.aanhouden (datvan vaar-

j

en voortuigen wordt,gebruikt)>;
op het w.aan8laan :( (overdr-)de
hand slaan aan,in bezitnemen,beslag
leggen op :iemanda gocdszos - ,verbeurd verklaren,in beslagnem en ;eene

I
1

erfenu - ,aanvaarden,in bezitnemen.>

l

vooraanltalen geeftGArurAs o.m .op :

I
I

f
lsaisir(doovdoucsel:;vooraaulaan:
f(recht) saisir.Faire valoir Besdroite

1
k

SxKPo'
goptem erken:een à'tàsaannlaan=
aanplakkendathetfekoop oftehuuris.

Aansluiten. Zich sansluiten x n
iem.:
De eOlijftak : sloot zich x x het
St.-Lucasgilde aan.
De groep, waarx n of waar-eA zij
zieh aansloen.

D.v.
,523:uDitisongetwijfeldeeue Zich aansluiten bi)iem .
vertaling van fr.se y'
oïu eeà.
'...Men
zegt in onze taal zich ccn:lvû6w bil' De t
fOlijftak'
)sloot zich bq hetSt.Qmand.>
Lucasgildeaan.
In Gcsd.,91,opgegeven a1s gall., Degroep.waarbiizijzich aansloten.
aejokndrea ofavec.
ScRs.,1,293,doetevenwelterecht

D.B.,76:;Se joindreàqn.Zichccs
iem.,bçjiem.aansluiten.- zcs iem.
geefteen nauwerevereeniging ofnabijheid tekennendan biiïcm.)
V.DALE,op hetw.aansluiten,geeft
verder op :q zich laten ccsyluffes,bij
het telefoonnet; (ook) het tot stand

opm erken,dat m en ook zegt Hch aan

brengen der telefonische verbinding

çem.ofïefaaanaluiten,en verwijstnaar

tusschen twee bij llet net aangeslote-

het Gr. 1F#ù.,op de woorden aan en

nen.))

aan8luiten,
.

Bij GAI,
LAs, op het w. aaneluiten,

I

I

l

vindtmenindezonzin :(Hi)
'ï,
qaande

j

toujoogtaapgeatoton:1)estreliéauréseatz

1

télf
jplaonsquep,en (Jl
?wfgijaf
y -- mg

j

B.
c
atio
:nva
ev
ue
il
e
leB
zme
onnerlacommuni)) d
.

V.Gllzosssx,op het w.aau luiten,
in verband m et nam en van zaken :qde
vertaling sluit zich aan 't oorspronke-

lijkeaan :en f
(hiersluitdewegzich
aan den dijk aan ).

*Wi
enj
gsl
cu
ci
>
en
Fro
ans
ki
rn
ijkden
kudnestF
nr
i
ja
vnes
rc
hhee
id
n Germ.aichaneinencnecAlï-e8p. teWi
zec
jrsl
a
ua
in
ten5ï
o
/nF
:r
'a
nndkeri
kju
kne
sn
tnd
ije
ve
Frr
ha
en
id) MoollTc.,182.
-

aan.

Het eluit Hch te eng Frankrîjk en

Fransche m ode ccn.

Aansluitin:.Inaansluitingpls,..

schen.

eïc?ùeinem tzse
:c/
zlï-eop..

verkeerdgobruik v/h vz.wcx,aangetrosen in een brief.

HetAecAfzich tezeertwx Frankrijk

en deFr.m ode.

Inaansluitingaan,hïjof-6/...

V.DAIUS,aatuluiting :(in ccsalvdting met,aan,naar aanleiding van en
ten vervolge op.:
GALLAS, aansluiting
:In - m et,
- aan :Comm e sui
te à;en nousrélérant

à,(èHe/).p
W IRTK,459 :< I.
n ccndluïffsg ccn,in
Anschluss;in Anlehnung an )).

A ansm oren-Aanstaande.
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OPM ERKINGEN

l
i

B

l
1

zsswsuw 2a4
,

In aansluiting met

j 10.

l

N *1?. ct-,28-5-1918 :In aansluibing

?

biideverkenningsondernemingen.
scxa., 1, 293-294, teekende verder
aan :in aansluiting 0p...

l

A ansm oren.Een pijp,een sigaar

znd.volltst.

Een pijp, een qigaar oluteken of

aanamoren.
W ezullen daareensaannmoren.

Zie ook :vo(o)rc,1.

custqf:kos.
w ezullen daar even op teken.

A anspannen.Met iem.aanepan-

Bij v. Dxyus als znd. opgegeven

K6n.

Metiem.samenspannen.

Bij Kvlrsz
ts alsalg.Nd1.,op llet,w.

voor :sam enspannen,zich vereenigen,

aau pannen :qmetï8pt.- ,zich methem

in tegenstelling met het Gr.Wdb.dat

vereenigen (om metgezamenlijkekraeh-

1deuitdr.alsalg.Ndl.vermeldt.

te
o
mn:e.
endodeo
bïkc
ete
k
entot
)èemreeïtkïïsg
6,n.
le
tl
eèt
ee
re
.i
of
1,(m
,

I

een406!;m6tanderen- t6g6nd6regee-

h

den ralderregeering ).

'
l

l

!
'

,
1

A anspelen. Zijn kleeren aannpe-

ring;ziiapanden èeitfcn,aamenaanfcl

ï:,GA
LL.A
ph
aa
spex
a.nv'
encons
:ûM4
,z.-:S
s,
'o
uni
).e
-t
,w.
s'ss
sn
oei
pi-

l
znd.volkst.

,eraveeqn
.

zijn kleeren aandoen, aantrekken',

164.

KUIPERS.- V.DALE.-- Aan,
8ehi6-

aau g itten..

Aanspellné. Op iets aanspeling

germ.eineAnt
vrïe/vytgmacken.

felz= baastigaantrekken.

op iets zinspeten ot'ee'
n loeap:lixg

MOORTG.,

t
nAake
n.
j gall. jaire 'un,c allonution,volgens maEe
kog
.
anspraak.Eenaanspraakdoen.
n aanspraak houden.

KOENEN

'

A an/s1)raalt (fo:-

D.V.,35,en V.G.,1,132.

sgraakj,

D ,B .,50 :eMen verwarreaan8pvaak
niet m et toespraak. Een toespraak
wordtgehouden.Toespraalt t,e bouden t

dsen.:
K vIPERS,op llet w.aanspraak : ((de
daad van het aanspreken,foespraak :

d
oorMrAalberse.Menkanaanspraak j
m aken op een stuk land, op iemands

e
6n6- holtden,doen,rïcif6n tt
lt;de
l'oorzitter opende de t'6rgcdcrsng met een

erkentenis.bt

belanqwekkende

Ook in Het Vaderland (Den Haag)
van 3 Sept.1916 (v.L.,Taal-ontgin-

GALLAS,op hetw.aan8praak :tEen
- houden :Faire -, prononeer un dis.

ning) werd het gebx. v. aannpvaak
voor toenpraak ontraden.

eours. Een - totd6 menigte holftl6n
H aranguer la foule.>
Hy:woltlxs, 31 : q A atbeF aak is zoowel het richten van llet woord %oteen
Persoon,a1shetin hetopenbaarmin of

1

.spraken : e6n,- houden,.

me
erdeftigsprekentotalleaanwezl
gen;
toespraqk verondcrstelt m eer, dat de
.

!

spreker zich reehtstreeks wendt tot een
of meer der aanwezigen.''-.-- Zie ook
V.DALE.op het,sT.aanspraak.

Hijneonbtmijn tijdin aanapraak.

Germ.er aïmzn/plcï'
n,c Zeitin z4.?
1- Hijlegtbealag op mijn tijd,hijont.
8F '
ùCh;
roojtmiidentil
-d,hijroojtmijn tijd.
hijhoudtmijop.
Datwerkn66Mtveeltijdinaan8praak. t
fïoac Arbct
ï
t ytïpzzn,
l mkch, t
sf
p/àr i;k oat werk neemtvee)tijd ï'
n,benlag,
An8prucb.
of:vovdertveeltijd,kostmï?
'veeltijd

MOORTG.,5.

(en moeit.
e).

Aaqsprakelijk. Iem. aanspra-

kelil-k mGk6n Voor de Bchade.

Lovs.,-/l1,keurde dit gebruik

Iem.aansprakelijk stellen voor de

zijndadenisverpliclltzijnerreltenschap

zond, c6z1teugenqar zïy'zq en ietn.g6Jt4klukkigkg6ztlnd,tot6e4 leugenaarm aken ; t

m en daarenboven om Fclladevergoeding
kan aangesproken worden,als m en dus

van te geven ;men isaanupral
teliik als

vgl. verderook D.e'
l
lnen#'
.
iretwast!6r-j
qntwortlich macb,en en Fr.rendre qn. l
reavonaablet
st
,qc.
1
)
1
'
A ansprakeloos. Een aansprakc- oerm .annprucltslos.
; sen bescnaden Juweeltje...

Aanstaande. D eaanataandeweek. I

(

yn g..x .isdeuitspr.alg.aanptaaulde. I
I Deaanstaande week.
'
l
'
.
(
i
!
.

K 'l*P *4**t**nd6'

Let wel :verantwoordeliik zijn vooi

echterniet:vgl.aan8prakelijkz'
J?'
nen

de bedoelde uitdr. met gelukkig, g6-

loonjuweeltl
'
evangevoelenwaarheid.

Ditisdegewonet
zitdr.

af. Beslist foutief is makon hierin schade.

snaneieel verantN
voorajajjju js (gfr.

W ENDRIKS,32>en PLUIM,Stln-,n.26).

1 MOORTG..6.- '1.GIMBIIRI;,inSchool

)ens'
fut
zï:,IX,372.
'

,menuitcoa.
VotgensK UIPERSspreekr

(ataalttdezoowelin ditalsin antlere geivalle,..
K osxsx geeft op :aan,afctz?àdr,jn ae

bet.van nabiiziind,op h'
anden,zï/Azde,
eerstvolgen'd(zooalsllier),dochaattstaant.
f
$de' als gemeensl. znw. voor nertogde.

t Boss., Uitnpr..70: aantstaandeZai
:terdag, m aar Aalcr(llg aanstaanlde. ''
tZeg niet De l H aar toekomstige ecAfgenoot, haar
Aanutaande'alsgemeenslachtigznw.,
Boss.. G db., 74 t
de haar is in 't alg.Ndl.het gewone woord en

aeanbsrtui
d
aadn.d),e.
aFa#&
r.z
g0:(Dze
egvni
erl
oj
e, xy
lezl.#eman,haaraanstaan., j
mtvoorindeverschille
ewoorden-MT
,e
9
eo
t
:d
De
verl
ol
cl
jd
tko
xnd
toekomonde.AIaar zeg De aanstaande
Zil'n qan8taGn46.

17rO?:u). ))

boelten,b.v.K tulasas,: .DAIZX,Kozxsw,M zvxuztvbu,GALLAS,enz.

Loxs., lû/- :(
tGebruik niet:mijn
Zijn toekom8tige ec/lfpenot
hfe, ziîn Bft
dd = in ondertrouw opgenomen
rtlttv?, ziln Gan8taan'
d6, meiBje of vrouw (oolt nog tijdens de
aanstaande.Gebruilq :mil'n aanataande ltx'zlt
wtwz&d6 ll
k'rouw, mijn aan8taandev@p,.'
'n meisie.
bruiloftsvieringzoo genoemd).
)- 10., ziJn verloolde.zil
Bruidegom, bruigom = in Onder-

5
83:4Gebruiknict:mijnfogkomendc.
G3e/
br
jnGct
oep
prou'
tp,
m ijnu
ti
ok
ekomemi
nde
4.
>omende '
Niet het zelfsi,
. gebr. v/h w.c@AI-

ntaand6, doeh wel het in Z..N . alg.

voorkomend zelfst. gebr.v/h w.tos.
kom6nde dient besehouwd te worden

trouw opgenomen man (oolknog til
.den:
do brtàiloftsviering).
(

Aansteken-A anveerden.
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OPMERKINGEN

I
I
alseen gall.,8on Jvf'
ur(= 8on #cs&),
aaj'
ufure(= sa.#cnc/e).
Aansteken. Aan8teek de lamp. Verkeerd onscheidb. gebr. bij O.- Steek dp lamp aan.Steek een kaars
Aansteekeenekeers.TAMB.,31.
en W vl.schrijvers,onderinvloed van 'aan.
hun dialect, waa,
rbij aannteken met

#PJ,
s4.,94-95.

ontnteken wordt verward.

zijn schoenen aanateken.

Znd.volkst.

Zijn schoenen aandoen,aantvekken,

Aanstellen (zich). Het weer Prov.(Diest e.o.);vgl.aanntalten ! Delucht8taatA
zccrregen.

.8telt'v,aan ofdathetgaatregenen.
Dezomerstelt',
m goedaan.

A anstooten . Dat kind is aardig
aangestooten.

.

Daarkomtdezatlap aange8tooten.

Aanteekeniné. Aanteekeningen

en.
.do

Kvlesss.- V.DALS.- z
'
lcztschïe-

aannchieten.

makenenzïchinstellen(ziedezelaatste l
uitdr.ophetw.aankondigent.
1 Dezomerz6tgoedin.

ten = haastig aantrekken.

I

j Alg.Ndl.zichaan8tellen = ziehvoordoen,zieh gedragen (ineen onpmsti
ge
bet.),b.v.zich,gekaanntellen,zichaan-

1
stellen al8een kwaiongep,
.
i
IndeZnd.volkst.voor:minofmeer 1 Datkind israaropgetuigd ;vreemd
DALS.
zonderling aankleeden.

opgedirkt.

Ook schertsend voor:aanwaggelen,I
Daar komtfde
dronkaard aanzeilen,
$ l
aangezeild

zwaaiend naderen.

iaan c'tltlercn,o

BijLoMB.,-/12,juistandersom

((Gebmzikniet:aanteekeningenmaken.

aveerd.
,aangel

Aanteekeningenmaken.

Gebrtzik:aanteekeningen doen.t

i GALLAS, op hetw.aanteekening(3):
((- en maken : Prendredesnotes)),en

j
ophetw.note(6):(Pvendrede8-.
s:
tAanteekeningen m aken.))
V . DALE, op het w. aanteekening
((aanteekening houden v'tzzzieta,geregeld

opschrijven ),en op hetw.nota :(nota
van ietn scpzen,ltenniservan nem en,het
goed onthouden.))

Apntreden.De aarde aantreden.

Gewoon gebr.in een gr.deelvan Z.-

Deaardeaalttrappen.

N.(inO.-enW.-VI.aanterten).KUI-

! Alg.Ndl.aantreden = aanstappen.

)

lasasvermeldthetalseen germ.,die

j
'

Erdeantreten,At
sffrc/cn ;bijonsishet
dat echtergeenszins.

Aantrek. Op de kermis was er
waarweinig aantrek.

oiewinkelheeftveelaantrek.

Op de kermis was maar weinig
Gr.Fdè.- V.DAI,E.- Kulrzssgeeft
cffrccfïe,aantrekkeliikheid.
aantrekop a1sdichterlijk,d.i.i)1gebruik
Die winkel heeft veelvertier, veel bijdichters,vooraantrekkehjkheid.

oie koopwaren hadden geenen cczl-

Fclcs4ïzïc,veeltedoen,erisveelnering.
D iekcopwarenhadden,vonden geen

tvek.
ophetbalhadzijgeenenaantrek,was
zijvangeenenaantrek.
Aantrekken. Tem.aantrekken.

znd.volkst.

Znd.volkst.

altrek,waren nietïs trek,nietgewild.
Op hetba1waszijnietintrek,werd
zijweinigofnietgevraagd.
Iem.t6ga8tvragen,hem ïn huo op- Gr.Wdb.,1,416.- Kull>
lcss.- v.DALZ.
nemen oftoelaton.

Aanvaarden.Een koop aanraar- BEIzIz.,8,meende ten onrechte dit
aen :
gebruik van aanvaarden te moeen af-

Een koopaan'
vaarden.

Deeerstekoop istoegewezenaan X, keuren :f
lAcntlccrden begrijpteene
hiertegenwoordigenaanvaardende.
gedachte van dankbaarheid,d1e bij

V. DALZ, op het w. aannaarden :
f
((min ofmeerplechtig)aannemen,in
hetbezitofgebruiknemen :6en6dcA:s.

kinh A61gekochte oj gehuurde,ook

eene verkooping weinigvan pas kom t.
Men zegt wel:eone schenking,eene
erfonis aanvaarden.Daarentegen zegt

eenererzekerïsg,betuiging clltpccrtfgs ;
- hetA'lzïdQ dcdelïy'kteaanvaarden,te
betrekken, in gebruik te nem en ; -

men :eeneovereenkomst,eenenwisselbriefccnscvlen.)

(veroud.) een wisselbrief accepteeren ;
- (rechtst.)het in bezit nemen eener
erflating :eeneerjenis,:6s6nalateu chav,
boedel,(ook :een îïjk)aannaavden,a1s
rechthebbende optreden om erover te
beschikken.))
H swoxlxs,38:((aanvaarden veronderstelt,datheteene zaak van eenig belang
geldt, dat de aannem ing of inbezitneming min of meer plechtig ofom cieel
geschiedt.))
Pruulzr,Syn.,n. 120,spreekt in denzelfden zin.

A anval. Denaanvalslaan.

D.V.,259:cIn hetNdl.zegtmen

Tot d6n JtzAàz
pcl, t6n aanmal slaan,

t6n x swclnlaan,nietd6n aanval:I@cn, of den 'for-pzcrech slaan.

doorZnd.schrijversletterlijk vertaald

KRAMERS,cltarge:(Sonner,Battrela
tot den ccswc,/ blazen,, (f60,ntovm -

mar8ch slaan );battre :t
(B-la charge,

naar fr.battrela chcrg6.:
D .B.,27 :tfBattrela charge.Ten aanval slaan.Den aanvalslaan.- Vgl.

den 8tormmar8ch.8laan ));aonnev : q La
charge sonne,men blaa8ttottf6wtaanval))
en :S-la charge,1a,retraite.denaanval.

Denaftochtslaan,detaptoeslaan.Den

denajtochtblazen.>

aanval blazen. De trompet steken

GALL-<S,eltarge :vSonner.battrela - :

(blazen).Stormpas,stormloop hlqzen.

Hetsea
in totden aanvalgeven.)

(Krijgswezen.))

Aanvpné.Fcs biiden aanvang.

Gall.dè8/8début.

A anvechtbaar. W at hij hierovertenbestegeeftlijktonsechterop

Germ.anfechtbar.

Re6d8iï/den aanvang,ofvan het

beginc/.
Betwotôccr.

D.V.,605.
Wdl..
<
4.N.F.,12.

m enig punt aanvechtbaar. D 6 Ploeg,
11N ov.1922.

Aanvechten.
Aanveerden.V.Erussx,2.

Germ.anjechten.
Dialectische vorm, :.z w/articularisten gebruikelijk.
Deboerin vraagtdatwijzouden bin- Fr.Lapr-ïprenouaY ed'entvc povr
nengaan om ietsteaanveerden..TAMs., v endve'
tfsecou ommation.
39.

fefYïdfep',be8triî
.#6R.

1'
F4l.A.N.F.,l2.

AG%tTaGrde%t.

Dï#f.,138.- D .B .,26.

De boerin verzoekt ons binnen te
gaa'n Om iets te gebrniken.

Aanwijzen-Aardappelkroes.
BELGICISME N
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Alg.inZ.-N.

OPM ERK INGEN

Aanacltroeven.Sc/t.
rot
,/demoerwat

V.DALE.- A,
r.G.,lI,294,vermeldt

tlloz.

.

in eenlijstvan V1.woorden bijdeAmsterdammers in gebruik (diamantslijPerstaal):(Aanviizen (inslagen):aansehroeven )h.- Zie ook vils en '
vilzen.

Hijisgoedaangevezen,.
Aanvlieéiné,aanvlucht.Een

Znd.volkst.voor:dronken.
Germ.AnFug.

iegingvanvrooli
jkheid.
aanvl
Eenaanvluchtvan bewondering.

I Hijisgoedaangescl
tn
ttelb.
l Eenbevliegingvanvroolijklleid.

'

MooRTG.,78.- Van onaangename

i
:

aandoeningen zegt men b.v.:een ocavalvan woede, een vlaag van foozzz.

I Een epwellin,g van bewondering.
l

I

'

nis
Asea
llntï
we
re1v*lleen
icltnieuweken- Gall.seprocvroz.
ltytetl)
R..Z

j
Nieuwkenni
elte
n
s'tl)6'
v
eCr1ktr
jgekt,lzïcAl D.V.,346.
jnieuWe
:n
1
)ei
r
1
'T
.i

,

Aanwezié.Hij was op hetfeest

LoMB.,-/12:(Gebruikniet,:aaz?-

aanuv
ezig.

l

Hijwasop hetfeestaanwezig,hij

We1 zegt men aanwezig zïjz bij...

wezigzijn op een feest.Gebruilt:aan- woondehetfeestbij.
wezig zijn bij een feest).Eehter ge-

(GALLAS, aseister ê), zoo ook tegenwoordig zïjn bii...(Kvyrsss,bijwonenj.

zigop'tfeest.)

(
eenhandelingofgebeurtenis),b.v.wii
waren aanweziq hïjdeovevltandigingnan

bruikthijzelfp.35:(hijwasaanwe-1
:

(
1
'

yjejt
vaavtdot.

'
t

'

I'
stav,,
%yn.,n.25:(sijdenhevigea

$

jbrand wasik welin de stad aanwezig

(

Imaarikbenbiihetonheilniettegen.

i
1

lwoordiggeweest).
'

1
A anw iJ
*zer.

NaarFr.indicateu,
r = registerwaar-

I

Agenda,v.

((gijznoestook op onsfeestjetegenwoordig zijn, wij zouden het zeer op
1PribsStellen.)
l
t

in in-en uitgaande stukken aangetee-

:

kend worden meteen nr.,den datum

t

en den beknopten inhoud
.

Aanwijzin:sbriefje.

doch in debet.van getuige zijn van

j
I

1
;

t Bijde Belx.Staatsspoorwegen,ter

1vertalingvanFr.étiquette.

)

Plakbriefje,etiket(0.)ofetiquette(v.). J

j

Aan
1
zicht,aanzichtlsjkaartofcx- .4.GN.
erm.
Ansich,
t,Ansichtskarte(I
#Wl.j
Prentkaavt,sp
r
efn
tbriejkaart, (:rï6/- V.DAruS,op hetw.aanzicltt,versiolttskaart.
#'.,12;MoonTg.,7).
1kaavtmeteenjt
/t
zt
.
sgezïtWfofLmethet) klaart:e(gemeenz.)prentkaart(Duitgcb
gezieht'
pt
zzzeenplaat8.
dwtafc/zf).:
A anzien.Pallieteraanzag hetmet In de Znd.volkst.spreekt men uit Aan/zien. Pallieter zag het met
Di8t.,54.- +@nd.,94.- ALL.-AB..
halfopen oogen.Pall.,6.

Voorwi
en aanzietgemij?

aanzien,'en m aaktm en hetww.m eestal halfopen oogen aan.

48 en 254. - SCHARPX,72.

onscheidbaar(behalveb.v.in deuitdr. Voor wietn)zi6tge mijqan,waar Bijbeltaal : Aanziet de vogelen des
ltetwasnietom aan t6zïea).Dat on- houdtgemijvoor,wietll)meen jedat hemels...,Matth.6,26.
scheidb. gebr., in overeenstemming jevoorhebt?
methetoudereNdl.(KvIrEss)en ook
nogmetdebijbeltaal(V.DALE),wordt

zlcAzzïtlden mensch.

w

in de tegenw. taal afgek-eurd door
Vlsc., 146,en door VEREST, 33.
De gewone Znd.vertaling van Lat.
ecce homo.

Nu aaltzien zij mij als vuiligheid.
Toxv, 177.

Zie den m ensch.

Gall.regardev,coït8idérer comme...

D E RUYTSR,Gevl.I#'zd.,52en 181.

Nu zien zemijvoorvtl
iligheid aan,.

maintenant l'on me regarde co-v,: 'àf?z

GALLAS,op hetw.aanzien :(Ikzï6u
ala 66n andeve aan :Je vous regarde du

Een van onsaanzietzealekennissen. nltijjon,DE RZ;vL l89.
BoLs,99 (ook 64).

l Een der onzen houdt hen roor ken- mêmeœilqu'un autre.)
inissen.
I
Zie verderBIJLAGEN,1,1.
j Datmagnietvooreenfouj;aaytgozien
1worden, niet ale een folzt baehouwd

(Dat)magnietal8eenefoutaanzien
worden.VlTs,150.

worden.

A pnzoek vtaarietsdoen.

Verkeerdgebruik v/hvz.naar,waarschi
jnlijk onderinvloed van naari6t8

Aanzoek om ietsdoen.

VlTs,242.

zoeken.

Aanymeken. Een Vlaamsche sol-

Onscheidbaar gebruik, vaal
t voor-

EenVlaamschesoldaatverzoektons...

d
aataanzoektonshetvolgendeoptene- komendindeZnd.schrijftaal.
men.DeBchelde,18-3-1922.
Hijwordt daartoe aanzocht.

, Hij wordt daartoe n'rzoch'
t,uitge- lstijlalleen de verl.tijd zocht aan nog

jnoodigd.

t
1
Aap .Den aap metiem.houden.

m

e
ensvoor;deeenigegebruikelijltevornm,v/hwerkw.isthanshetverl.dlw.cc'

l

I ezooh,

1,
l
1

;houdert;evenzoo in de l8de eellw Adag.
:
l ll:den Aep houden m etImant... Thans
lis deze uitdr.nog bekend in Z.-N .))

l# t.,
I
).
-'
gua#.,94.

Znd.volkst.,naast ltet (ofdenjzot l Iem.voor den aap of '
voor den gek j STOETT,n.- /27 :(Reeds in de 17de
etiem.Aovàea,iem.voorden aap of iIhouden,den g6kmetiem.houden.
!eeuw kende men ergens d6n aep m6e

voorden zotAovtzezz.

,

p
,

D+aap '
pcx 'fspelzijn.
A ard. Mijn geval bij Mr.Adams

Dist.,53 :(Aanzoeken.toen hetnog

j
inalleti
jdengebruikelijkwas,wasstel'lig seheidbaar.Nu komt in hoogeren
j

Znd.volkst.
Ofschoon bijD.V.,571,a1sgoedNdl.

Hetkind '
ptza dez'
ekeAàïkzg zijn.
j
STOETT,n.- /973.
1
Mijn wedervaren bijMr.Adamsjr. I D.B.,47:(
flnlletNdl.isdewending

jeunewasoverigensnietvanaard om opgegeven,eengall.,êtr6deacfuee4...; wasoverigensnietvan#lnaarddat l'
t
lanaardom dieinVlaanderengebezigd
hem veelgoedstebeloven !Toxy,173. DE RluL, l83 : M on ajjaive chez hijerveelgoedsvan verwachtte.
wordt,onbeltendl.- ScHR.,1,303,vond
Isheteen ofhetandertcp.aard,om A eAdamaj6v1z6n'avait,du r6.
:f6,vievt Is 6rwe1aanleiding fot
r,u over het eehter :Ade h.Berckenhoffisnietva'
n
u zelfs te verontrusten ?SEGERS,319.

de bien encourageant.

Aardderwarmte.

Ga11.naturedelac/zclevr.

Eenaardverplichteliefdadigheid.

Germ .ein,e #rf...

eene ofhet andere bezorgd te m aken ? aavd, om het anders te verlangen n,

Hetwezen derwarmte.

SynsR.,l3.

Een soort tlcs verpliclate liefdadigheid.

gN.R.Cf.,1-9-1911.

M oonTg.,78-79.

bla
Daj
so
pois
jp
ken
ataa
deenEeaa
rd94.
metde gevol
Vege
rwavan
rringhet
vanfek
adat
rdme
air
,vel
ten
Jod.
os.j.e0/Jopiezataanden(opea)j LoMs.,75/1l5.
V.z
Lov.
,n
D'ur
d,
ita
detha
nd
e ltaar
Znd.dialectennietwordtaangeblazen;
1
.

Aardappeléroes. Op den te

vgl.bovendienFr.âtre.

Znd.volkst.:groe.
s ofgroeze (v.),

Opdenteverbrandenhtlopdoraard-

verbranden tas drogeaardappelgroezen. voor lo/ of looj en,zooals hier (Ov1. appellooj.
V.Lov.,DurefH,38.
dial.),voox.etengel;vgl.Fr.janes 46
De blinkende aardappelgvoezen. SE- pommendeferre.
Hethelgroeneloo/derln,
rdlppely.
vEws, l3.

t
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Aardbees

Aardbezevten nootjes.l znd.volkst.
Aardbez (hetgewonew.), aardbezl
k
V.BEsRs,1,278(Be8tedel
ing).
(alleen schrijft.).
Aarde. Zoolang wij op de aarde Gebr.v/hbep.lidw.,in ditgevalnog Zoolangwijop aardezijn.
zijn.
gewoon in z.-N.,naarhetouderetaal-!
Uw wilgeschiedeop4caardea1sinden gebruik ;vgl.Fr. n1Jr laf6rry,daaren- Uw wilgeschiede op aaldezooalsin

Zieook beea.

.

hemel.M eclt.ccfccà..

tegen ao,
unterre.

Bijbeltaal:(uw wi1geschiede gelijk

den hemel.Kateclt.1v.h.Bi8dom Roer- in den hemelalzöö ook op de aarde )),

.

Erliggen ernog tweebovsn deaarde.1
4

v't>vztf, 3.

M ATT.6,10 ;Lcc.1l,2.

aarde,ofover aarde.

deaarde.

Er staan nog twee lijken boven

M .EzzssN,154.

A ardebaan. Een beetjezwaar in znd.provincialisxne.
den kop ging hij over de aardebaan,:

dwarsdoordebosschen.CruAss,Sich.1

Nov.,8.

VlTs,374.

VlTs, 372.- Evenwel:hijrustonder

1 Landuteg.
4

DALE.

!

Alg.N4l.aardebaan =

baan van aarde,onderste laag waarop

i

een straat-.puin-of spoorweg wordt

l

aangelegd.

Aardeweé.Enzoogingenzebeiden Alg.indeZnd.volkst.,voor:10on-l 10Landweg;

Vgl.zandweg= wegmetzandbedekt;

Sver den mulligen aavdeweg.cyuwss, bestrateweg,niet-gehardeweg,inte-I 20bevm,m.
o
ieh,.N5z'.,68.
genstelling van steenweg, kiezelweg,1
enz.;
l
2
0
s
t
r
o
o
k
g
r
o
n
d
l
a
n
g
s
e
e
n
s
t
r
a
a
t
w
c
g
.
J
In de eerstbedoelde bet.komthet l

(6g.)ziinkarretierï/dfopeenzcsdoeg,
hetgaathem in alleopzichten naar
wensch.
Naaronswerdmedegedeeld,zouaardeweg ook in Zeeland gebruikelijk zijn,

w.voor :in het Gr.TPIfI).m et de opm .

en wel in de twee opgegeven beteeke-

(Meestin 'tvlaamsch gebruikelijk );
ookbijKurpsssals(
fvooralin Z.Ned.
); l
bijv.DAIZE,5deuitg.,alsZnd.alleen.
Ook ontmoet men de schrijfwijze

nissen diehetw.in Z.-N.heeft.
Bij V.DALS, 6de uitg., is aardeweg
eindelijk niet meer als Znd.,doch a1s
p'
lg.Ndl.opgegeven voor (
fonverbarde

arden weg,dieechternietbeantwoordt
aan deuitspraak:m enhoortaavtdeweg, l

weg,veldweg )).

doch niet cczdetn)weg';de samen-

l

stellingstaattegenover8teenweg,klei-(

weg,zandweg,grindwege.d.
.
Alg.in de Znd.volltst.voor zondev- Zonderling,'
vreemd, rccr, ongewoon,l Di8t., 152.- Onkr.,24-25 en 26.M tdig vinden,datik van deBodensee llng,'
t/
gost
fczlfjk(aldusookwe1inN.-N., wondevliik.
VlRc.,148.- V>2RzsT,33.- V.DALS.

Aardié. De lezer za1 't misschien

noggeen enkelwoordrepte.Boss,13. bijonzegrenzen,b.v.in N.Brab.,zie Delezer zal'tmisschien zonderling
Men oordeele over mijne verwonde- Keuvlesnen,vI,47).pezebet.isin het vinden...
ring...Aardig !wiehad ik dan zoo ge- alg. Ndl.onbekend,tenzijinironische
Freepd !wien had ik dan zoo
groet?10., 66.
opwatting,diezich doorgaansdooreen gegroet,?
ZiJisin dekerk aardçggeworden. verhoogdenklemtoon tekennen geeft Zijisin dekerk onp 8seliik,z?Iïq
:deenwaarbijmendanjuisthettegendeel liikgeworden.
bedoeltvan hetgeen men zegt,zooals
in :datzietcruef'
uf,spottend voor
on10/,langsïefu6j.
Aas.
A1s kaartspelterm meestal -. in Aa8,o.
z#-N.;vgl.Fr.us as.
oe dial.uitspr.is bijons meestal
Accaofhao'.
Abbé.M zinheerdecyèd!
gall.monsieurl'abbé- titelom we- Eevwaarde!
reldgeestelijken aan tespreken,vooral
wanneerzijgeen vaste bediening (als
pastoor,kapelaan enz.)hebben ofwanneerzijeen bedieninghebben waarvan
de bijzonderetitelbijden sprekeron-

Alg.Ndl.aardig = lief,aangenaam,
bevallig, b.v.een aardig w6ïe/e (lieftallig),eenaardigez'
osgen(flink,geestig),
66n aardig fuïnf/e (fraai), een aardig
sommetie(nogalaanzienlijkesom ,niet
teversmaden som);(iron.)watben je
vandaag Yeer aardig (vreemd,zonderling)!hethee/faardiggesneeuwd(invrij
grootemate).
In de Nnd. volkst. wordt aas (ïo
'fkaart8n6l$echter zoowelm.als o.gebruiktqHandl.t/g Fer.totF:r66sw.v1o
.
90àW#f.,1904,P.21).
Bsox, in het weekbl. Vlaandeven,
3 Oct.1925.
Fr.les .55/,d'
at
sdzrlïncïre- Ndl.do
heeren 1,
tl4 h6f X oof-seminGrie Of de
theologanten ('
pcn hettèrtl
tlf-x
se-ïnceïe).

bekend is.

Abces.
v. in de znd.volkst.
Abces,o.
Aberdapn ; ...dat ook sjnbekken oespellingmetéén bisfout;abberdatook Njnbekken zich somtijds Koswsw : A bb erdaanJ, of
zich somtijdszoeten cb:r- s voortong daan iszn,.in de Znd.volkst.en bet. kabeliauw voor tong en tarbot laten liever L ab berdaan (zoufe risclt,
en tarbotlatenopdisschen.Bors,106. gezouten kabeljauw.Hier wordt dus opdisschen.
uitL e L ab ou rd (Bayonne),v.gmv.:
bedoeld :vernclte ofongezonten kabel(Z ou?tev isch Llabberdaan,abber/@v'
tt
?. Voor abbevdaan zegt men in
4ctznl,v.gmv.'
)

N.-N.meerzoutevhclt.

!
)
I

GALLAS,ophetw.morue:(Kabeljauw (- jranche,/rc1che). vevte :
zoutevisch.- nèche,plate:stokvisch.

I
1
A bim eeren.

In de znd. spreelttaal,naar Fr.(1:1er,nietalleen voorin de. gvond bederren (Fr.abzme= ajgrondj,doch ook
voor(ergenatsaade.ltoegerïsgook,ccx
toebrengen (zie verderBlaAozx,1,2).

- ronde:Labberdaan.)
Bescltadigen.

A bri.Ik blijfindezen abriomdatik M . gebruiltin de Znd.spreektaal, Ikblijfinditabri(indezeschuil-of
adjudantben.szMoxs,69.
naarhetFr.
bero laatsl...
A bonneeren. Abonneer op qHet Niet-reflexief gebruik germ., auj Abonneer'
t
lop qHetAlg.W bl.).
Algem een W eekblad >.
Zich aan een blad abonneeren.

anez6ïfusgabonnieven.
gall. a'
abonnert
jua iournal.

F c'?zd., 161.
'

Koswzw : tA bim eeren (Fr.in
d6n grond bederren',fevzondergang èr6ngeAz).'
,

Inteekenen isalleen :doorinteekening,
het invullen en onderteekenen van een

zich op een blad abonneeren.

inteekenbiljet,tekennengeven datmen
ietstegen den kostenden prijswilontvangen. Men kan zich dus ook wel op

een anderewijzeabonneeren.
Abonnem ent. Een abonnement
x s een blad.

gall. z
tfx abonnementtjus lournal.

Een abonnement op een blad.

Wand.,90.

Abt;aan den tweeden wagner,aan gall. l'abbé zozf,(> .)lkabbé F6eaandevtabbéLiszt;
D.V.,18.- V.G.,T,131.
GbtLizst(4ïc),J.sxssz,10;
vieat;vr.abbé= xdl.:loabt(kloosterV.DAL, :(Abbé,(Fr.)m.(-s),wereldde dichter,abtverriest,10.,179.
voogd,overstevan een abdij);2cgees- Pceloorverriest,of:4eZeeroerwaarde lijk geestelijkein Frankrijk.)
telijke in 't algemeen. - Ook Nnd. He6rVerriest.
vertalers vergissen zich hierin nlet
zelden.
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l

Abuls, abuus.GiJ-zil'tleelijk abuis. Alg.in de Znd.vollkst.in den vorm ' Jehebtleelijk abuis.
Fî.trcrf.,134.
abuusziin.
Jebenttzlvus.M.sAsss,Fçl.,l6.
Deabuzenc''
,
j,zuitdewereld niet.
Dwalen i8venecF
zelï/k.

Abyssinië.

InOnk.
r.,zQ,alsverkeerdopgegeven.ll Abe88inié.
l
1

1
I

Afrl'ka :.4.be88in,i( ;in den tekst,p.10 :

BijWINx leestmen op(lekaartvan

I
1

(A bessin ië,Abys8inié ofeigenlijk
Habesj,in deoudheid Aethiopié).

j

Gall.in de spelling van den meervoudsvorm .

DezevormkomtvoorinBos'Scl
tool-

atlaseninTsx HAvs's VolledigeSchool-

j
(
'

Acacia.Aeada.
g en ander houtge-

Bij J. v. MAURIK, Uit ltet 1/
-0!k,
echteralsAmsterdamschevolkst.,p.5:
(daarben jeabuisin),enp.64:(Daar
isuwewelabuismee.'
)
Atlas. H ESCKENRATH geeft echter op.
A bynsirtié en, evenals Gwyuluws,v.GsruosREx en TEx BRTJGGSNCATE,A bys6 nïér,.4byssinieeh.

l
1

WaS. TEIRL.-S'
Tlaxs,II,30.

OPM ERK IN GEN

Aeacia'
een anderhoutgewas.

I

'

Academ ie.

In Z.-N. is de uitspr. bijna alg. Acadetmie(leesde= dee).
a-ka-d,-mie',onderinvloed v/h Fr. 1
.

orx.,van deKon.vl.Aeademie.

volgens D. V.,507,een verkeerde Dr.X.,lid rtzn de Kon.Vl.Acade- Eclzter vonden wij in D6 fzïzlèvrgev''
navolging v/d Fr. uitdrukkingen de mie.
Koerier, 15-2-1921
Dr. Richard
l'Académiejrlsçcïso,de I'Judfïfvf,geStrong van de Harvard universiteit te.
bruikt als bijvoeglijke bepalingen.
Baltimore.)
Germ.Akademiker.
-4*#6pz6c'
?
ze,academiel
id.
AIOORTG.,150-151.

Academ ieker.

Acajou.Decommuniebanl
tisvan

oxjou.Txwvs.,37.
A ccisien.

Fr.w.,zeergebruikelijk in Z.-N.

Maltoniehout.

Onz.znw.,vrijgebruikelijk in Z.-N.

Berm,m.

AT,
L.-AB., 49. SCI.
IAR1aZ, 66.
Boss.,Uitspr.,69en ;0.- Kuleslts.K osxsx.

r
' vele Vlamingen in de i Acdinsbeambte, F
Fr. w., biJ
cozzàmïed.
spreekt.gebruikelijlt.

Accotem ent.

naar hetFr.

1Yccusatief.

Znd.uitspr.alg.ak'ku-za-tiej.

t a
4ccu/dlfïe/.

l
!

Achiel.Zijhad zichgevleidmethet Gewone Znd. schrijfvorm van een
vooruitzichtop een Cesaardeken ofeen '
Jongensnaant;uitspr.clt= sj,naarde

BoN., Uitspr., 70.

Kvlesas.- .

Kosxsx.- DaarentegenbijSI
IHARPé..
66:cc/e- cfï6/.

Achillee(leeseh= scherpeg).

Achielken of een Theofel ten m inste. Fr.uitspr.van Achille.
V .Lov.,Dure Eed,87.

Achten. Dittijdstip cchfik nu ge. (In deze zinnen heeft men een be- Dittijdstip anhtik nu gekomen.
D.B.,104-105.
komen tezïjkz.
paling van gesteldheid of een praeGelukkig geaeht worden = lijdende'
Hijwordtget
zc/
lfgelukkig t6ziin.
dicatiefvoorwerp,waarbijhetgebruik Hil
' wo%dt gelukki
g geaeltt, of:hij vorm van iem.gelukkigachten.
vanteziinheelemaaloverbodigis.) gaatdoor noor gelukkig,voor een ge- vgl. de volgende voorbeelden uit:
Het tweede gevalis een slaafsche lukkig man,hijwordt vooreen geluk- Ktrxvsss,op hetw.achten :(een dwaaa,.

vertalingvanFr.ileefcennééfr:heureuz.)kig man aangezien,algemeen houdt die zwijgt, zal wi)
'
s geacht worden,.
Imen hem vooreen geltl
kkig man.

I
p

srsssx.,l7,28);(ikccFzfhetverkeerd);

(datcc/
tfiknoorverkeerd);(ietagerïag,

jklein,hoog,belangrilkachten).
HERCKENRATH,op hetw.censé,adj.,

vertaalt: ((geacht,gereltend 't'u! nbesti
ï
la loi ieder wordt,
geaehtde
zoo ook. op lïet w..
'

,

i
l
i

(
- gn*ref
,
Iwet te kennen

'

1

Iacltten :((iedereeu wovdtgeach,
tdewetfc.
lkennen,nuln'est censé ignorerla loi.:
GAI-LAS vert. censeeren in dezelfde.
bet.:((Supposer.Hi)'wordt f/ecozzaee'
rtï:
11est censé.))

Datwordtgeaclttbekend teziin.

I

V.DALE,censeerel
tt ((5g.)acllten,.

I

houdenvoor:eovtiederwordtgecenseerd.

l Integenstellingvandetweehier- DatwordtbekendJeacht,al8be- deGwx
es
ts
te
As
k6n
6n
bz
ez
k
en.
d)
:(Voor- aalttkemen..
,

voren gewraakte voorbeelden,als een kend ondersteld, voor bekend aange- c!a- onderstellen :supposer connu. ))

geijkte uitdr. opgegeven, tegenover Azopzt
lzz.
Fr.eela edfs'
upposé(c:At,
9é)connu,bij
D.B.,6,zoomedebijD.V.,268.
i

De Courat
kt,2-8-l922 ( De feiten,.
welke hem ten laste zijn gelegd.mogen
bekend worden geaeht.)
Toch vonden wijin de voorretle v/di
Nieuwe Eng. Grammatica,door K.TEN

'BavggExcAryz ((Het(boek)bevatnu?

j
l
i
Acht-en-veertik. slMoxs, 37.
Deacltt-en-zevevttig8te.

n
l
leehnoop,Ho
oafcdhztakwo
enrd)e,nmè
ta
za'ilj,;
ni
ae
at
rai
k
ge
ee
nrvr
lvolled
'ig werk te zïj?è. ))
Overbodiggebr.v/hkoppelteeken.

Acht6?11
)66rtig.
Deachtenzeventignte.

l
j
'
l
i

Dïdf.,23.

Onkr.,63.- PLUIM;

N.S.,1,206 ((D e m et 691 verbonden.

hoofdtelw. schrijve men steeds los
aclttentwintig;drie6?zzeventig;demeb
en verbonden rangtelw.liefst met koppelteeken :drie-en-twintigate.))
Echter is oolc in rangtelwoorden het.
koppelteeken overbodig (( Voor de

ranggetallen heerscht,wat schrijfwijzer

betreft, dezelfde regel als voor de
hoofdtelwoorden Het 'tzlo,
s dc cgAz en
twintigste dag der pztzcld. I'
P6lkc is tfe

drieltonderd rïjj en zedfïgd/e dag '
pcn,
'tiaar?Dit'
J,
snudeze#endertigste!6d. $.

t(KoExEN.N.z
Sk,93.)

A chter-Achteruitku n.
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Tn enkele 3nd.dialecten aJsvz.van

No den winter.

.

,

'tLofkomtaclderdevespers.TAMs.,jtijd;vgl.het znw.aohtermiddag on j tLofkomtn,adevespers.
37.
'Eng.ajterwinter.
1

'tW
IsachterdenJJ:
I8?z.TAMs.,19.

OPM ER K INGEN

!

g.Ndl.achter :vz.(ool
tbijw.)van
f.
1Al
t
,

#paas.
j
l

J 'tIsok,el
'Jt
é/
zczz(laterdan6énuur). )

te loopaesndeaomo
eitenietnaardekeuken Bijdeww.vra
gen,zockcs,loopon, ...loopellomeenketeltje8poelwaterl
hter een keeltje schotel- nerlangen,wplchfc)
,ishetgebr.v/h vz. (vaatwater).
water.SzMoNs,7-8 (And.vb-,p.27). ach,
ter nogalgebruikelijk in de Znd.
De adjudant was aan 't zoelten jvoll
cst.(ZieverderBTJLAG=N,T,3.)
aehterhetportret.SlMoxs,72.

Ikzoekaltijdachtermijnepen.TAMB.,

38.

? Ik zoek altijd nnarmijn pen.

t
l

i
i

Ik verlang maar achter mijn bed.l

TAMs.,24.

...zoekennaarhetportret.

i

Wand.,92.

'

I I1
tverlang maaralleen naarmijn

!

Ze zeggen dat Dores er zal gaan 1
.

lbed.
1 ZezeggendatD.erwtcr
zrza1gaanzien.

Anh,
teriem.wachten.

l

Aehte'
rgaan (ofachtergaan).

Alg.in deZnd.volkst.voor:19naar Naavachtergaan,naarzeltereplaats V.DALZ.--Vgl.alg.Ndl.aclttergttng
pleo'g
n;2@ziuln behoofte doen. gaan ;afgaan,stoel-g
ng
bben.
(weinig ge9bruikelijk)= stoelgang, af.
j de'
*
.#
'aa
va
-'
-'he

1
4 Op iem .wachten.

aoh
dte
vzien.cruxss,sich.Nov.,ll7. j
c/zfdr iem .vragen.
t

)
I Naav iem .vragen.
gang,blzikloop.
D'
ist.,139...-.D .B..99.

lk zie hem lievervan.achter als van
tIn Znd.dialecten zegt men ran j lk zie laom liever ran achteren dan
(
voor.
acltter,pcs oltder ;die vorm en worden lvan voren.
Van voornaavachter.
danookuitsluitenddoorVlsmingen ge- Van vorennaarlcAferen.

Fc>achterin denwagen.

schreven.HetNdl.zegttlclcchfcrcpypcs

Achteraaninden wagen.

Iem .langs cc#fcr aanvallen.

ondoven netzooalsvan t)oré??#.,t'f.zfnbonentt.

Iem .van ccàzercs aanvallelï.

Voor iem.(soms ook ;op iem.)tevt
arlbter:foca.
Achteraan ,ofwelachterc,
c4?

lu()MB.,- !1P.

znd.volkst.

Bijiem.achterataan often @e&6e(ex) Wand.,92.
ziin,nooriem.opzt
f:rtfocs.
over het al dan niet aanoenschrij- Demand hangtaehtteroc'
?
zden wa- , KOENEN. lsrEsn'uyl.
&,70.

veu hiervan verkeeron velen in het gon.
onzekere.
Het hinkende paard kom t aehterGfl')'?zla

A chterdenken. Grootvader
moet zijne toestemming geven zonder
qehterdenken.Vr.CocRrv.,Geschenk,60.
Nu zit hij i;
x achterdenken, of '
v01
achtcdenken,.

W ijzatpnaclttteraanindenwagen.
Achtordoeht, '
/
lerd:llàïpz
g, argwaqn,
ntistroumen;bezorgdlteo.
...zonderterugl
toudendheid.
Nu és hij'
volzorg e,zonru t.of:nu
Aecjfhijmuçzenoaen in hethoo/g.

Alg.in Z.-N.;vorouderd in N.-N.

KUIPIRS:cAcltterdenkelI(eig.onbep.
w.v/h ono.w.âchterdenken zelfst.gebruikt),o.,1.(veroud.),het nadenken
(OVerdegevolgen van eenehandeling);
2.(veroud.)bezorgdheid,bekommering
(alsgevolg van eene handeling);3.(Z.
Ned.;bijenkeleNederl.schrijvers;in
de spreekt.veroudx)kwade dunk,verdenking,al.gwaan,achterdoeht:schonkt

gc mii'
u'
?
r nolle uczfeout/
pef
?zzonder - 0/
dubbelgeu ? Mevr. sossoozr-Tocs-

(

l

yswyxv.)
!

' V.DALS zîehterde'
j
nken,o.(w.g.)
(Zuidn.)achterdocht.))
Zio ook Gr.W db.

.
znd.volkst.,naas
t,onderdnims.

Achterduim s.

î Heinteliik,ï9
z'fgckzlp.

I

V.DALZ. Onderduims is ook een
xnd.prov.
Alg.Ndl.aehterhu'
is het achter-

(
Aehterhuls.

volgene9.Daszznd.in debet.van

AjgezonderdAvïd.

qhuis,niet aan de straat,m aae achter
andere huizen staande >.

gedeelte van een huis.
Gr. lt-dè.en KlrllaElts geven hetw.
(echterook alsalg.Ndl.op in dem inder
gewone bet.van :een achtereen hoofd-

gebouw staand huis, en daarbij een
eitaatuitvAN Lswwsp.

Acbternoen. In den vroegen 3nd.volkst.;in N..N.verouderd :
ctWferAzocyz.'
V.Lov.,DureEed,8.
vgl.Eng.apernoon..

Namiddag.

Ook,doch mindergebruikelijk,achter:nbiddlg.

t
Gr.Jf-c
/:.- Kulryul
ts.---V.DALE..
lKOENEN.Zieook noen en nanoen.

i
1

A chterplan. Het dialect wordt Gall.arrière-plan. ('
rclgguertz'
ulder- Het dialect wordt op den arhter-î Zieotlltplan en voorplan.
ophetaehterplangeschoven.LscotzTsaz nievplan.
groyètf geschoven (gedrongen oj go-

11Acht
3. erstel In,aehterstelzijnmet
hetwerk.

.

Alg.in de Znd.spreekt.

In achteratel'
tl
o?zbetaling.

.

methetwerk.

schuld)isoehteretelin het Gr.MSdè.en

Tczstzchfcrtcs)ï?zhet betalen.

Den tzchfcreft'!betalen.

bijKullœns a1sverouderd en a1sZnd.

De tzc/zlorsfcll6x,d6n ccAf6rdton#, ltct opgegeven.
acyter8tallçgeofdecchferdflllïgeenhyld
Alg.Ndl.achter8talbet.vcrdernog
betalen.
aehtergedeelte van een stal;stalachtor
een anderen.

Achteruit. Dejongen isachteruit. Alg.in deznd.spreekt.
Hijisachteruitin 'tleeren,aat- .
metzijn werl
t.
HOt uurwerk, het horloge gaat

steIld
.cc/zf6rsfcpzc/, t6n tzc#fczttlp,) zijn 1 lndebetvanacstevstal(aellterstallige
n)

Minder voorkom ende verwarring

**6
r1dt%lOOPtachterIdt,isacltteruoge- vanaehtermetachternit.
bleven.

Dejongen isac*erléik.
A1g.Ndl.achteruit,bijw-van riehting=
Hij Js ten,ochfcrtel)in het leeren, achterwaarts,rugwaarts,naarachteren.
tentzcAf:ztegz)metzijnwerk.
V.DALS geeft a1s gewestelijk op :
: dit kfnts is erg aclttoruit, achtelqijk,
(licllamelijk of geestelijk)).
H etuurwerk hethorlogegaataehter,

looptachter,iscchfgrgebleven.

1iW/ld.,31 en 101.-- Er is verschil

Itusschen achtergaan en anhterloopen
l(zieBIJLAGEN,T,4).

0P den achtemzit stond de groote
A1sznw.inde bet.van binnenplM ts, Op ltet achteruit stond de groote
Werkstal.Slvsxs,204.
in Z.-N .- .
werkplaats.

Achteruitdenken. Voordat hij
zooietsdoet,zalhijnogwe1eensachtertdtdenken.
'

Achteruitkann. GaslechtseenigeJaren aohteçldt.ToNv,197.

znd.volkst.

Gall.veculer.- Ds Rsuru, 210 :
veuillezeepzoytfer:qvelq'
u,, cxAà/c,
:.

Nadenken or:r demogeliike ger/lge'l V.DALE.- Oudtijds gebruikte het
r@'
?leen M M elisg.Voordathijzooietg Xdl.hiervoorhetww.acMerdenken ;zie
doot,zalhijzïcà,we1è6zi'
llnen.
ditw.

Ternggaanïeden1*/:d6r/*61:Zolb
(ïAzg6dt
zchfe)'
t
lerplaat8en ï?1de'
n:
78010-

DUYSER,StMdie:232.
2

A chteruitstellen-Acquitteeren.
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l

l

l

ijd, zïch iu rzoogcr: jarevtteruggen t
d6nl-cn..den blik cchf:rzttacrf,valaau of

M

1

wegkden.Denk..
t
4 slecllts enkele jaren

i
t
l

terug jp 'j ,cevledeu,t)f:8la den 5!ïk
sleehts enkele iaren acltterwqarta.
*
.

en moetvijftig jaar aeltteruitglcn l

Meltmoet tot vijitig jaar vroeger

Om...Byzrz
lz.,2.
l
teruggaanom...
Achteruitstellen. Iem . aater- l Gewoon abusief gebruik in Z.-N. j Iem. ach'ter8t6llett. de Vlamingen
uit8tellen :deVlamingen werden anhtev- cchfezvffstaathierin ten onrechtevoor j
iwordel)achtevgenteld tlijde Mralen.
l
xçtgemteldbijdeBTalen.
aehtev.tenccàf:zlcn).
l
1

)
(
;
l

a
chteruitdoen gaan in geldelijk verm OgO13. rang, Oer, aanzjen, jn gezond-

t
,

$

heid, in kundigheden enz. : die èrlsd

'

laagd).

t
t
'
1
h
i

Alg.Nd1.l
'em.achtevuitzettevt=hem

)
3
1
1
$
.
l

?t66jt F
'c'
,z aehteruçtgezet (hem armer
gemaaltt),di6koovu zalde'zziekeacltteruitzetten (hem verzwakken),d6 ambteeruitgezet (in rang versaar werd acht

!

:
1
-

Achteruitstellin:.

Gewoon abusiefgebruik in Z.-N. t Aehterstellinq.

lpcpzd.,l01.

((de onrechtvaardige aanstelling van i

J. v.M Aulux,ioapierettJfïAàdew6a,86 :

den een wasniet een acltternitntelung
van deandereu,maareerdereenqcl
derefellïng;zijbleven op hun plaats,terwijlzijvooruit,haddenmoetengaan:.l
!

cMlaarschijnlijk washetden banneling
opgevallen,dat hij zijn achteruitzetting
nietgeheelez1alaan zijn uitspattingen
tedankenhad,maardaterzichiemand
tussellen làem en zijn pleegoudershad

l
J

1

we
t
innte
rindgaetn,
a
nwi
etnerh
et
de
an
nke
had
d,
hi
ja
nu
let
liï
jj
kh
ae
1t
s

l

l

een hond werd belaandeld.

i

zïcà,.

I

Verkeerd gebr.van zicl
tvoor elk-l Zijaehtervolgenelks
znLler.

attder :gall.eepouvnkdvve.

Achtervoltend. De achtervol- Somsnog voorkomend in deZnd. Deacldereenvolgendçtoorlogen.

::s46oorlogen.

Volgens Kvlesas,op hetw.achter-

volgen (4),is aehtervolgend.in deze bet.

volgende.

verouderd.- Zie ook Gr.Wrdè.
Di8t..139:qAchtervolgen bet.uitsluitendachternaloopen,rezrolgew,,ltakomen..

Achtervoléens. Degenen, die

Aftekeuren,volgensDi8t.,l39.

1

Degenen, die er achtereenvolgeua

gingen wonell.

(
I

zegt nugewloonlijk)achtereenvol-

ouderdindebet.van:volgens,overeen-

I

ltomstig met,in overeenkomst met.Zie ook Gv.I.P#I).

Anbterk?
olgtn8 verklaren de versehij- Verkeerd gebruik in het Znd.nota- Dienvolgekt8 verklaren de companers.
riaat.
ranten (o/verschijnenden).
Verkeerd gebruik in het Znd.notariaat.

Ingevolgeakteverleden voor...

I Gall.arriève-garde,in de bet.van :

V.DALE : qA chtervo1gens,

bw.na elkander,één voor één,achtereenvolgens.v
Ook K clrsss geeft het w. op in de
bet.van :in geregelde volgorde,doch

gens:.Verdervermeldthijheta1sver-

)

Aolttervolgennakteverledenvoor...

Di8t.,109.

schrijft.in de bet.van :elkanderop-

er a'qltternolgeu gingen wonen.

Achterwacht.

gunstigen.

l
1

7
l

Achtervoléen. Zij aehtervolgen

14.i.iem.(de Vlamingen)achtereen
ander of achter anderen (de W alen)
stellen, minder bevoordeelen of be-

x4c#ferAtlet
/e.

achtersteafdeelingvaneen leger.

BELI,.,9.
BELIu.,9.

LoMs.--,/12. - Ndl.aehterwaeltt=
achterste gedeelteder aehterhoede (Fr.
arrière-tronpe.j.

Achtlnésvol. Met acldzngavolle

Germ.aclïtungavoll.

groeten.
A chtste. Hijverloor de drïe aelttnten val)zijn vermogen.

Motltoogaatlng(sx&cloe/gogrosea);

Alg.inZ.-N.,gall.lesfroïdItuitièmen.

metacltting(enminzaamategroetenj.
Hijverloordvieachtntevan zijn ver- DEN HERTOG,N.#
S.,111,126,overde
mogen.
breukgetallen :qHetzi
jn verkortingen

van de sam ensteuinzen : devde-dea.
ievde-de
el(vgl.Hd.fC
vittel,'
t
lïcrfelvoo;

1

l

l

l
l

dritteil,

l
f

)

ia t
yuysjo

v
oor,ter
vt
iea
rtz
ea
i
clz
,w,
en
qui
la
nta.p
te
crt.,.
enz-)on
zijwordenmeestadjeetivisch gebruikt:
tw 6e d ez.d e l'cpïflcl, of staan ook

l

welzelfstandig meteen omsehteven genitief :tw ee d6rd d'va'nh6tktz,çtaat.

I

Pronominaal komen de breukgetallen
slechts dan voor, wanneer de breuken

l
j

onbenoemdzijn:tweedcv(!e.,o

l

Ti6r Z88d6?A' Echte Substantieven

daarentegen zijn ltalren,k'
tl
crfel,aelttdfezà,zestienden in dem uziek,en evenzoo

tienden van het veldgewas, (waarvan
een onz.enkv.hetfïcnd).)
h- Zieook op
het w.d6.

Acide.-- Addeè*WN6.

Fr.namen,slg.indeZnd.volkst.

Zuur,o.--.Boorzuvr.

Boorwater= oplossing van boorzuur
inwater(Fr.ea%è5rWvé8).- BoornGlI=
mengselvan boorzuuren witte vaseline

Xcfdcplneniqae.

FAel#lzuur.phenol(lees/e6-> l/,0.),

(Fr.'
t)
a8elin6?
7O7ëNJ8).
Men speltook :phenielzunr.

clrèolzvur of carbol (lees kar-bol'.o.

en m.).

Acqultteeren. Een rekening
aequitteeven.

Bijvele Vlamingen degewoneterm, Eeu rekening quiteeren. kl/ïfeerel, Acquittesrettisin N.-N.weiniggebrui.
naar Fr.anquitter.
toorToldaan (ozàd6r#et?kenes.
kelijk.

Actie-Afdoen.
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/

Actie.

l

Hetgewone w.in de Znd.volkst.,
naarFr.antiolz,in debet.van :bewijs

x1.qn,
dccl,qandeelbewijn.

D.B.,4l.- In N.-N.ook welactie
in deze bet..doch minderalgemeen.

van deelgenootschap in een handels-

ofnil
'verheidsonclezuai
amil
Ag;deuitspr.I

is meestalaksn i.p1.A-.qkgie.
Fr hetgewone w.in de Znd.volkst. i Aqètdeelhonder,
j
.,
!
#66Jg6?zoO/.
$
4

Actionnaire.

Adelijk

l Spelfout:afleidingadel.)
-li.
,
'k.
î

.

Adem

Iem.inadem houden.
Adres.De
adresschrijven.

Ziehouden.

.

i

D.B.41.- lnN.-N.ookwe1action-

nair en actionarin,doeh m inde: gebr.

I Adellijk.
j
h

l
l
! Onkr.,57.

l
.

I

I

Vaak w.in lletZnd.
1 Hetadresschrijven.
Alg. in Z.-N., naar Fr. école Sc/
zoo! '
voor '
pol'
?
z)>86A16?z, a'
vond- J.5V.oy
c JoxGa,HetAW erulcv'
/
cnld
i
d'adultes.
school, herhalingsachool, school '
poor Rtaat, I (Den Haag, 19133), p. 42 :
j
I
noovtgezetontfgrtz/
f/q
s.
(Herlbalingsncltolen moeten aan jongens
.
l
en meisjes gelegenheid geven hetvroe.

Adultenschool. Ssvlrxs, 168.

j
!
J

!gergeleerdet,
eozlderhouden endaar1bijnietzwe,vooralpractischekennisbp
'
tedoen.)

1 E6n btzœszïzVaak gebruikelijk in deZnd.volkst.t
zzï?z-/schrijven,ï. -t&.e-t v.oxs,:.
'

Advocaat. Sehrijven,rekenen als

eevtcdrocccf.

voor:zeergoed schrijven,rekenen; kenen(eenbesteschrijvezzijn,eenre-11
@

eig. zijn het minder goede vergelij- l
tenbaas0/een rekenmeesterziln).
kingen dan spreken t
z1,
: 6c/z adrocqat
(naast liegen cl.
s cc?z adroœatj, naar l

!
i
t
1
I

.

analogiewaarvan ziJontstttan zii
%'n.

Advocaataan een gerechtshof.

l
j

Advocaatbi?.een gereehtshof.

Verkeerd gebr.v/h vz.at
an,:evenals

1 D.V.,474.--D.B.,68.

'tFr.avocatgénérc'
!prtt
.
qNf!6
foour
1l.het

Af.Kom ajdentrap.

în.
d'appelenz-, dient llier in

t
1

VZ.bijgebruiktteworden.
p
Gebr.vanc/a'
lsvz.,voorkomendein Kom ('
t?
J,
s)detrapaj.

I
l
1 ALru.-AB.,281.- V.DALS:f
(Aj,sls
lvz., is verouderd, alleen nog slechts
I

enkeleZnd.clialecten.

Hijiserbangaj.

Eraj,bijw.,ookinditgevalvoor-I
1 Hijiserbangroor.

komendinenkeleZnd.dialeeten.

Igewestelijk:gac/dielz8toel.>Ookwordt

1
l

la
I
ldaar a
ls gewestelijk opgegeven :
(spreek t
gtwzgaetajv en (watweetgïj

'

De banden van mijn velozijn aj.

Alg.in Z..
N .; vgl. c(
??à (fiet8jbaltd

daaraj),voor:daarvan.
Zieook ajgaa%t.

De banden van mijn flets zijn leeg

oppompen.
l
lledigt.
I
Afhieden. Er werd geboden en Hetgewone w.in de Znd.volltst.; Dingen,c/dïlzges,minzderAït
des. k Echter lcomt ajbieden in deze bet.
ojgeboden.PaI,ru.,162.
KclesRs, Kozxsx, M<NUAVS, V. Erwerd geboden en ggongen (mis- alsalg.Ndl.voorbijV.1).
4.
LEenGAI,LAs.
MAlzssEN enz.geven het.nietop.

schien werd bedoeld

geloofd en 7e-

boden).

lem.ajbieden.

'

Indezebet.,eenvorigenbiederdoor

Iem.ajltoogen.

hetdoen van een hoogerbod van den

koop vrijmaken,ook gebruik-elijk in de
Znd.volkst.,ofschoon minderalg.

Afblaasteren, of ajblui8teren.

j

I
j

Znd.volkst.,voor lovaneener- Dekalkbladdertaj,echïl/ezfc/. ! Ziebll
xi8tereït.

Dekalk blaatertc/.
Deverfblaa8tevtc/.

gensopgebrachtelaag,bijkleinestukJ
'es afvallen ;20van een geschilderde

Dedeurblaaaertaj.

Deverfbtadderto/,blaartaj.

oppervlakte, blazen vertoonen, zoo- Dedeurblaartl/.

Afhlotten.Dekalk blotaj.

daZtnd.
devveorlf
loskomtenafvalt.
ltst.,voor :in sehilferslos-1

Dehuid blotaj.

latenenafvallen.

Dekalk sehiljertc/.

1 oehuidsclaljevtc/.
I

i
j
l

(

1
'

j

Afbrand. Naar den ajbvand gaan De :nd.volkst.vormde deze aflei- Naarltet(of4c)afgebrandeg6à)
o'
à41z)(e0z):
zien.
dingvan hetww.c/srf
zl
z#cs,naarana- gaan kijken.

logDvl
ie.va
he7t.1z
braln
d..
Afbreken.Metiem.ajbveken :
rn
ov,
,n
vw
e.
rme
dt
ditgebr.van (De '
vriendschap)met iem . breken,1 v. oass,op hetw.breke. :..metO. .
Ik kantoch nietalseenevijandin aj- ajbreken alsZnd.;vgl.Fr.rolnvet
zz/
cc metiem.inf
anpl'
l'
?lgeraken.
yz6t-ea,de betrekkingen van liefde of
Wreken metzijne goede zuster.CoNsc., qn..
Kercls.9.

vriendschap met iezn. afsnijden, in
twistofvijandschap rnetiem.gerakenp,
e
n ophetw.ajanijden :(t
/c%viendscyap,
dep

.

r
)

I

ji

l
!

I

r
'

j

,

j

?:

I

voorgoedafbrelten:---eeltgczcl,
s
z/zcp,

!eens6zaooy
lapnijdep.,denomgang,de

Afbrenken.Iem.ietsajbrengevt. ,
1 Znd.volkst.;K1Iu. ((Af-brenghen,1 lem.ietsaFeerevt,ajwennen.
l
pavocare,removere a propo:éto. ))

Afdeelingsoverste.
Afdoen .Een ajdoenendereden.

t

Zndçvert.vanFr.cltejdedivisiott.

I

j Fouttegen despraakkunst, Hior
l

zug.xdl.çcyn,.wgaietac/ôasryyg,z
u
whem

Ajdeelingschej.

v.oass. zieookchejenott
eratc.

Een ajdoendereden.

piet., 53.

'

lem.den èxrtïajdoen.

lverkeering ermee afbrelcen p.

door overreding daarvan afdoen zien.

lw
geo
vra
dtte
dned
no
ae
ar
mav
anormwoz
elfa
sttagm.v/
oph-j
rdt
d1
esui
teg.dlw.gehecht.))

oj
wgc?zg,dewt
rrkc6rïxg,deltr
fznkkjs,

œaar,
'
?
z mon mst ,
oys. ataat,g/axyjas,

!

l

Alg.in Z.-N.en ooltgebrtlikelijk in 1
/z, ajscherelb, v. oass. .&1g. xdl. ajdocvt
i Iem .dcn baard dcher6'
Noord-Brabant;vgl.Fr.jairela barbe !wegnemelb,iem.scheren.
(kleedingstukken,sieraden enz.)vanhet
Hijdoetzeden baardaj.V.ELSSN,l74 ê,qn.-- Volgens I,
Pcnd.,198-l99,o.i. !
1 Hil
*eteek-thun delo6j aj.h%.ishun lichaam doen, b.v.iem.66.
),
5mavttelaj.

'ten onrechte,(zoowelin eigenlijken ldehcce.
alsinfiguurlijkenzin,eengallicisme)).!
j
r

jdoen;(iets)afnemen (van ietsanders),
jb.v.depluiejea.
x,
?zdcjaaayoon,(
y6
j
kuvkwg,
?1dogeach,c/gocs.
1 zie ook baard
I
.

Uil
Gei
jzoudtop'tlaatstdenberoemden Uitdr.mindervoorkotm
endedandej Gij
zo
udtopdenduurUilenspiegel tz/aAfrlfg
.Ndl.de,ziinbroekc/gocaof
nspiegel van Vlaanderen de broek vorige,voor:toonen dl
tmen iem.de !de?:.
t):1,ajstriiken.
jt-6yz ze losmaken en op de
%Idoevt.AvcrroR,92.

baasis,hem overtreffen.

y
'
t
)
l

7
i

j
j
)
!
1

beenen laten zakken. In p1. v. de fig.

ajyjp.jgypyyggyyppguysjsjjygyjjyomogxs
geuuszjnspjat)wasvroegerOok gebruio,
jqejjju jggg.;jokvooy gysjzyyas.

Afdoenink-Afkunstik.
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j

zijnltaarlatenajc
loelz.

OPM ERKTN GEN
l

1 Alg.indeznd.volust.

'-

z4ijn lpaarlatenknippen,atknippen, verderîsalg.xdl. l
taarlokken at-

l

.

.o

1 wxlg. in z..x.,verouderd in x.-x.
?
1

nnildelt.

Een kalfdeJtuïd,het'
t
lt
?!ajdoen.

ang,?den..

Gekuntgeelzen keihetvelajdoen.

' Alg.in de Znd.volkst.,voor wie

l

doe
n.
Men kan geen keiljetve1ajstvoopen,

Een kalf deAuïd,ii. velc/elroowex
ofajtrekken,een kalfvillen,'
tzffhet4)e!
s'
TosT'
r,n.- /953.

niets bezit, ltan niet tot betalen ge- ook :waar niets is, lrerliest de keizer

dwongen worden.

I
lijzouiem.d6huid,#efvelajdoen:
Totnu heb ik nog nooiteenen m ensch

Alg.in Z..N.,voor:zeerveollaton

len oftrekkevt.

1
,

Afdoeniné.Deajdoeningvanhet l
, Alg.in Z.-N.

kruis.

Deajnemingvanlletkruis.

.

Afd

l

Hijzouiem.ltetvelonerdeooz
r6zrha-j s'
roy:a'
r,n.-/l945.

betalen.

#efvela/ge#lcAz.TEIRL--STIJNS,T1,118.

'

zijn recht.pr

zieook kruisajdoening.

oppen.(fBezuiniging!:grim-1j
l Znd.volkst..vt'or:betalen,inz.mett Dokken,o/gt
/ol'
ten,ajdokken,.

lachteM.Sehepers,enhijdopteaj.Jos.#
ltegenzin.

J'
oAf
os,dracht
127. sveld.

r
l
j
l verkeerde znd. vertaling van lk
-r. Apagcbied (geen 't
av.), apetpuats,
ldébonclté.

c/zd- rk.

1bestaandevermeld.
I
'
4

afpersot.

Afdreiqen. Iem.ietsajdreigen. 1j
, In IFo< ., 67,ten onrechtea1sniet
'

j s'
roscT'
l,,n.290/l482.

t

I
I

Iem.ïetsafdreigett#
afmetbedreiging

'
'

,

j Elk eœemplaardraagtdehandoe- ouderd,dochnoggebnzikelijkbijdichj
ngvandenschrijver,
er
s(C
frr.-,G
.'
I
FA(
8èf.den
Ku
a
lR
.
(keni
It
V.
DA
cr
:
q
ru
kl
sl
e
1,s)
o. (-s,
i
I
e
n
)
,
1
.
d
o
o
r
h
e
t
a
f
d
r
u
k
k
e
n
v
e
r
kregen
t
'
gelil
'kenis of beeltenis :afdvuk8ela van
I
i
j

)
Znd.volkst.naar Fr. c6n'eet3.

d
6nd6167:8%ziilt86na'
IdrukRel2ï?-7
getvojfen zïel.)

Dazzïjzziouw zaken,Aàïef,datgtwfie

tontz//cdgc,.
96tirer#'@//JïTe.

l
l

zegeu ïn waa;- 2.zinnelijk beeld van
liet's onstolelijus:zqne acAoose,wel.lui-

l

n'
i6tccn!

Janzal'm we1'
pcnajjairetrekken. I
AFi
p che.Hetamclle.
eamclten.

Ajdveigeakomta1sgangbaarvoorbij

v.oasx,Koswsx,GALLAS,enz.evenal:
ng,datvoorchantagereedswerd
aldrdgi

aanbevolen doorvssoav,in den N * -

E1kajdrukaeldraagthetllandteeken afgekeurdinlfrczd.,45.
Vandeltschrijver.TAMB.,2.
1

Alaire. Gii hebter g6t> ajlairelet

I
.

Ialnnnakvoorhetjaar1885,p.96.
In de Znd.sclzrijft.nietongewoon ;) Eœemplaar.Wdru/c(vaneen bxk).
ln dezebet.isafdruk8elin'N.-N.ver-

Afdruksel (van een boek).

pkc:!

1)iat.,!:4. - ltoxzxg,l12.

,

)

v.ou s.

dooJra
nzalz'
icl
twelredden,evZ'
J/,we1'
l
alaan..

l Meestalo.inde:nd.volkst.
1

l Deaëclze,hetaanplakbiljet.
De gewone meervoudsvorm in de I Dea7cltes.

l Loals.,10/13.

znd.volkst.
j
Af
é
a
a
n.
Ee
n
e
r
o
n
d
e
t
a
f
e
l
me
t
a
j
g
e
Z
n
d
.
v
o
l
k
s
t
.
v
o
o
r
:
v
e
r
k
l
e
u
v
e
n
,
w
6
r
Ee
n
r
o
n
d
e
t
a
f
e
l
me
t
e
e
n
r
e
r
k
l
e
u
r
d
l
Dvvsss,A
sf'
?
z4ïe,230.- V.DAIZI.
gaantapijt.TONY,89.
8ehi6t6n.DE REuL,89:%neflèlevoM e tapijt.
1

1

Een ajgegane katoenen maùtel.ID., crec'
untagieééfeïe/;1p.,208:aonqeu,
z)
l Een verkleurde ofver8choten kaee-

195.

Ikgahierc/(vandentrein).
ld
De so aten gaanmorgen J/.

Deklasgaataj.

Mijn achterband gaataj.

m anteau d6 cofos.

lnen m mltel.

1 Ik atap hier'uïf.
Te vermijden, daar ajgaan ook j
lkan beteekenen :zijn gevoeg doen. t

i Alg.in deZnd.volkst.
l
l
1
l
1
4

'
!

t

l
1

k
j De soldateu gt
zcotmorgen naavzuçe, i
1
d
e
n
z
t
v
y
/
g
6
d
f
e
l
g
(van dienst), worden
jYW

!ontalagen (na dienstti
I
jd).

i
De iichting wordt Jepasporteevd,is
l .

jTrilrcvzdienst.

Alg.in Z -N.;vgl. een (#o )èosd 1
l Mijn achterband looptl6eg.
OpFmpen.
i

Eelà werk, oen (muzieklinstrument i Alg.in deZnd.volkst.

datAcz'
dalgaat.

Aféestorven. De lijkkoets ver-

Een ajbeulend of qmnttend werk ;

l
eenhard(muzieklinstrument.
l

Verkeerd gebmlik van een verleden 1 .4jge
mtovve'
te,m.en v.,mv.atg-tov-

dweenschieronderdekronen,welkede deelw.op-cAlindenonverbogenvorm,i'
anen.

Evenzoo:debedrogene,degez
tlz&#eae,

ded
leazt6dezàe,een6r4#6ze/e%6,6eDGtT*-

maatschappijen hadden gezonden,van alsznw.om eenpersoonaanteduiden: De lijkkoets verdwts
en schier onder korene,d6'
poecfd6- ,delccff
gfGlngekowelke de c/gcdft
yrwt
,n,had deelgemaakt. eenvaak voorkomenc
lefoutin de Znd. dekransen,diegezonden waren door men'
e,enz.
ssosss,'144.
schrijftaal.
j(le verçenigingen waarvandec/gelfor-

Af
érijsselijk.

!

Ivcne deelhad laitgem attkt.

I
l
l
Foutieve verdubbeling v/d mede-I AjgrçlReliik.
'

lk
linkeralstusschenletternaeentwee-l
1
klank.
'

i

pïaf.,21.

I

Aférond. Gijhebt mijop den

Gall.mettreçrè.a,
%6èo?
.
ftd'
uJzrécïpïc8.I Gijhebtlnijaandenrandvanden

boord van den afgrond geateld.SEvENs,

afgrond gebracht.

19I5k. ben in den afgrond gedompeld.'
l
j Gall.piottger gpz.dana la vàaf
lre,of
10.,195.

Ikben inden afgrord (in 'tongeluk,' Dompelen zegtmen,in eig.zin,van
lcontaminatie tusschen iem.ïs den aj- jin 'tverderf)gentort.
ietsdatin ofonderwater,in ofonder
#rond stovten en v
;(:
v..in elle> :fatovten I
een anderevloeistofgestoken wordt;in

of)domvlen.

'
j
l

flg.zingebruiktmenhetinuitdrukkin-

g
Ona1Siem.ï?lellende,ï'
4CO%N?,indCO6/h

l

Aféunstlé.Allenwaren reedsaf-

gunstignan 'sjongelingsgeluk.

InDlst.,114opgegevenalseengall.:

eid dompelen.

Allen waren reedsafgunstigtca of

xJalouz,esklïo.
uz de.- Ndl.jaloevach.'op (jaloersch nan ofop)'s jongelings
afgunntigop :Niemand heeftvoormij geluk.
iets waarop ilqmeerialoevnch ben dan
Luther.DA CosTA.)
l

Menzegt:ajganaigopofieg6%8i6m.

!

(D.B.,73 :(11estenvieux de.Hij is
afgunstig op,jaloersch op mijn broeder.)- V.DAISE :(ltiiï.
sajgunstigop,
l.
egensiedereen )); oudtjjds: ajguu ag
van ïedcrecn (KcIPERs). W ij trolen
aan bijCan.AfvrlœR,Lkefen Zeed,166:
4hoeverbaasd enafgunaig zekereLize

1
f
j

Bl
om nanhaarnieuwkleedjezijnzou,.
- zie ook ialoer8ch,.
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Afhalen-Afkom stik.
BELGICISMEN

TOELICHTINC

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

Afhalen. Het werk van de leerlingen ajhalelt.
(Hetwas,)naaroud gebruik,metde

Znd.volkst.,voor:inzamelen.

OPM ERK INGEN

1

oordjesajte l
talea,datell
cen dag de
werkzaamheden begonnen.Towv,29.

De koorts heefthem zeer ajgeh,
aald.

Het werk valldeleerlingel)ophalen.

D.1$..4.

Naar oud gebrllik begonnen de
Znd. voll
tet., voor

werkzaamheden elken dag lnet, de
oordjesop tehalen.

iemands

l)e koortsheefthem zeerachteruit-

ehaam skrachten verm inderen.

V.1).
4L1
<.

gezet,zfïfgcpvl,rerzwakt;door(le koorts

ishijverbazend ajgenomelt.
De dokter lleeft llet l
tind moeten Znd.volkst.,voor :opereeren,een De dokter heeft moeten ingrijpen
ajhalen.
ltunstbewerking verrichten bij een om hetltind fchalen.

1)x
&L>c.

zware verlossing.

Afhanéen. Goederen ajhaltgende

Gall.biepsc
?ép,??/
'
frt??Idel'
ltéritage.

Afhankelijkheid. Een huis

Gall.dépendavtces.

van denalatenschap.

Goederen behoorel
tde&ïjofJofdena-

latenschap.

Walbd.l9.-- Zlpivt
arNdl.iseclltf
ar:

t'altde à'
r(?oA?ajl
tange'
lbd (Fr.relerantde
la courolAgzc).

Eenlltlismetaanhoorigheden.

metajltankeliikheden.
Afhechten. Solc
laten bijeen re- Mislukte poging tot vertal.van Fr. Soldaten bij een regiment detaeheegimentajhechten.
dltaclter,tf/fcc/
z8-osf.
'
rezl(degewoneterm),ajgenden,ïn garaçzoc?zleggen.

Afhechtlné.

D. l8.--

1,132.

D. l9.--V.(.
t.,l,131.

(

Detachement.

Afhouden. Het volk hield nietaj Znd. volkst.; waarscllijnlil
'k een
metroepen.
eontaminatievanophoudeïtmetaqatan.

Afhoudiné. Regelmatige c.
/Aov-

D.V.,395:(Naarfr.retenues;daar

Hetvolkhieldnietopmetroepen.

DtTE
F'
LOt,
T,74
5. -A-.Dz
kLld
g.

Regelmatige ajhouding, k
,n,
'
hovz#dAzg

URAMER,op llet,w.'
inhoadittg : In-

dittgeu ten voordeele der kas van we- er voor ieder persoon telkens maar ofaftrek voordekas(o/lletpensloen- houding voor'tpensioenfonds.Retenue
duwen en weezen.
één ajh-ouding plaqts lleeft, is het fonds)derweduwen en weezen.
(f.)au prof
itdelacaissederetraite.)
enkv.volcloende.))

GAIZTUAS vertaalt Fr. reten'ue in deze

bet.:(Korting,aftrel
t(op salaris),pen-

Afkeer. Iets of iem. in ajkeer Gall.grendret
rzàa'
ver8iovt;a'
voirune E6?zajkeerhebben,kz
ml
jf
/e?zvan,'
lot
?r
hebben,nemen:
aversion pour..., volgens 13. v., 19, oftegen ietsofiem .;ajkeev geroelen of
D.B.,27,en V.G.,1,131.
opva'
tten '
psorietsofiem .;hetland aan
iets ofiem.hebbent;eevthekelaan iets
itebben.
De taal van Holland ltebben zij
l
I Voor de taalvan Holland voelen zij

sioenbijdrage.)
ScHR.,1,379:(lkzouscllrijven :een
ajkeer /?
,
c5&:Az,kriigen,opvatten.Maar,
in vroegertijden sehreefmen toch :ivt
acktingAcè@
?t'A?
,(osvsllcselaTs WlwxsL
op het,w.ltebbenj,inwaardeltebben (Id.).
En,ofmen toen z66 schreefonderden

ajkeer.

invloedvanhetFr.?...En,ofdanook

!(ttiet.
ndanjajkeev.

Eenphilosoof,diehetleven i.
najkeev, DE RSvI,,94:ila prisla '
?
Jï6en tfé-l Eellphilosocf,diee6n ajkeerpl
t
at
lrhet BILDSRDIJX metzijn (loop geen zneisde wereld in medelijclen genomen heeft. goûtcflemondeen pï/ï/.
leven en medelijden met de wereld jen.dat u eensiltajkeerheejtggzàopzcp
z,
Toxl-,94.
gekvegen lleeft.
metijdeljamm'ren z1a ))werkelijk zondertaalinzichttzitlaetFr.heeftvertaald ?

W atmijbetreft,'khoorliever13s Vltlss
EN Ts Wlxxsl
'
u(op hetw.ajkeert:44
ajkeer'zt
?/
zàt
??
z---dit'
hterlijlt!...)
Deze aanwijzing (lichterliik, in het

Gr. 1-45., bet. niet dat de uitdr. als
verhevelà m oet beschouwd worden,
zooals velen ïn zulk gevalten onreehte
m eenen, docl) eenvoudig dat ze alleen
door dirhters, d. i. i1a ongewone taal
gebruikt wordt:men clenlte aan dlklttev-

)

lï/kcl?riilteiL
l.

Afkeerié.
Afkeuren. Iem. ajkeuren

In Z.-N.isde uitspr.van dit.w.

ajlkeerig,zooalsi11ajtkeer.
hij Gall.désapprouverç?.

werd ten strengsteajgekeurd.

Afkee/rig.

Scuxsrz,67.--Kt'lëàlus. Kolzwsx.

Iem.laken,gi8pen,iemands gedrag

11'c,
n#.,64..
-- '
D.13.,28.

of handelwg
'
jze ajkeuren, ïcfa '
i,
p. iem . Iem. t
z/lccvrc?z
lzem ongeschikb
ajkeuren.
verklaren A'oorden ltrijgsdienstofvoor
een ander doel.

Yfkiezen. Zehebben hem erajge-

Znd.volkst.,voor:bijeenverkiezing

kozen.
iem .doen vallen.
Afkloppen. Eenen briefajkloppen. znd. neologisme voor

Hij werd nietherkozen; ze llebben

V.DALE.

laem tfctAzlbonngegeven,.
maehine- Een brieftikken.

sehrijven, sehrijven met de sehrijf

Tikken verdringtin llqtalg.Ndl.llet
aan hetEng.ontleendetypen.(leespn
u
cij

m achine.

ofei).Men zegtnu ooktikkerentikster.
voort#yzps.sfen typinte,en spreekt,van eon

briefin tikschrijt.

Afkom eh.Hijisergoed,slerlztvan Overbodig gebr.v/ljvz.'
vavtin Z.-N.
afgekomen.
tKvlI>
slts;V.DALs).

Hijisergoed,slechtafgekomen.

(Ir.1IW&.,1,1088 :(1zïde gemeenz.
volkst.wordtajin deze uitdr.ool
t wel
versterltt door rcAz...In dezl beschaaf-

Ik wasblijdatik ermetfatsoen '
van
afkwam .

Erisfamilieajgekomen.
Ik hoort
,4ajkomen.

Afkom stié '
vavteen land ofland-

streek :hi
jisafkomstig'
van Frankrijk ;
diekantisafkomstigvan Vlaanderen.

Ook hierin (dient'
vqn Aveggelaten te

Tk wasblijdatil
termetfatsoen af- den stijlis deze versterlcing door '
van

worden ;welis het in Z.-N.gebruike- kwam ,dat ik er zonder kleerscheuren 'nietgepast)).- ZieooltBl.TsA.glz.x.1,4bis.

lijk )f
.V.DALE).
afkwam.
Znd.volkst.,voor:opbezoekkomen. Erisfamilie overgekomen.
Znd.volkst. vgl. Fr.)'
e potz,
s %,
oin Tk beb
lriip'
tl'
,
?
t/bedoeling,ik hoorwaar
venir
jclteenwilt.

Gall.originairede...

V.DALE.
Gr.11S#&. - lftT
lpyclts. V.1'
)ALyc.

Afkomstiguiteenlandoflandstreel
t:
hijisafkomstig '
t
dtFrankrijk;

D.5-.,J08.--LoMB.,10/13.

l Evenzoo zegtmen :ajkomstigvfïfeen

cliekantisafkomstiguitVlaanderen. g6elcc/
zl,'
u'
it66p,(taaljstam,b.v.ajkom stig uit het geslaeht dev t
.
l'
rc?zj6a; alle
anderefglcx,uitco01vreemden yftz?zc/.
komstif
l(KuIr1:Rs).
W-èlzegtmen daarentegen :ajkomstig
rt
zoz66s plaats(V.DALIC),b.v.hijïa'
van
Groningen ajkontstig (TEN B:
auot4ExcATSI;datdoosje ï.
: naltr
s'
c/t6klezàïxgyrt
ajkomstig (Ktu1?sRs).'
In zulk geva'
lgebruilttmenook nit,b.v.hij'
J.
:'
uitZwolle

Afkortink-Afrekenink.
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OPM ER KIN GEN

t

l

l

1

afkomstiq (v.
ly:tyi-gosz
.
t
swl
;çd
do
aieaok
uitzu,
rïjaajkoc
ma
(
ps
lcr
,i
zt
v.
).o
va

!
i
1
1

wo
rdt nog gehoord : ait Amstevdam
ta

1

l
I
t

l

tl
v
tdeç
,
za.
lttgx.
l-lzas,ophetw.eaJtdaan',.j,.
rderisgobruikelijk :afkomstig,,t
,

1

een pcAwoop,van ctl?zdiel','pcoleep,plaktt,
van ct?oàtaal,wtzvzeen woord,enz.,b.v.

;
l

v
aderajàzkomn
tig(&.oAI-S);ditF'oufis
nan cc'
eeuwenovden eik c/ào-yfïg

I
t

)
'

d'
ithorloge,geaclle'
t
tk is ran zpï/vzgrooty

'

j
'
1
Afkorten. AI wathijzegt.kovt1
l z:1(1.volkst.

lKulI>ycnsl; apraak t
'
.
: ajkomstig '
t
lzo
spreken (10.).

4
i
l
tmn
i
t
zï
sme
tetvkgolme
.me
k?ofme
t,
el).
a.
jk
ko
m'
gt
t
ig
g'
'
r
f
Jf
?7i
nt
''
c
. nui

,

nietsc/.

1
,

Afkortiné. lets r
ap ajkorting l)e-1 znd.,y-olgeus5-.1)A1-s-.

l A1watllîJ
'zegt,baçttofltelptni
et,j V.DAL'
E.
dienttotlliets.
I
l
i
l Tetstottzj/k
.
,
t
)T/.
?
'?àg (of(31)f
z/retesïAzg)

talen.
I
lbetale,).
1
1
Azkulschen.Eentafelalkuiaehekî. znd.voll
qst.;ve,
.ouflerdin.
x--xr. 1 y:t
,,tafelfljvegt
,èt.
'

l
!

(

ARaten . Alelk qflatelt.
Ajgelaten melk.

Znd.volkst.

!

Kleerelltz#c,
fc?
z.Uit eenezlalgelaten

Alelk oJttroo'melè
,of(tjlroomen.
Ont/ernlelk,fl/afemelk-,ontroomde of
tljgeroomdemelk.
1 Kleeren aFeggen.Uit eellajgelegde

f
rakhaar
'smanseek
njaskenvoorharen1j
oudsten zongen ma en.TONY,185.

j
jasvazlllaarmaueerIluisjemaken
tvoorhaaroudstellzool).
I

Afeeren . lets van 6604.afleeren : Alg.in Z.-N.in de bet.van :bijof
datkunstjehebikran,h6m afgeleerd. van iem .iets leeren,terwijlQm.1
-cf.
9

Afeg-éen.Een schuld aFeggen.

zie kuiuch en k'
uiachen.
N.l
7)AL>I.

letn,.(dat.)iets(aec.)afleerell:
dttkl
xftstjeIlel)ikht'è?afgoleerd.

aFeereneruitsluitendineenanderebet.t
Vebruikt,wordt.

Kulpslts.optletw.ajkorting,geeftop

alsw.i.g.enalsgewest.:(çkbetaalde
î/10o1)--.ook:tot-,,c'
,,miine.cA'
.
z?d)
,.
' (;.
r.'
I'
1
,
-#d
?.---Ikvzrsss. '
v.1.
)au,:,---

Gr.1#W&..- K'
UIeIIRS..
- V.IIALE.
Iem.(dat.)iets Sacc.1aFeere'
n,met nn-

druk uitgesproken,heeft een andere

!

bet. hem dwingen iets na te laten,
b.v.ikzs'
zhaardi6à'
?
l
zrca m6141/16878K,
.

Alg.inZ.-N.;oolkeenNlpd.prov. ) Eezlseltuldahloell
.
,f
z//oaat
'l?.

Gr.1#-dè.- KUl1>lRs. V.DALE.

Ajgelegdebeeldekens.
Alg.in Z.-N.
I Ajgezettelarelttjes.
Gr.W'd/?. KIJIPERS.--V.DALE.
ARoeren. Iets '
van iem.afloeren : Alg.in Z.-N.indebet.van:ietsvan
fTz
lù. (dat.) iets tatr
c.) afloeren : Alg.Ndl.ietspcn,iem.tx#/t
r/
relà een
Hoeik datleerde?wel,ik heb hetvan, iem.leeren doorzijn handeling heime- ... wel,ik heb hethem afgeloerd, of: handeling van hem bespieden.
h6m afgeloerd.
lijk natekio
iken.
afgekeken.
Afoopen. Hii loopt(# Lgejliik 6t
l'
?
z Znd.volkst.,voor : onophoudelijk Hil.roltajctfaeen braadepit,46woov- V.llAlus.
bobiin.
doorpraten.
deAleollen hent'
t
lcyàde!?
.
pp6p,of'
plocïeTt
van z'
ijn Nppe'
n;h.
i'
idmt
z/fmaardtloc.
ARos.DeaFos van een kapitaal.
MroordafknottmgindeZnd.notaris- lneaFossipr
gvan eenkapitaal.
BILL.,4.
taal.

A fossen. (Vanderweyden) laat Gall.déchavger=:(eellkleur)op een Valjdtx
rweyden doetzijn personages
(zijn personages) aFo886n tegen een (andere)kleurbrengen.
uitkomektop een efen gouden grond.

Zieook '
uitloaaen.

efen goudgrond.DE M ONT,in Vl.d.d.
8.h.,1,336.

Figuren (diehij)laata50886%tOP een

Figuren.diehijdoetd
z
xïflrop?c?top een

landsehap.ID.,ïb.,345.

landschap.

Een wagellaFo88e1%;
kolen aFs
o.
98e1).

Aquisteren.Tenà.aFlxi8terelt.

Znd.A'
olkst.;ookeenNnd.prov.;eig. Een wagplllo.
9.
%cn,tl//ctf
d6n,oîttladen ; V.DALE..
- Alg.Ndl.goederelt(
4/1t
-.
:8%
een c'
ontam .van lo88en metafladen. kolen lo88e1î.
= zelossen oflosmakendoordegelden

1 Alg.i1tZ.-N'.;in N.-N.gewestelijk.

,

tebetalen,waarA'oorzeverpandziin.
G1'
.1fWd
?. KUIPEIRS. V.IIALI.

Ieln.llcluiateren,iem.tdat-jof'
van
iem.ietstt/ntt
,
sf6'
t
re'
n.
,ookkaFuisterenwat
iem .zegt.

Afnzeten.Ergensietsbt.
1.(of1fïflc/- z:1(l.volkst.;vfxl.
otltlertten gewest'
e
Ergensiets'
uitcp'
mc/
cc'
n,aFeiden of
meten :
lijk in N .-N .
be8luitevt:
Hierbïj kan men ajmeten, hoe beHieruï,kan men omt
taknn,hoe bewoond e-z1 volkrijk Vlaanderen dan
jwoond en volkrijk Vlaanderen toen

alreedsziJnmoest.Cowsc.
Afnam e.

Germ.21.bnal
tme.

Afnem en.Dekoortslteejtafgeno-

Gall.la#?r'
readt'
.
??z6nvJ.

m en.

Hetwerkvan deleerlingen ajnemen. j Znd.volkst'
.

Afpitsen.

'
j

Afpitser.

Alg.indeZlzd.vt
llkst.

&?'
.llSd&. K1T1PERS. V.DALE.

jreedszijnmoest.
l Apteming.
!

1 oekoorts'
Jaafgellolnezl.

i
t

l)ï.
.
s/.,i23.--îvdl.-4.N.1'.,l4.
l 1FttA?
.
#.,55.

1,

i Het,werk van deleerlingezlophale'
j
n,

kinontvangstllemen.
) Ajnl
t
lpon,a.
ikn.
iipen.
-' '

LoMB.,---,
/l.
3.

'

opZdnet
n
l.kvoolp
kp
sr
ti
.j
,svso
te
oe
rds
:e
ge
ie
i
ga
ani
rdg,
diide Ajknibbelauv.
nz
kl
ei
be

&r-11
S#?>.-'KUIPERS.-'-V.IIALE.--

Zie ook pitsen,.

I Gr.1#'#h.--K'
UIPERS.--V.DALE.

wi1afdingen.

Afrekeniné.Een,
6 Weckezz'
lvzgTaït

600fr.Onivangen.

Gall.reeel:oiv,
1
/:@acompte(/6600jv.

600frankopt#r6kt
rnï/
4g,of6:nvoor.

8ehotClq?l600 frank ontvangen.

Di8t.,77. GALLAS,OP hetw.Wr6-

kening :((16m.25gldt)p'- 96T61t:DOn'
ner un aCOm Pte do 25 f1S à,qn.)).en OP

hetrW. Xbet@l6%% : OP ZU?è$Cke%ti%9

1
I

2
0gld
20 fls.>

Donnerun acomptede

D .B., 71 :((Afbetalen op een rekening.In afbetaling op die rekening.:
K ONING, 193 :qUn acompte.E 8?1betaling fn miytdevi'
n'g )', en ;VOilà m ille
francs z
q com pte sur ce que J'evous dois.

Daarhebtgiid'
/
zïzendIraïta ï/lmi%tdering
wcn hetgeen ik '
tz8chnldig b6Tt'D

2)

Afrilzen-Afstappen.
I

BELGICISM EN

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLAN DSCH
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nN.-N.
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ifrijzen.Hij'
ree8wt
zlzdenberga'
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l Alg.in deZn(l.volkst. N-erollderd 1 Hijgleedtlez)bergqj.

-

AfroonAer.
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I)ATus. Ziev'
ijzen.
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oe
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t
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e
kontroomer,c/roonter,jN.y
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J
l
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I
xieltz
ruAa.
sl.
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st
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so
el
a.
lal
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ol'
.l
1l'è'b'eO
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-l
N.
zp
el
g
n
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n(v
lxt
r
t
l
l
'
i.
ge
s(
zl
leI
en
n
, ,

jzehoordAvclrdt.

t

1

;
1
i
l

&lg.i,k(tezlztt.voll
cst.
Afruischen. Ruisel
ter de verfk
z
nietcf.
1
,

.

i'
Inelk 0.
,/tlllt
.
)n1
'
,
el
è, (l
f,4
.l)('
l
tll
c u'el'
.
z?elk

II'rijjezz(leverfnietaj.

1

lt'lll-et-llt/ei
Afschalen.Hijheeftzijnknecllt,1 In jsraltd.,66,u-tlrdt'tel
j.
HiJ
-heeftzijnkllecàl)ta'
fgenebajt.
hiertegen illgebraellt, k
t1el'
sonen wor.I
)
'
egedankt
nniet,.afDe
gescthtiaef
ts.t,nlde
aarbeotlb
tslltaki
ge
n,l
Id
af
ld
re
ng
1
i
.

c/g:.
5'
c/?
,
c//.

t
wordtafgescllaft.
1

t
i
(

!

t

1
.

De bochten,dekrommingen in een j
i Verl
teerd gebr.valldit

rivierajnehajjen.

rajg.(
t
4(
))pf
,tt.
j
i

i
l
Eeltà,
.
?$:c/à/ajscltajjetbisgoedNd1.:dit
1
jisllenznietalleezlajdaktketîofotttslaan,
!
ocllonde
derbe
ste
t.
(ta
are01
ytl
ote
ven
eet
vo
orjd
nemen
cll
i
eni
ng
)l
'
beb
ff
n,
den
,

'

y

a
tgedankte ofontslageneniette N'ervangen (clfr.Klrl
lalcasen '
V.I'
IALX,t,
/schajje'
lî
,;llyc'
xoluxs,a'
idalkt-caz).
.

I

gall.'
1 Deboehtenofl
tronlmingenvaneel'

Innpprimevv??
1
.
ccouvbe.

Fczà(y.,66 eentloorvaart,eenf
lA'('
r-

!
1rriivi
vier
errwe
gszemelz,doen'
tl
erdoï/gltl
s;de gangkanmenttfsellaffen.)
echtm aken,het bed of de bed1dingervanverleggen.

oe ncrgeuing '
aco,het verlies blijft

Mfat'nooitgebeurd is.ltan lzietafge 1
. Vergoeding voor het verlies wordt

ajgesehajt.

J.
'
)A1-1.
2.

l

'
111,
,?4
/.,67

schaftworden.(A'
Ienmagook niettnietft
)/
?gt?
l:
8Al#;hetverliesblijftonverzeggen veza
gelding van het verlies,1gocd.
mat
n.rergoedin.g'
ptmrofh,
et.
8telz/
c/
./
?,bet1
'
verlies.

Een trein ajschajien ;een ajge8chalte
trein.

Degewoneui
tdr.il1Z.-N. Fr.8u1'
)-

trein laten '
t
lf
zrtlt
zll6w,. een tr.

tPrime'
r:191 frtTi?lz,0/?1fr.'
S'
lf2?/)riN??.

llertla'lïen troin.

CawAlsu,op llot w.treist, 24.
lkvmin-,p.XX VII.

4
'
f. M.
ttiulx,Toen ik '
lzog jot'
tg'
p
z/
tz.
:,
229 (fsedert (le huilebalken,de brom -

mertjesen de aan vallende ziekte1ijdendc volgkoetsen zijn ajgeschajt).De
bet..isllier :voorgoed a'
fgedaan hebben.

Afscharren .

Znd.volkst.,meestal in den vorm
Ajkrabbe'
tb;ajetltrappen',Vdchrc,
pegè.
aj8ch,arevt ofwel, in andere dialeeten,
aj8charten.
Afschetsen. (.
)p zijn aangezicbt In debedoelde bet.ishetgebr.van ()p zijn aangezichtwasdiepetlroefwas eene diepe droefheid ajge8ehetet. dit w.eigen aan de seltrijftaal van heid ajgeschilderd, of ntolld diepe
Cowsc.

Conscience.

Afschieten . Een vuurwerk aj-

Znd.volkst.

llA1u1
s.

(;r.Hrtf/
?.-- Kull
ayzyts. 5J.Ilwyus.

droefheid te lezen.

Een vuurwerl
tajstekent.

5r.Il,
tt,s.

schieten.

Hijheeftde'
n roqel(ofdqn gc,
cï)ajge- Znd.volkst.,voor lletgeluk heeft
schoten
hem gediend,of:hijmulztboven anderen uit(V.ELszx,219;ook 174 :(hij
schietden hoogvogelaf;hijschietden
Hijsckiettfczîvogelaj.
gaaiaf>);vgl.D.dsn,Vogelabschlesnen.
HijmeentdatAï/d6n '
vogel(ookwel Znd.volkst-,voor;hij(
lenktdathij
den Aoo/dtl
oge!ofdel'
thoogsten wo#cl,en ietsbijzondersheeftgodaan(V.ELszx,
elders den gaqi ofde?zoppevgaaçtc.
/#8- 31 hijdenktdatlziJ
-den hoogsten
'choten heejt daarmedemeenden zedat vogelheeftafgesehoten )).
z6 den koojdrogel h,
adden J/ge/cht
lfe'
p,
.
CLAEs,St.-lansvrienden.60.

Hijheefttfezzpapegaa,
i(of
'dettt,
(?g6!) V.1)ALE. S'
Talttxg,in zijn gedicllt
gesehotelb, f
?t
''
?z goedek
lt
glc: gedqal'
t. HetFogclycàïfl
fe'
n,:(MFant,diedenvogel
nederschoot,waskollingvooreella
laa,
l
*).
Zieook gaaien '
cogel.
Hi
j8pantf
ï:kroon.
STOETT,n.:38/ll01.
Hiji'
nin#6wolken,Ktl
c/zlï0zziiltt
sc/lï/
c, 3:1)A1u
s.
nnetzichzelj(z66r)'
iltgenolten,hijbeeldt
zich heelwatin;
ze waren danrmede in,#el
'
Jzercntleîb
hemel.

l

Hijza1eendeelgeltlmoetenajsohieten.

Znd.A-olkst.

Hijzaleelzboelgeldmoetenajscltui-

A- oass

't)tlî9..

Diekletlrechietf# ;diestof,datkleed
SC/GC/@/.

Znd.volkst.(Dieste.o.)

,

I

A fschuw .Iem.intz/yc/àu?
rkrijgen.

Die kleur'
verechiet,v
'erbleekt,kd 1ti6t
1483;die Stof,dat,kleed Terklenrt,17
678ehid,'NJOrYJTGGl.

ContaminatievandeNdl.tlittlr.Inet

Eenc/.
$
'
c/?
,
1z'
?
z,
''
valbofrooriezll.l
trijgen.

1.
).V.,20. Zieook ajkee'
r.

Fr.prendrec'
n.aversiolè.
ZIJ Alg.in Z.-N. voor llerberg,waar

k
%talhol
xderij, '
tt
.
ïft
grtIi
kAï:l
,
g; iîê'
rit 6//
men paarden en rij-ofvoertuigen lkan stalliltg.

6'?-.-1$7d/
-?.

eeneafapanning.Vl. l
J6rf.,189.

Afspieden.Iem.ahpiedett.

fttf
lel'
t0ùJ.
Alg.in deZnd.schrijft.;indeomstr. Teln.benpieden,.lemaaldsgt'
v.Diestzegtmen hiervoor Qm.f
z#oc- 9CtG1$.

(;r. 115#,6. K
. rc.l-elu'.rts.

Afspanning. Zoo bereikten

1x7t-Tlap:'Rs. V 1-)ALE.

af-ofuitspannen en stallen.

ï- Dztlvy.i.
'

ren, ook '
iem . 'uïflot3relz, en, met een

ongunstige bijbeteekenis,iem.c/ypïonRC6'
r6'
N..

Afstand .lem.o/:ojstatbd holtdezl.

Gall.tenivt
?At.cèdintanee.

Tem.op 660/ajstaèèdhouden.

Afgeketlrd bijLOMB.,--.,
i
'14.

Alles uit8tappen !

llist.,78. 1.
).B.,(
J4.

V.TUIELZN.20.
W ie niet, tot hunne stad behoort,

wordtgeminaeht en op aj8tand gehouden..ssgElRs,243.

Afstappen. Alleman ajatappen !

Koxlxé',l6J
' :k
('
l'outle monfle ftescencl!.4116,s'
?zt,ïl.
:lopp6gz!))

Kvlpsns,op lletw.aj8tappep,:(afstijgen (uiteenrijtuigofvaneenrijdier):
d6 kar, '
tt
lctfz
rwt
z'
?d de beide zz
àcAzAtc?z ajqfc,pren,zag er zeer lp6o?zoddt,rd '
ait; ook
,

absoluut het'rï/fzlïg ltield voor r/tîher&c?'
gstil6'
zàdebcïdemattttendfcpft
lytaj);

en op hetw.ajstijgen :(bijbetspoorwegverkeer staat uitstappen tegenover
i'q8tappen en wordt lket gebezigd .voor

uithet.rijtuigstappen,*tzijomdatmen
op de plaats zijner bestemming is,
't zij omflat Inen il1een a'
nder riitllig

Afsteken-Afwachtiné.
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BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEM EEN NED ERLANDSCH

!
l

J

OPAIER KINGEN

znoetplaatsnemen;metajatappen is
tlit zïiet lzet geval;men staptdaar aj,

waar znen althans voor eenigen tijd
zijnen intrelcneemt).
Jvijzullen l
tetmaarajstappevt.

Nieuwere uitdr.in de Znd.volkst.,
later ook ltetc/frlppe'
n,,gemeenzaam

Mfijztzllen ltlaarop.
stttppen.

voor :heengaan.

A fsteken.Een kOeajsteken.

Znd.volkst.vof
ar:ze de keelafste-

Eenkoeajmaken.

6.
'r.Jlf/l
). KIJIPERS. V.DALE.

ken.

Afstellen. Een ambtenaar a.
j-

Noggebruikelijk iu enkeleZnd.dia-

tellvn.

'

'
)
senajgesteldelïeiligtenldagxfstichelen . Een weide, een
.
boomgaart
lafnticb,
elen,
.

Een ambtelzaal.alzetten,'
uit(ofrt
'
fz
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lecten ;in N.-N. verouderd ;vgl.llet zn-'
t'
tcpzhfoztfzcffc?à.
tegengestelde aap-stellen.

e

l

Zielteiliglentdag.
Iarov.(Dieste.o.).

GALLAS zl/dtell6,
5, OV- W.
l.Déposer(c
.
cajzottenj,destituer;Ijceu.
(kriigseolkt;.abolir tgeb'
rzlï/cl. Ai
ezz aak'8tellen' N
''ommer et destituer.

l

2. Renoneer

ldoorhem te veeltelaten betalel).
i

A fstuiven . De huislloudster was I oerm.abstaubon.

den ltantafgetnljeld.

Abolir.3.(nieuw)

IléclencherEenwt
xi
de,eelàboolngaardomheitèep,. Zit-()olcstichel(x)latichrlen,
.
m6tc6??S'tqar
kheiniîtgtlz?l
,f
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.
rp.

$bareGdèpc.
Znd.volkst.voor :iem.bedriegen

bezigmetineezlezaaldemeubel:ajtel
stt
d
ren.UONSC. tinderen hebben 1,l 1a1-0.$-.(Diest e.o.)voor
Aétalelen. De l

V. G., 1, l40.
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l
i
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Afstijéplaats. Voorl. F'
r.-17
-d.? Opgegeven tervertaling v.FI
-.

T
v
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è-df,82.
Afstroopen .lem.ajstroonelt.

.

Vsuc., l49.

V.sxyzsv.,34. (7r.J#W è.,1,l559.
Ktrllasns. .-A-.D..LE.

#6.
?'
rt
?????t
$??aaltkt
iptst,o.
Iem. ajzettelt, iem . '
villeît, iem.

j(leelil'
klp/ukke'
/à.
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:Lyc.

.

. .4/a,o//e.
??,stoj #
.
z/.
?'f
,,,à
,
c,?,rayè,s,0/rei-

I
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.
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,
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Ituz-

$nigen.
t>
slts..-Ar.DALS.
(
valdeen Dekilltlel'
el
)llebbelldeglooiingdoelt II
.
-,
rJ.c.U'ff
#z'.,1P.

zandhoop, glooiing enz. gedeeltezl ajkalvett.
doen afvallezldoor er op teloopen.

A ftasten . Jem. qIta8ten, iems. Znd.volkst. tA.ntw., Diest,Kem- Iem.jouillcerett,ienL
s.nakzke,
rtdoorZff
kep.c/fcaff
'zt.
pen).
zoeken..
,k

Afteekenen. Een rekening a1-l Alg.il1deZud.Aolltst.
teekevteèt.

l'
2ellreltenillg quiteevsn r
kktpifcorcwt),
?
7OOT(Of(Ilô'4?
lt'lt/rtf
T??llt
'
l
,
derèteeke'
nen'.

v.oxt,s. Alg.Nd1.ajteekenen(van
Jyekt,pczz,d.i.zijn naarn zetten)= V1n
zijn naamteek-ening voorzien,b.4,
-.een
Pc,
9,paspoorten.e6n1
-6:,
J8/67alteekenen =
zemet'zijn naamteekeni
ng voorgezien
verklaren.

Aftocht. Den (of ziinent J.
/fOcAf

Bij sommige Znd.schrijvers;vgl.

Aprokken,rfc?z teruqtocht aanvaav-

Gr.wdb. Kulsslts. V.DALE.

sepl:x.
Fr.faire'
refrcïfe.
de?t.
Alg.Ndl.ajtocht= hetin goede orde
ook den kunstnaar... klonk nu de
L6'
v.JFzd.,111,44-45:(Ajtoch'
tstaat Ook den ltunstenaar klonk nu de aftrek-ken,terug
rek-'ken, afmarcheeren
'œ't
v I
Angelusklok als een altochtnteeken'.'
î'.1voor terugtocht,en is zoodanig in de Azlgelusklok als eellteeken,tot den j6- van een legerofafzeilen van een vloot
sssss,T,247.
taal(lesgemeenenlevensalleenin Z.-N. '
rugtocbt.
(
)1)ï1,
ewijken voorden vijand ;(flg.ook
in gebruilc;men gebruiktdaarb.v.de

eenvtltldig)vertrek,het,heengaan de

uitdr.zî'
,l'n c.,//()c/
?/l'en3enin den zinvan

ouçlt
- Fyvor gaj ltet teeken ten c/fochf,

(heengaal
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l
aycsuou'
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j(C
leltlok)
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z
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i
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??,t
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?//,RASEsytosx.

pe zvntwerpsche kermiswordtingeleid door(
!(alzmilitairen Ajtoeltt.

Af
tonen. Eene scbril ajtonende
.

Gall.retraite-

l
1

Gall.détonner.

nOOt.

De Antwerpsellekerltliswordt aan- '
Waktd.,235. Fr.t
'etraitet
zuz Fa'
mgekondigd (.
1001
'een militairetaptoe. beau.
c= Ndl. jzl
ckeloîltocht, talltoe met

Eeltschrilez11
:al8cltt-lïktl't
?lt
ï:noot,

Ia,
kkellieht.

o?
:
,
sf..96.

of:eezlsehrille,lranluidendenoot.

xf
trekken . Eexlflescllajtrekken.
.

Alg-in de Zzltt.volkst.

Eellflest'
,11opentrekke/?
.,oîttkurkelt.

sierajtrokkett.

Znd.volgensV.l)ATaE.

Bierajtappen.
,??()
f/e!t
7;?
,
-

yem.bloed cf/fz
rc/cken.

Alg.indeZ1'(l.A'
olkst'
.;weiniggebr.

leln.allerlalebt.bloed f
'
t//t
zpp6zz.

'
V.1)AI,
s- Alg.Ndl. ecz?paling
/fr:kl,
-6?à (het x'el) afhalen of afstroollcl',en eenàtzt7.
sajtrekken villen,
((telïuitt)afllalezlofafstroollen.
.
4prqkken i1)deze bet-,alg.Ndl.vol.
gens het &r. F#!?.e11K!TI1>EnS.

JJ.
#ô..- KullasRs. V.IIALE.

in N .-N .

uet,Jnedajtrekken.

Aftrekker.

Id.,voor :de l
tt
lssens,lakensen dekenserafnemen.
Znd.volkst.

Hetbed cf//zc/f
'lz.

10 Kurketrekker;

V 13A'
'
LE.

'IFtZ'
?A(/..,18.
G'r-1f,'#b. K t.rllayie
Rs.

20 scheurkalendpr.

Aftrok.

Znd.volkst.(0..en AV.-'
VI.).

zl/frcl'.

Aftruééelaar.

'
.

ï1g.1
-I'
IZ.-Nr. veroud.1
-11N
4.T.-N
..

'A'
hf
roggelaar.
.t

Znd. sehri
jvers gebruiken dezen

Anjtroggelaïij.
Ajtroggeleît.
Stof,bloect,l,
ranc-n,zijn geziehtc/-

Aftrué:elarij.
Aftruééelen.
Afvaéen. Stof,bloed,tranen,zijn
geziehtajvagevt.

Afvljzen.Ik heb hetseheelvande
doos algenezev,.

Afwachtink. In afwachting dat

woordvorm ook in den dagelil-kschen '
vegeèt.

stijl,in demeening dathetuitsluitend
degoedesehrijfvorm i:.

Alg.inZ.-N.

Vlaanderen onsroepe.Coxsc.

ï'.1)Alzl.

(?r.I#'d5. KvllasRs,--V.IJALE.

Tn iletalg.Ndl.wordtafvagen alleen

in Iloogeren stijlgebezigd,terwi
jl c/vegen in de dagelijksche spreekt.en in
degewonesehrijft.gebruiktwordt.
Ajncltroerekb.l.
k lleb lletdeltselvan
1)AL>
c. Zie viis en vilzelt.
de doosajge8chroejd.

afwachting dat hf,tuur'versclteen
Verkeerd gebr.v/daanvoeg.wijsin ofln
zo'
t
fvevecltijvten;in ttfw.datVlaan-

het uur v6rschev,e; in afwachting dat denafhank.zin,bijZnd.schrijvers.

Itf
twAîlcss,op lletw.ajtrekken,geeft
het7)4
,4ajtrekkczta1seen prov.()p.

deren onsroevt.

K ull>ERs..- Vgl.DVFLOU,62.

Voorbeelden van gewoon gebruik :ïx
.
çff!?c ajwachtin,g; in, ajwaclttg
wng zï/zt
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Ip,ajwachting maaltte hij kennis. Dul-LoLr,58:f
(Hetabsoluutgebruik
coxsc.
van in ajwachting wordtdoorhet Gr.

Intu8sehenmaaktehijkennis.

lPd6.nietafgekeurd;de meestevoor-

llln,de bezoekers, die zich ptctftfcs qange-

meld;zn ajw.,oj(Ap:)hetzou gaan;ïs

vestigtde aandachtop zulk gebruik.- l
!

l

Kslssss:f(aan hetslotvan brieven :
ip a.ncs v,
t
?
pantwoord 716?
)ik de eer te

i
:
1

zq
iln
p,o
oksiajlle
enI:
ïAz.a.
4d)eik
ee
v
6
)fo
,
v.
las
v>
i,
nd
nd
wi
je
eet
n

!

vb. van absol.gebr.,vermeld zonder

Ook Kvlrycltsl

Vgl.Fr.en attendant.

1

ajw.,datozzz6vriep,
dtevugkomt.

.

l
E
!

)eenige aanmerking :fwii bestelden een
#la8 bier, ïa ajwachting (intusschen)

I:

Afvanéen.Iem.alvangen,.

(bliiven),watez gebeurovtzal;iktafw.
z,
t
zl 4cdingen,diekomen zullen;fs ajw.

beelden zijn evenwplaan Coxsc.ont-I

leend (I,1803)

,

OPMERKINGEN

Alg.indeZnd.volkst.

nam ,.'k een dagblad op ,
,.

1 Tem.beetnemen,
.

V.DALS.

Afw asch.Demeid liett
fcà
'zqfwasnh Naaranalogie van waach,m.in de Hetgeen ajgewasschen moet worden.1
, :T.1.
)ATus.
gaap,.
Znd.volkstaal,wertthetznw.ajwasch De meid had nietajgewk8chen,ofliet I

inZ.-N.afgeleidvanhetwur.ajwa8-1
hetnaatwevko/
zgnt/
pcdyc/àtr
,zstaan.
I
I

sclten..

A fw erpen.Vruellten,voordeelten)

!

l Vruchten, voordeelten),. winstten),
Uitdr.van veelvuldig gebrtli
k in Z.-j

&'
r. JJ'#@?..T,l865.

Kt7ll>ERs.--

wiA
ns
1tt
en),mltajwerpen:
enN.-N.,eig.eengerm.Jsorfcdl,Gewinnintltopleveven,ofopbrengen.
jV.IAALE. '
VEROAAI,inIJd
en Nuiswathetdrukkersbedrijfmeernut abwerjelt. 5.GIAISSRG,in Schnoll A1watlletdrukkersbedrijfmeernut allttanakvoor1885,p.91.- 1/
#/..4.N.17.
kon doen ajwerpen.VERHEYDEN,in F!. en Stndie,TX , 373
ç
!lton doen tlplcrt?
:(
tAjwezpt
rn.Zeer )
rp'
n,
.

l2.
d*#*e.h.,11,296.
dikwijls bezigt men dit ww. in g
r
N.Bycygrs llekelde lletverlteerd gebr.
(Daarom)lzeeft het onderricht niet verbinding met het znw. '
vrachten l Daardoorlzeefthetonderriclàtniet ineen zijnergedichtjesr

dadelil
'k kunnen vruehten ajwerpen. en spreelkt men van rruch,
ten (z/ idadelijk vruchtenkunnenopleveren. J (Een afgeworpen vruclltdeed eer10...
J!).,297.

werpen. De vruchten, die een boom

tijds zuchten slaken.

afwerpt,zijn nietalte smakelijk;ze

j Zij kon slechts noodrijp zi
jn,door-

zijn ofonriip ofwormatekig;hetgaat

'vreten van een worm,

dusnietaan in ;g.zin van eeneonder- !

Of afgesmeten dooreen storm :

neming te spreken. vrellce vruchten,1
winsten ajwerpt:wazltdan druktznelï
juisthettegendeeluit,vanhetgeenmen

Tltansschijntzijiedereentesmal
tel).)

bedoelt.Men zegge :'
vruchten,'tpïsdf6lz,
roordeelen ophrcxgcp,of opleveren ;dat

isdejuisteuitdr.)
Afweziéheid. De al*ezigheden

aanteekenen.

boeken.

1
1

Gall.absences:in'tNdl.hebbenna- Deajwesigenofabnentenaanteekenen.

Wand..49.

m en van afgetrokken begrippen door- j

gaansgeen mv.

Bemoeilijkt door de ajwezigheid der

j

j
'

Verkeerd gebr.met betrek-king tot 1
l Bemoeilijkt door hqt ontbreken der
zaken.

'
l
'
Pt
wz(@.,l65.

boeken.

Afwijzen. Op uweverzen weetik j znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor:

toch ietsajte'
t
rï/zen.CoNsc.

Opuw verzenweetiktochietsajte

Gr.N#ù.,T,1904. KvllyERs.-

lniet goedk-euren ;ook een Nnd.pro- keuvetbofaan,f:mevken.
V.DALE.
vincialisme.
Alg.Ndl.ieta ajwiizen = datweige1
I
ren,van dehandwijzen.
Afw isselen . Zi'
Jn eentonig leven, Afte keuren in den zin van door 1 AjwinselinghroAlges ï?lzijn eentonig g V.DALS.

zijnvermaakajwi88elen.

verscheidenheidveraangenamen.

durendc/.

gebr.;doch ietskanonmogelijkzich jaj.

Het schouwspel wisnelt zich voort-

lleven,inzijnvermaak.

f(Dit ww. wordt wel wederkeerig 1j H et schouwspelwoseltvoortdurend

Di8t., 6l.- Men zegtydat ietem etiet8

andersajwisseltofookwederkeerig,dat

zeljafwisselen.)

ietnzïch metiet8andersajwi8selt,b.v.:
f
tVan tijd tottijd wi88eld6v,zich naakte

(

rotsen metliejeliike ?
wcït
f#y c/.)KNsrI'ycLnov'r.

Afw onen. Zij hebben hun huis znd.volkst.,voor:door bewoning Zijhebben hun huisheelemaal'
?
zï/heelemaalajgewoond.
bederven.
gewoond ofney8leten.

Afzeééen.lkzeqdebetaf.

Degewonevorm voordenonv.verl. Ikz8ï(46)lletaf.
t.indeZnd.schri
jft.
j

Een gazetajzeggen.

Alg.in Z.-N.voor:tekennengeven !
l Een eourant(krant)opzeggen.
datmen zenietlangerwenschtteont-j
vangen.

V.DALE.

j
I

DALE.
DALE.

$

A fzetten.lk moeteensajzetten.

GemeenzameZnd.ui
tdr.voor wa- '
j Tk moetevencyi
zkleintiedoew,
i
V.DALE.
teren,urineeren.
I
.
Afzien . Hij heeft ajgezien Lgelil
k Alg.in deZn(l.volkst.(V.YZLSlcN,6 1
1
l Hijheeft(erg'
p664)geleden,fheelwcll Xv.DAr>E.
een paardq.
en 124).
nitge8taa'
n.
Een armexnenschheeftveelajtezieqt
l
i

indewereld.CLAES,Sich.Nor.,137.
Aéencie.
Aééreéaat-leeraar. In de af-

j
'

1
)

v
,
A,
erkeerdevertalingvan 1,
r.agence.j
I Agentsch,
ap,t
xgeAlfzltzz(v.)
j
l
2
.
Verkeerde Znd.vertaling van Fr. LeeraarM.0.(= leeraarvoormdb. Gwstzxs:(Agrégém. 1.Iem.die

deeling bij de Staatsnormaalschoolte projesseur tzgrégl.Fr.tzgrlgl= Ndl. onderwijs).
Gent,waar

aggregaat-leegccr: voor aggregaatindebet.van :opeenllooping 1

het middelbaar onderwijs (zen graad) van gelijl
tsoortige stoffen, doch dit bare scholen.
gevorm d worclen. 0. VAw H AUWAERT, heeft m et een leeraar niets te m aken. 4
'nliJ
'k is de vorm aggregaat j
l
in F!.Belgièsedert1830,V,183.
W aarschiJ

in hetgegeven gevalaangewend naar 1
v
erkeerde analogie van privaat in do E
l
benaming privaat-docent.
j
.

Aéréé.

Fr.naam,alg.in deZnd.spreekt., Stationœklerk.

xvoor een stationsbediende in België;

ltotdiploma bezitom leeraar (- de.
9

bevoegdeleeraarsvoordemiddel- collLgeaj of buitengewoon professor

(.
- de8 jaculténjte worden.2.Opeen.

hooping.n
PslcK,Fr.:(agrégé,m.iem.die de

bevoegdheid bezit tot het geven van
M.0.ofH.0.)en (projesse'
urtzgrégi,
privaatdocent).

j Alg.Ndl.geaggregeerde.m. toege!voegd ambtenaar.

de omcieele vertaling hiervan is aan,gestelde, te vgl. met D . A ngestell-

f6(r)= employé, bediende, ondergeschikte.

I

l

Ah-A1.
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1 ALosxssxxsosRLaxoscs
opMssltlxosx
I
!
l
V
o
l
g
e
n
s
D
i
s
t
,
1
2
2
,
F
r
.
s
p
e
l
l
i
n
g
,
w
a
a
r
)
.
4
F
?
!
H
a
1
A
h
a
.
1
A
c
l
t
!
t
?
c
/
?
'
.
O
!
E
i
!
1
Het,tusschenlv.ah.! gebrujkeli
jk
rnedellett'
usschenw.lè
.
a.!verl
teerd ge-l
a'
ls een uitroep om versellillellde ge-

l

Ah9
.

sclAreven wordt. (?,r. 1Fd5.,1, 2070 1j
i
I(tIndegesehl'evelztaalwordt-4#thans 1
(
1vool-a1 in Vlaam scll België gebezigd, 1
,
l
onder(leninvlootlvanhet,Fransch,ter- 1

.
voelsuitingen, ve
elal i1t een 1itzllten
gx.aafj,te kenneu te gevelj.
Ktrlzaslts zegt er van (te it is een
..
.
verlengingsteeken el1u,lll.dt,in 'tgeheel

wijl i,1 Noord-N
''ederlant
l, veelal llet .
bijnag'
elijkluidende /?f'
tur
ordtgestthreven,waarbij (le as1
.
'
)iratie zeel
-flauw

niet uitgesprol
tel
a.
In p.laatsvan ah!passen eclztervaak
'
.
meer eigenaardig de andere,lliernaast

èopgegeveen tussehenwerpsels.
:

hoorbaar is.')

Al
*ul
*n.EenbusseltJ
'eaiuin.

Hetgewozlew.il1Z..N;niet.gel
aepl Ui.Eenrigtje'
?
fï6n'
.
I
1
l
l s,aniseezïlummelee.mis.puut.
k Alg.in de Znd.volkst.teraandui- j
.

$ Hetmeest,gebruil
telijl
tew.inN.-N.,
ookaangenomen alswetenseh.natm.
Hy
co.
uu.ss
c,tczs
2. JI'
-?W.c.(-Titdr.-l3.
v.
.,l

ongelll.
uikelijk in N.-N.

Jan iseenajltin.

,

Id
ingvaniem.dieniet,it
1tesehrander 1
ofheelemaalniet,naar onzen zin is.
AJ
*usteur.

Fr.w..van alg.gebr.in de Znd.
volkst,.

Itattkwevkev,juyf/
aordoz.(leesj= 2
-). 1

1

In deZnd.volkst.nogsteedsgebrui- I
; Den,akkerllc/
?oz
,
?
zkz'c,
?z.

Akkeren .

Gr,1P(d?.---KclpsRs..
- AJ.owyzs.

1l
kae
li
kin;onbr
inN.
-N.
arentegenbijnageee
lj
ui
k.da
'
l 'PJJittekwikstaartll'
Volksnaam (b.v.teSelàafï
en :akker-.
eb.

*
Akkerm annetj
e, -ke.

f ook in N.-N.is akkermannetjchier-

v
lc
nkzt?tc)vaneenvogeltje,motacillaj
al
ba.
I
i
Akkoord . 7zijhebben akkoord gemaakt.

znd.volkst.

voLoLrARD,
eenv
ol
moklt(,(?2r.
1P
).;LAvRT
Mp
rk
os
kn
ka
ea
lh
54)
.#!

! Zij lïebben t
lyzz akkoord gemaalkt'
, Eelltervondenwijr(Hijhadakkoord
aangegaan,getroden,of:zijzijn over gemaakt)enz-,Kyclzly
clt,Zuédet'
t,1,229,
eengekom en.

aangeh.in llet Gr, lf'#h.,111,30.

Akkoord zï/wt.'
/akkoord (Fà61akkoordj Als gall., J/'
rc d'
accord,opgegevelll Het6:0
1,
:zï?
'?
t.
zij@n,t'akkoord (f6akkoovdtoftotakkoord bijA7
r.G.,1',l21en bij LoMB.,l1/14.
ziln

&r.Wdb-,111,34.---S'
TOETT,n.46/69:
IdAl
:koord zïj'
n.,van rek-eningen,bereke'

-- Acnoordgaan-,64,verkeerd volgens

Daar zijn we zeker mee 16 akkoovd.
Ssvsxs,52.
Mijne lieve zuster en grootvader
waren t'akkoord die te weigeren. Ssoslts,69-

ningen, opgaveu, redeneeringen, enz.

JF#!.zl.N.F.,:,N'oor metietsin- Daarzijn weltetzekermee(o/over)
stemmen, ziell meï iets vereenigen. eenr
n.
Toclzgeeft V. I.
)&'
tzF:zonder aanmer- Mijn lievezusteren Grootvaderwaking,dusalsgoed Ndl.op :(metiets. ren heterovev6:..
:dietf)weigeren.
akkoord gct
z?z,hetel
.meeeenszijn..
'
Vertlervindtmel)laijV.Dz
'
uzs,als

gezegd.Tn overeenstemming zijn met
hetgeen zijbehooren t,
e wezen,metde
waarheid of metdelz regelovereenkomen, juist zijn. Ontleend aaxl de fr.
zegsw. Jf,
rc d'accord, mnl.van t
z
'cct
vd6
9ï.
,
??z,in navolging waarvan men eerst

alg. Ndl., llet elliptisel't gebruik

teakkoord,ttakkoord zeide,envervolgens,

(akkoord!toegestemcl!jttist!)waar-J
'van de schertsende uitbreiding ((ak-I
j

fr.d'accord (vgl.palataan en schrap

metweglating v,
/llA'z.,enl
telakkoord,

lkoord,IJc,
?zPutlett,dtttisjuist,inorde)
K glpslts ;s'
rtls-rrr,n.4:,/
0).
,7
Totakkoordlr
t
lk
?1t
r?t;- brengen
Opgegeven in llet(;r.W't8?
).,111,30, Het t
yt
r?,,
y wordet ; doet
'
t worden ;
Ge zult wel tot akkoord kt
?m6?
1. V.IenbijltulesytsalsvlloralinVlaancl.in ook tot 661z akkoord kt
lmen,,tot 66?h
LoOl,66.
gebruik ez1lliJ
' f).
&1uE alsZnd.
sel
dkkingkomen;maken dat(fvlecpar-

staavt). Vandaar ook nog akkoord be'
vinden,d.i.juistbevinden,akkoordgaan
metïez
?z-,hetmetiem.eenszijn,en ie*
op een akkoordie:ot
?ïc??,een geschilbij.
leggen en zic
'h onderling Aerstaan l'
ltlor

tiienttot66?zakkoord llopzk7?z.

Gij zï# cccoord... wij bsginnen.

van weerskanten ietsttle t,e gevell.)'

Gall.Ltved'
Jccort/,in toepassing op j Destemmingï.
:iltorde(of'
utlinstr'
u..

Coxsc.

muziekinstrumenten,dieges'tkemd
e-I
'
s'
fokn,
plen,l...wig'beginnen.
vanmo
den
lmenteu.
t

stenworden;overdraehtelil

muZikant.a1svertegenwflordigendezi
jn l
1
instrum ent.

D.Ar.,20.-..
-(;?'.lJJ#è.,'
.
II1,34.

1
/

1

.
1

I
I

Akt.Hijmeendeeenaktvanberouw Woordvormen?zà.geslaeltt,alg..inI Hijmeendeeenakte(v.)vallberouw( D.V.,427. l
.
).1$.,52.

teHi
vej
rwze
kken.CLAES,Sieh.Novp,11. Z.-N.naar171.tt?zacte.
ouhem morgenzijnakteensmeebrengen.10.,ï:.,147.
Eenett a,l-f roor notari8 passeeren.

teHi
vejrw
ekken.
j
zou morgen zijzllè'otl/llf
.
zkf:eens

m eebrengen.
Ga.
11. passer u/à a41, ptt'
r devaïtt?zf:- l Eeït notarieele akte, eett akte '
nôt'lr

taire.
Eenen aktvoltrekken.

Gall.accom plir '
ttà'
?,acte.

)
'
I

J

'
-

NaarFr.le.
se'
,o?
'
à#acte.

1
,
voorhettweede bedril.
j,of:voor :I
fdelv,
fï
?t
yt'akte.
i
f
!
j
1

Zieltaudscl
trift.
Zieeigonltandip.

Bijakte,l'
erlegddoorMrX.
Akt-Staan . (Adam staatdaar)in

D .13.,,
52.

1komtaktevoor,naarllet.vb.van 'tFr.,
tindebet.vanltandelitïg ((4r.Wdb ,TTI,
a9;v.ow,-s,opl'etw.t
',fel.

'

Ik heb een ltoor voordentweeden akt
bijgemaakt.SEGERS,237.
Akte. Akteonder8'
Jg6Afhaïbdschmijt.
Eigenhandigeakte.

Dl'nt.,93.

(offezzoverataan '
d
7tzzzleelènotarispassee
r
e
n.
A
'
e
r
l
i
j
d
e
n
,
opmakel.
/
c??,daad '?pc'
r?'b'c/l,f6''n,.
Diet-,38. 1)n ongullst.zin :een daad
.?
ibegaan. ln het (Nt1l.)Burg. '
l
B,
C6li?.

1

1
4

Zie'
vevleggekl.
)
I
(
Ter vermijding v/h ontleendew. Adam staatdaar in alde onbellol-l Zooiezen AVIJbIJJ.v.AIAURIK,Stille

a
ldeonbeholpenheidvaneen,dievoor poseerep,N'ormdecs
cllr.dez9e
uitdr.naar penheidvalàui
er
n
anddievtlor'teerst...tux
h
le
n,
9ch,
.
eèt,p..l2
7
:cZonderdatzij'twist.
'teerst,en zonderkleederen,vööreen D.model,Akt(r
-Pose),
I:#cz? (naast. modelmoet.
ta,
t
aît.
to'
ndzijmiJ'
?,t
?dcï';P.52 :(doautettr
meester moet aktt
gftzt
xz
/t.DE XONT,in zlktofPoseeïfz6l).

AI.Alnteteend,V'
ZRMAND.,57;oolc:

.

alplgfeenkeer.
Alsc/lo/
an6rc?z'
gchoo?
zer.
Al de deur binnenkomen.
Xlde Weide gaan.
211etrate loopen.

Laatonsaldatwegeltjegaan.TAMB.,
41.
DeJ
'Ongensgaan/1den eenenkanten
de meàsjesGlden anderen.STREUVELS,
in F1. d.d.e.h.,1',35.

heeft die typen '
lzftfzr 'fleî.'en'd /mt1d6!ge-

,

F!.d.J.c.7
k,
.,1,332.

l

sehreven),en (
t11 heeft,modelgt
ldftzt
z,
/à
'

l
J

ziger uit Gram s werk.u

!
/
;

Prov.;vgl.Fr.tout4'
,
?
4?zcoap.
.

voor den typisc
l'vervelenden wil
-nrei,

( Opeel
ts, ïztce/
ze
s, eettskt
l
ap8, o?lrer-

VsRca,l50.---V.fl..1,l40.

)wacht.
q,plofy6lïnp,metéé?
'z.
nlag.
Gall.de#!'
t
4,
$c)1plusbeau,volgensI Hoelcngt'rh,
06znp
ooïtl
rçhoeschoonerj. ZieeehteroplletA5
'.meer.

D.V.,460,en D.B.,60.

In O .- en MY.-Vl. wordt al als vz.
gebruiktwaarin andere Znd.gewesten
het vz.langs gehoord wordt : dit ge-

l

Doorde deur binnenltoznen.
Door ofwe1langs de weide gaan.
Overyfz
rlof,langn destra'atloopen.

Gr.11Sdb.. ill, 83. K tTII>bIRS.
V .DALE. Zie()Ok /G'??.#tS.

bruik van alvindtmen dan ooltin de Laten wijdatpad loope'
ttofî'
,
nslaan,.
schrijft. vall particularisten uit gemelde streken.
BROECKAERT, 12, e11 VERc., 150, Dejongensgaan @c.
?
:flelteenen kant X aAz eelbàtI4f geeft eellvoudig eell
vervingen letbelg.alden klvzf,a,
ldien endemeisjesaaîkdenanderen.
betrekkingvan plaatFtekennen ; '
t)cAz
kan,
tdoorlang'
ndcp,,dien V'lnf,hetgeen
ee'
ttktz/tfdrukt.daarentegen eellverwij.

q*
wo

Alaam -A ldaksleven.
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ALGEMEEN NEDERLAND SCH

OPM ERKINGEN

1
Hetdorp breidtalalle kanten uit. echterindemeestegevallennietover-I

uetdorpbreidtziehaauofranalle deringvanzekerpuntuit,b.v.derich

4!den zeekantwashetde gedurige Ndl.

v'
cp,den zeekantdreigdegedurig de sehijnt te bewegen ; laAzg.
: eep,kant

10.,ib.,36.

eenstem t met het,gebruik in het alg. uanten uit.

.

dreiging van den springvloed.10.,ib.,38.

springvloed.

l
1
!
i
l

duidteen strekking in de lengte aan.nl.

6

de richting waarin ietszich (werkelijk
ofschijnbaar)beweegtvolgenseen lijn
die min of meer evenwijdig is aan de

i
l

K om alAvcr.

ting van waaruit iets zich beweegt of

grens van een vlak of van een lichaam .
zje ook kanten langs.
Kom h,ier lc?/g,h',d.ezen kant uit,in j D .B.,89.-- Zie ook alhieren langs.

v.KALXSN,23,wilde alhier doen

vervangen door langn Aïer,doch ook deze1'iehting,dezen weg op.
Ga aldaar.

l

deze verbet.beantwoordtnietaan het
Ga daar ?c,/zgy,dien kant tlit,in die
alg.Ndl.taalgebruik ;vgl.Fr.par ici, riehting,dien weg op.
1
P*r X -

A1apeup,
-alweepen,.

l c(
,,
-,,
ê

nvelendlej. al sch-reiebî
,
tlle, of;j
'woIrndtbdie
'
w-vlr.m vgoel
ksusp
raaik
'
v??l.''jao
l.
dee
nn
oemvo
br
ikt
nj
l'
,c.
o
d(c).

Alzingen't,vrijelied.A.Roosxswcx- p1.v/h tgw.deelw.:bi
j taalparticu-I Alzingeèbd,tArrijelied.

169,.
-A,-s.-As.,2a4.

I
l

laristen vindt men clit gebruik in cle ;

!
l

schrijft.terug.

j
l
Docll later...moest men bekennen, Gebruik van al onder dialeetischen 1
datditnietwezenkon,ten ware hij,al (
j
,Ovl.)invloed.
zich teverdedigen,den manslag begaan
'
j
badde. Tszss--svlJws,J,27a.
f

4?Jeofalle'
t

.

j
1
'
1
j
1
.

j setonderseheidtussellendezebeiuej Alle'nellsellezlzij,ksterfelijk. lAlo
sxussvoo,x.s.,111,128-129.-le doelt op onverschillig welke per-

!uitdr.wordtinZ.-N .alt,evaak tlithet J .'l//6houtisgeen timm erlltlut.

oogverloren,vooralonderinvloedv/h ) z
4!degenoodigden waren aan tafel. sonen ofzaken,aldeop bepaaldeper-

Fr.,waarin toua le8 aan beide uitdrul
k- '
j -4l ltet bout,m oet,weggevoerd wor- !sonen ofzaken.
kingen beantwoordt.
i(lezA.
'

A
4l
2l
I6o
tz
'
o
r6
gr
etnee
wnal
rep
nel
ophemgevestigd. G
al
l.,fo
f'
:
1c6hi
sp
cz
z
I6
is
eaii
enet)
o
o
ge
rhen
e
gd.l D.V.,446.--D.11.,63.
D.
B.
8l
9
,s
jn
tl
de(
z
ed
ué
iv
td
ra
tzg
kk
ng
n.r A
.
4
'l
ll
le
er
tf
'
'
?
zr
on
fw
oma
eto
Np
,
?
zh
.
re
'
em
eng
l
ev
pe
es
lt
.i
x

.

1lletweeuren.

./.

AlleJz
t/
pecdagen.

a
lsgea
ll.tehtfe
bbenbeseil
zuoruawd
:tor
ate.
g'j f(?)znkz'
tdr/ef,
twi,
euurofalletweeuren.
leah,
nres.fo'
,
sleadcvz'
o.
,enz. j
itattderendag.alletweedagen.

Al
leveertien dagen.
I
1 Om deOfalleveertien dagen.
Alle v't..
p,ttfcn kan hijbinnenkomen. j Verkeerd meervoudig gebr. in de 1 All6 oogenblik ofelk oogenblik kan
Znd.volkst.,waarbijinvloed van Fr. llijbinnenkomen.
4 la ztzïsvfe.

4/26ofallett'
t

-

Bijzelfstandiggebruik een moeilijk-

heid van gramm aticalen aard.

'

De lluizen wordezl alle (allemaalj

verkocht.

Dï,
9/.,49.-- Onkr.,92.-.
-ALL.-AB.,

l12-113.- DEN H ERTOG,N .S.,111.

De gevangenen werden allevt (4:116- 128-129,N.T.,1,99,F.T.,43-44en 69.

maalsverlost.
W aar zijn de boeken gebleven?Ik
heb zeallegeborgen.
W ijallen juichten den sprekertoe.
Metonsallen.Dieallen.

Bijalleiser spraak van zaken;met
all6n bedoeltmen personen (de p,dient
hierin als persoonsaanwijzing). In het
spreken en in gemeenzaam schrijven
krijgtallemaalde voorkeur.

Allen (5:ïd:,
)z,relen,eo--ïgcs,6n,. RIJPMA,158,laattoemetofzondergz
kelenjzijn tegen lletvoorstel.
teschrijven :q# ll6(.
)
1)ltebben 'fbeErzijn nogeen tientalexemplaren : loojd(gewoonlijk :A l1em aalhebben
enkele zijn wat beschadigd, aommigo ze'tbeloofd).)
verkleurd, maar alle nog zeer goed
bruikbaar.

Tien candidaten zijn afgewezen : De tusschen haakjes geplaatste zs
eenigeln;sehoten te kortin het reke- wordt dikwijlstoegevoegd om te doen
nen,sommigelnjin de aardrijkskunde uitkomen,daterpersonen bedoeld woren c!?6(s)indeNederlandschetaal.
den,doch,strikt genomen,is dit hier
'tIsalwatechoo'
n 1.

Gall.in deZnd.spreekt.,toutce gv'ïl

't Is zoo pàot?ïal8 hetvtzcr kan.

nietnoodig om dathetvoorop geplaatste

y adeèec'
?
,
f(zieBla aosN,1,4ter).

Daarhebtgedenal.
A laam ,ofalem.Hetzwarealaam.
8zvyzxs,30.
De twee ontdekkers lieten hun alem
vallen.Jos.Joos. 159.

A lbert.
Koning A lbert1.

Album .

5v.candidaten zulksvoldoende aanwijst.

Prov.(Dieste.o.);vgl.Fr.voilà/6lj llaaz
.hebjealles.

f/'
uf.

znd.volkst.;Meyers Gec/t.(1745):

Hetzware gereedaehap.

V.DALE.- l#Yd.6.Uitdv.,l4.

(fAlaem ,21.16-,, werktuig,al wat om
ietsuit t'
e werken gebruiktwort )).

Uitspr.bijna alg. albèèr' in Z.-N.,
naarhetFr.
Naar analogie van Leopold I en
Leopold 11 wordt,vooral in Znd.geschiedenisboeken, de tegenwoordige
koning derBelgen aldus genoem d,ten
onrechte nochtans verm its er geen
Albert.11 in 'tverschietis.

Uitspr.meestal albomlen geslacht

Albert(leesallbovti.
K oning x'
tlèezf.

) ln de gemeenzame verkorting Ber,
wordt de e natuurlijk- niet dof uitge-

Album (leesallbum,deu a;sin (lukbj,

sproken.

KOENEN.

over 't alg. m . in Z.-N., beide naar o.

Alcool, ofclkool.KOnze Pa :zegt

hetFr.
l
Alg.in de Znd.volkst.,naarhet'
Fr. -jlcoholofalkohol(leesallkool
tolj.

dataleoolvoornietsgoed is.SzMoxs,48.
H etgebruik van clkool.CnAxs,SïcAA otr-,20.
Alcoola,brûler.

Alcoolcc-p>eg.
Alcoollsm ,ofalcool*me.

lrcAltfepïrïf- .

Algemeen gebruikelijke vormen in
Z.-N.

Aldaéelijks.
Aldaésleven.

Boss., Uitapr., 70..-- Kt7lpsss.KOSNEN.

Germ.alltâgliclt.
Germ.Alltageleben.

Kamferapiritus.
Altcoholis''me (de eind-: ook uit te

KOENEN.

spreken).

Dlgelï/ka.
.
llcgelï3àdc?èleven.gewoonl6v6n.

MoosTG.,8.
MooxTo.,8. Wijvondenhetgerm.

ook bijCoRN.Hvvosws,Bavthold M egpc,
'n,, 96 : ((het alle-dag lenen ); l34 :
qhetalledag.l.wev,.))

Aléauw -Alleéaar.

ssuolczsusx
Aléauw.
uiléèbre.

26

t
Tosulcsvlxo
l
j Zndvolkst.
t

f acosxssxxsosnsaxsscs
l
Gauw,haa8tig,dpotat/ïfr.

.

3

,alg.indeZlld.spreekt.,ten
1 Fr. w.

opxsswlxosx
j
ss.
, '$,
.sx

Algebra(leesa'
llgobrac,),stelkuvtde. l
ù Boss., Ugt.
l
Rp'
r.,70. KcT'
pI.
'us.

gevolgevan hetfeitdatdewiskunde

jKoEwEx.

hier meestal in 't Fr.wordt onderwe-

'

Zen.

Aléeheel.

'
1
&-a2t4.,17J:(AlgelteelisgeenNd1.

Hscl.geheel,alqeheel.

' Heelisinzonderlleidgebruil
telijk
-inde

w.,en minder nog algeheelheid... De

gewone spreekt.en in delosse sebrijft.

reden waarom men dat w .algeheelgem aakt lzeeft is,naar ik verm oetl,dat

a1s een gem eenzamere vorm dan geh66l.
Deftiger nog klinkt het w .ganhclt.Van

men hetfr.w.toltttrsfïcrdooralgeheel j
vertaald heeft.))

lruk op
? deze twee legt geheelvooralnac

'

de aanweziaheid van alle deelen,galtnclt

op la.,n bJhoorlijken sanaenhana (cfr.

l

Hsxoszus,222).oou zeeraoet
lx(ll. is

'

algelteel-- volkome', gehee-l, dus een

'

ve
rsteruina
van qelteel(cfr. 6'
r. IfW:..
,
KvzplsRs en
Y' v ''

î
l
!

.

oa,,sl. -- Alaeheelheid

dkomt voor in laef Gr. '
v4?
9.e' bijKcT-

Al
éeheelheid. Eene ziel
tte be-

1rsssalsweinigingebruik.
l
Een ziekte in haar gel
teel'in haar Jlrsl
zr
y.,1(9;$e11l75.

Gebrel
tkigeuitdrukking.

handelen in hare algelteelheid.

.vollen omvang behandelezl.

Aléem een,ofwelalgemeenevoor-

zitter,secretaris,secretaresse,enz.?

voor veleVlamingen twijfelachtige

Een algemeen voorzitter,geen alqe-

gevallen.

Hetadjectief,dienendeom eellper.

mee'
tïsefzretaris,iederallemeen agent, soollte kenmerk-en in zijn beroep,be-

zeker algemeelkvertegenwoordiger,van trekking, waardigheid of handelingy

eenalgemeenlandvoogd ;den HeerN., blijft in de schrijftaal nàeestal onvernlgemeektVoorzitter... vanwege A., bogen vtlöreenm .enltv.llersoonsnaam ,

i
.

Algemeen Secretaris....
wanneer dat atlj.wordt voorafgegaan
De algemeekïe voorzitter,deze alge. doorlï
etlidw.cc'
?),zijn (
lntkenzling geen
meene seeretaris,aan den algemeenel
t I of een ancler onbep.bijvoeglijk woord

)

inspecteur vt
tn een verzel
teringmaat- a1sieder,elk,cczùïg.menig,zeker,enook
sellappij..

Algenteene secretaresse.

Aléem eenheid. Dealgemeenlteid

gall.lag/l/z
rt
z/ïf?(
lelapre88e,

der pers.
gemeenheid.die hem zoo goed
... de al
als ignoreerde.J.SABBE, 105.

la g/?z/rtz/ïf/ fïcts.hommes.

Aléeriaan.
Al:eriaansch. AlgeriaaMohe

NaarFr.Algérielt,znw.
xaarFr.algéricn,bnw.

tpijAz,Ftm'
rIqdereen,1V,p.57.

Aléerisch. Een glas Algeriache

pilsner.VoozIedereen,,IV,p.10-

Aléiers.

Degel
keelepers.

J

uranneer geen ellltel bil.voeglig
'
.y: .s-ooy.a

)
voorafgaat.(Zieook B1JIak
îGEN,1,5.)
k

t
I'
JJ.n#..11
55.
t

De groote Aoop,die...of:hetgrtls',het
m eel'etbdeelder pzcAzyc/ty'rt,dat...

Algeriin.
Algeri)'
n8th.

gevormdnaaranalogievanBelgiach,

siberisclte.d.

?giepsj, GxLL.ts:(Algerièo.:Algériev. en
Onkr.,70:(Algerié (somsverkeerd zl.lg6z'
ïi
l (ook Algeril.e of a.
scheiden van Algiers;ditlaatstew. is tot hoofdstad Algiers.
(stad.)m.
)
d
BiJ BaIxTt heet (jla jaezit,tilau :.1lgiers
e
n
a
a
m
va
n
d
e
s
t
a
t
l
(
Al
g
e
r
i
n
'
t
Fr
.
)
,
.
.
heteerstedie van de Fr.kolonie.))
ofAlgerile.
Alhier, en aldaar. Kom allder.Ga
Zie ook bet.w.a,
l.
gall. parïcï,par î4 of par-ci,par-là, Kom hier Jlozgts.Ga daar la.n,g8.

.eg
Algevil
eschreven)wordtnietonder- kolonialebezitting vanF1.
8 0* Algérie t'
sff
J'
t
zf) Alger
ankrijk,heeft R Al9iC%'

sutwr.
reedsdoorgedrongen in de O.-en W vl.
Alhi
Alhier en aldaat., Nv
'ersterkiugell van
e
r
,
a
l
d
a
a
r
,
i
s
e
r
t
o
c
l
z
e
e
n
t
e
v
i
n
d
e
n
j
volkst.
Hi
er:)
0,daarwasertost
làeentevin- l%i6T013.Y&&?''M'Otd01li11Zllivel'Xtll.gel
e
we
es
t.
0n8
Vade
r
l
a
r
nd,
2771920.
j
de
n
.
#
1
jtjrukjcyku (je yjet.vau ij4 dezt)plaats

Heteoneertvan(
tverraderalhierenl
'

y1etgeroepvançverrader)van/,ïo'
- (Stad,gemeente),is(lieplaats;vgl.de

bocheauaar)).o.#-..2:-7-1920.

%eheîbc''hft''-metdeze'?ze?z.
$'c/',e?zltier.
en ((boche ))van dtzcr,ol. hetgeroep menPRI
/7I.9
I((verrader))van den eelten (kant)en
. CK,Fr.,tàp llet,w.roor,:tth.et.?.
milnlteerdeg'
rcV .--('lt'
??
,
t
R,(
1t
qta
t(boche ))van den anderen kant.
litmon.
t
oaar kom teen omciertl.e,een hoofd :ieurle com te par ei,m onsieur e com e

(( Er komt daar een omcierken, een
k
'
op kleinerdan giJ
zelf,en datu ((coehon !))alhieren ((sacrépaysan !9aldaar

'
' 1à'' C'ot*it m onsieur le com t'e en
kleinerdan je zelf,en dat verwil
t.je PRR
veuxtu,en voilà,
((cochon !))vooren f(sacrépaysan !')na.
..
tloor :((h%)/a8gtztzf
d V.DALIc,op hetw.'

verwijt.)V.Lov-,DnreEed,129.

Alhoewel.Coxsc-,Schilder,l8.
Aliénem ent.

l ecczzcdwaaslleid'.
'
t
?t
yz',d6altdere'
?àc,'
).

Alg.inz.-N.,veroaderendinN.-N. Hoewel.ojschoon.
Alg.(onz.,metNdl.uitspr.)inZ.-N.,

ltooilij,lè.?'ichting8liin.
-

naar hetFr.

Alinea.Inltettweedealinea.

Alleen. Een rijwielall6en laten
staan.

Alleenelil
-k .

Aleestalonz.inZ.-N.

l Gr.1P#d
'.

l'
n X--N.isGliglîemetttWelllekend,

doeh m inder gebr.
,

Indetweedeali
nea(r.).

)

Alg.i11deZn(l.volkst.indebet.vall: Eenrijwi
elolî,
beheerllla,
tenstaan. tsonAl
l6geektze==g:z
t;lnzdoenld'ege
sc
hgaeplij(ke
N'an
le
en
l)
rz
se
ol
o
rt
zal
k
er
nzonder dat iem .ereen wakend oog op
houdt.

(van zaken gesprolten).
Alleenliik (verouderend,deftig),c?- Dist.,139.
f(H et Ndl.laschtgeen -ein tusschen
een grondwool'd op -?1en het achter- l6en (gewonevorml.
voegsel -lil'k zooals Znd.dialeeten wel
doen.))

!

Alleenlil
-k . Zi'
In N.-N.bijna verouderd en deftig, Zijllad éénfrankloon,'
lot'hallee'
nin i
l W't
zptf/.,17--- D.13.,58.
J had een frank
loon,doeh alleenliik gedurendedegoede doeh in Z.-N.nog vaak gebruikelijlt, hetgoedeseizoen.
selzoenen.Ssvsx'
s,112.
onder invl. van Fr.seulement, bijw-,
tegenoveraeul,bnw.
s,l79 :((Est-ce que tu saisseuIk'die alleenliik nïel weet wat een Gall.nepast
soz
?
llt
lln,
o'
?zf:pzo'ïqui'
zcaais Ik,die zeljs'
nïefeenb
?weetwat een lemDvsol
ent, weet ge wel Of g6 we6t immere
td'zf'
àztriblxlkal recbtbank iS.
tribnnaalis.Tox'v,195.
8eulemen,tpas c6q'aecestt.?'
(DE REvrz, 208).
nieteeolt
:.)
Xllekaar.
G
r
.
1
P#è.--V.DALE.
'
Gemeenzaam w.(t
àntstaan uit alt6- X!!6M'
JJ!.
gaderj,inN.-N.nietzooalg.alsinZ.-N.
l

Alleluia-A ls.
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Alleluia.

ALGEMEEN NEDERLAND SCH

Degebruikelijkevorm in Z.-N.

Allenéerhand. V. Buogsx-

OPM ERKTNGEN

1 Hallelu/)'
a (0), oou

.
verkort tot
Aclîc!(0.),naaet hetmindergebruike.
lijkealleluia.

Contaminatievanalleng8metlang- -4l?6ng:(#c- ),langzamerha# .

xAUv,89.

zamerhand.

Allenthenen. STszcvlLs,in Fl.

znd.(0.-enW vl.)volkstaal;verou-

d.d.c.h..1,17.

Allerwegen,alom,overal.

Gr.JPtfb.

derd in N.-N.

Allentweéen. V.BUGGSNRAUT,

106.

Allerhande elagTan koopwaren.
BijCozœ:,169,opgegevena1swraak- Allerhandekoopwaren.
Ktulœss :(
fallerltandesoort,hoewel
Allerlel aoortt)
cp.bloemen.
bare belgicismen. Taal cn Stiil Allerleibloemen,ofalle dotzrfcn r@n eig.eenetautologie,wordtindespreek(Tilburg),111,61 (Allerl6isoort'
pl?z bloemen.
taalvaak gebruikt>;qallerleieoxl,8/g,
nolk iseen afte keuren pleonasm e.))

)

aoovten,hoewel eene tautologie,wordt
in gemeenz.st.vaak gebruikt ,).
Ook vermeldt HAsslr-sAcx,II, 153,

l

allerlei aoovt of alag onder de tautolo.

1

:iseheuitdrukkingen,dieqdoorhetge-

l

j

i

Id
j
bo
ru
oi
r
kge
gderwon
et
gte
in
gd)e
znijn
indealgemeenetaal

1
t

j zieookGr.J#W:.,111,187.

.

Alles. Hijzag hetclle,
aniette Overbodiggebr.v/hlidw.:gall.lcj Hijzagallzsniettezwartin.

zwartin.

tout= Ndl.all68,allestezcpzcn,een es

i
t D.V.,445.
j

Van den dagnazijn examen mag hii ander of ltet geheel,alnaar het ver- Vanden dag na zijn examen afmag l
(f.w.een doktertpolsen voelen,tongen band.- Ds Rsvr-,115,vertaalde de hij polsen voelen, tongen keuren....1
:

keuren,pillenschm'bven,receptenafle- uitdr.eenvoudigniet:qDuiouro'
à
killditalles(ofeenenczdcr)mettoelatingt
veren,betlijdendmenschdom inenook aubitaosexamen,4!a!:droitdeptzl/?c'
r derwet.

j

uitde wereld helpen,lt6t011- mettoe- deapoula,dewofgdeazcngz
tfce,dep?'trdlatingderwet.Toxy,ll1.
crire tfce pillulen, des rcc6ffca, enFn
d'aidev l'humanité aov//rcwf: tj entrer j
1
d
anscemondeou bien * en dorfïr, !
1
qven perpzïeàos de la loi.))

t
'
1

j

Hij ltwam al: een wilde binnenge- Een voorb. v/h vaak voorkomend Hijltwam a1s een wilde binnengeloopen en@!1-.
misbruik v.stopwoorden in de Znd. loopen (6n gedroeg zïc: verder al8 zeovolkst.
danig).
'
verkeerde scheiding van hetsamen- W aaruitook bleek,datVan Genech. Di8t.,22.- Onkr.,6l.- RIJPMA,

W aaruitook bleek,datVan Genech-

ten hetall- h4llpebreed had.Slorlzs, gest. bijw.allesbehalre
223.
lniet.

heelemaal ten hetallesbeltalnebreed had.

209.- AndergevaltHijhoudtvanalle8
(zelfst. vnw.), beltalve (voegw-) van

i
I
Allez!

erWtensoep.
Fr.uitroep,alg.in de Znd.volkst.,

Allo!kom !108!vcoruit!loop heon !

naastallo enalla,om aan te sporen of
ietsteverbieden,enz.

Allezins.

Spelfout.

Alleazine.

A llicht. Men zalalichthaverpik-

In W .-VI. gebruikeli
jk voor aldra,

Dehaverzalw6Vragepiktworden.

Znd.volkst. (Fr,allnmettet,na%t

Lueijer,m.

ken.TAMB.,5k.

Allum et, atla- keofallun-ie.

weldra.

Di8t..50.- Onkr.,92.

Alg.Ndl.allicht = gemakkelijk;wel-

licht, misschien.

Fr. allumette-bougie= Ndl. waaluci-

l('
twurldfclsskeofatekle.

Allum eur.

spreekt.

voor1926.
8l.

Lucqep.

Fr. w., gebruikelijk in de Znd. Aaneteker(b.v.sigarenaauteker). l

Almanach. Snxck's Alnnnacà Fr.schrijfwijze.
Alm oes.vsxMxNo,.110;V.Lool,

/8r.- FI.allumette-tiaon= Ndl.wind-

I Almanak.
)

Znd.volkst.,endanookvaak inde

schrijft.;vgl.D.Almo8en en Almose-

Alm oezenier. M. SIBBS, FI. nï6r.

M enschen.177.

Alp.

I

j

Aalmoes.
Aalmoezenier.

l

1 LOMB.,-/14.
l
l

t De vorm almoee werd ool
cgebezigd

1doorR.SCHUTTS(1770)endoorBIIz
oERDzlx (Cfr.Gr.TF#:.,1,22).

:

Znd.volkst.voor:bord aan een l Sehoep(v.),achoep-ofaqhepbord(0.),i D.ClAxs.
waterrad ; Kxz,.:f
(Alpe.AlafgzzlpcAzï bcltollel(v.).
molaecçtwfcro e.:

A ls.Ook au ik hem uitlegde,dat... In Z.-N.nog alg. voor toen, doch
Ook toen ik hem uitlegde,dat...
ALL.-AB.,224(naarhet œ .Wdb.,11:,
Toxy,161.
afgekeurd a1s gall., quand, Ior.
xue lI O een avond
259):(
tIn proza isala,in toepaysing op
Op eenen avond,au ik de lijst eens (deze twee Fr. woorden beteekenen
p
,t
oen ik delilstweer een bepaald tijdstip in het verleden,
* meeroverspeldhad.Towv,163.
tevens al8 en toenj,du tempn gve l6a eensovergespeld had.
niet meer in gebruik, maar voorgoed

In den tijd au de beesten spraken.
Coxsc., Grootmoedc.- FI.Ferf.,83.
In den ouden tijd,au de dieren nog
kondenspreken.Vl.Ferf.,82.

bêtea pcdo.
ïeztf, bij D. V., 629; ook Tn den tijd toen debeesten spraken,
verwerpelijk volgens Diat.,65,D.B., of:in den ti
jd datde dieren nogspre100,en ALL.-AB.,224;in Neerl.,Aug. ken konden.
1921,p. 109, werd dit gebr.een alschuwelijk germ. genoemd. - Ds
Rsora,17l:<Au8ai.quandieluie'
u: I
ezpliq'
t
fd:ve...'
,;174:.'
ys soirçu6/e l
i
eenaiaoncored'épelermalïdfe.:
j
!
l
'

vervangen doorhetsterkeraanwijzende
toen.W aar ala nog met een verleden
tijd verbondenwordt,geefthetnieteen
bepaald tiidstip te kennen,maar wijst
op iets, dat herhaaldeliik voorviel of
placht te geschieden Ale Fzù'kwam.
vond àï/on8 efcede ïn degezellige à,
v1kamer.In d1t laatote gevalkan ock

twanneer gebruikt worden.)
DEN HsnToo,N.T.,II,43(ook N.S..
11 ,85):Al8en wanneerzien opeen zich
berhalend feit,focx op een enkel bijzonder feit ;vgl. : Ala ik wakkev wcrd,

atond ï/
cdadeliik op,en Toen '
Jk wakkev
werd,ntond4
:/
cdadelijkop.- InhetHd.
staatin heteerstegevalwenn en in bet.
tweede als.: - Zie ook ALb.-AB., 228,
en H >nwoplxs,85.

DENHIRTOG,N.S.,II,85(ookN.T.,
II,43) : tIn het Mnl. beeft ala niet
slechts algemeene beteekenis,maar kan

A1s.
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sssolczsxsx

!
1

vosslcuvlxo

l asosxssxxsossswxoscu

opvsuxlxosx

l
1

#

. het op

(
7

een enkel feit'slaan, zoowel in

(hetverledenealsinlaettegenwoordige
l
lA1. ?tï qucyn,. yll-.c ïc o=t yepl. uet is
ldaarom nietzoozeera1seengermanisme,

.

imaarwela1seen archaïsme tebesclloulwen,wanneer dichters in hunne zucht
naar het ongem eene als voor toen, gebruik-en .:
Al8 voor toel'
è kom t geregeld voor in

debijbeltaal,b.v.:AlsJozejzï/'
?
16èz/cderen zag,zoo kc?zt?chiize,GEN.,42,7;
al8 vele dagen verloopen waren,zoo à1'
,c!dendeJodentezcpz6'
?zraad,H AND.,9.23 ;

nietzelden ook bijdiehters,b.v.%la.
ar

'u heugtdertig cczz?/gc'zdoor,dat,als 'tgt9weld .t: 'vluchten deed..., STARING ; en
zelfs weleens in proza op #t! laat8te
dcgckz, als de zctzlpka zoo goed clxv

gemaakt'
t
rcrc'
n,,liethij het spelrecommandeeren dïk'
?
,
pï/lq
s aan,ceAp'
van zïj'
?z
A1serspoken bestqan,zeznogen van
Verkeerd gebruik van de gewone Als er spoken bestaan,(danoj zoo) ondergeachikten ovev, 5. v. MAVRIK,
mij 'nen ezel maken. Vy;RMAXDE:
It>Z, woordorde in plaats van de inversie mogen z6van meeen ezelmaken.
Toen ïk nog jo?tg was,24l. Verder
Van Zon zaligev,5.

in een hoofdzin, voorafgegaan door

neem t als (le plaats in van toen in den

Als'kop geeneschuitstond,ikdanste een bijwoordelijken bijzin met al8
Alsik op geen schuit stond,danste hist.teg.tijd,b.v. lbij
,8taatop,doch.
vanpleizier.Avce
roR,349.
gall.in de constructie,8'ily a des'
rc- fk...,ofwel Stond ik op geen schuit, alsFzïjwildyzrcktz?à,trejthem deverradervenants,ï!.
qpeuven,tjairede'
moA''
d
znâne. '
J/cdanstevan pleizier.
lijke dolk (Cfr. (;,
r.JT'c??.,Klrllayc'
rts en
V.Dz&t.E).

Tot het behoorlijk gebruik van den
nieuwe'?z Vlaam sche?z m eester veropen- (aee.inplaatsvannom .àin bepalingen Vlaamsche meester geopenbaard (o/ vereischten naam valzaldebeschouwing
baard.J.SABBI'
S,68.
van gesteldheid.
doen kennen).
van devolgendevoorbeelden bijdragen:
Florim ond, als eventueelex nachteF.,alseventueelenachtelijkehelper, Hij .
9f6!d6 zïch aan als ct
??
z clown (zich
Hendrik Jvaelput (llad zich)a1s een

Verkeerd gebruik van den naamval

H . W . had zich als een nieuwc

haderook een ijzeren ledikantstaan. aanstelt).Hi)'i8zoooudcl,
s1'
,
k (011(1ben).

lijkea helper,haderook een ijzeren bed

M en beW ndelde Acpà a'ls ccgz kleinen

staan.Levevtslcv.12.

iongen (alsmen een ltleinen jongen behandelt). Als ct?n kleine '
,
l
t)'
n.gc?z(zich
leiden laat) liet #ïj ziclt leïdcn. (Vgl.
DsN Hsavoc, 1S.T.,99, N. T..11,57,

ofN.S.,
.11,109).

zlèseerste onderteekenaa'
r '?1tzg'?zhetGdreg
werd hij op /ùcfstadltuis ontboden..41,
9
eersten onderteekenaar 'œc'rd hem het

antwoord focgezonde??. ('
DSN Hy:nTog,
F.T.,27.N.T.,1,59,en u
V.S.,1,122).
Een '
mtzzzalahij(ereen is)kandatAzzt
lf
doen.Fot
)reen man al8hi
j(ereen is)is
datteveel.Somszegtmen eltllterook wel:
Foor een pza,p-a,ls hem is datccgzkleinlgheid. Ik kan ïemtz.
/àc/ als bem niet laten

wachten. Daarom schrijft melz Voor
cekzman als #e(.
?
,)baron ï.
qdatpe?/,.
l!!cï-

nigheid. /p een '
werkkri'
l
tg als #ct'
n)
t4'
'
d
z)
clzzlmoestgiidubbel'
poo.
rzïchfïg zijvt.
Hiittl
ïîtft
geen '
m'
cz'
,al,
%#cn buvgemee8ter

dat verdriet pzïcf aalè,doett.. Het taalgebruik veroorlooft zicll hier zeltere spe.
ling(DSN H ERTOG,J,
'.7'.,99,-V.T.,TT,
58,en N .xS.,11,l10).
D .V ..623-626. 14.1$.,9.5-96.
In (of ccx) verstand en manieren

zld,
s verstand en manieren heeft hij Verkeerd gebruik v/l)w.aln,in navolging van Fr. comme, vz.=N d1.ïx, ('
œcfv.enm .betrejtjishijzeervooruitveelbijgewonnen'
.
aan,'
Jzzzake,watbetvejt,'
tfïlhetoogpunt gegaan'
Niet alleen als hoeveelheid,m aar ook

vcs,m et#efoog op gall.ila beaucon,p

Niet alleen naar aantal, maar oolt

al&hoedanighoid zijn die museumshet glgn/commeetgzeïfetcommezzètznfêrc' ; naar kunstwaarde zijn die museums
best voorzien.

Als middagmaai dronken de twee
vrouwen kom e.SEvsx's, l38.

Azo'?z seulement comme gvcnfïf/, mais het best voorzien.
tz'tzq
saïnomme q'ualité.
Verkeerd gel)1..van al8 om een (loei. I'
roor hmn m iddagm aal dronken de
beide vrouwen koë e.
4Iitte drukken.

Felix Van Genechten had zijn stu-

Felix Van Genechten had zijne stu-

diën als ingenietlr geëindigd. SEGERS,
225.
Hi.1isgrooter alsik.

diën roor ingenieur voleindigd.
Alg.il1 de Zntl.volkst.; ook in de
Nnd.spreekt.
VORRINX,èf, l44 : ((De eom paratief

krijgtdan'achterzicllingevalvan vergelijking ;b. Jan islangerdan Piet.
Doch in spreektaallloort m en vaak...
langer als.')
HAsssrusAcH,11,48 :(fDan betee-

kent een ongelijkheid... Ofschoon
F1et Woovdenboek erkent,dat het gebruik van ala, evengoed als dat van
dan historiseh te verklaren en zuiver
is,geeft llet aan #cn de voorkeur ;op
grond : lo dat tot hiertoe dap,in de

schrijftaal gebruikt werd en (laar de

oudste rechten heeft; 20 dat' men,
door al8 en dan gelilk te stellen,het

middelwegwerpt om eenjuisteonderschoiding,die van gelijkheid en ongelijkheid,duidelijk uitte drukken.)

Hijisgrooterdattik.

Bxvwsxs,280 (-4!,
s
'.in platts van
dan,bijvergelijkingen,dronggedllrende

de l6e eeuw in de spreektaal, Bloop ge-

durende de 17eeetzw in (
1e schrijpaal,
werd in de 18e eeuw fel be8treden door
H uydecoper en anderen,en was in de

l9e eeuw uit,(le schrijftaal zoowel als
gebannen..))

Sedert eenige jaren gebruikt men
weerdikwijlsalsin plaatsvan dan,na

com paratieven van meerderheid ofminderlaeid en m eer nog na ander, cn#e?'.9
uitgesproken of onderdrukt.))
qKoLLswlzx geefttotregel:Dalbmoet
alleen gebruikt worden, wanneer J,Ls'

reeds in den zin voorkomt. Hij was

grooter als staatsman #c??,ale dichter.

Niet:alsc?,
.
s. Metdien regelschijnt
ool
t HAssy
cLsAcu,1,j130,in testem-

m en.))- Zie ook Gr.W db.,111,246 vlg.

Alsdan-Am btenaar.
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TOELICHTING

Hijzeimealsdathijmorgen zou ko-

Overbodig gebmlik van al.
%.vooral

men.

Alswanneerhijeen briefsehrijft.
Bleek geliikcl,dedood.

ALGEMEEN NEDERLAND SCH

OPMERKINGEN

Hij zeime dathij morgen zou ko-

in de spreekt.

Gr.1Pdi?.- KvlrExs.- V.DArs.-

m en.

1Fcnd.,105.

llscztnec''ofalshijeenbriefschrijft. Alsdatenalswanneerwordtook geBleek gelis
'
kofalededood.
hoord in de gemeenzameNnd.spreekt.

j

j

j

l

i

l

- Geujk au komtvoorin bijbeltaal

c)
ztçwstondz
pogcszijajrcszijneoogen

geujkalaachellen,Hand.9,l8.
zieookhetw.geliik.
Al
aoen (versterking van toen,ge- Gr.JPdè.,111,268. K'
ulrsRs.

Alsdan. Al
edan gebeurde het,dat Evenals dan,nog alg.in de Znd.
de koningen van Frankrijk en van schrijft.metbetrekking tot een be- beurdehet...
Engeland zich bereidden om tegen paald tijdstip in 'tverleden;vgl.het
elkanderte veldetetrekken.CoNsc.
gebruik van Fr.alors.
I
Hetgeluktehem voottzletfcl de stad
A ntwerpen van eene akelige plundering
te redden. Coxsc.

V.DALE.
Alg. Ndl. al8dan (versterking vsn
dcn)= 10op dien tijd (in de toekomst);

l Hetgelukte hem voordien k6eT...
l
F
!

Toen verlietJan DeLaet,aladan nog

20indatgeval.

Toen verliet,.lan De Laet,de8tijds

e
enliberaal,deredactie.P.Fxlosslcq,
Vl.Aelgï?sedert1830,I1,30.

(
nogliberaal,(leredaetie.
j
'

)

i

Alsof.Alsojereenschrikkeli
jkon- Verouderdgebruikv/daanvoegende1 Alaojereenscllr.ongelukvoorge- DtTylzov,62.- Gr.1z
f'
#6.,111,277.dee,25-26.
zooalsin ditgevalnog welgezegdj
ongelukvoorgevallen).
,
wordt).
)
1
gelukvoorgevallen ware.CoNsc.,Sehil- wijs (of v/d voorwaardelijke wijs,)vallen was(of;alswareereen schr, KOENEN,N.'
S'.,97,
!

Alverm annekeln).DeVerdwij- znd.volkst.;vgl.alg.Ndl.alj.

ningderAlvermannekene,titelvan een
dichtwexkdoorL.W.J.LINASRTS.

l Kabouterfmanneties.

,
1

)
!

r

i
I

(
l
L
a
t
e
n
wi
j
(
l
a
a
t
o
n
s
)
ma
a
r
,
f
o
c
/
l
ma
a
r
,
)
Di8t..121.- D.B.,97.
ondertussclten ofinmiddeln??lcceboven t Fr.jaitesfovjovr8cucNdl.doepzccz,ga

A1tlJ
*d.Laatonsaltiidzzlxzboven Gall.montonnfov/ovrs.
gaan.

aan.

'
d
zzt'()
'eqgt
zn,gmaar,gamaavroorf.

Alzx . Alzoo de verbaasde spinael Archai
.
sme,voor:lotoen ;29dewijl Toen de verbaasde Sp.den jonker
den jonkeraanzag.vieldezeonbeschoft, (omdat,-doordat).
,aanzag...
1
Ygen hem uit.Cowsc.
!
Ditgeluktehem niet,alzoo ergeene
Ditgeluktellem niet,dewillofdoov
plaatsopen was.Coxsc.,Schildev,61.
datergeen plaatsopen was.

DVFLOU,61.- (>.Gd6.,111,336.KUIeERS.- V.DAIœ.- In dezebeide
bet. komtalzoo voor in de bijbeltaal
alzoo Aï/ kwam cA?
,ket Avï.
: genaakte,
hoovdeAïjhetgezang,Luc., 15,25;zii
verkondige zeden die het osa vtiet geoor-

!
Am andelnoot.
Am bacht.

t
'
!
5
znd.volkst.
l xz
l-cndc!(v.).
l
Vanouds gebr.in Z.-N.,thans nog W lt
f(e),ambachtsgild,o.
als historische term (te Brusselvindt

toojdiaaan j:nemen ojf:doen.alzoowij
Romeénen cïj.,,ua,
1,d.,l6,aI.
Gv.W'd?.,111,352,
V.DALZ.

K'
t
llrsss.-

m en b.v. op een huis in de Steen-

GM mxs geeft ambacht ook in deze

straat het opschrift :M eernlied6nambacht, MDCCLXXXI); vgl. Fr. mé-

bet.als alg.Ndl.op,waarhijvertaalt
(Corporation de métier (= g%'
V )).

tier.- Reeds a1s verouderd ofonge-I
I

woon in Meyers F8ch.,11110 (1745):I
;Am bqa t,gildt.,

A m blorlx.

,

sommige vlamingen spreken ten

Ambiloriz.

Boss.,Uit8gr.,70.

onrechteuitam biootvieke.

A m bras.ooruszettedusde fanfare znd. volkst., naar Fr. mettve czl. Dorus bvacktdus de fanfare er-a in
OOk in hetMaastrichtsch dial.hoort
leelijk in den ambvan.Crz
Azs,St.-lana- gcsa l'embavraa,cve! embarvaa! faire verleqenhetd.
men ambyas voor vevlegenheid (#t'
g8p,Wienden,34.
Wa(t)'nen ambra8!

de g'6rp,ècvvce.

-

'

-

boogkl., 75).

W ate6> aanstellbrij!wsteendvuktm!
wat een bvaïti!
Gewich.tig doen, zïch aanstellevig ge.

Ambras vcken,.

1dragen,ào'
ude (of kalettfzukfe maken,
ibran'
imakpn.

't Vrouwvolk had bem daar te veel

H()'v
7ostshet vrouwvolk aldaar te

am bras.Crlls,Sich.N ov., 156.

A m brasm aker.

hoogm oedig.

I

znd.volkst.(naast bulagmaker en Druktemaker,'
t/
ïzztfpzcàey,geurmaker,l D . B.,44 :((Ur!fanfaron,un hâ
'bieur,
beachaavmakevb
.,n
aar Fr.fa
aeur4'
e>- opsniider,opscheppez,brn.
ni.
un blagueur,un prétentieux.zen,op*i
barvan.

i
I
)
.
Am btenaar bi1
een ministerie.

1
l
I

8nil@dev, grootsv eker,t:sotzrcr, pochhane,
!pochev, blujjer,zvcl6z',dlo//er,windmaker,
win,dbuil,'
t/pïntfèze/ctnz,zwet8er,enoe8haan,

o.v.,474,schreefononrecho voor:l Ambtenaarbit
'ofaoneenministerie.

geuvmakev.:

V.1)&LE,ophetw.ambtenaar:(
famb-

qniet beambteè6/- ,maar aas een '
mïxïafezïe.> Bij ambtenaar gebruikt
men natuurlijk hetzelfde vz.als bij
beambte (zie verderook ditw.).
'
(

tenaar b'
#'een,depavtementrcp,algemeen
be8tnur,ambtenaarbijeenministerie,;
op hetw.commies,terverklaring hiervan :(ambtenaar aan een ministerie,
b!jdeProvincialegrime,hetbureauder

J

qambtenaarbijdeposterijenentele-

1

I
(
l
j
j

Staten-Generaal,op eeneSeeretarie))en

graphie, bij spoorwegmaatschappijen
enz.,in rang boven klerk ).
KsaMsxs,op hetw.jlutice (Employé de la J'
-,ambtenaar èïj '/pzlnisterie Tan juaitie ).en op het w.ma-

dxc :((Employé à,la M - : am btenaav

è#'dez?
zt
vïw,
c0/'fzeewezen.))
V.GEIZDSAEN :(
tMinietevialbeamtelvj,
m .= am btenaar aan 't m inisterie.))
J. v.M wvm x, Oude ffew.nïtstsen, 92 ;

;hijisvan zijn l9de jaarafalambtenaar biieen der mi
nisteriën.,
3

Anlbtéenoot-Ander.
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1

Am btéene t. Een koopman en

Tosslcswxo

1 asosxssxxsosasAxoscs

Verkeerd gebruik voorcollega (dat

zijn ambtgenoot.

opxsavxosx

l

Eenkoopman en zi
jn beroewgenoot.

Ambtgenoot is (
fiem.,die hetzelfde

een ruimere beteekenis heeft) of ter
vertaling van Fr. collègue, (=Ndl.
collega,ambtgenoot,'
pckgmloo/enz,).

ambtbekleedt(alshijvan wien sprake
is);ook gezegd van artsen,advokaon
enz.)(V.DAru
E).
HsNoluxs,86 f
(Ambtisde betrekking,waartoe men benoemd isöfdoor

)
I

l

i

Am bulantie.

De gewone Znd,scllrijfvorm (naar

deoverheid 6îdoorbevoegtlgezag. ))

.4md
)t4Jt
4p,
c.
e(mv.a),v.lAlïo8pitaal.

analogle van woorden als condoleantie.

covc,
vptln,
dcnfp
.
'
: enz.), ofschoon men
uitspreekt la-èu-lcn-ea (in de Znd.

1

$
llts
t.ew
ordtdieont
verui
igtents
eeke
uit
asn
g,
lv
lo
tc,
di
men
e sd
pr
ng
ie

j

-

doordenband tot,
vaverdoft).
Naar Fr. amidon (VsRc., Etym.
+ 4:.,1,in enkele Znd.gewesten gebr.
(nietb.v.in de omstr.van Diest,al-

Am eldonk.

)

&fïj/ael,v.

V.DALS.- ln deNnd.volkst.zegt
men hiervoorook welatiiaelfKoENzx).
- Het Gr. <d:.en Kvlesss geven

waarmen hoortstes8el,d.i.atilàelj.

ameldonk op als vooralin Z.-Ned.i.g.

Am eldonkbak. Clara* heel voor-

St
éifnelkist; ... op een olld atl
'ijael-i
@

aanop een oudameldonkbakle.M .SABBE,
Vl.A cnt
qchen,,l68.

A

m er.

khtle.

voor:wittestijfsel.

t
i

.

i

Te Diest wordt nog van den amer

Sfeïgo'
r, wezj, kocl, losplaal
,
s (van

gesproken, een herinnering aan de schepen).
vroegere scheepvaart, doch het w.
wordt er hedendaags over 't alg.m et
ham orverward.- KIL.:t(Am er,amer

Dezelfde verwarring als te Dieet
heerscht ook te Aarschot, alwaar de
Amer8traat in Fr. adressen soms verkeerd ale Ru6 ts'
u M arteau wordt opge)geven, ofsehoon de straten van deze

stad,ccfc.'- M eyers Fecà,.(l745)

stad van eentalige naambordjes zijn

(4 Amser, lpzccr,
sftzts/, oever, strandt,
boordt van zee ofte een m eer.n

,

voorzien en straatnam en erdan ook niet
hoeven vertaald te worden,evenmin als
b.v.te M aastriehtofte Am sterdam .

Am erikaansch. De nieuwtoege- ((Denamenvanmaantlen,vanweek- De pag aangekomen Ame4kaau clte
komen amnrikaansthepaarden.Sxvoxs, en feestdagen worden mcf cen,ltoofd- paarden,
37.

DVf.,23.- Onkr.,6.
3.

letter gascllreven ; zoo ook de namen

vantalenendebi)
'
v.nw.c/gclcïd'
pcn

)

almc'
?zrcn,volken,landen,eteden,enz.))

Am iéo.Van4ievillsdeed iletge-

5V.van Spaansclten oorsprong,alg.

Debenedenverdioplngvan d1evilla

ltikvloersdl
enstalsamïgo.Slxoxs,41. in hetZnd.,alsmede in hetBelg.Fr. deed di
ensta!s(of:werd gebruikttot)
(zieBlzzzxosx,1,6).
qrreatantenhnk.

Am ij!

Tt
lsschenw.,nog alg.in Z.-N.,ver-

zfm'
li!(ookweleizn# !)ai!oft
z'
?
z!

ouderdinN.-N.

((Amy !wat slaen is dat !')

Am m alaken.Mi
jnam-olakon,dag Alg.in Z.-N.;veroud.in N.-N.
voor dag, beklast hij.V.Bssas,1,191 KIL.: (Amme-laecken,mappa.>(DeGrootvadert.

Mijn tajell
aken, dag aan dag. be' DUYSER,II,77.- l,
lr.Wdb.-- KcImorsthij.
PERS.- V.DALE.

Meyera Wsch.(1745) (
tAmm6laken,
datbijdeBrabanderszeerin zwang is.

VERc.,Etym.TF(
fè.

De Hollanderszeggen daarvoor Tafellaken.''

l
l
! Uitspr. aldusopgegeven bijKvlrzxs

Fr. woordvorm, niet zelden voor- Amnestie'.
komend in 'tZnd.
'

Am nistie.
A m per.Dieappel,datbierisampsr.

Gr.WWè.- J.DE Dscxzs (161:16664,inzijngedichtCh.
rhtusgekrvll:

;en bij KOENSN.- Volgens ScaAarf,

Nogalg.in deZnd.volkst.;in N.-N. Dieappel, datbier isz'
uyr,wraïtg'of
verouderd en nog alleen bekend in ge- acAcrp (rln an kj.
wesbeli
jke spraak en in diehterlijke

67 ishetamnestielen ook we1amneseto .
Gr. W db.- V.DALE.

taal.

Am phithaater ; op 4e trappen

InZ.-N.veelal-.,naarlletF1'
.

Op de trappen van çtat reusachtip

vin dit?n reusachtig8?z amphitheao r.

amphitheater.

Bocg, 33.

l

A m sterdam .

znd.uitspr.,ni
et.zelden amt8terdam. ' Amsterdam'.

ALru.-As.,49..- Boss.,Uitsgr.,1Q.-

Bij wijze van tegenstelling zegt men

y
A m t.

Am tenaar.

n
atuurlijkwèly
:ik bedoelnietx4-/e/
,
eedam ,maar Rotteryyy .
Daarde b in de uitspr.nietwordt

x4msf.

gehoord,komendezeverkeerdeschrijfwijzen di
kwijlsvoor,tem:eronderin-

Nog op te merken dat de m eervouds-

vorm ambteîtarenmeeraanbeveling verdient dan het weinig gebruikelijke

Ambteaqar.

vloed van de D .spelling,Ame,Sclm -

Am usatie.
Ananas.

I6(r).
Alg.in de Znd.voll
tst.
Znd.uit
zspr.alnanas.

am btenaar8.

t armx k, ontnpanning, otzsgcn,cmc
1bezigheid,@m> 6zn,
6p,
f.
! Anaytas', v.
!
l
I

Anarchie.
Anarchlst.

In Z.-N.isdeuibspr.alg. anaraiie'.
anars)'ïe.vt?.

,

xz
l?
lcrc/èï6' (leesoh=selderpe g).
Anarcltut, (lees cA=seherpe g,

en

Boss-, Uitsm'., 70. - Kulpxns.
x osxsN.

Boss., U%t8F.,53 en (voor den uit.18
gang -ist.
.

i=korteonzuiverei,alsind#).

Ander.DAtis66n ozùlsrpzarmlu- zegs<ljze naarFr. c'e8t v4?1c antre Datisanderethee(t
fcAzkoAedik,dan
wan.V.ELSEX,7.
paive depzcnchce.
theemetklontieaofdanpcA5Kaatiet!
Datisaalsr.
lf/
z:c(a.
ckxjjno)!
znd.volkst.,voor:datishaelwab
Datisanderetabaktdcp,knaster)!
D&t is (:4:
f3r6 pspor (q4#6r saus, of anders,dat is veelbeter.
Dat is andere peen (tfon Leidsche
c4isrek@#68)!
worteu,!
Dat zijn anisr psfotf)f64 gof ander
Dat is andere koek (dt
zn peperneuAhofan (zzcufcnl)!
fep,
)!
Datiqat
uiereko'e!

STOETT,n.1226/1887.- ROBERT,124.

6

's Anderdaaks-Anker.
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Overbodige pleonasmen,vaak voor-

Dat is watlzô#er.:,iettgander8,dat is

komendein de Znd.volkst.

OPMERKINGEN
W elkan naar behooren van een c91#6r

(ojmaakt)een '
tlcrt
schï!;datverandert ver8chilsprake zijn,wanneer te voren

de zaak.
reedsop één verschilisgewezen.
W aar is de re8t,hetcntfcTc of het
orerige?
MTezullen op eenandereen glas drin- Znd.volkst.,voor :op een andere
5Ve zullen ergens c'nzf/c'v een glas
ken.TEIRL.-STIJNS,T,247.
plaats.
drinlten.

S:raarisdeanderze.:f?

De hongerishiernietpijnlijkerdan

Honger is hier niet pijnlijker dan

op e6n ander. 5. R . SNIEI7ERS, K ind
-.#.H elm,l66.

eldera.

Ten antler6.

Meestal in dezen vorm bij Znd.
schrijvers;vgl.ten eer8te,fcn tweede.

Ten anderez
n,.

Ditisbedoeld alseen verlcorting van
fc'zanderenmale(V.DALE:(fe'
?zanderen.

SEvENs,191,l93e.vlg.,schreefeehter

in de tweede plaats,ten tweede 9; zoo

ten anderen.

ook bijKcllalssl.KOENEN daarentegen
geeftop :cten cAz#6z6 ))en gebruikte ook

OndercnWcrctn)?

Vaak eeztmoeilijl
tgevalvoorvelen.l
) svijvonden eronde'
randerchetvol

'

dez
endev
iz
Wo
ord
r
laeri
,i3
On
ror
cm
pde
r1
tl=
ond
ev
re
ak
nd
rn
egd
n.
gen ;

gende...

onder c9z#6r61z= onder andere perso-

Ond6rc'
ndeees zagen wijdaarMarie, nen.

Elza en W illem .

Trt
zkàeenanderenkantmeldtmendat.... NaarFr.d'
tznautrec.
jfé.

l 7
j
'
(csanderezdy.f
.cwordtgemelddat...

o s

. .,64.

.

vgl.

wtzs betvougvbavo

zijde,rcn bevriendeziide.

Daarentegen : van tstr?à anderen àcnf

(=overigens, voor het overige) mag
niet vergeten worden dat...

.1

'sAnderdaaés.F?.Ferf.,26. l Dezeschri
jfwi
jzenzijnalg.inZ.-N.: 's.1.
s#6r6ndaags,dest
zzàtprtl
gzdaaga, Gr.Wdb.,111,416.--Di8t.,23en50.
'sAnderendaaés.Toxv,38.48, inbeideishetbnw.methetznw.aan- ofden'
polg6?z#yAzdag.
Onkr.
,62-63en 93-94: (andev vormt

108, 158.- F!. Ferf., 76.
Handl-,209.--SlMoxs,83.

Boss., eengeschreven, terwijl in de eerste
bovendien de uitgang -c'
zà van den

hier geen samensteliing met dag);
(in N .-N. schrijft znen,en te reeht,

zwakken genitief andeven is wegge-

's anderen tfccgt:,omdatandevverbogen

'sAM erdaags':morgelu.SIMONS,55. vallen.Het aaneenschrijven is waar- ,
8zl.
lèt
/erc'
?
zmorgenn,ofdenflolgéAzt
fcAz wordtgelijkhetbnw.;ditissterk,wanschijnlijk eenonbewustenavolgingvan oclttend.
neer het alleen voor llet nw.komt :

Des anderendaags in de vroegte.L6- Fr. le leudemain.Reeds in de m iddelven8leer,198.
eeuwen schreef m en hier des ander-

D es andeven daag8 in devroegte.

anderszilts;zwak,wanneerhet voorafgegaanisvanhetlidw.vanbepaaldheid:

da6g8 (Cfr.Cowsc.,L.r.F.,voetnoot

(#ce)'stzzzt
ferczàdaag8.Totlletaaneen-

p.195,citaat uitDie czcc/?cn/c Chro-

schrijven van andeven en daag8bestaat

n.
'
ï/cg).

geen reden ;niemand zoueraan denlten
teschrijvendeso'
d
zgyszzàcny,destz'kt8cregàl'nlt'
rgel'
t'g.))

Anderendeels.

Foutieve vorm,(omdatde zwakke
genitief in deze uitdr. niet past.)'

Anderdeel8,ook,doch zelden c?à-

Di
,
8t.,50.- O1kkr.,94.

devsdeeln.

Anders. Eene merkwaardigheid Gall.antrement= veel meer CfAz: Een merk-waardigheid veeltrejjendev
andernfro//ezztfdan...
curiosité autvement /rcppt
zz
nftr qu6...; ofheelwatheîcxgzï//
cer dan...

D.V.,20.- D.B.,60.- V.G.,1,131.

Demoeilijkheidzouandersgrootzijn. 'l
anzJdïeFc
z
tf/féseraitantremeptagt'
r
ande; Demoeilijkheid (zwarigheid)zouf
t
z'
noir, zfgz tranail Aïc/à a'
rcment veelgrooterofheelwatgrooterzijn.
Datisanders verzorgd dan uw werk. soigné.

Dat is veel,heel wat beter verzorgd
dan uw werk.

Anders(ch).Moed,vastberaden- In deznd.volkst.lkomtaltdersals Aloed,vastberadenheid,onverzette- V.DATOE,0p llet' anders ; bn.

heid,onverzet-lijkheiddatzijn and
r- attrib,utiefgebmziktbijv.nw.voorin lijkheid,datzijnheelandevegaven,of (alleenpraedicatief)verschillendinhoe:e
'
8che gaven ! C. Vssscaxsvs, in het de bet.van :in hoedanigheid verschil- 'uitstekender gaven.

danigheden,eigenschappen :onze zeden

tijdschr.Gudrun.Mrt.1923.

ziin cndcr.
g datt d''
,
8 o'
tzer '
ptlortlz
tzder.
:;
met e
slccx kviigt zncgz de ondeltgende

lend,van een anderesoort.

kinderen ltiettzwttf6y.a ).

Andersdenkend. De anders-IljkinTgntZ
.-N.gebruikelijk metbetrek-' Defpolitieke)f6g6nyIK6')er.
:,tegenaan- Di8t.,155.-dD.
B.,58.
otdepojitiek,nl.voorpersonen ders,detegenpartii,deandersgezinden. Alg.Ndl.an.
ersdenkend= een andere

denkenden.

behoorende tot een a'ndere politieke

Parti
i.
.

m eeningtoegedaan op hetgebied van de

p

kerkleerofvan den godsdienst.- -4a-

1
.
l

dersgezipdzegtmenzoowelvanpersonen

,van een anderepolitiek meening alsvan

'Personen van een andere kerkelijke of
l
Iaodsdienstigericl
ating (cfr. v.o.r-s).

!

l

'
1

- scxs-,1,149,meruteevenwelop,dat

'

i
Anderzins.
*f.
Andil

j vaakvoorkomendespelfout.

l Znd.volk-st.,en in dezen vorm m .
vgl.Fr.endive(v.).

Andrinopel.RoxoovenAI
'IGNON, NaarFr.-4î
tdriètople.

Atlas-Leerb.,krt.22 en teltstp.33.

Anéelus. De Angelus.Titel van

A1.inZ.-N.,naarhetFr.

een gedichtvan FR.v/p MTsqHT.
:.
Anést. Hijstreeftermetzichtbaren
angntnaarom zijnelessen vooreerst en

l

T
t Andevszins.
.

10kt
@ïy?ïp,v.

..'

) Adrialkopel.

j ustyxsss,6:.

I

Hetangelus.

Anéstié.Zijn ang8tigstreven.

Anéstiéen.Gegoattocl)nieelders

Verkeerd gebr.van dit werl
tw.in

lstreven.

meer, ne woar ? altgstiqde streng debet.van :ietsop vreesaanjagenden
madame Verpoest. Leveîî8leer, 103. toon zeggen;vgl.D.öllg8tigen.
Anker.Den ankerwerpen.
j1.in deZnd.volkst.,zooalshetwas
in hetM nl.;vgl.ook D .der.4??/c:'
r.
I
l

Dist., 50.---Ottkr-,92.

I

Gebruik
-tindebet.van D.-lykgaf. 1
j Hijstreefter metblijkbareanqst)valligh.
eid (of bezorgheidj naar, zi
jn
llessen in deeersteplaatstedoenlezen.
/
Germ .ângstlich.
I Zijn angstvallig of orerkèauwgezet

-ooraltedoenlezen.

andersdenkend ook welin N .-N.wordt

gebruiktin zakestaatspartijschap.

f'
-erlnn'
ll
,
e'
n..
Hetanl
terwerpen.

AIOORTG.,81.
MOORTG.,81.

zl/dgefïg6w,,voorbeangstigen(=angstig

maken,angst aanjagen),iszelfsweinig
gebruikeli
jk IKtTIPERS.- V.DALE).
ALL--AB.,l3t'
i.- Boss.,Handl.,122
en 221.
4

Anna-Apollo.
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l

Anna.fvtSïAzfAnna'sdc/tcprtzciof Znd. volksspreuk, beteekenende
i?kdeSïz
xtf--4rtwàtysc/l
cpyrlcïzitten.
waarschijnlijkeenoudevrijsterworden,

I
l

Eek
'
tvaatjez'
t
f'
àtrbie'
rziitt.

KtrlraElts.- V.Dale.

weinig kanshebben om nog een m an te

Annekteeren.

krijgen.
Navolging van D.annektierent,door

Anktezeeren, ïnlïjwe/t.

enkele Vlam ingen gebezigd om den

woordvorm meertedoen afwijken van
Fr.annexer.

Annexe.

Fr.w.,vaak voorkomend in deZnd.

Bijkeukevt;bijgebouw,cc?zèou'
tc.

spreekt.

A nnexie van aïtnei
rie.
gdroomen,
G. ROLIN-JACQU>
CMvNS, Voordr. old
Grondw.,1,63.
Annonce. Deannoncen in eengazet.

A unoncenblad.

Gall.annexion.

Van annezaties,of:vallinliivingen
droomen.

Het gewone w. (uitspr. annon8'j x4.
n,no.
?
zc6(uitspr.annon'sojofadverin deZnd.spreekt,;mv.op -a.
tentie.Deannoncesofndvertentie8 (ook
-ï
4l)in een courant.
Al
g.
i
n
Z.
N.
,
na
a
s
t
a
a
v
t
k
o
n
d
i
g
i
ng
.
g
Advertentieblad.
bl

Voor een soort van aankondigingen.
in 't Fr.petite8 t
zp,
aflncee,gebruikte de
Haag8chePo8ttotin 1921evenwelden
naamj kleinec'
ztzzonces aan het'hoofdder
rubr eu ; nadien heette ze die kleine
zoeker8,welke benaming wettelijk ge-

ad,ditlaatstevooralin desehrijft.

deponeerd werd om het recbt tot overnem ing er van te verbieden aan andere
bladen ; verder gebruikt ze nog voortdurend de uitdr.8peciale csnoncen.Een

j
I

a
nderNnd.blad,DeCouvant,spreekt
van Gewone azlthlerfenfïën, van Betrekking--nnnoncen, en van Hnuv- en F6rFt't4z
?zz
r-,K oop-6n Verkooy.Annonoes.

Ansichtskaart.

Germ.Ansiôltt8karte.

Prentlbriejtkaart,(bviejkaartmetee?
z)

Ftz4d.,42.- JPdJ.x4.N.F.,12.
'

8tadngezicht.

Zie ook aanzicht.
D eN ieuweGeïlludfr.stuiveragidavooe

Niimegen 6?zOw trekenbevateenadvertentie waarin m en leest :((Briefkaarten
met gezichten van de stad en om streken.')

Antidateeren.

Minder juist, naar Fr. antidater.

Antedateeveu,vooruitdagteekenen.

Antiéaz-m om .Slstoxs,l31.

Gall.maequecnfï-glz.

Ga8ma8ker,o.

Fr.w.,vaakgebruikelijk indeZnd.

x
'
txfïf
kuccz.

Antiquaire.

spreekt.
Antrasie.

Gdl.21..N. 17., 2.- Krlpslts.

v.DAI-S.

f

Verbasterde woordvorm in de Znd.

Alteratie,ont8teltenis.

volkst'.

Antwerpenares. Zij was eene

NaarFr.'
an6x'
lnz
pczdoïde.

ZijwashettypevaneenAntwerpnehe

echte type van eene A ntwerpenare8 tzit
den burgersstand. SEGERS,60.

Antw oord. Eenantwoord aaneen
brief,aan een vraag.

Ietsvoorantwoord geven,krijgen.

uitden burgerstand.

Gall.rlnoneeti'
anelettre,*u46q'
aes-

Een antwoord op ef
ln brief,op een

tion,.

vraag.

Gall.donner,recevoirpoureépowtde.

Ietstotoften antwoord geven,krijgen.

Voor antwoord op 4lw brief.

Ofschoon het Fr.hiervoor heeft en
.fzèantwoord op uw brief,ter beantrépou e 4,stond de Vlam ing,die zulks woording van uw brief.
sehreef,onderinvloed van hethiervoren
behandeld gall.

.

D.B.,7l.- Ietsandersisnatuurlijk:
een antwoord aan een blad, aan een
correspondent, d. er aan, aan hem
gericht.

D.V.,618.- D.B.,87. - V.GSLDEREx,op hetw.Antwort:czur.4..geben =

ten,totoja1santwoordgeven ),

Foor îettig antwoori
llliefhij handen D.V.,618-61t
),haalde dit aan a1s In plaats'
pt
za teczlfkroozdeazhiefhij KSAMERS,oplletw.po'
uv: (P-toute
en oogen in begeeMtering ten hemel. een navolging v/h Fr.spraakgebruik, llanden en oogen geestdriftig ten he- réponse,alaeenigantwoord,ïnplaatarcx
Coxsc.

po'ttr ftl'tzfe répolue (f!lera l6s main8 et m el.
les ?/6'tzz au cïeî).

'
j
I

te ant?zloordex )).
V.MALSSEN,op hetw .voor :((- alle

lautwoord,statt einer,statt aller Antwort )).
.T.v.MAt
/Rxx,Papieven Kinderen,136:
(t.4!.seenig antwoovd m eesmuilde de pa-

troon )).

CORN. Hvvgsxs, Barthold xl.fcz.l/cn,
3l2 toen de aldus aangesprokene tot
eenigantwoovd m inachtend de schouders
ophaalde p.

Antwoorden twn,een brief,aan
een vraag.

Antwoorden opiem.

Gall.vépondre (à uac lettre, t
i une
question.

Gall.répondretiqn.,doorbijgedacllte

Antwoorden op eell brief,op een

Vgl.ldjantwoorddemett
lc?zvuiut8lag.
D.13.,7len 78.

vraag.

Iem.(dat.)antwoorden.

'
;
#Wxd.,92.

aan répoïtdre tj gc.= antwoorden op
iets.

Apaart. Ik mocht met de W alen Alg.in Z.-N.met langen l-klank; Ik moeht met de svalen apart(of
a- rtopgeleidworden.SlMoxs,40.
vgl.kaarten boovd metFr.carte,bord, ajzonderliik)opgeleid worden.
alsmede Znd.dial.kaav,apaavm etalg.
Ndl.kar,am r.

Datisnietveelas art.
Apollo.

Znd.volkst.

Datie nietveelbiizfmders (leesbiezonderd).
Znd.uitspr.A'pol-lo,naar het Fr. Apolllo.
A pollon.

Boss., Uitsv ., 70.- Kvlrsss.
Koyzxzx.

'
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Gr.Gdè.- KUIPERS.- V.DALE.

Appareil.

Fr. w., voorkomend in de Znd. Apparaat(0.),toe8tel(o.en m.).
Men zegt b.v.:een 8cheerapparaat,
spreekt.
een jotogvaqetoentel.
Appelaar. 13àtwas...ook hetge- In Z.-N.wordtditw.alg.gebruikt, Appelboom (hetgewonewoord),appe- Gr.Wdb.- Kt71rER<.- V.DAT.I.
heim van den appelaar.TEIRTu.-%m
'aNs, ook ingewonetaal,vooralschrijitaal; laar(alleen dichterlijk).
1, 4.

vgl.Fr.pommier.

Appelkok. Fltzweeligeperziken en Prov.,ook bij PAQIJE vermeld a1s
appelkokken.Pall.,125.
volksn.;vgl.KII,..(abrikok,naarhet
Portug. abriooque. Tn andere znd.

Berijpteperzilten en abrikozen.

Beriipt= (van vruchten) met een
Ejn waas,alsmetrijp (bevroren dauw)
bedekt(Fr.velouté).

dialecten hoort men appelekoo8.Beide

vormen zijn ontstaan door volksetymologie.

Appelsien. Naar waar de Appel-

De gewone naam,in 'tAn,
.,van de

eïe?'l'eytgroeien,doorF.TlMMsswlAxs.

Sinaasappel(uitspr.8ielnaa8ap-lj.

bekende vrucllt in Z.-N .;eig. naar
Oudfr.pomme de ksïsc,d.i.pommede
Chine,of naar Lat.malum s'ïgzïcvpz;

Dit w. ontstond uit Sivta's appel=
appel uit China.
OokinN.-N.hoortm en indevolkst.:
appel8ien,appel8ine of appel8ina,v.

vgl.ook D.Apfelsine.

Appelspijs.

Znd.volkst.

Appelmoen.

V.DALS.

Apprensie.Daarisgeen apprenaie

Verbastering van apparentie in de

Daarisgeen aehiin van.

V.DALE.

van.

Znd.volkst.

Apprensiemaken (om te...).
Verbastering van Fr.apprêta=toe- Aan8talten maken (o- le...);neigin,
g
W istMunte ergens zoo'n ongelukkig bereidselen,door verwarring met den toonen (oAp,f:...).
schaap zitten,waarvan de vriiergeen voormelden basterdvorm .
apprentienç.,cn trouwen m aakte.CLAls,
Sich.Nov.,169.

Alg.inZ..N.- Vssc.,A'
f.?
/??
z.11Wè.:
(Aprilvi8clt,m.,vertaalduitFr.poiason

Aprilvisch.

Apvilgvap,wg
lprïlwef'
s,Aprilgekheid.

d'arril, d. i. av ilnch,e '
pï.
:t'A, makreel

het leesboek E6n xïeztz'
trc B'
undel, door

(z.d.w.).Met een woordspeling die

1.HEYIRMANS. Men leester:(
f'tVorig

berustop detweebet.van Fr.maqne-

jaar (l April)haalden de jongens van

reau (1.makreel,2.koppelaar)wordt

school allerlei onaardige grappen uit

het zenden van poisnon,
8 d'crrï! een

met de meisjes,en alswij er inliepen,

zinspeling van denzelfden aard,maar
in niet zoo kieschen vorm . a1s het
zenden van geschenken op den Engelscllen St.-valentine'sdag.))

Apsteun .

Een verhaaltje, getiteld Aprilrisclt
doorNELLIS (vAN KoL),komtvoorin

danriepenze:Av ilninelt!Aprilrhnlt!:

In de Znd.volkst.(Dieet,e.o.)als

Ettergezn,
el.

'p.znw.,naarFr.apo8tume,m .

Araab.
A raabsch. Een Arabnclt spreek-

Gall.Arabe,
v,zproverbearabe.

a'
lrcèïer.
Een Araboeh spreekwoord.

Gebr.vanditw.indebet.A'
allwerk,

SteuntBelgiseh werk.

woord.

Arbeid.SteuntBelgischen arbeid.

bepaald de moeite en de inspanning op

travailbelge,ofwelgerm .belgiseh,
eAr-

het oog heeft,welke bijhetvoortbren-

beit.
I

Zondergebreken isuw arbeid niet.

Gebr. van het w.om één afzonder-

Zonder gebreken is uw werk niet.

lijk gewrocht aan te duiden germ.

krachtsinspanning aan, m aar wordt
m eer van een enkelgewrocht gezegd;
arbeid wordt hiervoor ook gebezigd,
m aar ziet m eer op de voortbrengselen
van de geesteswerkzaam lleid en den

T

A rbeidsam bt.

Gall.reprendrelef'
rcrt
dïk.

gen wordt aangewend, laat wevk dit
m eer in het midden. D aarom spreekt
m en alleen van zwaren arbeid,doch van
zwaar en lichtwerk.))-- Zie ook PLVIM,
Syn.,n.219.
MOORTG., 82.
HENDRIKS, 88

(( '
F67k duidt ook het resultaat der

Arbdt.

Den arbeid hernemen.

HENDRIKS,88 :(Terwijlarbeid meer

loonende bezigheid in 't alg.: gall.le

I Denarbeid (ojhetwerk)hetvatten.

(sic)vlijt.)
Diet.,100.--D.57.,84.--D.B.,38.--

I

v g ., 1,130.zie ook hernemen en werk.

Germ . Amt=kantoor, Arbeit8amt,
tervertaling van Fr.ojjicedutrarail.

fyuz6tz'
?
zvoorarbeidszaken.

AldusGALLAS,op hetw.ojjice.
4rè6ï#,
:èe'
?
2r.
s= Fr.boursedtftrarail.

In I'Pcnd., 47,werd ter verbetering opgegeven avbeidebeur8, doch ten onrechte. ScHR.,1,82-83, en II,47-49,
poogdearbeidnambtte verdedigen.

Arbeidzaam .

Znd. uitspr. arlbeidzaam ; vgl. D.

Arbeidlzaam.

arlbeitsam .

Boss., Uit8gr., 67.

Kl/lrERs.

KoEXEN.
Vgl.eehter ScaAR1>#:, 67 : -zaam
öywmcrkes, opmérkzaam, opmérkzaam -

heid;doch ook dikwijls :ôpmerkzaam,
opmerkzaamheid.')

Archi-. De arehi-dwaze leugen,

In Z.-N.wordt nietzelden gebruik

Uiter8t,buitengewoon.Deaart8domme

waaraan géén ernstig mensch in Vlaan. gemaakt van het Fr. voorvoegsel leugen...
derengeloofzou kunnen hechten.1Jz=R- arehi-,dat in die taalzeerproductiefis
GALM,in Dexsfchelde,13.12-1926.
m etdebet.van:ï?zden Atyog.sf6sgraad,
b.v.archibae= bête tz'
?z delà detout.

Archief.
De lrchï6rea van een gemeente,van
een vereeniging,enz.

InZ.-N.isdeuitspr.meestalarsiiej'.
Ga.
ll.,lescrc/tïree,vooréén verzame-

drchïg//tch=scherpeg).
H6t@rch1'
e/ van een gemeente,van

ling van gesehreven stukken, oor- een vereeniging,enz.
konden, akten, bescheiden, registers,
enz.

Boss.,UitnF .,53.- Koswsx.
D.V.,396.- B.D.,53. VlRc.,
inFî.d.d.6.lt.,1,241.- ALL.-AB.,141.
Ndl.lrchïetl6x= m eer dan één verzameling.

Kvllœssgeeftooka'
rcldejopindebet.
van archiej8t'
ukenzegthierbij:(vgl.Fr.
archives p.

Archipel-Arm tierik.

'
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Archipel.

Znd.uitspr.arsjiepel',naarl'etFr.

ALGEMEEN N EDERLANDSCH

OPAIERKINGEN

l Avtchipel(c&,= scllerpeg).
I
l

KOENSN ; nochtans volgens ScaAsr:,

(

of ook a1s8?'.

Alleen deze uitspr.bij Kvllayctts en

67:arlchipel,en ook archipel';Boss.,

l
i

&rchivist.

NaàrFr.archikt
iste,metbehoud van

A

l

rp
-yfspr.,53:a'
rlcltipel,(jec/zalsst
?herpeg

Arehiralri8 (c#=scllerpe g).

lloss., Uitspr.,53.-- Kulpyclts.

de uitspr.er van.

Ardeensche beek. H.Rlvlàus,

Dialectischevorm van hetbedoelde

Aanaoh.Leerb.,I1, 139.

Ardettsche(ofx
4rderpnerlbeek.

bnw .:in enkelegewesten zegt men nl.

4rdcz
n,
eta)voorArdeltnen.

x

Arduintsteen).

Ditznw.,alg.in Z.-N.,uit Ofra. Hardnteen,alsstofzl.'
p.(ook wel0.), Term.,p.vl:(Ioierpedetaille.Hard-

pierredeord,
un (VzRc.,Etym.G#5.), geen mv.; als voorwerpsn. v,.,mv. steen,arduinsteen ).- Overigenswor-

wordt bijVERc.,Taalk.,51.vermeld -ell.

den arduin,o.,en arduinsteen,o.als

a1sbehoorellde tot hetVl.taalgebruik.

stofn.en m .a1svoorwerpsn.,opgegeven

(
1

a1s alg.Ndl.bij Kulrass,KOENEN en
oou bij v.owzus,alwaarmen evenwel
leest:(gewoonlijlthardnteen genoemd.)

Arduin, en zerk.TONY,79.

Bnw.,alg.iz1 Z.-N .

Arend.Hijisgeen arend.

Gall.c6n'estptu '
tflzaigle,

Hijisgeen hoogvlieger,geenovevvlie- STOETT,n.- /1502.- SCHVTT>T,27.
ger,geen grootNchf,llijtimmertniet - VIERHOVT,33.

Frans iseen arend.

Frtzàlfoï'g68tN,?Zaigl6.

hoog.
Fransis een bolleboo8.

Aréeloosheid.

Hard8teenen zerk.

Znd.uitspr.artgelooslteid,d.i.met

Argeloonlheid.

denzelfden klemtoon als in arlgBloos.

Aréentina.Morgenvroegvertrekt

Scl.
xkltz,yi.6:.
- KvlI>Elts.- Kol
cxlx.

Degewonevorm indeZnd.schrijft. Morgen vroeg vertrekt hij naar

Denaam A'
rgentiïtié(leesg=g)komt

hijnaarArgentina.0.BUYSSE,M oeder. (ons volk spreektgewoonlijk van den Argentinié.
Argentine,naarlletFr.);in deuitspr.

voor bij KOENEN,GALIUAS,HERCXENRATH,enz.,ook bijJ.J.TEN HAvE,Voll.

g=zj.- InhetSpaansch,detaalvan j

Sehool-atl
as;hetisook(lemeestgebrui-

hetland zelf,isde naam ook Argen- '
!

kelijke in N.-N. Daarentegen gebruikt

tina.

Bos'Schoolatlas den vorm Argentina.

i

BijWlxx leestmen op dekaartvan
Z.-Am .:Argentinié;in den tekst,p.80 :

r

(A rgen tijn sch e R epu b1iek,
Argentilla ofArgentinië.))

Aristocratie.

Znd. uitspr. gewoonli
jk ariesto.
kralnie(zelfsarée8tokraolagt, in over-

az
lrïf
sfoczwfïe'(leestie=sieojtsie).

ScH:
A11I>
#;,l08;- Boss.,Uit8pr.,69.
- Kvlpsss.- KOENEN.

eenstem ming m etarintocraat'en ari8tocraltuclt.

Toch zeggen ookvelen in N .-N .arisfokzccl/eï6.

Ark* Aan de eersteark stonden de Znd.volkst.,naarFr.crc (d6t'
t
-iom- Eerepoort,eere- of praalboog,zege- Ndl.ark of arke= 10 Noachs vaarlaen allemaalte waehten.CruAEs, pAe).
poovtof -boog,fdom/pmorlof -boog. tuig ;20dearkdesverbonds,kistwaarin

m ensc

st.lansrrienden,5.
*

de tafelen der Mozaïsche wet werdez:
bewaard.

I

Arleki)
*n . .
&vcToR,99.

NaarFr.arleq'
uin;in deZnd.volkst.

Har/lekiip,
.

Volgens D.V.,519,.en D.B.,74,

lk ben arm aaî
k,boeken.

.
is de uitspr. gewoonl
ilkarlakengt.

Arm . Ikbenarm ï,zboeken.

j

een gall.,par
urree'
ttfïp?ret:.

l

(arm in tijdelijkezegeningen,BEs'
l's

,

i
Arm . Arm aan arm :toen gingen zij

(aangeIa.bijosvmsssw Ts.w zxxss,
In Z.N .hoortmen arm aan arm en

Arm 1
,.
'
ltarm.

a
rmaanarmhuiswaarts,Vr.COURTM.,joo
nk
rec
al
r
lm
teï
ala
znarh
m.
ierV
lnITaSf,243,keurtten
Gp clbenk,83.

op hetw.ïzà).)- Zie ook rilk.
Blijkbaarde meestgebruikelijke uit-

dr.inN.-N.,aldusb.v.bijToPNAEFF.:
((Rissen schoolkinderen,arm in arm . ))

.

X

Inzulkgevalisaanookhetgewonevz.
scyrs.,1,374,teekende nochtans aan

En luide klappend en zingend,arm
pau.,95(Doch ook :Zijwan- !

(BR.enV.H.,Ndl.Leeab.,78).
KvlrsRs, op het w.aaît, 13,geeft

le
zlW'
armd'
tlarm.Pall.,90).

e
chtt
r
artmw.tzc
za:rm
,h
n
daa
an
hav
de
));o
ep
n:
opc
he
az
rm
((ar
ma
ïa
rm,

tlel

j
I

)

zoodatde een den arm om dien van een
ander btligt.))

l

g
J

ë

f
ren.

Iem.den,arlngeN

Vgl.ook nog l
tij wandelt'
vaak met
zilnkzàcz
laycaandenarm (v.oayu
s,apm I);

1

, volgens D.V.,448,en D .B.,63,een

ziiuepaan#6sarmvanftf
gz:xman(KuIIem .een arm geveza.

PsRs,arm l).

v.oasyc,op ljet w.arm :((iem.een

I
!gall.,donnerlebra8t
l,qn.
i

)
I
j

a
rm(
yores,aanbieden,,iem.atndenarm
nemen Om hem 60 geleiden Of Ook we1

l

t

om zich doorllem telaten geleiden

l

en op hetw.geven:(iem.e6zà(#os)arm

f
1

)
f

j

gfenen
,totsteun,ofomhemtegeleiden,
ieh doorheln te laten geleiclen ))
o Kzvlrsas,op llet w.arm :((ee,ttedame
.

j

(/6,1 aaubiedeu, gctles, haar geleiden
en gelegenbeid geven op den arm te
steunen )).

Ziehd6narm breken.
De buiten heeftarm,e'n > kort.

A rm tleril.Dat ziet er t
vzzllïerl;
uit.

Gall.secldder le èz'tza:.

Een arm breken.

Alleen onderden invloed v/h Fr.,la

Hetplattelandkomtltandentekort,

Zieook Gr.JFéè.,111,652.
o . Ar.,448.- p.s.,6a.

clplm gne manqued6 èr- ,zalmen zich of )heeft gebrek aan voldoende werk.
aldusuitdm kken :het Ndl.zou arm en kvaclden.
in deze :g. bet. niet gebruiken voor
arb6id6r8,daarditw.,wanneererspraak
is van menschen,zou kunnen opgevat
worden indebet.van armeve'
/leclœn.

Alg.in Z.-X*

it er armzalig,cr-oecïg of

6llDa
6ndtigzueit.

V.DALE.

Arm vol-A sschepoetster.
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A rm vol.Twee armvollen hooi,ofweltwee crz)16s 1,01hooi?

In hetdial.van Dieste.o.ishetw.

ALGEM EEN NED ERLANDSCH

Tweearmvollen hool.

OPM ERK IN GEN

VolgensHAsssLsAcn,1,148,t
(vindt

verbasterd tot ellerer,door metathese

m en,doch zelden,voorbeelden a1s :H 6t

uit 6r(z6)r6!,d.i.evmrol;het mv.is

kwaad komtop,stoemetarmrollenes gaat

dan ellever.n.

weg met hcpdrollcvz. Zegt m en : m d

Gr. Gdb.:( in het mv.zegt men
armen wol,en minder juist tzg-llolles.
Zooveelalsmen in zijne armen kan
dragen )
,.Alsmv.geeftKvllœasalleen
op :armnollen,enhijverklaartbetw.:
armnol:(zooveelalsmen op den om-

arlnen t'
ol,metF
zc
zntft
,'zrol,dan wijzigt
men de beteel
tenis eenigszins. Wr?Azvollen zijn verschillende hoeveelheden
iedergelijk aan wateen persoon in de
armen kandragen ;metarmenr0J= é6n
hoeveelheid,ten minsteletterlijk opge-

gebogen arm kan dragen p.57.DArus :
f(Armvol,rn.zooveelmen in één arm

vat.))

kan dragen :een tïrmt/olhooi(vgl.twee
armenvolhoof))).K OZNEN :(fArm /vol,
m .arm en vol :een - hooi,/-66armen
ro!hooi,een - hout,een - boeken )).

W ijverstaan eehteronder6x avm-

rol zooveela1s een persoon in de beide
armen kan dragen, dus evenveel als

twe6armen rol:hiib.
eejtdef*66armen
volA/oïz
cz
shijdraagteen armvolhooi;
dit laatste zou zelfs nog minder kun-

nen zijn,b.v.ingeval de drager de

armen niet,naar elkaar toe uitstrekt.
A1s mv.van armvolkomt dus alleen
armrollen in aanmerking,zooals overigens H AsssraBAcn het opvat.

Aroom .Uw naam is zoet gelijk de

'
W oordvorm en m.gebruik naarFr.

aroom der vroege bloem en.C.EsxErus, arome,m .

Aroma,o.; ...zooals de gen,
r der

vroege bloem en.

inKeurle88en,IX,128.

'1paradijs-croopz der vruehten. (Cfr.
Regenboogkl.,236.)

Arrêt. Detimmerman slaat eenen Fr.w.,vaal
tvoorkomentlin deZnd. De timmerman slaat een houvast
arrLtizldeplank.
volkst.
(0.)in deplank.
Doarrêtvoorhettandrad.
Depal(m.)voorhettandrad(palradl.
Ik had* geenen arrêtonderweg.

1ISc?z#.,XXV.

Iklladgeenoponthoudonderweg.

Dearrêtvan den tram.

Arrivist.

In Het Lied wcA? fn8ulinde,door G.

JoxcxBLoET,kom tvoor:qH etgeurtin

j Alg.in Z.-N .,naarFr.arriri8te.
I

De haltofhalte(v.)van detram,de
trttmh/
zl/tc).
Eerzuchtige;baantiesiager;promotie.j ln N.-N.gebruilkt,men lliervoor ook
iager.
I8tveber,naar het D.- V.DaI,
s geeft
op : qutrririnme,o.,het streven à tout
prix om vooruit te kom en.))

Arthur.

Znd.uitspr.avtuuv' of artuulwr.

Artikel. Wij hebben dien artikel
Alle ar
'tikelevoorrookers.

x'
Irf/
z'
tzr(leesarltur,de .
t
4a1sin dur?c4).
Nvijhebben datartikelniet.

KUIPERS.- KOENEN.

AT.in de Znd.volkst.
Meervoudsvorm op -a,in Z.-N.meer Alleavtikelen (ofbenoodigdhedenj.
5Velkenthetalg.Ndl.denmeervoudsgebruiltelijk dan dieop -cn.
voorrookers.
vorm artikel8,doch i
n de bet.van lt
anDank aan onze nipuwe avtikelsgaan
Dank zijonzenieuweartikelen... delsartikel,handelswaarislletmv.altijd

niet.

de zaken thansgoed.SEglas,244.

Artllleur.

Asch.Een stad ïrtasch leggen.

Asch isverbrand hout.

Aaselte ligttegen .&rz
tzts,:el.

(l'vtikelen.

Fr.w.van gewoon gebr.in Z.-N.

D.B., 62,hield de weglating v/h

Vgl. Ndl. cavalerist (tegenover Fr.
cavalier) en injanterist (tegenover Fr.
janta88in).
Eenstadind6asch ofï?zasch leggen. V.DALE,Op hetw.a8ch :(
fde8tad

Zegswijzen,die men in Z.-N.toe-

Asel)isverbrande turj.

lidw .na In ten onrechte voor een gall.

voegt aan iem .,die allerlei onderstel-

Artilleriat.

ligtin de cach ; - eene 8tad in de csch
leggen,haarverbranden ));en op hetw.
leggen :(((lestad ï,zt'esch leggen,haar geheelverbranclen.))
Ktzlpycss, op het w. aselt ((ï?zliggen ));en op laetw.leggen :((eevte ntad
60,de asclt- ,verbranden.).
GALLAS,op het w.a8clt:((foz- dcggen :Mettre -,rédtzire en eendres,incendier.J?z- liggeît:Etre en eendres.tt

Aanekzligtçx Dvente.

Gr.1P#&.,111,262.- STOETT,n.78/

l14.- ROBERT,245 en 495. - VIER-

lingen uitspreekt, beginnende met Alsde/
16-63tïyt)wc/f,Itebben 1t,o(:12:- xov'
r,1.
Jd=als(DECocx,6).
maal een blauwe (dlcoplavfa (op), of In Zuid-Afrika hoortmen a8ï,
:'
verook :ziinqllepzwgeche,ldood.
èzcAldc hout,lletgeen dus overeenkomt
met de Vl. zegswijze. Neerlandia,
Sept.1913(Afrikanummer),p.213.
Asem .Zijn zwaar hijgende aaem. Znd.
volkst.;reedsin hetMnl.aesnem, .
4#cpz.
Oolthiervoor zijn in N.-N.aeem en
CsAzs,Siclt.Nov.,lll.
naastadem (VxRc.,Etym.I#Wè.).
a8etnen. alledaagsclle en gemeenzame
A sem en.
Ademen.
woorden.

AsPer:ie.Zijdiendeeerstkervel-

Gewoneschrijfv.inZ..N.

soep metaspergièn.#cl!.,l4.

Assche.Zij zet een potteken met

De oudere woordvorm,nog steeds

water in de heete assche.Cowsc.,Groot- gebr.in de Znd.volkst.

moeder,6,
Asschepoetster.Mr.H.ozHoow,
in FI.Belgièeetferf1830,V,275.

Asperge(leesg=zj)
'.Zijdiendeeerst
kervelsoep metaaperges op.

Fout,vaak voorkomendenietalleen
in Z.-,maarook inN .-N .

Zij zet een potje met water in de
heeteaach.

A88chepoester.

11-0
,t
/.c.Uidr.,16.- IndeNnd.volkst.
vaak sperzie.

In 'talg.Ndl.komt de vorm assehe
tgw.nog alleen voor in verheven taal :

zijnea88cher'
t
zylcï?znrede.
Ditw.bet.oorspronkelijk :(iem.,die
aan den haard zittende in de asch ligt

tepoesten ofte blazen )(KuIPERs,die
hetin deze eerste bet..a1sgem .sl.op-

geeftl.
Alsnaam voordehoofdpersoonin

hetsprooltjevan MoederdeGans,ishet
4*

Assissenhof-Auto.
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1
l

Assisenhof. Hetasni8enltoj had

ALGEMEENxEoERLAxoscH 1
l

l

1
-

opxsaluxgsx

jw
.p.endushadheteig.moetenwezen
A88chepoe8t8ter,doch het gebr.beeft er

I

nu eenm aalanders over beschikt,waar-

f
!

sellijnlijk omdatmen lletw.aanvanlcelijkalseenA4.znw.heeftgevoeld (Aldus
zegt men in Z.-N.ge ziit prf
3cïc.
v '4cs
assepoe8tev,zooweltotmeisjealstoteen
jongen).

aauea, r6cAf5c,
Alg.in Z.-N. Fr.courd'assisen,1
1 Hoj zw/zla
n,knan g6- enHo
venvanassisesheeftmeninBelgië
1zworenen,?z
//afr(r//c&jl gevecktsltoj.
in Frankrijk,doch nietin N.-N.

hem, wegens moord, tot levenslangen vertaald meteen samenstelling.
dwangarbeid verwezen.t
Tt
às.Joos,64.

j

GALLAS,op het'w.renroyer:(- aux

!
1

a88i8e8.Naar'thofvanassisen verwijzen. Bij SsavAAs os BsvvN,Pract.
Enoycl.,leest men :((a8si8en,zittingen

1

dererr
me
veocu
ht
db
sv
ao
nr
kmopge
zw
ohoor
renetn.
D-eN.
ze
,z
be
in)
N.
-

ecllter totde zeldzaamheden.

A ssocié.

Alg.in de Znd.spreekt.,minderge-

Vennoot,compagnon.

ù

bruikelijkinN.-N.

l

d.volkst.;hetw.isookvermeldin Deeentdientomhopencichoreitej

Ast.Dea8tdientom hoppeen ellico- Zn.
reien tedrogen.TAMB.,39.
M eilers ICdc,
A.(1745).Fr.La touraille drogen.
aerttl8écher16ltoublon etle:chïcor/ea.

Astranti:. Hetmansvolkwaste

Znd.volkst.

Asturiën.

Gall.leszldfvrïee,naam v/eSpaan- Anturiè.

a8trantig. CruAEs, Sich. Nor., 156.

Athentaleum . Het Athenaeum

wcs Gent.

Hetmantslvolk was te a8trant,te

brutaal.
'

l pist.,34.

scheprovincie.

Hetgebruikvanlletvz.'
?
/tzAzteraan- HetAthenlaleum f6Gent.

Men zegtnu wèldegepztl
caf8t
:c/tolea

duidingvan deplaats waar een gebouw

va 0, Anttwerven, omdat die scholen
'

ofeen inrichting gelegen ofgevestigd
is,waarbijnietbedoeld kan zijn zeals

werkelijk-aan de genoemdestad behooren.Verderisgebruikelijk :lteteftzdhlzïd

men werd door D.V., 488.497 (vgl.
D. B., 69),afgekeurd als een gall.,
l'dfAësJ:d6Gand.

of fe Ozjord, de dom '
paAz of f6
Kenlen,hetklooster 1?a1 of t: Monreale.Enaltooszegtmen de abdii '
paA1

llet eigendom van de gemeente te noe-

1ha 0, of te Bru88el,de'
tzzàït,erq
sïfcïf '
pa n

Egmond,die 'va ?z Averbode,enz.

H .Roumen, leeraar bii het Kon. Verkeerd gebr.v/h vz.bii,doordat H.R.,leeraaraan het Kon.Ath.te W èlzegtmen leeraar bi)'hetmdb.
Athenaeum van Antwerpen.
aan in dit gevalten onrechte alseen Antwerpen.
onderwép, doch leeraar aagz een,
gall.werd bogchouwd.

Leerboek van Aardrijkskunde, ten

school, aaAz e6n ïxrïc/zfïxg van onder-

Dubbele meervoudsuitgang.

'
t/ï/:@
Toch vindtmen bijVORRINK,1,l31:

Leerboek der Aardri
jkskuxde, ten

gebruike derM iddelbareScholen en der

gebruikederM db Scholenenderlagere ((gym nasium - gymnania- gp-ncdïl'e

lagere klassen van Athenea'
a en Colle-

klassenvan.4fostclevpu (ofAtltenaeaj en gymnasiuma;centrum - nentra -

gies, door Jossrs HALXIN, vertaald
door EltxEs'
r VlAExs.
.

en Colleges.

Athénée.Naar den cf/tézàée gaan.

centrabnencevttrum8.))

Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.(Zie Naa'
rbetcfhent
.lle/u- (inN.-N.:naar .4jhcxt(zlcv?n,
azijn ernietmeerin N.Bxa Aosx,1,7.)
h6tfp-nct
dtzAn'lgaan.
N.;met onze atltenfajenm8 komen tegenwoordig aldaar de gymnasiuma,en

Atlantische O ceaan.

Znd.uitspr.alg. atlantielsa, naar

ookweldelyclateumn,nagenoegovereen.
Boss., Uitnpv., 70.- Kvlplss.-

Atlantçnehe(leescfion/fï>e)Oceaan.

Fr.Atlantique.

jK oswsx.

Attentie.Doegeenattentie!

Gall.n6jaites2?0.
:attention.

Letdaor'
nïefop;gav,
lz
ggang!

Aubettte). Verkrijgbaar in alle

Fr.w.,alg.inZ.-N.(uitspr.o-betl).

lctlz
?rcnfellàïot
gà,v.

Spelfout, naar de Fr. benaming

Oudenaarde.

t

aubetten.

Audenaarde.

ooj.,27.- oytkr.,v().

Audenarde.

Auer-bek. (Hij) trok het nacltt- IndeZnd.volkst.hoortmen alg.het Auerbrander,gloeïàölze
gèrcntfee,fgae).
lichtketentje van den A'
uer-bek omlaag. Fr.beo yluet.- Fr.lc chaznettede la gloeil%clttbrander.Hijtrok hetkettinkie
Zcr6Al
.
9lf'
6r,238.

zieook bec.1uor.

1)6ille%&86d'
?
z b6eXNd'isin den aangeh. '
pcn den gzcchft'en dlgllvcndervan het

zinletterlijkvertaald.
(gG8tglo6il%'htneer.
d.uitspr.vandezen jongensnaam: A'
ttgl
At(leesou'guu8ti.
sîjverkorting, gemeenzaam G'
Zn
uue,
o-gulut',naarhetFr.
verkleinw.G'
uunje.
zevorm,in 'tLat.(legenitiefvan Den 24sten Augus'tus(leesAu=ou, Jyuyjg., a3:. uitspr.:Kvllassà,
ut4, A'tDe
soAuéus
ss,4; ti. Den 24st*n Augl
glJ,
8t1
x8,kwam i11Z.-N.in gebruik, '
t4a1Sin b- j.
xoswsx,en DExHsRToG,N .T.,II,238.
760soldaten,died6n 10Xvguefï1792 naar analogie van Januari,Febrvcrï,
(0/)10A'
ug-t'
ue,ofwel:d6n 10#en
Men zegt tien Auguatus, op ti6>

Auéustte).

verm oord werden, 10., 62;

in Agggusti1864,1p.,115.

en vooral van Juïti en Jnli.

DeAz AMg1J8t1I8...;i

t'
JeAz A'
agwgtlu is verkeerd,evenals

in vl31
,
f
l1183'
*8 1861.

op fieAzd 6n Ang1l,8t'u8.

Angustua, (/eyà t4cs d cs Auguatua

of op des tçex dea Augustus:bij
gebruik van een hoofdtelw . is hetlidw .

overbodig,bij gebr.van een rangtelw.
wordt daarentegen het lidw .vereischt.

Aum ônler.

Fr.,bij velen in Z.-N.het gewone
woord.

Fr.beursterm ,gewoon in de Znd.
Au pair.De fondsen staan a'
ttpaiv. spr
eekt.
Autaar ,altaar.
In de Znd.spreekt.is de uitspr.in
hier geenes autaar te vinden, overeen komst met de Nnd.spreekt.;
Bors, 26;
toch wordt niet zelden getwijfeld of
k buiten den autaar van Onze Lieve dit de goede uitspr.is.- M .in de
Vrouw,10.,35.

Auto. Ik ben gekomen in auto.
TAMB., 33.

Aqlmoezenier.

dela Fottej.

De foudsen staan w 'ri,op w vi,al
Men zegtverder:bonen, onder ofbeP riof * P ri.
yictsoa papikoopos, nerkoopen.
zl/ftwr, aultaa.
r, ou/taar of outter
scxaspg;, 67.- soss.,Uitapr.,69-70.

(in gewonespreekt.);altaav',ce cr'of
o'
tttaar'(in deftigen stijl);aldeze vormen zijno.

Znd.volkst.

Gall.(/'cïroyagéjenc'
tffo.

oeaalmoezenier:4/hetlegevwordtgewoonlijk neldwedikev of neldpvedikant
genoemd. Vlootpredikant(Fr.aumônier

Ik ben p6rcl
zlo fm'tt
lea auto ofmet
decz
tzfo)gekomen.

A utoblls-Azen.
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Autobus. Dienst der postwagens

Gall.a'
utobuœ,in 'tFr.onverander-

Dienstderpostwagensenautobussen

PxzosTz-ltslxolss,44 : ( De a'
ato-

en autobus. OFcïcc! Treinboek. Jun.- lijk in 'tmv.

('
motorbua8en,motoromnibu8en ofom- blft
stfïc3zt
sfisinParijszeergoedgeregeld.)

Sept. 1923.
Autom obiel. Aan het llek be-

nibu8-automobielen).
An'toofantontobiel'(tz'
d
zte lezen als

In Z.-N.alg.van hetp?.geslaehten

m erkte Gustaaf den' automobiel. SE- wordende uitgesproken otomobiel.
vzxs,223.

BijV.DALE zijn auto en automobiel

o'?zofo volgens SCRARP: 94,a1sou vol- beide m .;GALLAS spelt automobile en
gensK osxycx,als o volgens D,x H>2R- vermeldt het ook a1s m .in 't Ndl.

Toc,TJ.T.l43ofN.T.1123S).

Kolxsw,V.GSLOSREN, Pl
ucx (E1tg.
en Fv.4en Kuoss geven auto en a'
utomobielalsr.op,en zoodoetook H ERc-

xsxl
u Tx,terwi
jlhij voor 't geslacht
van 'tFr.w.aanduidt:(f.(nomsm.)).
V. MALsssN spelde nog autom obile
en gaf het ook als 'p. op.- Dit r.gebruik van automobielis in overeenkom st
methetgesl.van locomobiel.
-

Avans.'tIs nog geen avans.VsR- Alg. in de Znd.volkst., naar Fr. Datbaat(ofhelptjxï6/,daar ben ïJ: VIERHOUT,35:((Daarkomen we niet
MAND.,190.
il4'pcpasd'avancq.
(ben je,isie,zijn we,zijn ze)niets verdermee,datzetgeenzodenaanden
nadermee.
dijk.:
Ave M arla.

In Z.-N.isaveofareJ/
fcdc,m.a1s
znw.indebet.vanweesgegroet-gebed,

w4t/
:M aria(leesa'veeAlztvïc/cl,o.

naar Fr.vs -4'
pd,'tzs x4'
pé M aria.

KVIPERS.
STOETT,n.53/82.- ROBERT,304

((C6la .4'@ d'ttréç'
lI'vs a'vé));aldaar ver-

Maar Ernestje,kunt giju dan toch Hier voor korte ti
jdruimte;DE MaarErnestje,kunjedan toch geen taald :f
teen amerijtje).
geen a4r6Mariastilhouden?Toxy,17; REvI, l0, vertaalde : c Ernest!x6 amerijtie(of:geen pooniejstilzitten?
I'
V?W.e.Uitdr.,15:(Ameriitie(6es Ernestjezitzoostila1seen muisken... peuz-tu N .
vrestertranquille,letempade
wachten), een oogenblilkje wachten,
vooreen 21.
16M aria.Io,,l8.
dçre1'21,
6M aria!)- (Ernentyctient
eigenlijk :een avemariaatje,den tijd,
tranquille comme'?zAz:souris,letemp8 de
divel'a1.z
pcM aria.))

Averoon.

Volkenaam eener plant, artemiaia
œmpestriu (ook t
'
Irf. abrotanum L.),

dienoodigisom een aveM ariate bidden.
Zoo zegtm en ook in België:eenen Vader' On8 o
f een 816.
: gegroetwachten; in

'tfra.zf?zco/=een oogenblikje.)
10B%1#6a'
veruit,v'
.;20citroenkruid. De C()cK.Volkegelooj,I1,62.--HEUKELS,28.

in Brab.,Antw.en Lim b.,ook in het
Z.v>n Ned.Lim b.

Averrechts.
Averrechtsch.

Vaak voorkomende schrijfwijzen in
strijd
tdegebruikelijkespelling..vme
M 6#e
a lpech.(1745):a'
verrecht.

Avereeht8.
gvcvocàtsch,.

VERC.,Etym.1IS#è.:(av6r6eht8 bijw.

metde adverb.suit Mnl.averecht, ge-

*vormd met ane,vollenvorm van c/,en
reeht,.

Avis.

Fr.w.,indeZnd.volkst.alg.alsverkorting van avh tf'crrïpze.

Avond.T'
avond :

Nog alg.in de Znd.volkst.

Kennisgeving (of berçcl
tt)'
valî
,ctzp,
-

ORAMEA.

komnt.

Dezen crost
s,vattavond,hetfc??tzt'
t
a?àt
î.

Zijzalhet(liedeken)t'
avondweleens

Gr.Wdb.,111,76l:(
tTec'
po?zt/,heden-

avond;thansverouderd.)

zingen.Vr.CovsTM., Geneltenk, 22.
(W i
j)komen t'
avondlangsdenoever
van 'tmeerterug.Bors,116.

Kulplss,ophetw.avond :((veroud.)
te- ,dezenavond),en(te- ojmovgen,
teeenigertijd,op den eenen ofahderen
tijd (diespoedig komt)).
In een gedicllt van N. BlcsTs, n1.

RoodkapiesThuiskomst,komtvoor :
((f'aulwozà zalm ezlafslag llouên,

f'Avond zalerdruktezijn.))

H et plaatsen van de hoofdletter,
t'Avond voor T'avond, en van het samentrekkingsteeken,ltouên voorhoûen.
komt m et het tegemvoordig gebruik
niet overeen.

Avondm alen. AvçTox,189.

zeergewoon in de Znd.sehrijft..als H6tc'
&o'
?àdA4cl! of %etc'
pt
a?àdeldlzgevertal.van Fr.souper,oftervermij- brldken.
ding van het ontleende soupeerelb,ter-

wijlhetw.ingewoon Ndl.niet,gebruikelijkis.
Avondsm oor.Dewitwazigeavond- znd.volkst.
' Aroltddamp,tzt,o/zds6re!;avoîèdmist.
e- orsteeg op boven degrachten.ClzAxs,
Ei4t.Nor.,66.

A We1 !Pall.:152.

Alg.inde Znd.volkst.,naast ewel.

I
'
Pe!!ofweln,
%t!

Zieook ehwelen l
tewel.

Zelfs in N .-N .,nl. in hetdialect van

Noordwijk,hoortmenowel(Cfr.Regenboogkl.,184).
A zen.Als de vogels hunnejongon Znd. volkst., vaak in den vorm A1s(o/wallneer)de vogelshun jon- KUIPERS geeftazeîta1sweinig in geazen SlMoxs,11.
ee/z6(n).
genvoeren.
bruiken a1sverouderd opin debet.van
a van aas voorzien,voeden,voederen :
dezwaluw aastAeIn68t,VONDIL )).
Tegenw.wordt azelb gebr.in de bet.

van :lozijn voedselzoeken,deraven
cz69zopW ken;20(5g.)belustzijn (op),
azen op een erjenin,azen naar '
poryfes#nnst; 30aas aan den hengel doen,die
kleine t'ï.sec/?ea dienen om telzex.

B.
'

Ba-Baard.
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(Nietzeltlenvindtmen ba!ofbah! Ochofoc# kom !Mlenschelijkisdat

ook alniet.
inden zin waarin deFranschenhetge- ook alniet.
Maar ba, ik geef het niet op...! bruiken,t.w.om verwonderipg,twij- Maarkom !ik geefhetnietop.

Tycllts.-sTlJ'xs,1.233.

fel, onversclailligheid uit te drukken ;

ditisgeen goed Nederlandsch.)
Znd.voll
tst.: Alsuiting van be-

Ba ja l--Ba neen !

'
l%îja!-- IJQ!neet
A!

vestiging of verzekering, n.l. in ver-

OPM ERK INGEN

Gr.JP(
y!
).,111,797.- BEoA,inFlccn.

deren (weeltbl.),20-1l.1926:(Ba (àtz#!)
geeft in onze taal steeds walging of
afkeer te ltennen B .v.: Foei !wat is

dat'
:
'Ba!'tisom misselijk teworden!:
BEDA,i(l.,naar het Gr. I.
1-J&., 111,
797.

binding met ja ofneen,,wordthet in

het algemeen beschaafd niet meer ge- )
bruikt.))

Baafm is. MetBaajmi8 ga ik Iliet
gaarne m eer terug. SIMONS. 13.

!

Ouderevorm van hetw.bamin(zie 1
j Jn October ga ilt zliet graag meer
aldaar).

B aalkatoen 9balekatoen.

lterug.

Alg.in Z.-N.(het w.is er pz.)a1s

Ongebleektqejkazt/
cn, als stofp.en

naam van een soort van katoen, Fr. v.alshandelswaar.

Baalkatoelt, o., ltomt als alg. Ndl.

coton écru.
Baan.Er heerschtleven en beweging op de baan.TONY,l6.

Gr.Wdb.,ophetw.baal(1),Samenst.
voorbijKvlzasRsin de bet.van (eene
soortvan ltatoen garen )).

Nog alg.in de Znd.volkst.voor :

Er heerseht leven

beweging op

G1'.1#*db.,111,op lletw.baavt:(In

aangelegde weg ;1)>uREUI,,9 :(t11y a den straatweg.

N.-N. verouderd in de alg.taal, m aar

delavie,du mouvementsurlavoute.9

gewestelijk nog in gebruik voor : de
groote weg, terwijlweg daarentegen een

1

pad beteeltent.))

Koersvelosvoorde baan en voorde

NaarFr.1
)élo8r
f6course8ur routeet

piste.

s'
urpïdfe.

Met iem ., of m et iets niet over d6

Renfletsen (renmacll
ines) voor den

(w6ge11voordebaan.

Alg.in de Znd.volkst.

M et iem ., of met iets niet onerweg

baan kunnen :

kunnen.

Er bestaat m aar één lengte,waar de
m eetkunde van de wereld niet o1?6r de
baan m ee kan,en dat is de lengte van
de vingers!Jos.Joos,26.

Baan bet.hier renbaan.wielerbaan.
Gr. WW5., 111,

STOETT,

n.- /1503.

(De Zon mengde de schoonste ver- Naar Fr.dans '
tfne '
voie, dcx,
:'
ttne
c'p de baan (of:t
rp den weg)der Men zegt :op de èx zùzijn,loopen,
venop haarpalet)om den eersten stap cagvière.
kt
lnst.
bvengen,op vdeuwe banen leiden.
van Fransï?zde baan derkunsttebeTochtroffenwiJaanbi
jW .Zos'
rHou'
r,

schijnen.Coxsc.,Scltilder,3l.

Taalonderwii8hervorming,1,16l :(De

lofwaardige pogingen ...om het taalon-

de- ijs aan de mdb.scholen ï'
n,goede
banen te leiden ).Zoo ook bijV.G.,
Al8on8M oedertaalonderwija...,24:(En
nietaltijd wasdenieuwewetenschapin
Die overtuiging breektzït,h baan.

staat om de denkbeeldcn over taal en
taalgcbruik in nieuwebanen te sturen.>
Die overtuiging nittdtingang,llcgïAl/
Baanbvekend en baanbrekev, naar D.

Navolging van D .slkh Bahn brechclz

(vgl.Gr.JF4è.,111,809).MooaTq.,8, door te dringen,maakt opgang,wint llc/èA,èree/tcnden Bahnbrecher,zijn reeds

Jh
za
ee
at
kdaels
ui
o
td
nd
r.
ev
rw
oo
era
plhinderlijkmeteenjjneld,begintwortelteschieten.
.

ingkebduerg
r
dr(.zzie
k
Gnr.?)F#
.,,1me
11,t80
9n).
Oo
ue
i
td
ico
ho
baa
r87ch
6s
ee
persoon a1s onderwerp begint door te
dringen (MooxTG.,201).Oorspronkelijk

Ndl.isecht.er zich 6czzweg banen,b.v.:
(tSclloone.levenweltkende ideeën baanden zich e6n '
tzlep )), Coax. Hvvgsws,
Bavthold x4for4
4?1,159.
./(

Baanhof. Hij heeft het baanhoj

Germ.Bahnhoj.

Station ;atationsgebovw.

Germ .Bahnhofsrorsteher,lc#Tà?/o/.
9-

Stationscltej.

Moosvg.,9.

verlaten.TSIRL.-STTJNS,1,54.

Baanhofm eester. G.G>7zsl,
IE.
Loquela.

Baankoers.

rerwalter.

NaarFr.cflurd:8u,
rroltte.

Baanstrooper.

Wegwedstriid.
I

Strltikroovev.

Alg.Ntll.baantred8trild= wedstrijd op

een ren.ofwielerbaan.

G'
r.1F#è.,111,816. - Baanatroopev

wordtbijV.DALS a1s gewestelijk.bij

K ulpsRs daarentegen als alg.N dl. opgegeven.

B aar.Een ijzeren baar.
Baars
qpc/t'zù,ofbarre9
.pe!6Aà.

Baard.In zijn baard lachen.

In Z.-N.wordtditw.alg.gebruil
kt

voorstaafyzoovan gewoon a1svan ltost-

baar metaal,inz.van ijzer,naar Fr.
vAzcbarrede/8r,enz.
Alg.inZ.-N.vooreen loopspel,naar
Fr.jouercvz barren;baarbet.daarin :
streep,meetdiebijdatspeltotgrenslijn dient;bijKIL.ba6fen8p6l.
In Gcntf.,198,en bijD.B.,41,ten
onrechte gewraakt als een gall-, rire

Een ijzeren staajofstattg.

Gr. JPtf&.,111,82l.--V.llALs.

Alg.Ndl,lltzcrcc=staaf van edelm etaal,

b.v.een baargoud.
(Jaren),onevloopertjtapelen.

Inzijnnuintliejlacllell;meesmuilen.

tfclysa barbe.De uitdr.komtnl.voor
in hetGr.Gdb.,111,827,bijKUIPERS,
op hetw.baard,en bijGALLAS,op het
w .laelten. Vgl. nog alg.Ndl. iets ïl

d6n baard brommen=halfluid in zieh

Gr.JPf
J:.,111,821.
Kvlrsus.-- V.D xsyc.

STOETT,n.1344/2061.-- ROBERT,32,

vertaaltilszï6'l1fdan,eleurbavbe(ou dana

leur8zzèotfdfcchcd)met:Zijlacheninhun
vuistje.Dezezegsw.isook we1in Z.-N.
bekend.
J.v.Mwvm x , U'ithet Jo gk,57 :((gan

lacl
ateeventjesin zijn baard.)

zelf zeggen.

Iem .devtllgozg ajdoen.

Alg.in Z.-N.(V.ELSEN,174)en ook Iem.de loej aj8teken,sem .de hx d
gebruikelijk in NoordBrabant; vgl. (c/)zéin.iem.noorbiiatreven.
Fr.jairela b@gh6flqn.In G@'
n.
d.,198199, o. i.ten onrechte, a1s een gall.
opgegeven.

STOETT,n.809/1223.--SCHVTTS,41.
Zieook ajdoen.

Baardbranderke-Bal.
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Iem .siroop (yfroop)aan den baard Alg.inZ.-N.In N@n4.,199wordtde Iem. honifnjg (of atroop, om d6n STOETT,n.- /804.- VlnsuovT,23.
emeven (.
sfrï?'k6s).
zegsw.afgekeurd (
fMe dunkt,men mond smeren,iem.8troop8meren, iem. Nogzegt,menhiervoor:m6t46nntroopmoetalerg op vleierijgesteld wezen, naardenmond praten.
pof,met#t
?stvzopkan ofmetdes nmeer-

en op buitengewonewijze moethetde

kwantloopen.

eigenliefde streelen, om m et zulke

smeerderij ingenomen tezijn '
). Deze

aanmerking is echter ongegrond, daar
hetzelfde zou kunnen ingebracbt worden tegen de alg. Ndl.lezing.

Den baardtrekken.

Brusselsche uitdr. voor heimelijk

Spijbelen.

V.G.,1,486.

schoolverzuim ,dieerook in 'tFr.heet

tirerlabarbe(zieBIJLAOEN,1,8).
.
Hiizou OsdHeer een p/t
z,
st
s6ztbaard NoggebruikelijkindeZnd.volkstaal Hijhangtden Jij'
n,
cofden '
pror/z:'
uïf, STOETT,n.- /1414.- Gr.I'
Pdè.,111,
nandoen.
(Ds Cocx, 344;V.ELssN, 188);in hijï.
s vroom '
voor de wereld,'fin een 1826.- V.DALE.- Kvlrsss,baard :
N.-N.thansverouderd (zieBIJLAGSN, sehiinheiliqe, een ychï/nrzopze of ees t(verond.)men kan God gee'
/
z1)ïa886n 1,8èïe),
Iemelaar.
maken,Hem nietbedriegen ).
Eerst was het Blaulre Baard en de

bebloedesleutels.Toxv,65.

Baardbranderkeln)9-tJ
*e.

Vgl.DE R svb,61:((D 'abord,ee fut

Eerstwas het Blauîrbaard..

Tevgl.m etanderepossessievesam en-

l'histoire de Barbe-Bleue et dela Cl6j
nanglante.)

stellinaen,a1szwartkop,sfopzpsouy,'
t
nïfkiel,Soc'
#klp/e(cfr.RIJPMA,211).
or.
'
v#:.- v..
0ass.- xslpsss
heeft bij baardbrandertje niet vermeld

Znd.volkst.,voor kort pijpje,i Aze'
uswarmortje.

stompje,ofeindje pijp ;vgl.Fr.brûlegueule.

Baarslaé9m.

Prov. (Kempen, Hageland), oor-

spronkel.baard8lag ; M eilkr.g ln ch.

dathet Znd.is.

Gegneseldegarven.

(1745):(Baardt,aren,korenare.)

Baarslaéen.ww.
Baas.Baas,geefonseen glasbier.

Prov.(zievorigw.):metdegraan-

(Geïven)geeselen.

Alg.in Z.-N.voor:houdervan een

Jfccrr
/,I
castelein,/
?f?eyce.

schooven slaan om er de korrels te
doen uitvallen.

TAMB.,48.
herberg ofvan een hotel.
De Borchgx'aeve, baa8 van 't
q Vlaam sch Huis )) te Brussel. CLAES,

D. B.,de waard uit e 't Vlaamsch
Huis ))te Br.

Nam.153.
Bâche,v.
Bachten.

Alg.Ndl.f
ilct
suuzmeester.

j
Fr.w.,alg.in de Znd.volkst.
W vl.prov.(vz.en bijw.),ontstaan

Dqkkloed.
Acbter.

uit achter m et het voorv. 56-en het

Vzsc.,Etym.'
Fdh.

Gr.Ggy.

Kczrsss.- V.DALX.

achterv..6x,gelijk bomen uit oror.en
beneden uitneder (vgl.ook binnen en
b'
uiten,gevormdvania en uït);hetw.
komt ook voor in den Reénaert,vs.
2904.

Hijwaseen eenvoudig boerken rcs
banhten dtkuipe.SIMoNs,97.

Banhten deà'
ype(= achter dekuip),

Hij was een eenvoudig boertje ksit

V.DALE.

in W .-VI.alsnaam voor de streek be- deJ't/k6r,,freek.
grensd door den Ilzer, de zee en de
Fr.grens,werd in den laatsten oorlog

schierbijalleVlamingenmondgemeen.
Bad.Hetbad is tot grooten bloei Germ.Bad.

De badplaatn.

Badderen.

'
i
rt
ufex,baggeren.

gekom en.

Prov.(Dieste.o.):doorondiepwater

ofeen anderevloeistofgaan.

Gr.IFdè.,II1855.-- MoosTo.,1:3.-

V.DALE.- C.G.KAAxsBxzx,in Vragen r,/4 Dag,Jan.1918.

Baden (zich). J'
uist baden zïc?ù NaarFr.8ebaigner:welheefthet Juist (o/net) ziin t'
wee jongens Zelfsgebruiktmenalofnietreflexief:
twee knapen. H. Rlvlàlu, Aan8nh. Ndl.hetreflexievezich 5c#8'
n,doch dit aap,'fbaden.
(zfc#)in weelde,ïs well- tè> 6s,(zfch)
Leerb..II,139.
is in eigenlijken zin en in eenvoudige
in F
zcfbloed4grkdjandan bcàex,.
taalnietmeergebrumelijk.
In Regenboogkl., 76, wordt Maastrichtsch zac?lbaoio(=Ndl.:6n 6ad n,
evex)vergeleken metFr.86baigner.

Badkas.

Znd.drukkerstaal,naar Fr.ba8 de

Onderkaa.

C@f#6.

Baelen-op-N eeth.

Baé, v.

Gall.Baelen-8ur-NLthe.

Balen-aan.de.Nete (#cl6s ajd Netej.

Prov.(omstr.v.Diest,Tienen)

Big,v.

jong varken ;vgl.Mnd.baggeen baggele; KIr.. tt Back, baeke, baecke.

Bagwordtook gehoordin 'tN.van

Nederl.Limburg.

Poreus.Bagghele,holl.j.'
vigghe.Porculus,porcellus),.

B21R2d1
*e,bafalie.

Verouderde schrijfwijzen,in strijd

BGWg6.

Di8t.,140.

met de hedendaagsche uitspraak (a1
worden ze in 'Fcsd., 139,niet afge-

keurd).

Baééen.

Bajonet. Een schildwacht, ba-

joxefop 'f qewee'
r, stelde zich beslist

Prov. (omstr.v.Diest,Tienen)

jongen werpen (van zeugen).

Gall.baionnettetzvcanon.

voorhem .CLAES,Sieh.1 0t).,101.

Bakken.Hijheeftmoeten bakken.
Bakkes.Hetbakkesvaneen hond,
vaneen paard,van eenkoe.
H etbakkeavan een oven.

Bal.Concerten,ballen en soortge-

lijkeavondpartijen.

Biggen,.

Een schildwacht,metd6èljo-lop

'tgeweer,sneed hem beraden den paq
af.

Znd.volkst.(V.ELSEN,32).
Znd.volkst.voor:mondofmuilvan

Hijheeftmoeten schoolblipt
en.

Nnd.prov.ltijbIW/Ibckk:s=hijmag

nietverhoogen (op school).
De muil(m.)van een hond,de bek Bakke8isin 'talg.Ndl.eenplatofwel

een dier ;ook voor :gat ofingang van van een paard,de mond vqn een koe. gem eenzaam woord voor : gezicht of
een oven.
D emondvaneenoven,of:oven-osd. m ond van een mensch.

Dezemeervoudsvorm van bal(dans-

feest)komtvoorinenkeleZnd.dialec.
ten.

faoncerten,balaenz.

DQt.,34.- Onkr.,98.

lolzcaz
z=bolvormigelichamen.
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Balyopvltzïre.
Devertooning is genolgd van bal.

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

Gewoneuitdr.in Z.-N.,diemenin de

OPMERKINGEN

Balchczn,
ylfze,bal?
:
n deopen luc/lf.

schrijft.nietzelden vertaaltmet'
volk8bal.
Gall. la rt
,prék
s6?
zjcfït
)x sera t
:z
d
zlï:

Nt
:aFoop bal(of:nq aFoop '
pln de

d'une partiedan.
gante.

Panorama,no 1 (65-66), 16-8-1916,

p.4 :Hetopenlunhtbalbijhetwandelend orkestje.

PRlcx,Fr.,ophetw.na:(dansen- ,

voorstellingz'
z!er gedansttz,ord6n,ook : la soirée se terminera par une partie de

balnc).

danse;d'
inermetdan86n

dîner suivi

de réeeption dansante )).

'tIs er bal.

Devijandelijkeèclles.Coxsc.,Omw.
Datkost 1500 ball6n (ofballekesj.

znd.volkgt..voor er is ruzie,er
wordtgetwist,(in een huisgezin).

'tTserkermh.of:'tiserhommeles.

lcl,in de bet.van Lgeweerjkogel,

Devijandelijltekogel
s.

thansin N .-N .verouderd,issom snog

gebruikelijk in de Znd.volkst.,naar
Fr.balle.
znd.bargoensch,naarFr.balle (zie

Datkost1500jrank.

BIJLAOSN,1,9).

R21J
*uW .

InZ.-N.isdeuitspr.dikwijlsbaliuwl,

STOETT,n.535/786 en 1035,
/1597.Frd.e.Uitdr-,51.
'

Dvlrou,65.- Gr.I
Vdb.,111,902.-

Kvlpsas.

TnN.-N.zt
agtmen,ook naarhetbargoensch,pop voorgulden,b.v.10 pop.

#c!'/?
1'
tt
J.

SCHARPZ,61.- KUIrERs.- KOSNEN.

onderinvloed van Fr.bailli.

Balk. Zoo donker cI: 66n balk,of

znd.vohst.

Pikdonker,dfïkt
fonker,zoodonkerale

balkdonker
't Es seles zo6 doenker as .6 balk.
CTuAzs,Sich.N or., 67.

(26nacht.
Meteen is 't'vol8lagen douker.

Balkan.IndenBalkan.

gewoon Znd.taalgebruik,vgl.Fr.

Op den Balkan.

au Balkan.

D.i.eig.:op hetBalkangebergte,of
(): hetBalkanschiereiland.
M . TEx Bovwsvvs, Twte feuzttlex.
267 ((Dit alles m oest bovenal dienen,

om vrijehandtekrijgenopdenBalkan).
Toch vonden wijin Dr.Mzlsswsa's
Bencltaning8gencltiedevtin, bewerkt, door
P. VERxsclzEx,p. 60 (( de GraecoItalikers,'
Jn den Balkan en het Apen-

nijnscheSchiereiland ).- Verderisde
titelvaneenuitgavevanA.W .Sijthoff's
Uitgevers-Mij.,Leiden :(In denBalkan
na den Vrede '',door Gos.oycVoooT.

Balkoen.De balkoen.

Ballen.Zijnevuisten balden zïch.

znd.dial.vorm,meestal-.

Hethcdkon.

Gebr.van hetpassief-reflexiefi.p1.
v/dbedrijvendenvorm :gall.e:orhper,
volgensD.V.,343,en ALL.-AB.,98.

Hiibaldedevuisten.

EvenwelbijJ.v.MAvulx,Uitéén.Pen.
63:(Nuen dan balden z'
Jchzi
jn vuisten
enknarstehijmetdetanden.)
Vgl.bijVosmxx,111,92,in een uittrekseluiteen essaivan Rlrzol :fHij
gaatalheen,m aarwendtzich nogeens

om... Zijn rechter arm verhejt zïch,
buigtzich.weifelt;zijn hand gaatopen

I

in deluchten laatietslos.))
Vgl. nog het vb. ziln hcnd bewoog

(zïch),waarinbet vnw. zicb soms weggelaten wordt(RIJPMA,106).

Ballotaée,balloteerlné.

Gall.ballottage,indebet. tweede

stemming over kandidaten, die de
eerstemaalnietdevolstrektemeerderheid hebbenverkregen.

Hev8temmip,
g.

Dïdl.,81.- D.B.,44.

Ballotage, balloteering of (hef) ballofeerea= stemming (oorspr.metwitte en
zwartestemballetjes,thansmeestalmet
gesloten briefjes)over voorgestelde of
voorgehangen personen.diealslid eener
vereeniging willen opgenornezl worden.

Balloteeren.
Bam is.VIRMAND,9l.

Gall.ballotter= opnieuw stemmen.
Alg.in Z.-N.,uitBaajmis,d.i.k
%t.-

Bavomis,dag van demisvan St.
Bavo
=

1 October;(bijuitbr.)de October-

Bam istijd.'tWasIcfebamiatiid. dagen,deherfsttijd.- BijV.Dxz,s

CLAES,Sich.Nor.,83.

Herstemmen,o'ver8temnten.
tD6maandjOclt/èer,najaar.

opgegeven als Znd..bij KvlpsRs en
bijKozxsw echterzonderdievermel-

V.DALI.
Gr.1Fd#.- Bamis(ook in den vorm

baomisofbaome88eqwordtnoggezegdin

Zeeland (Lsor.,Sehelde-Weïc/teel,1,79

Herjmiid.'tWaslaatïsdœ Aer/df.

enl17;VORRINK,111,84)en inNoordBrabant(LEor.,ï#.,1,365).

ding.

Bam isw eer.
Alg.in Z.-N.
Ban.Iem.,iets in den ban alaan
pe gewone uitdr.in Z.-N.,als verwat nog een Brabantsche tint heeft, keerd opgegevenbijLoMB.,- /15.

Octoberweer,naiaarsweer.
Iem.,ietsin den ban doen.

Degewoneuitdr.in N.-N.- Echter

in Dr.MElssxls's Be8oltavinbmge8chie-

alaatmen in den ban,LxcovTxss,183.

denis, bewerkt door P. VERKRUIZEN,
p.83 :((hetdecreetvan KeizerKarelV,

waardoorhij,nadenRijksdagteW orms,
J?zden 6an was ge8lagen :.
Gr. W dh.,111, 949 : ((M et d6?1 ba'n
slaan,hetzelfde als het thans meer be'

kendeïsden ban doen.)Aldusinbijbeltaal :((opdat Ik nietkom e en de aarde
m6tden ban 8la 'h,M AL.,4,6.

Iem.in den ban etellen.

Gall.m6ttreqn.o'
t
zban.

Iem.in den ban doen(ofrcrkllren).

D.V.,178.- D.B.,34.- V.G.,1,
136.

Iem.in d6a ba% afellea tlx demaatB'EGPPiZ'.
De banne1%afroepen.

gall.mettreqn.ov hca d6la eocïlj/.

In enkele Znd. gewesten, naar Fr.

bli6rle8:@- .

Iem.aan de llg6znaxe (of p'
ubliekeb D.B.,34.- Ook zegtmen in dezen
rercchfïn# Pr#eg6v6n.
Zin :hii6.
9çdoord6openbare-e6?W?l#)ïn
den ban gedaan (Gr. Gdb.,Kvlpsxs,
Deh'uweliî
,kegeboden afroepen,de ge-

V.DAIUE).

Gr.1F#h.- KUIPERS.- V.DAIœ .-

boden afkondigen oj aflezen (Van den GALLAS :uOndertro'
uw m.:Publication
kansel),de (drie kerkelWke) roepen.de des bans v.In - worden opgenomen :
ltttweliiknajkondigingdoen.
Fairepublierlesbans.))

Band-B arreelrechten.
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Band.Een boekwerk in twee 5cnden,.

Banden.
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f
Germ..
/tzzttfuc
=boekdeel,volgenshet

Een boekwerk in twee d66len.

Jz. TFg&., 111, 9579 Wdl. A.N .V.,12,
en M ooltTg.,82.

Alg.Nc
ll. band= het stevige omslag
van een boek.- K tqpsss en V.DALE
geven echter ook het w. band als alg.
Ndl.op in de bet.van :hetboelt,dat
in een band is gebortden.

Znd.volkst.(W .-V1.)voor:metden

Hoepelen.

hoepel spelen.

Gr.Wdb.- Kvzrsss.- V.DALS.Een Nnd.prov.hiervooris bandelen.

Iem.banden.

Znd.volkst.(W .-Vl.).

Iem.van een breu,
kband noorzien.

Gr.174:.- Kclpy
css.- V.Dwss.

Bané.Banglt6bb6n:gemoetgeenen

Gebr.v/hw.bangalsznw.inenkele

Bangziin :jehoeftnietbangtem6

l
Vcn#.,8l.

bang hebben.- Bang kriigen.

Znd.gewesten,onderinvloed van Fr. zen.- Bangworden.
croïr p6ur; vgl.Noordduitseh Bange
(=dsg.
sf),keivteBange haben.
Bang zijn van iem.ofiets :van zoo In Z.-N.alg.in de bet.van iem.of Bang zijn vooriem.ofiets :ben je Voorbeelden uit een Nnd. dialect
ietszijnwijnietbang,Borws,84.
%etnvreezen,terwijlbang zijn '
poor noubangvooreen beetjeregen,man? (Twentsch) neurdeduvelni
jb bang,
iem .of ieta er uitsluitend gebr.wordt V.Lsxxsla,Ferd.Syyck,172.
om te bedoelen :om Fzcpz,er om onge.

V.G.,1,76 ;doarH .S.bang n6ur was,
10.,1,76.

rustz''
,
'
Az(vgl.Dvrz-ov,61J.- In Di8t.,l
l14,en in TFcn4.,81,werd het gebr.(
I
v/h vz.nan ;
'n diouitdr.afgekeurd als
een gall.,ejfrayéde,avoir pyzte de.- d
Scaa.,1, 366,bracht hiertegen in

Ofschoon het vz. voor in dergelijk
geva1gewoonisbijNnd.schrijvers,toch
vindenwijtalrijkevoorbeelden methet
vz.rcAz,als:
Bijgeloovigen bangvartspoken,V.G..

bijhetw.bang,aangeduid tz)deper-

Toen wasik bàz
ag vart'tboefje,10.,57;

b)datgene,waarvoormen eeniggevaar
vreest (Ds Vxzss en TE W zxxsru,op j
hetw.bangt.Tn heteerstegevalzegt I
men in de spreekt. bang '
pcn (10.).
HAssscsAcx,1,l36,wijsterop,dat
hetvz.roorindergelijk gevaltottwee- ,

vreeselijk bang van tewezen,10.,l20;
Maartje wasbang van moeder,M.os
NEGRI(Keurle886n,V,120);
hijwerdbangrcndieschrikwekkende
bedaardheid, W . vAN oycs My
nssxw
(Keurl.,VII,41),

(Ik vrees'
, ben bang voor dien iongen
kan zijn :ik ben bang,doordatik me

'
ptz?zonsvuur,Goxvlnxzvs,R.crvyog,
102.

datik voel,datltiigevaarloopt.l
)Om deze reden besluit ScaR.,1,367,

navoorbeelden methetvz.voov:(ook :
- ziin P/AAiem.>,

((D oor een bepaling m et voor wordt,

1,91;ik ben daarbàngrczz,Bsvsss,54 ;

soon of de zaak,die iem .bang maakt ;

bang '
thtz,ldestilte,10.,61;'twaszoo om

ërleiopvatting kan aanleiding geven :

De anderen zullen we1 bang worden

doorhem bedreigd voel,en ook :door-

KvlpEns,op het w. bang, geeft op,

ten opzichte van het gewraakte voor-

V.GErosRzx,op het w.bang :eb.

beeld :(Reedsduidelijkheidshalvezou
ik in zulkegevallen van voortrekken.)
En hij...schreedmethaastverder, Verkeerdgebr.vanhetvz,o>.

voorhonden zijn = ror Hunden bango
861n ), enz.;(ik ben b. voor (nl.om )
En hijschreed met haast verder, hem = ïcANrclttejarï#p,mivï.
:/bangfet

bangom verdereondervraging.V.LooI,
62.

Banéen.Laatjenietbangen.
H etbangendegefezel.

Bank.op denbank.

bang voor verdere ondervraglng.

um ïAnv.
Zie ook benauwd en vernaard.

Germ.bangen,ofwelarcbaïsme.

Jehoeftnietbangtew6z6n.

Mo0RTG.,9.- Gr.JF#5.

M .gebruik,wellicht onder invloed

Op debank (v.).

VlRc.,145.

Iets niet onder stoelen of banken

STOETT,n.- /149.

H et bangmakend gefluister.

van Fr.le banc.

Iets aohter geen stoelen of banken
steken.

Banken.

Xogal gewone lezing v/h spreekw.
in Z.-N .

Prov.(Dieste.o.):gezegd van een
meisje, dat niet ten dans gevraagd

steken.

Mnnrbloem zijn.

Alg.Ndl.ergenanïeflang banken=ev
nietlangblijven.

wordt.

Barak , brak.W e zullen hem in

Alg.inZ.-N.,naarFr.baraqne,voor:

debarakvoeren.Clzlss,Sioh..Nov.,l33. 10licht getim m erd plankenhuis;
2otentvoorkerm isvertooningen.

Ook een prov.(b.v.te Schaffen)

loLooda;

Gr.G#è.- KvllazRs.- V .DALZ.

20K ermhtent,k6e-ïdepe/.

Alg.Ndl. barak. ook we1 brakp=:
soldatentent,veldhut; slecht gebouwd

JFooawlgex,kermiawagen.

huis.

voor :wagen a1swoning van een rondtrekkend huisgezin.

Barleef : het voortreffelijke bar- Opzettelijl
ce verbastering van het Bas-roliej,ofhallverheven beeldwerk;
leej,1a.os Moxv,in F!.d.d.e.h.,1, aan '
tFr.ontleendeba8-relief.
mv.baa-vel
iefs.
363 ;barleeren,ID.,ïèï#.,1,348en 363.

Barnkracht. cowsc., Boek 4er
Nat.

Baa steenkracht.

Znd.puristischesamenst.,van barnen

A'
leczzïcdfeïf.

ssss.,l4.- Gr.IF(ïè.- Kslssss.

Id.

SsBR.,l4.- Gr.1P4:.- V.DAI,
S.

= branden.

Vroegere naam voorelectriciteit,die
welde oorspronkel.bet.uitdrukt,doch
opgeheven werd a!s m inder passend

voordepractijk.
Baron.Twee barona.

Gewone Znd.meervoudsvorm.

Twee baronnen.

Gr.Wdb.- V.DALS.

Baron zeep.

oeze uitdr. ontstond tijdens den

0.I'
P.-:r(leesoo-wee'ort.

0.IF.-6rkomtvan 0.<.,verkorting

wereldoorlogteBrussel,alwaar ze ook

van oorlogswinst : deze beide letter-

in 'tvr.wordtgebezigd,enverspreidde
zichoverheelBelgië;inhetAT1.landzei

woorden zijn in N.-x. ontstaan, ook
tijdensden laatsten oorlog.

m en echtermeerzeepbaron.

Baronnes.
Barreel,ook welbareel,v.en m.

Vaak voorkomendefoutievespelling. Baronea.
Alg.in Z.-N.,naar Oudfr.barrel=
.
&tzrrïpr6,
sluit- of 8lagboom ; &r.'
Fdb.- Krllazxs.- In N.-Br.
Fr.barreau (vssc.,Etym.1,
:4
2:.).
alnithek;overwegltek; tolltek,tolboom. hoortmen daarvoornog barrier'(Kostolpaal.
NsN).

Langs hoven en akkers,bareelen en
hagen. A.GssMoxrssz,De Beênaart.
oe barreelen van den ijzerenweg ;
valbavreelen.

Barreelrechten. Ds Cwvsb, in
Fl. Bolgié a6d6rl1830,VI,6.

NaarFr.droit8deèlrrïlc.

LangBtuinen enakkers,ajsluitingen Voor afsluiting van overwegen bij
enhagen.
een spoorweg zijn in N.-N.ook zoogeDe sluitboomen (of -hekken) v/d noemdekettingbarvièrenin gebruik :een
spoorweg ;wévnluitboomen.
F
ceffïagbcrrïêrealuitveelbeter1/dan eea
alagboom (v.DAI-s).
Tolre#ten,tolg6ld ;w6gg6ld ;*ugg'geld.

Bareeltractaat-Beantwoorden.
BELGICISMEN

42
TOELICHTING

Bareeltractaat. A. VXRMAS'
r
.
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znd. woordvormen als naam voor

OPM ERKINGEN

Barrière-tractaat.

en V.Flus,Album -H andboek van .4.!g. het historische grensweer-verdrag van

Ge8ehiedw,11 (1922),p.40.
1715.
Barreel-tractaat. G.Txlsll-av,
Gesehied. van. on.
% Vaderland, H .G .

(1926),p.70.
B arreelw achter.

Alg.in Z.-N.,naarFr.garde-banvière.

Baanwaehterbijeenorerweg,overwegwachter.

Barrevoets. Op zïjzzbarrevoetse

Verkeerdgebr.vanditbijw.alsbnw.,

t?oeten loopen.

Barrevoets of o.p zij?/ bloote z'oclcA?

nietzeldzaam in de Znd. volkst.(o.m. loopen.
te Dîeste.o.,h
Heeren m etbarvoetsohekoppen.Jos. Individueel gebr., bij wijze van
Heeren metkalehoofden.
ëoes,81.
seherts.

B aS9m.

In deGentschevolkst.voor:groote

GrooteofTurkschetrom.

tromm el zonder snaar, die met een

klopperwordtgeslagen ;vgl.Eng.ba.
88drum.
Baskuul :bijdenbankuul.Lenenn- Nabootsingvan Znd.volkst.

Di8t., 156. Alg.Ndl.bas,v.= basinstrum ent,zooals violoncel en contra-

bas(strijkinstlMmenten),tuba en bombardon (blaasinstrumenten).

Bijdebascule(v.).

lter, 7.

Bassen.Moorba8te...V.Bvgf
asx .
AAvT,131.

Alg.in de Znd.volltst. ;veroud.in

Moorblajte.

Alg. in de Znd.volkst., naar Fr.

Gebouw.

N .-N.

Batim ent.

V.DALS.

dl4lïzzàenz.

Bavette.

Fr.w.,zeerg- oonindeZnd.voll
tst.

Slabbetie,mor8doekje.

Bavière,m .

Fr.w ., alg.in deZnd.volkst.,voor:
Beiersch bier.

Beiersch,o.

Bazaar,Ofbazar.

In Z.-N.worden deze beide woordvormenopdezelfdewijzeuitgesproken,

Bazaar,ofbazar.

Tusschen de twee vormen bazaar en
bazar is erevenveelverschil van uit-

nl.als bazaar.In Dist.,l8,en Onkr.,54,

spraak alstusschen aaren a1.,docllgeen

werddeschri
jfwijzebazarontraden,als

beteekenisverscbil.

nietbeantwoordende aan de uitspr.
znd.volkst.,naarFr.quelbozar !

W at een bazaar !

V.Dalus,5deuitg.:(Bavetje,o.(-s,/
(Tnd.)slabbetje.)
h

W at een rommel!of 't is me een

V.DALS.

zoolitie!
rrov. (omstr.v.Diest)vooreensoort Boezeroen,o.en m .

Baziloen ,m.

van korten kiel.

Bazin.De oude deftige bazin,die

nogstruisch waslijk een boom.Pall.,

Alg. in Z.-N.voor:herbergierster.

De oude fatsoenlijke waardin, die
ziehnogkrashield.

17.

Beaarden.

Germ . beerdigen,volgensWdl.AN .V.

Begraven,fer qarde be,9tell6n.

l2.

Zieook baa8.
Het Gr. 1P#b. en Ktuelas geven
echter beaardon zonder opmerking in
dezebet.op.-V.DArœ verltlaartbeaard6n
als volgt :(tm et aarde bedekken ; be-

graven (inz.bijR.-K.);(R.-K.)gewijde

aardein de kiststrooien op hetlichaam
vandenoverledenealsdezeopeen onge-

Beam bte.

In oëcieele stuklten gebruikt men

( Beambte;ambtenaat.

wiHE
jdk
erkhofmoetbcgravenword
en:.
NDRIKS :(Ambtenaar -- è8t
4-ble.

in Z.-N. de woorden ambtenaar, b6-

Iederdieeenebediening bekleedt',waar-

ambte,bediende over '
t alg.respectievelijk in de beteekenissen,die er aan
deFr.woordenIondionnaire,czzèpl/pl,
agentgegeven worden.
Term.,p.XXXV :(Fonctionnaire,
employé,agent. 't Gemeenschappelijk

toehijdooreeniggezagisaangesteld,is
een beambte;hetwoord isecllter door
het gebruik beperkt tot degenen,die
in lagere bedieningen geplaatst zijn.
a4zld/
lczzt
zreAèzijn degenen die een ambt
bekleeden, en een meer zelfstandigen

begrip van deze drie woorden is het-

werkkring hebben.Deltoojdambtenaren

Gm bte.De bijdenkbeelden zijn respectievelijk hooger,m'
iddMbaar en lager.
Eenezuiveregrenslijn isonmogelijk te

pij.De '8chf6rlï/l:6ambtenaren.In sommigestreken worden onderde ambtenar6n meer bepaald de kommiezen der

trekken,evenmin als tusschen ambtenaar en h6tlplèfe.Alleen willen we hier

belasting verstaan.))
K vlrEas,Op hetw.ambtenaar ;ççeen

nOgbijvoegen,dat,inBelgië,alleen de
bijkoninkliikbe8laitbenoemdeambte-

b6ambt6isieder,dieeen ambtbekleedt.
hetzijhij zijne benoeming niet of we1

naren foïtctionllqire8 genoemd worden.

heeftOntvangen van het openbaar ge-

tVreemdgenoeg,zoektmendebespro-

Zag;inhetlaatstegevaliseenbeambte

zelfde als dat van am btenaar en b6-

en de beam bt6n der 8poorwegmaat8ehap

l
tensynoniementevergeefsbijLAy'
AvE.)

een lagere ambtent
m r, iem., die niet,
zelfstandig optreedt )),enz.

Beambte biieen ministerie.

Ten onrechtewerd hetgebr.v/h vz.
bii (in p1.v.t
zca)hierin afgekeurd bij
D*V.,474,en toegeschreven aan den
invloed v/h Fr.,in uitdrukkingen a1s
amba8eadeur de France prâ,
g le #
9f;ïnf-

Beambtebiiofaan eelïministerie.

Siège, pré,s la cfltfr d'E8pagne, a'voeat

rie)).

#Lnéral2zr?8 la co'
ur d'appel,in welke
gevallen ook het Ndl.het vz.biige-

Zieook ambtennaren bij.

bruikt.

Beam te.

In Z.-N. vaak voorkomende spelfout.doordat de b in deuitspr.nietge-

hoord en in hetD.Beamtelrbnietgeschreven wordt.

Beantw oorden. Zij beantmoordt
0tz,1 den naam van Celestina Plus.
Towv, 199.

Ziest
w m.

D.B.,68:(Eenbeambteaan,bijhet
làoofdbestuur.:
Bii KRAMERS vindt men lletw.mi.
Hi8tèrBOndermeervertaald met geZamenlijke beambten bij een ministe-

BeGmbte.
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In Z.-N.spreektmen de iihierin

OPMERKINGEN

Beatril'
n(leesBeatrzesj.

meestal als zoodanig uit dit letter-

KOSNSN,N.S.,9,

teeken stelde echter oudtijdsden î
'eklank voor.

Bebosschen.

'

InTFlAz#.,95,afgekeurd a1seen gall.. Bebost
nchen.
boi8er= metbosch beplanten ;ten onrechte nochtans,zooals ScHR.,T,92,
opmerkt.
t

Hetw.komtnl.voorin hetGr.'
F #è.
en ook bijKvlpzRs,V.DALZ,GALLAS,
HERCKENRATX, PRICK (Eng. en #r.),
enz.Hetverl.dw.bebosch.
tisvoorali.g.
alsbnw. Ook ontbosnehen en herbonschen,

l
Bécarre. De becar.Muzieknchool,

Fr.muziekterm,alg.in Z.-N.

l6.

zijn alg.Ndl.
Het her8tellingsteeken.

t

Debekar.MycsToAcx,20.

Bec Auer. Een. helder ben-aner

Fr.uitdr.(uitspr.bek-oo-llrj,alg.in

iich,t.Levennleer,2.

j

Z.-N.

Bed .De beddens.

Auerbrander (Jees 4?
'
.
fer= oular).

W INK.:(
fKarl.
4,
?
zcz,baron wo?lGeld-

H elder ga8gloeilicbt.

Stapelvorm naarhetmv.beddes.dat

bach',scheikundige,geb. 1 Sept. 1858 te
W eenen,ontdekte in 1885 het gasgloeilicht.))

De bedden.

ALL.-AB.,138.- .
BOss.,Handl.,146.

vaak wordtgehoord in de Znd.volkst.

In H olland,b.v.teRotterdam ,werd
vroegerook veelde m eervoudsuitgang
-e
s gehoord in woorden als kippee voor
kippen, thans slechts zelden en dan

1

alleen bijdelaagstestanden (V.G.,1,
92).InDenH aagzegtm entegenwoordig
n0g pGGrdeqgVOOr paarden,/4/:/1/58.
9 VOOr

//4(14464,de1t1*
68 V0O1
*delreyt,OnZ.(X6*
Jenbooqkl.,16).stapelvormen als ziektens, groewtfosa, moeiliikl
tef
len8 worden
nog steeds opgemerkt in de taal van

f

minder besehaafden tHasssI,
sAcx, 11,
1534.
Merk verder op dat W .zosTsov'
r,'
in

)

z
1i
6
jn
9wdeerk
aa
londevor
vwimial
rvdi
oremrkunde
ing.1
m eT
er
vouds
et
ne
's.

J

en plantkunde'abezigt,voorleerboekjes

,

over dierkunde en overplantkunde.

Bedanken. Gii '
t
stlTdf bedankt, Ongangbaar a1s beleefdheidsforJugrouw.TAMs.,l8.
mule.

(.
fk)danku,Mejuffrouw.

Gr.1Cd;.,111,1122:(Ik bedank'
?
zwel!
Of '
F6l bedankt!in Z.-N. Ge ziitwel
bedankt!uitdrukkingen waarm ede m en

iem.zijn dank betuist.,

BedRnklné.Eenbriefvanbedan-

king.slMows,108.
Bedankingep..

Naar Fr.remernzment,lettre de,,
r6-

Dank,dankbetuiging.Een briefvan

V.G.,1,130.- t7r.W'
d6.- ln het

merozment.
dlzskd
lel'
p
zïgïzàg,e1n bedcnkbrief.
Komt in z.-N., naar Fr. remer- (M6f)dankbetniging.

tegenw. Ndl. wordt' bedankiug schier
uitsluitend gebr.in de bet.van weige-

ctznzztfa,vaak voor op kaarten in antwoord op rouwbeklag.

Bedankingen etemmen.

ring en van ontnlag.

Gall.roterdelremerczments.

D6ndank('
&.8.rergadering,betuigen D.V.,262.- V.G.,1,139.
(b.v.:deverg.betuigthaar dank).een
dankadre8(ofadrenrandankjctlszlevèeAl.
Bedaren (zich). Bedaar 'z, Her- Reflexiefgebr.,in N.-N.verouderd, Bedaav,Herman,bedaar!ofbedaard D.V.,318en XXXII.- D.B.,8.m ann !Towv,97.
doch in deZnd.schrijft.alg..naarFr. aan,#ozf(#))
'6bedaard!
ALL.-AB.,97.- DVFLOIJ, 75.- Gr.
se calmer.

1Vdb.,111, 1126.- VIERHOUT,19.

De gem oederen bedaren zich.

De gemoederen bedaren.

BeddebAk.

I

Znd. volkst. (Antwerpen, Diest,
Kem pen).

Ledikant,ook welledekant,o.,bedntede.

Beddeéerief.

Alg.in deZnd.volkst.

Bedderijen.

Aangetroffenineenadv.inDqStan- Bedden en toebehooren (beddegoed).

Beddegoed.

KUIPERS.- V.DALE.

daard,20-6-1921,gall.literies.

Bede.Bededehuisgenooten tever.

Gall.prièred6...

Verzoeke (ofmen wordtverzocht)de

W ittigen.

h.te waarschuwen.

BEoA,in Vlaanderett(weekbl.).l1.
JUI.
1925.- Verzoelcem lste pers.enk.v/d
onv.tgw .t.

Bedekken. Een woning met, In deze beidegevallen zou bedekken Een woning met stroo dekken.Met Een gebouw del-kcAt=het dak er van
stroo bedekken of dekken? Met stroo (b6d6kt4vereischtwordenvolgensD.v., stroo gedektewoningen.
diehtmaken,ereen dakbedekking aanbedekte of gedekte woningen ?

34.Daarentegen zou hetm oefen wezen

brengen,b.v.:hetA'
tàs,het dak ia m et

Een tafelmeteen laken bedekken of dekken (g646kf)volgensD.B.,24.

Een tafelmeteenlakenbedekken.De pannen,!8ï6n,stroo(?/ri6tgedekt.Daar.

dekken?De tafelwordt m eteen laken

tafelwordt meteenlaken bedekt.

bedektofgedektt

entegen zegt men : de 8tal i8pzefmo8

b6d6kt,46dak6n ziinm6t,
9?zeez
tz'
d
z)bedekt.
,26,1tajeldekken=zegereedmakenom
eraan te gaan zitten eten;bijverkorting zegtmen :dezzrcïg heejtalgedekt,

1

er18gedekt.oaarentegen:e6stajelmet
66n laken llogekkerù= het er op, over

leggen ;evenzoo zegt men :de fc/olia
metkranten,met,
sfo/ bedekt (cfr.KvII'sssen v.DAI-s,op dewoorden dekken
en sedekkevtj
..

.

zijn gelaat bedekte zïcx. m6t een o.v..33g:
'zvooronstaalgevoelkan Een zweem van ernst bedekte zijn KRAMSRS :(k
s'ecovwrïr.- La terrese
zweem van ernst.
een voorwex.
p zich zeljnietmetïd.
Nbe- gelaat.
covz
pe:d'herbe,d6Rdïge,deaardebedekt
dekken;in hetFr.wordt in dergelijk
zich,bekleedtzich (wordtoverdekt)met
verband echterwe18.coulvïrgebruikt,
maar dit reflexieve ww .heeftdan pas-

gras,met sneeuw.Lecïel,le fe- pa,l'ltorizon de 6O'
u'?re,de lucht,het weder,de

sieve beteekenis,en staatdusgelijk

gezichteinderbetrekt.)

m et bedektwovden.))

V.DAIuE,op het w.betrekken :((zich
overdekken met wolken : de lvchf befr6à/)).

Beeklok-Beeldeke.

BELGTCISMEN

44

TOELICHTING

l ALGEMEENNEDERLANDSCH l

OPMERKINGEN

(
I

Beldleklok : 'tgetamp derbee-

klok.v.By:sRs.1,246fDeBe8tedelingj.

znd.volkst.

'tGeklepvan'tAt
tgl
flu8klokie.

Gr.Wdt?.- V.DALE.--GAIULASgeeft

echterbedeklokjein dezebet.alsalg.Ndl.
op.

Bederven.Hetvleesch bedorj.
Bedieden.

Een gewestel.vorm voorden onv.
verl.tijd,naaranalogiev/hverl.dlw.
In N.-N.verouderd,doch in Z.-N.

Hetvleeseh bedierj.

AIT..-As.,200.

Beduiden.

Gr.Wdb.- Kvll
asRs.- V.I)AIE.

nog alg.in de volkst.

Bediende.

In Z.-N.vaakindebet.van Fr.6zn,
-

Beambte.

ployé of agent= iem . die een ambt of
bediening bekleedt.

Bedod (40:?z).
B edodden.

In vele Znd.gewesten,voor zeker Ver8toppertie,kt
legkrtzïpcrfje,schuilekinderspel.
'inkje. lc/
v
tvïlcpzz
t
zïlf/e of sthuilhoekje
Nog alg'in deZnd.volkst.;verou-

(.
:p6!6s).
Bedotten.

derd in N .-N .;KII,.:((Be-dodden,bedrieghen,imponerealicui.))

B edoom en. De ruiten zijn be-

doomd.

Alg.Ndl.bediende=iem. die in een
ondergeschikte betrekking werkzaam is.
Zieook beam bte.

In eenigeznd.dialecten (elderszegt

Gr.'
Fdb.--.PIuvIM,iV.S.,11,166):
(fBedotten,'t grondw .dotten is verwant
aan dntten en dit bet. min of m eer

Beslaan.Deruiten zijn beslagen,b6-

men bedompent,voor:metdamp be- waaad,bewanemd.

sujjen.)
Gr. J#-dh.-

DALE.

doom.

Zi
e ook

dektworden.

Bedorvendans.. Nu, tot we-

Inveleznd.gewesten (Antw.,Diest),

Bedraéen. Het getal honden

gall.s'élever(
1.

Nu tot wederziens, troetelkiud der

derziens, bsdorvendann van het lot. voor : bedorven, verwend of vertroe- fortuin.
Coxsc.,Gekk6nwereld.
teld ltind.

Hetaantalhonden bedroeg 100,of

hedrtteg tot l00.

Bedranéid.Eenbedrangdgemoed.

kwam op 100.

germ.eisàlyt
fz:ngfe.
sGemût.

Een bedrukt,beklemdofbekommerd

D.V.,251.- 1).B.,l.--V.().,1,138.
- Zie oolt beloopen.

AlooRTg.,l0.

gem oed.

Bedratsen.

Prov.(Diest e.
ofbedrea8ent.

elders bedret8en

Bespatten.

Het Gr.lISdè.,Kvlpy
cns en V.Dalue
geven bedretnenalsZnd.op ineenandere
bet.:(denvloer)vuilmakendoorermet
vuile voeten over te loopen.-- Zie ook
dratnen.

Bedrei:en. Op aarde ig alles

bedreigend en hopeloosvoor ons.

Bedrieéen (zïcFà).

Zich aattiem . ofiets bedriegen .Ik

Gall.sur la tevretout6efmenaçant

Op aarde isallesonheil8pelleïtd en

veletaalkundigen (zieo.m.VERc.,

Zich'
pcrgïeaen,abui8hebben,h6tvlïd

pouv nous:verkeerd gebr.van ditverl. hopeloosvoorons.
dlw.alspredicaat..

Di8t.,90.- Fr.letemp8e8tmenaçant=

Ndl.h'6twedev'ïeonge8tadig ofdreigtp,:f
regen.

7icl
tlledrïegezdkomt eebterin deze

151,en V.G.,T.146)beschouwen dit hebben.

bet.voorin het Gr.WW5.,bijKtTlpsas

reflexieve ww.als een gall.,8efzo- per,

en V.DALE.Zie ook ScHR.,1,241,346

en gebruiken alleen zich zelj bedriegen
in een anderebet-,b.v.:in plocf.
:van
eenandertebedriegen,het'
/fhiizïc?tzelj
bedroget
è.

en 350.- Dsx HERTOG,xV.7'.,1,l06t
(Hijbedriegtzich zelfmetzoo teredeneeren (= brengtzich in dwaling)n,en
;Hijbedriegtzich,a1s hijmeent, dat
ik bang ben (=isin dwqling)).Zieook

gall. 86 znéyzreztdr: tk qn.,t) qc.

Zich in iem .ofietsvergissen :Ik heb

RIJPMA, 106.
D .V.,523.-.D.B.,76:((Zich bedrie-

heb mijaattu bedrogen.Hijhad zich
mijïAzuvergist.Hijhadzichïsdenzin gen,zichvergisseniniets.)
ct
zytden zin tnijnerwoorden bedrogen.
mijnerwoorden veriist.
Zieookvergi88en.
Bedseréie. Tweeofdrij,diehet xaarde Znd.volkst.,sarge,serge, (#6'
fd6)#cà'
t'
x,
Zie8arge.
ganschelijfinhunnebedeergiënhebben aargieofaergie(uitspr.g= zj,indediagewikkeld.Bors,56.

Beducht zijn tlon iets.

lecten meestalz).

gall.avoirpty
uzdeçc.

Beduchtzijn vooriets.

D.B.,82.-.ALL.-!B.,(52.-- Zieook
bang en revvaard.

Beduidend. Een bednidend verschil.

Een beduidend verlies.

pit gebr.wordt in D1
'
st.,123,bij
,

Een aanmerkelijkversehil.

K vlpsxsen in lF#l.A.N .V.,12,afge-

keurd als een germ.,ein bedeutender

EchterbijV.I)AI-E :f
(lteduidettçl,bn.
bw.Lgeeytgerm aniszne)beteekenis heb-

Een aanzIenliikverlies.

Unterschied, Verlust.

bende; van beteekenis, van gewiebts
van belang : eene beduillende som.; be-

5.Glxssso Lschool6n x
sfudïe,1X.

duidendeverliezen,aanzienlijl
te.)- Ook

373) veroordeelde het eveneens,m et

volgensM ooRTG.,201-202,m agmenhet

deze beperking : ((Aangezien m en nu
zeergoed van eenesom kan zeggen,dat

((als ingeburgerd beschouwen s.
Overigensteekende ScHR.,1,l21,nog

zijveel,weinig,A?ï6fy'beduidt,zooblijkt
laet dat,de uitdrukkingen eene niets,

aan:(dechirurgijnverltlaardehetgeval
voornietheelbeduidel
%d'
.(Boss..laovss.j

eeneveelofeeneweiniq beduidendepopz

indenhaakzijn.)

Bqdutilveld. Hijis bedul'eld op

hetspel.

znd.vollcst.

Hi
jisrerzot,rczf
sdïzègt
r
zdoplaetspel.

DALE.

Alg.Ndl.beduLijveld

ntaan f: kijken= verbijsterd,verward,
verbluft.

Beeld. A1de beelden van burgers, Gebruik van ditw.in de bet.van
Alde ajbeeldingen vazïburgers,sol- In eig.zin bet.lletw.beeld in 'talg.
soldaten,katten,door eene kinderhand voorstelling van een mensch of dier daten,katten...,of.aldepogje8,door Ndl.inz.:beeldwerk,nabootsinginhout.
gesehetst.Coxsc.,bschilder,9-10.

door een teekening ;vgl.D.Bild.
een kinderhand geteekendom burgers, steen,m etaal,wasenz.van een mensch
In N.-N .kom thetw.beeld in kunst- soldaten,katten voor te stellen.
of dier;ook wel :voorstelling van een
beschouwingen weleensvoor alsgerm .,
m ensch of dier op een plat vlak door

Bild,voorpovtret(B:d?.21.N.F.,12).

middelvan lijnen oflijnen en kleuren.
b.v.de beelden van een echïlgorïj,de
dievenwereldï?zwoorden beeld;eindelijk
spreektm en nog van de beelden die ontstaan doorbreking ofterugkaatsing van
lichtstralen.

Beeldeketn).(DeBegijntjeshad- Indenvorm beleke(dleelaka)alg.inde

den)vooriederfindeen(prijsken.of znd.volkst.teraanduiding van een
een beeldeken.Toxv.28.
Een boek metbeeldok6ne.

Aeeldekes,zien.

Prentfiet,p!ccf(/6).

Gr.B't8è.,111,1277. V.DALE.-

Alg.Ndi.beeldie=kmr.statuette.

gedrukte,meestalgekleurdeafbeelding
Er zijn lteiligenprentlea,dierenw entvan eenig onderwerp, terwijl beelde- Een rrenfeaboek ; een boek met i6s, '
uïlkaïppreafjee,plakplaaties.overke(x)ofbeeldéein Z.-N.gezegd wordt nlaten.
drukplaaties(ook calqueev-ofdecalqveevvan hetwerk van een beeldhouwerof Prentienkï/kes.
plaaties gel,eeten),reclameplaaties enz.

'

Beelden-Beest.
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Een (doorl8jbeeldeken.

van een beeldgieter ; vgl. D. Bild,
.
Sil#terlchen,
. InAntwerpen heeftmen

OPM ERK INGEN

j

)
Een b'
idprentie.

eenLangeBeeldekenœgntraat= Fr,Longue
.&u6d6
s Image8.

Dat/.
se6n beeldeken'
&?66r#.

Znd.zegsw.voor gij(ihj,zij)ver- tl'
e (#'
J/, zij)krijgt een prentje,een
dientgeprezen teworden.
pluimpie.
Beelden. De wanhopige boer,de Germ.bil
den.
maken een treurige groep uit,of
huiverendeknechts,dejammerendeen
vormen een tr.gr.
kerm ende meiden beelden eene treurige
groep.

Beeldtenis.
Beelen.Hijbeelt.

Vaak voorkomendespelfout.
Znd.volkst.(V.ELsyuN,16).

Dist.,124.

Beeztenis.
Di8t.,2û.- On,
kv.,56.
Een belojteg t'
tlz overeenkom8t rer- Gr.Nd5.,111,1275. KvlpEus.
breken,.Hijhoudtc>
'/Azwoordniet.
V.DAISE.

De bruidegom beelde.
De brtzid 1.9gebeeld.

Debruidegom tvokzich te'
rug.
De bruid i8doorhaaraan8taande'
p:z-

lcfc?z,of:debrnidegom heefthaarlaten
loopen.

Been ;beewen (jtzm68é'),beanderen en Daar de meervoud
'svormen van dit Beenen= ledematen ;tb
eendere'
n (inz. 57xac.,60.- Az,ru.-AB.,141.- H.
4sb66nder8(08).SssEck
cx.Ndl.Spraakleer. znw.aldus worden opgegeven in vele schrijft.) of beettevt (gewone taal) SELBACR,1,140.- RIJPMA,144.
Znd.spraakkunsten,meenen vele V1a- knoken,botten,harde deelen van een

Eenige aangetroffen voorbeelden

Vlamingen ten onrechtedatbeenen in mensehelijl
tofdierlijk lielraam.

Een bord met zwoerten en beenen,

de2debet.beslistfoutis.

C.
v.NllvszaT,Altaaverus;kalfsleveren
beeuevt,os scxoooxsssvsx,De Nozàff;
b
een6uvandesoepvangister,S.FAr
uxLAxo,Scltet8en;vodden en beenen,To.,

I
!
l
j

ib.;doch ook :oude beenderen,afvalen
vodden,J.v.5IAvRlx,UitJJs Pevt.
ZftW ltet.been breken.

Da,
thebik lca miin been.

Iem,ietsaan,ziin l8e?zlappen.
Een beentievan een (okkerlnoot.
Beenderhuis.

Zie brekep,.

Znd.volkst.;vgl.D.ich habe den

Schadevttzz?zBein.

Znd.volkst.

l

Daarzitï/
cm6egg,
:c/?o?
'en.

l

j Tem.ietsaansmeren.aanplakken of

laanpraten.
Znd.volkst.;vgl.Fr.c'
uiusedeAlsïz. Een vierdeffe:!van een noot.
BijV.DALE a1sZnd.opgegeven op Knekelhuie.
hetw.zelf.Ook het &r.G4è.,IIl,1313,

Anderewdbn.,b.v.KoxxEx,GALLAS,
Pmcx (Eng.en Fr.),V.G>;LP>aRyUN,ge.

zegt er van :(LEen hier en daar in

ven echterbeenderhuiaalsalg.Ndl.op ;

Belgiëgebruikelijk woord voor knekel-

bij V.DALS zelf vindtmen op het w.

ltuis;Fr.o8nuaçre.))

knekelltuia a1s verklaring : (f beender-

huis,lijkhuis(op een kerkhof)t,enook
geefthijdoodnbeendevhuin'ea1salg.Ndl.
B eenhouw er. Boss.,Handl.,22,

Alg.in Z.-N.;ook komthetw.voor

a3,gg,63.
in zeeland :de stad M iddelburg heeft
Ftv/ceytyèeel/tovwer.Boss.,Handl.,4l. een Beenltouwerseinqel; in Nederl.

Rap naarden beenhouwer om vet! Limburgisbeenlbakkergebruikelijk.

Slager,r'
d
z?zdecdlcge',1)l668ehh,
o%w6r.
Sp6kslag6r,rarken8slager.

Spoedignaardenslqg6vom vet!

8IMoNs, 75.

oP.

Gr.+:6.,111,1316 en 1317.

V.

DAZZE.- Pazcx,Eug.: beeultakkev,
beenhouwer,m .ZN zbealager)).10.,Fr.:

beenhakkep,yeozz/èo,
/
zwor,m .boucher

m.')

Beenhouwerij.

Alg.inZ.-N.

(Randerglagerii,rleet
gc/t/à/
nltzt/
erïj.

Gr.'
14:.,111,1317.- V.DALS.

Beenhouwerskast.

Alg.inZ.-N.

Blagerekneeht.

V.DALS.- Zieookgast.

Beenhouwersm es.
Beenkleed . VERMAND., 11l en

Alg.in Z.-N.
Germ.Beinkleid.

k
Slag6r8m68.
Broek,v.

V.DALS.

222.

Beer.ijliin peer beginttetft-t
sezà.
M iin beergrolt.AucToa,34.

Znd.zegswi
jzenvoor:ikkrijghonger.

l
Hil
'nmaag begintteieuken.
lvil'n A?1tztz# knoït.

ar.J##&.,111,1a21.- v.oass.
-r7c rammel, zzàjs maag (of miin &.
uï/c)

ram meltnan tfO?zh.onfier=ik heb grooten
honger.

Bees.En bezen bijheelder zakken. Znd.volkst.;vgl.Mnl.b6z6;VoN. Bes (inz. spreekt.), bezie (alleen
Gr.'
v#y.,111,laav.
vssxwws.,lg.
oss,vll,304 : Koomt,schept het schrijft.).
gieook aardbeea en brembees.
sap derzuivrebezen n.
En besaen (ofbeziéntbijzakken vol.
Sint.
lan8bezen, ook tooie of w'
itte Znd.volksnamenvaneenigesoorten
(Roodeofw'
ittej?6.
:.
964(inz.spreekt.), oe commiaaie voor w'
:tf6runt
/sc/pc
bezekea.
van beziën.
roodeofwitteaalbezién(alleensehrijft.). m autevtvtamovtheeft a1s naam voor de
4albezen,ofzwartebezen.

Aalbe8sen ofzwarteb6.
:.
9en(spreekt.), desbetreffende planten aangenomen :

stekebezen,atekelbezen,ofkrouelen.

zwarteaalbeziën (schrijft.).

aatbea (ribesrubrum L.),zwarte aalbea

(alleen schrijft.).

myrtillusL.).Cfr.Hsvxlrzs.

X?'?
zï.
:he.
9.
9ep,(andere volksn. klap- (ribesnigrum L.),kruiabea (ribes gros
be886n,krïsacs).
sularia L.), aavdbei (fragaria), braam
Aardbei (het gewone w.),aardbezie (rubusL.),btauwe èodc/#l6a (vaceinium

Wow4@
)t
,e,
:,of6(
!'
r(tf)6e:,
s.
Broqetmbees.

Braamb68 (inz. spreekt.), braam-

dl:z'
l:(sehrijft.).

Kraakbees,ofkraqktkebei8.

Blauwbe8 Of kraakbe8 (spreekt.),

blauwe boschbes.

Beest.Debeest.Roxoov,64.
Degulzigebeest.SlMoxs.85.

F.in de Znd.volkst-,evenalsin de

Hetbeest.

volkst.van somm ige Nnd.gewesten;
vgl.Fr.la bête.

Gr.Wdb.- AIz
L.-As.,136.- .
JOA.
GIMBESG,in Schoolen Studie,IX ,380.
Tn 'talg.Ndl.o.,behalvein dezegsw.
de b6e8tapelenx opspelen,razen,tleren.

Olldtijdswashetw.r.,doch doorinvloed van het onzijdige diev nam het
laterhetonz.gesl.aan.

Hiiï,
smiinzwartebeest.

Gall.c'
e'
gtma blt6'
/
zoïre.

H6tklein heeafje zoeken.

Gall.nl
terf
therla pefïfebLte.

IkN
9tWNNJhem al8deAdff,ik ben :JP.:

Wand-,195.- Koxzxg,217.- Ds-

eoor hem alsvoorr'uur,ik kan ?t6:n,niet rzwovvs,en (u rzrzas,op hetw.bae.

l'
d
zcàfea0/zien.
A.
fz
?
zg:enzï/fel,lbqatklooten'. eW/kere

STOITT,n.1163.
/1794.

op Iccg watevzoeken.

zoo beeetben ik niet!

Gall.pa8'
W bête!

l

Zoo dom ben ik niet!Dat H #1 i6

'
F@'
n,
d.,195.- DszaxoTTx,GALLAS

beger
h
le
ii
mpe
Nu
à,
l!g
D6k
an!k/6!of:Ikbenniet enPmcx,Fr.,ophetw.bLte.
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Znd.volkst.
Znd.volltst.
Alg.in Z.-N.

Jemag ool
tnietgievq
'g zijn.
b
lem.ruw behandelen,'
rzf'
t
pbejegenen.
Veekoopntan.

OPMERK INGEN

V.DALE.
(7r.J#Wè.,111,l330
9.-- V.DAluE.
V. D.
&LE.

Beest en beestenmarktp

voor rund en veemarkt, worden eîthter
als alg.Ndl.opgegeven.

Beestié.Datisbeestig.

Znd.volkst.;vgl.Fr.ctestbLte.

Beestiéheid. Pastop da ge nu

NabootsingvanZnd.volltst.:gall.

Dat is leeliik (g6/tt
z?z#6!J); dat is

iatnmer.

Stommiteit, malligheid, f
ï'
ult
zt
zdàeïd,

geenbeeatigheden'ndoot!Levensleer,184. bêtise,pïrcdea hJ/ï,
s:.
$
'.
Beestigheden z6gg6o?.

Beat.In de b6et6n werken.STREVvslus,in #-!.#.d.e.p'..1,57.

Alg.Ndl,beestig= 1odierlijl
t,gemeen.

laag;20(plat)zeer,b.v.beestigkoud.

Gr.I#-t
zd
).-- V.DAIUE. Alg.Ndl.

dommestreek.làas op dat'je nu geen bee8tigbeid= dierlijkheid,gemeenheid
dwaze8treken uithaalt,of geen dom. (inz.op sexueelgebied).
heden,begaat.
Oszï'?z'
aitkramen,mallepraat'
Mïfdlccn.

Gall.diretfcts bLtises.

ln enkeleZnd.dialecten isditw.'
m.

Beet,ofbiet,v.Tn de bieten ofbeten

D .B.,32.

V.DALE

Beet,v.(beten),planton

De m eervoudsvorm beeten isalg.gebr. werken.
in Z.-N.en beantwoordt aan onze dia

van hetgeslachtbeta,inz.de8'uikerbiet
of beetwortel; en de kroot,biet of biete-

lectischeuitspraak.Vermoedelijkisdie
vorm meteebijvergissing ook opgege-

kroot.p
lo.:f
(Biet.v.(n),beet;zieBeet.inz.

ven in den eersten druk van de W oor-

deR'uikerbieten f1ebietekroot.))

denlii8tvan D.V.en '
k'.W .,wantmen
vindt hem m.nog bijKulrysl
ts en

KoswEx (Beq,
t(biet,bietekroot),v.
beten er ziin roodee'
?zwitte beten;zie

MAxl.IAvE,en aldusverderook in Di8t.,

Beetwortel.))

ll,bij ALL..AB., 17,en bij LoMB.,

1D.)(
fBiet(è::l,beetwortelb
.,v.bieten :

69/109.De grondslag van onze t'
gw.

erzç'
.
p'
?zroodeen witte- cAî;zieBoet.)

spelling eischt echter de schrijfwijze

Bietistgw.degewonenaam in N.-N.,

beten beet,Mnl.bete.van Lat.beta.

zocldanig ook aangenoznen als weten-

schappelijke plantennaam (H>!I;fclLs).

Beeweé.Om te voet den beeweg

naarO.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel

znd.volkst.;ookNnd.prov.

tegaan.Pall.,106.

Beeweéen.VantweeGeburen,die

Ofntevoetterbedeè,
aarttegaannaar

)0.L.V.vanScll.

znd.volkst.

Terbedevaartgctzzà,ofeen bedevaart

gingen beLwegen. F!.Ferf.,279.

Beéaden, of beéaaien. Hij

heeftzi
jn l
tleeren weerbegaaid.

De m eubalswaren erg begaaid.

Gr.IPt
fl?. V.DAI,
E. KoExEx.

EengedichtinMaastrichtschdialect

vanTH.W EIJSTENRAAD isgetiteld:cDe
bein:eeg nao Scherpenheuvel)).

G'
r.Wdb.--V.DALE..
- Kosxylx.

doen.

:nd.volkst.(Brab.,.
&ntw.l;KIL.

Hijheeftzijnkleerezkweerbevuild,

(Leelick begaeden,dedeeorare, dcfvr- bemor8t.
pcrc.

Gv.'
F(fè. Kvll>ERs,opbetw.h6-

gaaid,bllw.:f
(bezoedeld,besmet:g66/l

De meubels waren erg be8eltadigd, cc'
n,peerlïyt'vuil : handen.'f be8met
g6t
schoztdezà.
baar l'
ulf:'r voovt, Vowpslu )); ook V.
W ieheeftdatboek zoo gehavend ?
DALS,op ditw.,verklaarthet:((bevuild,

W ie heeftdat boek zoo begaaid:

In 'tgeveehtwerdhijleelijk beqaaid.

In 't gevecht werd hijerg toegeta- smerig,modderig'
).

keld.

V .DALS geeit verder begaaien,ww..

alsgewestelijk op,enK'
uklaERsvermeldt
begaden,ww.,a1s verouderd.

Beéankenis.

Alg.inZ.-N.,verotlderdinN.-N
'.;) Bedegang,bedevaartoftoeloopvan Zi
Gr
.J#'(I?. Kulrsltsn. V.DALE.
e ook liikbegankeni.

vgl.D.Begângnis(veroud.)= viering. 'bedevaarders op een bepaalden dag,
octaaf.

s
Beéeerlij
k. Hi-i is nogal b6ge6r-

liik.

Beéeesteren ;

inbegee8terdewoorden,BoLs,23;

.i
.'
. 8chraap- G'
y.DALI
znd.volkst.;bijKLTIPERSechterook j Hil
snogalbegeerigbl
thahgn
r.'
F:5. '
ïj
S.- Ajg..
,
sy.
jj.
indezebet.a1salg.Ndl.opgegeven.
zuohtig.
begeerlijk = waard begeerd teworden ;
.

de begeerte opwekkend, verlokltend,

I
bekoorlijk.
Gerna.begei8tern;volgensMooltTg., Verrukke'
n, bezielen, in geestdrijt VyzRc.,151. Ditt.,124. APPEL202, door het gebruik min of meer bvetbgen ;in bezielende ofgeentdrijtige oooRx,ITa,113en 115.-.1'
1'
-d4..1.AT.F.P
gewettigd ;

woorden ;

het begeeœterd gelaat van den fieren Ds Rsvyu,63 :la féf:animéet
z'
tffler
'
J
ongen man.Toxy,68.
ieunehomme.
Beéeesteriné. De veldwaehter germ. Begeiaterung ; volgens

het'
van geestdrijt'blakendgelaat...

Geestdrijt, vervoering, '
t
lcrzk
zkàïzzg,

l2. Gr.1Fd5. K vll>lcRs. V .DA-

Isyu.--.Kosxsx.

Vsxc.,151. Dist.,12d

1)U:
F'
T,
oU.

knilctetoe m6tbage6.vfcrïn,g.SlMoNs ,113. MoosTg.,202,door hetgebruik nain of bezieling.De veldwachter knikte geest- 65. 'Fdl.,4..X 17.,l2.---(?r.l.Pf,lè.

meergewettigd.

Beéeleiden. Begeleid zï/?zvl/
zzz

drijtigtotteeken vanbevestiging.

Gall.Elle était cccoplpcgkzl: d'ztAzt
r

Begeleidwordendoor(lijdendevorm),

Kvlpsss,- V.DALS.

Dvvsza,Stud.,23l. (?z.llrf
ïd?.

Zij wa'sbegeleid '
ptln,eene vriendin,en amieete8cortéed'v?à:jemmede8a cozz- vevgezeld zï/zk
,wcz
'
?
z(de gf,
wone uitdr.)
Kulpsss :(
fBefleleiden,w.zw.ovvergezeld dooreenevrouw van kennis. naLssance(Ds REt71,,208).
Zij was vekgezeld t'
cAàeen vriendin en (llebben),geleiden,vergezellen (meteen
Tox'v.195.

tvan een andere haar bekende vrouw bepaald doel):iem. '
ntztzr;vgl.g6l6i1(of,tot belzoud van deyksehertsenden den, dat eenvoudig vergezillen beteei
toon en werd &6g6!e:'r.ddooreen andere kent.wanneer m el) iem .begeleidt, dan
1

tvrouwelijk-ekennis).
1

gaatmen methem medeom heln den

tochtgemakkelijk temaken,'tzijdoor
llem diensten te bewijzen, 't zi
%
jdoor

hen:te beseherrnen.): Vg1.H'lcxr'RlKsp
239.

Beéeven. Hetiîsbegajonderzijn

voeten.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.l.

ndentieuzespelling,in strijd met
Beééijn :debeggiintie8,Pall.,21. deTe
uitspraak, doch vaak gebezigd in
Beé:ijnhof. Hetbeggiinltojkkoku- Z.-N .om aan te toonen dathet w.zou

ke,Pall.,3(daarentegen :'t,Begiinhoj, afgeleid zijn van (#
S'
f.)Begga,hetgeen
Pa,ll.,17).
echteronzekeris;M nl.begine'beggine,

Hetijszaktedooronderzijnvoeten.
Bagijn.
Acgï/zzczk:o/,bagijîèho).

(
Jr.I'
F'
db.,111,l384. V.DAL>.,

Alg.Ndl.(
leplantk begeejtzïc/i,laatlos.
t en
De gewone Znd. vormen begiil'
begiinlenbhoj zijn în N.-N . verouderd
(V.DAtk
1.
:).

bagine.
Beéin.IndenèoginwasWillem van ' Contaminatie van den ouden vorzn In den è6gïlz?zc ofin let èegïn,@cp,J'
?zden begïnn.c m et den nieuweren ï.?z vankelijk was Willem van plan ge.
gedacht geweest...SsosRss42.
hetbegin.
weest...
Boss.,H andl.,194 en 211. Ook in
Znd.
vol
ks
t.
In
'
t
Mnl
.
was
de
Beéinnen.Iedereen begosthem uit
ledereenbegon...
Nnd.dialecten zijn de hoofdtijden è6te lachen.Pall.,49.
onv.verl.t.began en begonnen of è6.aar 't geluk...begolèîtev'is.
gost,begost.b.v.in het H oogvtaluwst'h
W aar 't geluk van mijn W ardje be- gonde, l/6g/nqgfo, en lzet verl. dlw. be- 5V

#osIis.V.Bssas,1,265(DeBestedeling). gonnen ofbegonnt,begost(VERc.,Hi8t.
Gr.,86).W EILANo (l843):(fDeonvolm.

(%>
-.().,T,llI).
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OPM ERKIN GEN

verl.tijd isnu,meestal begon,schoon
anders bego8tbijvelen in gebruilkgeweestis:dieditapoorb6go8t6n fcleggen.

(Vond.))

Zij'
ltebben begonnenmettespreken.

Gall.il8 ontctp?nplezlcé :((ln het Fr.
wordt in alle gevallen commeneer m et
aroir vervoegd; valldaar dat onze

Zijziinbegonnen mettesprek-en.

D . V., 286. - Beginne'n,, sls overg.
ww-,wordt zoowelm et hebbep a1s m et

zi)
'n vervoegd.doch meestalmet ziin :
ik 569
1(ofhebtdietaak metïjr6r begonnen ;F'
rankrijk ï,
: (of/?
,
ce#)den oovlog
begonnen ;hii heejt(ofï,
s)eetkkleinen

schrijvers bij beginnen soms'hebben
gebruik-en in gevallen waar ziin vereischtwordt )).

handelélt?gta?znt'??.A1sonoverg.ww .heeft

hetsteedsziin /4:
./is llcgo??kt6gzalsgewoon lt
/cr/
cr
/lcz
z;we cïjn aan t??z.
:op8tel
begonnen ; we ziln pzef ons fppvsfcz begonnen en zullen Azc'rp,c onze 'sop,zlep,

maken;zeziin begonltenmet8ohelden.en
eindigden pzcfr6chten (1tOENEN,N.x
$'.,
121. H ASSELBACH,1,233. PLtTI51,

Datgaatslapep alswijbeginnenwer-

lten.SEvExs,232.

In de O.-en lrvl.volkst.komtna

a1swijbeginnen tewerken.

N.d.,II,52.--DENHERTOG,F.T.,79).
Dist.,74:(BijdewerKwoorden aantcng6'n,, begi3tnen komt.de noemvorm
mettevoor.)) D.B .,83.

beginnen een noemvorm zonder te,
d.i.in overeenstemm ing m etdeoudere
taal,b.v.Reinaert,vers 36l :((Doe ie
began die letteren lesen )),en verzen

2813-2814 :((singrijnbegan andwoorden Tieceline naet corten woorden )).

Menheejtbeginnenpikken.TAMB.,5l.

Tegenover Fr. On a co?zzmckzcë la
m oisson.

Beginnenaan ofmetiets?
Ietsbeginnen.

Men 18 é
legïn?zt
??
z te pikken, of te
zichten.

Beide uitdl'
llkkingen zijn gebruike- Beginnen aan iets= een begin,een HAssllz
BAczt,T,233.- D.B.,83.lijk,metversellilin de beteekenis.
aanvang ermedemaken.
Zievbn.hierboven.
Dit gebruik is niet vez-keerd, doch

Beginnen met iets= iets het eerst,
doen.
Een kapitaalaatupreken ;een flesch

D .B.,28.

dikwijlsishetgewenschtereen bepaal- aanbreken ; een brood aan8niiden ;
der ww .te bezigen.

een vat bier aannteken ;een lied aan-

hejjen ; een werk aanvatten. ccnpclr.
ken ; een gesprek aanknoopen ; den

Tebeginnen 'pcn den eersten October.

Ga'
ll.ticomntencer de...

strijd aanbinden.

T6 beginnen metden lsten October,

Di8t.,ll5.- D .B.,83.

ran lOct.c/,of:metingang'
t
lcAzlOct.
Beélnner. I'
IiJ
'isnogeenbeginner Algeven de niellwerewoordenboe- Hijisnogeenbeginnelingindatvak. Hetw.begznner isop zijn plaatsin
in dat vak.
ken dit w.op,toel)ishet weinig in geuitdrukkingen als debeginpev(=aanEngelsch voor beginners.
bruik, zooals K turERs t,e reellt doet
Engelselavooreerstbeginnetden.
legger)'
plseen f'
tpïdfe.(1.Toch vinden
opmerlten,en is het in de gegeven ge.
wij bij Dr.C. G.N.ox Voovs,Hi8forïechg Bchet8 vld Ndl.Lettsvk.,19179
vallenwaarschi
jnlijkeennavolgingvan
Eng.a beginner,Englislt./(?r beginners.

Beéinsel.Beginselennantaalkun-

Gall.élémentsdef'J?zg'uïyfïçvc.

Beginselen dev taalkunde.

de*

en 191910, p. 2,alwaar spraak is van
de studie van deletterkunde:uvooral
de begiunerm oet,dat goed beseffen.))
W èlvindtmen :Beginselen '
van han.
delsrecht;Beginselen van com binatie-

leer en waarschijnlijkheidsrekening ;
doch ook : Beginselen der werktuigkunde en der technologie.

Beéoed.Debegoedestanden,Vlsnc.,
in F!.d.d.e.h..1,231.

Znd.(vooralO.-en AVv1.)volkst.;
alg.in de Znd.schrijft.;vgl.D.be-

Degegoedestanden.

D.B.,58.- AlooaTg.,202.

giitert.

Beérafenis. 'tWaseenbegrajenia

Gall.'
t4n.enterrementdepremièreclas8e.

ran eerste klce.

't svas een hcgrc/enï.
s ran de :t
,'
rq
sl: Ineig.zin,bijJ.v.Mwvmx,l'oen ïk
ogiongwca,p.l23:(zezouen 'm den
klasse,ofeen eer8te klasse begrajenin; n'

in flg.zin,van zaken,ook :'t waseen volgenden morgen eerate klcese begra-

eervollehegrc/yA
zïf.eenfiascovanbelang. wc'
?z),en p.220:(eenjatsoenliikebegrajenis
In fig.zin werd in de H aagsche Post,
no439,27M ei1922,p.805,de uitdr.e6n

jatsoenliike )begrajenisgebezigd.

Beéraviné. Op de begraving, In de O.-el1AVv1.volkst.nog steeds Begrajenis(hetgewonew.),teraarde V.ERc.,150. V.G.,1,140. Gr.
W'dè.- HENDRIKS,113.
STssvv.(Keurlessen,IX,190).
gebruikelijltin de bet.van :lijkplech- bestelling (deftiger).
Alg.Ndl.begraving de handeling
Menzag hetwe1op den dag zijnerbe- tigheid,hetbrengen van een lijk naar
van llet begraven,de bedelving :de be-

graving.P.F'REDERICQ,F!.Belgi;qt:cderf de begraafplaats;vgl.Fr.ektterrement,
1830,1111,337.
dat zoowelaan cle engere bet.van beZijhadnaardebegraringwillengaan. grcrïng als aan de alg.bet.van begraV.Lov.,Dure Eed,49.
jenisbeantwoordt.

graving '
pc,gze6n lijk;ook spreektmen
van lijkbegraring, tegenover lijkverbranding.

J.v.MAcm x,Toen ik nog josgwas,

p. 209,laat echter een aanspreker nog

begvaviltg zeggen voor begrajenis.
xkletroetbevuil
en.x'Jfe
z n,wordt@z?6ldoor
V . DALE.
Zie ook bekruizen en
Znd.volkst.(vgl.het in Friesland
ecs zwarten potdatmen begf
rijmeldwordt. noggebruikelijke,doch eldersin N.-N. eek'tmestkar,maarnietdooreen 'rW.t'tdg 9r%)m.
verouderde begriement;in Brab.en otlcrrctfezz.

Beérijm (ellen.Hetismaarkl
c?
l

Antw.hoortm en daarvoor bekruizekt.

Beérijp.(Dat)gaatallebegrijpte

boven.VIRMAND.,38.

Beérijpen. O J
'a,nu begriipik!

W ijbegrijpen nietsaanzijngedrag.

Dialectische vorm (Antw.); verou-

Begrip.

Jpozttf..48.

Gr.Jpdè.

derd in N .-N .

Gall.jeco?zlyzrczzt'
/.
s!
O ja,riu begriip ik het!
Gall.no'
us 01:compreltolès riett4 aa SViJ
'begrijpen nietsrc'
?
zzijn gedrag,
conduite.
of zijn gedrag kunnen wij moeilijk

J.
).B .,1.
l().V .,523.

verklaren.

Datbegriiptzich gemaltkelijk.

Gall.cela secomgretèd.

Dat18licht,gemakkelijktebegrijpen, BRoyccxxssl', l1. - CöI>l>à, 169. datis nogalbegriipeliik,of dat laat DsN HyuaTog,N .T.,1, 107,en N .d.,
111,152.
5
zïc/àbegriipen.

Beérip-Behalve.

48
l

BELGICISM EN

TOELICHTING

Defolklore begviiptalleswatlletvolk
weet.

D.5-.,21

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

1?1. cot
nprendre betee-

OPMERKINGEN

Defolkloretlmt.
t'falleswat,hetvolk

Begriipen,in den zin van omratten,

kent in de eerste plaats ortvlatten,ï'n,- weet.
houden,ïp ziclt lpehotzdes ;en dan ook

beratten,in ziclt s6rtzffezz,inhouden,'
pcrvatten,komt ecllter nog voor in het Gr.
'

bcg'
rïjyc'
?l (d.i.lettey
'
lijk met hetwc'
r8tand '
va8thouden). Vandaar dat men
nietzelden aanndl.begriipertook deze
verschillende beteekenissen van fr.
copzprpndr6 toekent. Ten onrecllte I
in 'tNieuwnederl.kan men begriipen
niet meer gebruiken in den zin van
omnatten,opzgrïjpc'zenz.))--V.G.,1,l

lFd&.,bijK'
brlrsasenbijV.DALS,b.v.
alwat(
26aardefnzïchbegrijpt(V.DALE).
Vooralhet passief begrepen ziin in i6t8
isheden nog vaak gebrui
kelijk aldi6
'
ver8cltillendeztz/ce'
?zzijltï?zd6orereenkomst
scgrcpczz(KtTfrERs);evenzoo :de t
??1kosten zijn evonder s6grt
?p6'
n,(V DALE),
waar hiev pc,
?z onderlviizev8 ge8proken
z

l31.

Beérip.Kortbegrip.

j

wordt, zil
.??
, de o?z#6r'
tt
?'
Jl
.
zeres8et'
t med6

'

VycRc.,149,hield dezeuitdr.voor

begr6pen (Gr. 1'
1S#5.en V.1)AI,E).

Korteï?z/iozft
î,bekktoïlto'
nerzïcàf.

Kortbegrip is echteralg.Ndl.(zie

een verwerpelijk belgicisme en wilde

Gr.1Pd@
).,111,1435;KvlrsRs,V.DALF:,

ze doen vervangen door een der hiernevens opgegeven uitdr.

Aanvankelijkebegrippen van natuurwetenschap.

Gall.notionséî/r/zcAlfcïz'
e,
:de8ciences
natuvelle8.

Beéroeten.Wijlze(s!.dekoeien)

Pru
vlM,OnzeTaalscl
tat,IT,85:f
(Be-

met vriendelil
'k loeien reeds van verre groeteden, eigenlijlt begroetten ; daar
den stalbegroeteden.V.BEsRs,1,248- eehter bij het uitspreken de onvolt.
249.
verl.tijdgeheelgelijk isaanden tegenw.tijd,werd vroegereden achterden

GALTU-AS,enz-).

Aanvanl
telijkebegrippendevnatuurwetensehappen.

Terwijlze...denstalbegvoetten.

Goed iseehter :begrip van boelthouding.

AyuTa.-As.,201:(Verleden-tijdvormen

als puttedekt,z6ffcdcn,lettedeït,reddeden
en dergelijkezijn onwelluidend en worden nietmeer aangewend.Men schrijft
'putten, zeffez?, letten,rt
rf
.tzcgl, enz.Het

stam gevoegd. Som s is zelfs de verl.

verband met hetgeen voorafgaat of

tijd volkomen gelijk aan den tegenw.
tijd :bijv.van 8eltudden.Ditwerd dan
ook in den verleden tijd nchuddeden of
nchnd'den,b.v.:En zijnohuddedenhet
stofvanhunnevoetzolen.)
Eenmaatregol,een daad,een verkla- Germ.begriiszen,,alslaandelwijzete-

achternakomtwijst aal),of het tegenwoordige ofverleden tijd is.)-- Kosxsx,N.S.,138.

ring,een tegenwoordigheid begroeten.

j
Een maatregel,eelldaad,een ver- ' v.Datt,l
cverklaartbegvoete'
nalsvolgt:

genover levenlooze en abstracte din- klaring, een tegenwoordigheid toe- ((groetendeontvangen :(le'
porlfwerd m et

gen (L.SlMoxs.in Neerlandia,Sept. iuichen.

g6j.
t
fïch begroet;ook hetvoorstelwerd,die

1921,p.124).

woorden'
z
p
tl
6rtf6zzmetcpplt/v:begroet,men

betuigdeerzijnevolleinstemmingmee:.

Beéroetinésschot.
Behaaélijk. Zich ergensbeltaag-

W k (gelvoelen.

Puristisellesamenstelling.
Germ.8ieltïrgent
ï'
t?o behagl
ieh./ïi:,
-

l6w..

Salnutscllot.
D.
XLE.
Zich ergensop z'
sjn pla'
ata,op zïjAz Moosvo.,83.- Gv.JJrd:.,111,1452.

gemak,ïAlzijn element.op zïj'zkantoor Ndl.h6tz'
J6feihier beltaaglijk (gezellig,
ofthui8 (gelvoelen.ook wel ergens verloltkend)w'
t;zicltbehaagliik m'
aken
aarden ofeigen ziin.
(zich aangenaam maken;ook :een aangenamen indruk maken).

Behaéen.HetbeltaagdeaanZ.M....

Ongepaste omsehri
jving v/d datiefl HetheeftZ.Af.behaagd.
en bovendien verkeerd gebr.v/d onv.
verl.t.voordenvolt.tg.t.:gall.ilplut

Echter bij Koxlwc,

11 : (( Donner

dansl'œilà qq.Behagen aan iemand.)
Ditalspersoonlijkwerkw.Zieook aan.

tbSt.3./.

Behagen in ietspt,
pges.

Ten onrechteafgel
teurd bijSENDEN, Behagen in iets 8cheppekt (schepte, Gr.JPg/
).,111,1455 :(Ziin 567
zcgeo
98,diehetblijkbaarhieldvooreen gall., gesclzept')ofvinden.
nemen f
;s datgene wat eene bepaling
prendre pltzïyïrflq('.

aanduidt, of ook wel, zonder in, met

eeneonbep.wijsmette:daarin genoegen hebben.))

Behalve. Allen,behalveh.
iiofwel
hem ?,behalved6(s)voorzitter,enz.?

Hierin wordt dikwi
jls geweifeld

Allen gaan naardetentoonstelling,j Indeeerstevbn. heeftm en een ellips

nietalleen in onze,maarook inandere behalve :2
'.i (= bellal:e dat hij niet 1'
U'
it de aanvulling van den beknopten

talenishetineenigegevallenmoeilijk gaat).
uit te m aken ofpartikels die een uit-

bijzinbli
jktdatbehalredaaringeenin-

W e hebben allen gesproken,behalve vloed heeft op den naamval van het

zondering uitdrukken, zooals behalve, hem (= behalve dat v'e hem niet ge- volgend pers.vnw.ofznw.:lletisdan
'
t
dtgezonderd en %dtgenomen, tot de sproken l
aebben).
voegwoord.
voorzetsels dan weltotde voegwoor- Er was niemand tlluis,behalve ik In de laatste vbn.kan behal'
ve door
den moeten gerekend worden.
(=b%halvedatik welt'
huiswas).
eenvz. vervangenworden en krijgtdan
RIJPMA,89,werptzelfsdevraag op :

Alle notabelen wariln in het dorp

zelfhetkaraktervan een vz.In hetvoor-

(isbel
talrein :Gtlltebben (
zll6s gespro- gekomen,behalve (dat)de ontvanger
ken b e laa,lv e zi.in bro6'
r, een (nietgekomen was).
voorzetsel of een voeg - W ij kennen alle ntltabelen in het'
w oord ?)
'
dorp,bellalve (datwij)dcz?ontvanger
(nietkennen).

laatstevb.wordtbeh,alvedooreen acc.
gevolgd,(watteverklaren is,vooreerst
doorden invloed van hetaequivalente
blgiton mij,en vervolgensdoorhetfeit,
datdehoofdzin nog moetvolgen en het

Alditlandbehoortmij,behalve(dat)
deboomgaard (mijnietbelaoort).
Behalve (dat ik) dien, boomgaard
(bezit),bezitik ook nog een boerderij.
Behalve (dat) d6 voorzitter (niet

dientengevolgenognietvaststaat,welke
functie het op behalve volgende naamwoordhebbenza1)
'(DExHERTOG,N.#
S'.,
1I,118).
In enl-ele vbn.is,zooals wijgezien

j

tegenwoordig was),waren alle leden hebben,

tegenwoordig
.

tweeërleiopvattingmogelijk.

N og valt op te m erken, dat b6lta,l1)e

Behalve (dat)d6 voorzitter (tegen- in tweebeteekenissenvoorkomt,n1.dat
woordig was),waren ook alde andere het loeen beperking,een uitzondering,
leden tegenwoordig, ofwel behalve 2oeen aaneengchakelingtekennen geeft.

(=benevens) d6'
n, voorzitter. waren

(osx Hssvoo,F.T.,1009N.T.,II,

ook al de andere ledelz tegenwoordig. 6g, en N .l., II, I17-118. PLlylv,
Behalve(dat)deItaliaan (geenland. x . s.,1,128.- HwsssyusAca,1,122,en
genootwas),ofwel:behalve(= buiten, II, 9g.- Icosxzw,N .8.,155.- BAUmet uitzondering van) de'
tb Italiaan, wsxs, 344.- Gr.G ffb.- KUIPERS.-

waren zijallen landgezlooten.
v.ynxss.l
Behalve (= buiten)'
m,
i.
iwas ernie'
m and.

Behalve (= met uitzondering van)
dôtt neus,lijkt llij sprekend op zijn
vader.
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t

Behandiéen. Zijbehandigdemij

InDist.,li$4,werdditww.alssmeed-

Overhanldigelt,terFàcgkdstelles
lj.

de quitantie.Toxv,182.
werk veroordeeld en BELL.,4,gafhet
Hijbehandigdeaan debuurvrouw een a1s niet bestaande op, doch D. V.,
stuk papier...Toxv,189.

XLIIT, verklaarde dat het

reeds

Een diploma, een getuigschrift be- eeuwen oud)is;vgl.D.behâltdigen.handiqen.

ltclpycltsgeeftbehandigelèzonderaannlerl
tingop.Alenvermijdelketechterals
vel.
ollderd in lletalg.N(ll.(Gr.11-#5.).

Een diploma,een getuigschriftajle-

Dl Rycvrz,194 :Elle Az/trteltditla quit- verep,,uitveiken.
fclùce.10., 202 :11teltdit(bla locataire
u'
?zpapéer...

Behanépapier.Leven8leeï,24:voI
nZ.-N.vaakgebruikeli
jkewoord- Behangselpapiev,l
?6htr?lg,o.
rm ;ook een Nud.provincialisme.

V .Lool,68.

l Gv.IJJt
ïè.,111,1473.-V.DALE.

Behebd , behebt. Met vooroor- Schrijfwijzen,die somsook welbi
j Besturen die metvooroordeelen 56- STOETT,n.120/170.- 5TERC.,Etym.
deelen bel
tebde besturen.P.os MoxT, Nnd.schrijAvers voorkomen. doch in heptzijn.
W'db.
in F!.#.d.e.A.,1,416.
strijdzijn metdegebruik-elijl
tespelling.
Diedrie-ellen-voor-nen-frank-bloemen
Die minderwaardige bloemen schijschijnenbeltebtmetdekoortsdiedespeneubeheptmet...
cialiteitisvan hethuis.Jos.Joos,10-l1.

Behebtzijnmetiets.V.E'
LsEx,l8.
Beheer. Schrijven aan hetbeheer
van een blad.

In de Znd.scllrijft.bestaat de nei.

Sclarijven aan de cdpzïsïgfrcfï: van

Gr.1V#5.- In lletalg.Ndl.isbelteer

ging,altoos beheer te gebruiken waar een blad.
hetFr.admilkistvatioltbeeft,en beetunr
waar llet Fr.direction heeft.Het gebr.
van beheerin de bet.van hetpersoneel
datbelastismethetbeheerofde admi-

de naam van een handeling en bet.het
w.:bestuur en toezicht,de uitoefening
van gezag in dienst van often behoeve
van iem and anders.
Gem eentebestuur
Fr. munidpalité

nistratie van zekerezaken.a'
lsmede in
die van hetlokaalwaar die adminis.

(in Frankrijk),admini8tration co-An'
tfttale(inBelgië).
'

tratiegevoerdwordt.iseengall.

G'em eentnbeheer= Fr.régie'musïcïpc/

(Frankr),régiecozn,?nz
vncl:(Belg.).

Beheervanposterijen.

A1wilhet gebruik b.v.mini8terie Administratie d6v posterijen.post- 11Scnd.,8 :(
fMen zeggeniet:hetBe't4n #ntz?ùcï??z,mini8terie t,a'
v
n,i'
a8- administratie;beheer der posterijen, stuur'
pfl'zPosterijen,maarrc'
?zdt
tPostetitie,tegenoverFr.ministère t
fes /l- postbeheer.
rijen.)
na'nc68,ministère dc la l'u8tice,tocl)

K ONING l70 (fL'administration gé-

ishetverkeerd naaranalogiedaarvan
bijbeh.
eerin hetgegeven gevalhetvz.
ran zonder lidw. te bezigen (gall.),
zooalsalg.gebeurtin omcieelestukken

néraledespostes. Het Aoo/dèedfu'
urder
po8teriien.)
GALLAS,op llet 5
.-.po8t6 :(L'admin'
t8tration de.
S-8 :1)e posterijen.)

in België.

V.DAluz,op hetw.po8t:qhet beheer
der post)).
Vgl.verder :beheer derwaterwegen 6,1
bo8achevt,l/o#eezdev ïn-eït'
uïfroezrechfes,

be8tuur '
pc'
?
z h6t lager onderwii8,cdpzïvdetratier@'
?1descltztsfïzzg6'zù,dirncder@a
den landbowv;daarentegen :hetbeh66r
rcgz û
zcscï/'n,doeh wederom :hetbeheee
.A
d6z8taatsgelden.

Beheerraad .J.SABBE,123.

Znd.samenstellisg tervertaling van

Raad'
nt
zn beheer.

LTJSEN,n.594.

Fr.conneil ff'ctf'
m ïnïdfrcfïooz en bnreau

ctfpzïz
nï,
sfrczï/;vgl.ookD.Verwaltungsrcf.

Behoefte. In lmn gemoed daalde Gall. besoin :6...= behoefte aan... ; In llun gemoed welde behoefte aan D .V.,477.- In het Gr.G db.,111,
behoefte'
rt
znverzoeningneder.
men zegtimmers:behoejte aaAz ietn verzoeningop.
1505,in een eitaatuiteen werk,uitg.in
hebben,gcwoc?coz.

Hijgevoeltdebehoefteom ter'
tfyf6'
rt.

BijVEsc.,148,afgekeurd alsbelg.;
bijV.G.,T,139,alsgall.,il.
:e??flet
)t
l8oin de.
:6repo8er.Hetgebr.v/
'
lAlidw.

1784 : ((haare behoefte tlc''
n,plaagen )'

Hij(gelvoeltbehoefteaan rust.

Oœurmeditque...,jCaienviede...t,en

de is altllans overbodig en staat onder

OP lletw.b6.
9oi'
n :(t56 - l'
M'ic,P%'i8 d6 :

invloedvanlaetFr.
Hijhad èEAOt
#/Czijn gemoed eensuit
te Spreken.

Gall.il avait p
iyaoïàz t
,
/c..., volgens
D . v.,277-279,en D.13.,7.

(Zieook ScHR.,1,278en 288).
GALLAS, op het w. behoejte, geeft
eehterop ::Ik g6'
nf?6! ont...:M0n

Hij heeft behoefte gevoeld om.

J.v.MAI7RIK, Uithet Fozk,10 : ((Ze...
heeft behoefte om te slapen.))

Hijhad erbehoejte(tq?,,zijn gemoed EcllterinhetGr.I'
1Wà).,ITI,1504:(De
eensuittespreken.
bepaling kan ook zijn eene onbep.wijs
mette:Hijh,
ad...bel
toejtenog eensde
Alpen te begroeten,'KNIIYELH., 7,39.

lk had behoejtehiereven mijne devotie
tedoen,Vos:x-&:E14,zzlpzcc.114.))

Ook bij CORN.H1JvGENs, Bartltold

1,
.fe?'.ya,
n, 145 (
f wanneer Bartbold è6-

-

Behoeven. Hijbelloeltdatwerk te

m akon'

verkeerd gebr.van behoevckè. meteen

inEnitief,in bevestigezdden zin.

Hij lnoetdatwerk maken.dientof

behoortdat werk tem aken.

h'
oejtehad overzijn Carla tespreken ).
1#-J?zd.,63.- Behoerekt,gevolgddoor

een inlinitief,wordtin zuiverNdl.alleen
gebrutktm eteen ontkenning ofmeteen

bijw. dat een beperking uitdrukt,als
alechts=nietsandersdan,b.v.:hiibeAoc/f(ofhoejtjdatwerknïelfemaken,hï/
behoejteî6chf,
sterragen.
Behoeren (=noodig hebben), overg.
ww., is daarentegen wel zonder ont-

kenning (doch dan ook zondereen inf.
metf6)gebruikelijk :hulp behoeven,hii
behoejtnogeen paarll
t/'
zt
gewà.
Behoevensdenlangstlevende.

verkeerde vorm , voorkomende in
Ten llc/lt?tsnet'tloàden langstlevende.
BELL., 7.
Znd.notarieele akten
Behooren. Goederen behoorende gall. appartenir 4... : wanneer be- Goederen behoorende biz'de nalaten- D .V.,524.- D .B .,85.
G&?1de nalatenschap.
ltooreu bet. (een deelvan iets uitma- sehap.
Andervb.:hijbehoortonderde vlijDie gem eente behoortaan België.
ken )), gebruiktm en de voorzetselstot, Die gem eente behoort tot België.
tigste leerlingen.
oîbderof bi)', doeh nietaan.W8à*tv61l,beteekenende ((iem ands ei-

Behooriéheid-Bekleeden.
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..d*thettotgeellrasmeerbehoort. gendom zijn,(aan)iezn.toebelèooren ),

aan geen rasmeerbehoort'.lsrlLolsRs,37.

wordïgebruiktm etden datiefofm ethet

vz.aan:iem.(dat.)ofaaniem.se/ttlor6n,
dit#v'
J.
:behoortmiiofaanmij.

Dewetgevendemachtbehoovtccn,den BijD.V.,22,afgekeurd alseen gall., Dewetgevendemaelltralts6zAzekùde BijV.DALS komteehterbehooren in
landdag.
lepout'
oïrlégi8latijtzppcrfïcnft
ilc,diète. beroegdheid rt
zAzden landdag.
deze bet.voor ::
(toekomen :aan h,
em
beltoorthet rcc/tfran llo?'d
,o6An,ï?1g )). Ook

bijV.DAI-E,op hetw.staan ::dezebe-

yzoemïzùg etaat aan den Fco?zf/zg, behoort
totdiensbevoegdheid )).

Behooriéheid. Eene plaats...

waarkleinlandbouwalem (gereedschap),
waschkui
penen anderehuiselijke beltoo-

Verlteerdewoordvorm.

vigheden staan.V.Lov.,DureEed,120Tooneellle/loflrïgàcde'k.VERMAND-,29.

Behoorlijkheid. De loodsdienst

en alltarely/àoor/ï/k/ledew.
Beiaard. Beiaavden in Frankl'
ijk,
doorPn.VlRltEvr)lx.

Beiaardier
.
Beiaardspel.

Een vertrel
t,waarin ltleine land-

bouwgereedschappen,waschkuipen en
andere lzuishoudelijke benoodigdheden
geborgen worden.
Tooïkeekben,oodigdllellelî..

Verkeerdwoordgebruilq.

Deloodsdienst en alwatt
?rbii56-

hoort.
In Z.-N algemeen.Ofschoon dever- Klokken8pel,cc
trïlltl
Ai,().

sehillende woordenboeken dit w. op-

tPc?
zd.,41.- Beltoovlijkheidvgevk
kst-

heid,betamelijkheid (Fr.convenance).
A.Loose
Tss (Neerlandia,J'
uli 1913,
163):(
f'techtNederlandscheen mooi-

geven,is het in N.-N .in onbruilt ge-

klanknabootsende beiaard .. M oge dat

raakt,dochvooraldoordeMechelsche
beiaardconcerten en door de toenaderingtusschenHollandersenVlamingen,

woord bijonsweerburgerrechtkrijgen.
Neerlandia kan daartoe ongetwi
jfeld
meewerken.Ook wij deden reeds een
poging,door in ons rondschrijven een
enkelemaalvan beiaard-concevttespreken.)

begint het w .aldaar weer bekend te

gctok,kysoj,ktokkopsyvtop.

worden. Zelfs verschijnt reeas een
Nnd. tijdschrift onder den titel De

Ctzrïlltlràbet
szntg
lïng,h6t!?eït
l
Tep,.

Beiaavd.

Beide.Beideofbeiden'
t

Bij zelfstandig gebruik voor velen Het boek en de lei liggen beide Di8t.,49. Onkv.,92.- ALru..AB.,
een moeilijkl
zeid van grammaticalen' (allebei,alle f'
tt
?e6lop t
le tafel.Beide l12.- Dsw HERTOG,N.S.,111,l26;
aard.

liggen op de tafel.
D.e paarden staan beille op stal.

N .T.,T,97;F.T.,69.
Alle en beide, zelfst. gebruikt voor

Een van beide,6îwel
krijgen verlloo- personen,worden meteeztn geschreven.
gingvan loon,öfwewerken nietlanger

Beide beteekent twee,maar m et het

tHxssErusAca,1l,44).
bijbegrip :biieenbeltoorende.In hetspreMijn vrienden zijn beide'
n op reis. ken en in gemeenzaam schrijven geBeidenzijnopreis.Een&anbeidenkomt bruiktmen daarvoorallebeiofalletwee.
vanavond terug.

Reeds was het tweede deelvan het

Gall.l68(fctzz.

concertgoed aan den gang,toen debei-

toen beiden of((
f:)beidepcrdt
?nc'
z

D.V.,446.

weer binnentraden.

den... eindelijk weer binnentrokken.
M .SABBE,Fd.M en8chen,10.

Beïnvloeden.
Beinrloed '
œorcl6?zdoor...

Beïnvloediné.

Navolging van D.beeinFu88en ofFr. Invloed /1858781,(uitltlt
#eo
zczàop...
In HetVaderland (Den Haag),8 Oct.
ïwi/lu6Alc6z,aftekeurenvolgensdeTaal- Onder den innloed 'fccn :'
cn...,d6n 1916 (v.L.,Taal-ontginning)werd gecommissie v/h A.N.V.(Neerlandia, inrloedozàtferrïndenOfondergaan')
tz?z.... vraagd of het we1 raadzaam zou zijn
Mrt1927,p.48-49,en Mei1927,p.85).
hetw.beinmloedenteweren.- MOURTG.,

NavolgingvanD.BeeinFnsnung.

fnrîoed.

203:qGALLAS neemtbeinvloeden op,
beinrloeding niet.Ik denk dat onze sty-

listen beide woorden a1s taalverrijkend
beschouwen.Zoodikwijlshebik zeaangetroffen, dat ik ze niet meer zou durven afkeuren.)'

Bekend.Hijis'
vaniedereen bekend.
D iestreek staatbekendvoorhare on-

vruehtbaarheicl.

gall.êtrecosxv deqn.

Hijis bij(oft
zt
f?
zlietlereen bekend,
hijisalgemeen bekend.
Gall. êtreconz
nv pouv...(om eenreden Die streek is bekend om of wegens

ofgrond tekennen tegevèn).

haaronvruchtbaarheid.

D.V.,553.- 1).B.,73.
D.V.
,613.- Hijdftzcf bekeït
d rz
?6r

eenIcvgeatzcr= hijgaatdoorvooreen1.
#N?
'wasbekend als66,1goed ac/lïlder=lzij
had naam gemaaktalssch.

Iets bekend neronderetellen.

Zie veronderstellen en aehten..

Bekennen. Zichtoteen godsdienst Germ.aicltzv eivterReligion bekep,bekennen..
sew,.
Bekeuzelen . Do stof is wat be- Znd.volkst.(Brab.,Antw.); KIL.:
k6Mz6ld.
( Be-keuselen, be-koselen, squalere,
8ordibus macal
are ); M eiiers '
loch.
(1745):(Bekeuzelen,bemorssen.)
Beklappen .Zehebbenhem leelijk Znd.volkst.(Brab.,Antw-); KII,.:
beklGpt.
(Be-klappen,dijjamare.)

Een godsdienstaannemen,omhelzen,
fopenlijkjbeliiden,t
zqslr
let?ep,.
De stof i: watsmoezig,be8moezeld,
gcdplef,'
verflenet.liebtjesberldld ofrcrt
haary'
rïyc/zhtl
kfberoojd.

Mool
u g.,83.

Gv.'
Ft
fè.

Men heeft hem el'
g bela8terd ofg6. W6à@c:#6?li9Volgenshet Gr.lV#è.in
laeterd.
X'-X.nietmeer in gebruik ;in de bet.
van verklikken,wordthetecllternog als

een (Nnd.)prov.opgegevenbijV.DALS
en zonderopmerking vermeld bijKUTPERS.

Beklassen . Mijn ammelaken,dag Znd.volkst.(Antw.),elders (Diest) Mijn tafellaken bemoïsthijdag aan
voor dag,bekla8tbij.V.BEERS,1.l91 beklatsen.
dag.

DUYSER,I1,77.- Gr.W'dè.

(X6Gfme VrOOf1)Jd6W).
Bekleeden. De heer B.bekleedt Daar stoelen,zetels bekleeden in eig. DeheerB.bekleedthet'
pooTzïfferdchcp,
DALE geeftechter t
?p :(een leerde* Z8f6!.
Zin bet. : ze van kussens voorzien, neemt het '
tl
tlt
lrzïff6re
gohqp NJJJC,yteemt '
%3061,664P%'
O1688OrGGt68l'l66de?1,Professor
wordt in Alr(zn#.,176,aangemerktdat 46n'voorzitterszetel ï?1,treedttzl.
g Toor- Zijn 9.
dezeuitdr.nietin fig.zin gebruiktm ag zitter /#,leidtde'tlerfcderï/à#.

worden voor een vergadering presideeren.

SCHR.,1,97-98,teekende verderaan :

46% POOrZVfe'
r8dfO6lbekl66de1t(W.X*Ct..
3-2 1909),l66r8toelen,b6kle6d6n (QUACK,

Studiën en .
&c#6f.
S6Al,261).
Een stuk m 6teen handteeken b6kl6e- Gall.revLtir '
/za acte d'uxe siqnatltre, Een stuk 'vavt een llandteekening
1#-J,Rd., 177. - SCHR., 1, 362.
den.
datals Fr.rechtsterm zelfwordtafge- roorzien,een stuk onderteekenen,een Termin-,p.LXX XVT.

keurd door D'H<RV; (zie BIJLAGFN, handteeltening onder of op het stuk
1,10).
zetten.
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Hetstuk 18bekleed methethandteeken

H et stuk draagt de lbandteekening
ltan..., ofis onderteekend door...
M etden bestuursstem pel,m6tde ver- Verkeerd woordgebruik naar het
Voorzien pcAz den bestuursstem pel,
eischte zegels bekleed.
voorgaand geval.
van,de vereischte zegels.
'
Ucn...

Bekleed metden,vereischten iik.

Meteenzendingbekleed.

Nogmaalsverkeerd wot
nrdgebruik.

lf-fz?1#., 177.

Fc?
1den vereischten #'
kvoorzien'
,of:
van ambtswege geiikt.

j Volgens Wand.,177,eveneenseen Alet een zening bel
a8t,of aan

jgall.,znvestid''
l
?
:nemhsion.
l
J

j
)wietn)eenzendingisopgedragen.
l
'

i
j
l
1
l

l#c?z#.,l77.

Goed Xdl.iseeltanbbtbekleeden =

a
wmb
aar
tne
àlm
ve
e.n,
enaie
tee
n
cke
gn
co,
tfon
gr
cuav
iu
el
ml
een
mm.
btm
oe
pdr
ag
b
en,
dh
enemwe
bre
kla
zs
at
aemnhme
ede
tnde
(cf
draalr
a-lnpsvsesr,Vo
ca
s
.

DALE,GALLAS).Nog vindt men bij
Gx
yxxs:iem.metz6kyy.
:mach,
télcklvt
rt
sys.
oP de uitdr. iem .meteen zcAzyïzàg bekleeden = hem met een opdracht ergens
.

heen zenden,valt dan ook niets af te
dingen.

I

Beklenteren. Hij heeft de heele Prov.(Diest e.o.1voor :allerhande Hij heeft de heele tafel met zijn
tafelmetzijn dingen beklenterd.
zaken over iets heen leggen, zoodat spullen in beslaggenomen.
voorietsandersgeen plaatsmeeroverblijft.
Beknibbelen. Tem. of iets be- Beknibbelen wordtirzZ.-N.,vooralin Iem.ofietsbedillen,gïdpen,hekelen,
l:
p.
ï:è8!6'1:
deschrijft.,gebruiktïn debet.van Fr. o'
ver den hekel1.
tlt
l?z,op iem.of iets
Den evennaaste beknibbelen,.SEvsNs, eritiqner,terwijlindespreekt.meestal- vitten,iem.ofietscritiseeren.
73.
tijd kritikeeren gehoord wordt. Dit

HetGr.WWè.geeftbeklenterenop,met
een aanhaling uitBRyzoEno,en teekent
erbijaan De beteek-enisisnietduidelijk
H ENDRIKS,105 :((Bedillelt berispen

gi8p6n laken.Zijne afketzring te
kennen geven. De sterkste beteekenis
heeftlaken.Menlaaktwatvolstrektafte

SchZiiljde
nrt,af
ereelwerdbeknibbeld.Coxsc.. g
ebr.vanbeknibbelenwordtbijVs'
Rc.,
86.
151,als een belg.afgeketzrd.D

lkeurenis.Berupen,gi8pen,lctsîl6.
n,slui-

zegt eenvoudig dathetw.in dien zin
l(bijnaalleeninZ.-N.)gebruiktwordt.
I

'een meerdere zijne afkeuring streng en
j
)metredenen omkleed tekennen geeft,
'
thettweede die van eene seherpeen he-

.

B.,28,

Jteneenebi
jgedachtein;heteerstedat

j
1

jkejendeyhetderde Van eeneViiterige,
l

,

kjekngeestige, diltwijls ongegronde afkeuring.))- Vgl.PLUIM,k%yp.., n.139.
Alg.Ndl.beknibbelon bet.in de eerste

plaats:metkleinebeetjesverminderen,
nauw bedingen,afpingelen,b.v.hetloon
der cg'élyïdtlz',s beknibbelen, iem. Op 2j'
ln

loon dl8àzèïlli
l6le?
z (KIJI#ERs).(fHij kan
me we1beknibbelen op mijn inkomen :
(C0sx. H UYGENS, Bartltold xv erpcn,
438). Ook zegt men iemandn loj be.
ànz
lèb6l6n,d.i.daarop afdingen, daaraan

tornen (V.DALE).Bi
jCRSMER,Nov.en
F6rf.,77,troffen wijaan :(zoohadden
die mevrouwen een ongeluk nietwillen
beknibbelen )), d. i. kleiner m aken. Ten
slotte geeft V. DALE aan beknibbelen

(in de 6de uitg.alleen a1sgewestelijk)
nog de bet. van nauwkeurig onderzoeken, m uggenziften. De Nnd. en de

Bekom m erd zijn metiets.

Het gebr.v/h vz.metin dezeuitdr.
bij Znd. schrijvers is te wijten aan
oudertaalgebruik (zie bekommerenj,en

Bekommerd zijn o'
ver iets.

bezorgd), gevolgd door een bepaling

m isschien ook welaan het feitdat men
daarvoor in de Znd.volkst. zegt m6t

Bekom m eren. Zich met, om of
over iets bekomm eren?

ïefein ziinen kop zitten.
Voor vele Vlamingen een twijfelachtig geval.

Znd.bet.van het w.loopen dus vrij
welineen (zieook lletGr.1P#6.).
VlTs,243. Volgenshet Gr.1#Wè.,
111, 1621, is bekommerd (= ongerust,
raet het vz.met, thans verouderd.

Bekomm er u daarorerniet.

Zich onez' iets bekommerelt= zich er-

gens bezorgd, angstig over m aken.
Daarbekommerik mijnietom.
Hij bekommert zieh niet om (op6r) Ziclt om iets bekommeven= zieh iets
aantrekken,er belang in stelleny.er zich
zi
jn zoon (HAssELBAcH,1, 154).

om bekreunezl.
H et Gr.1P#è.,111,1620,geeftnog op :

zich bekommeren met(ook wel ïzzliets
= zich daarm ede bezighouden, daarvan

zijnwerk maken,daarmededoendezijn

enz.Dit gebr.is ecllter verouderd.
Bijbeltaal:diegetrouwd ï.s,bekommert
zïc# m 6tdedingen derwereld,ICos.,

7, 33;doch ook #)'bekommert...'
t
o'per veleWzlg6zz,Lvc.,l0,4l.

Bekom sello.lybekw am lm.of0.).

Znd.volkst.(Brab., AzAt,
w.l verbsstering v/h oorspronk-elijke woord,
voor :schimm elop wi
jn bierofazijn.
Bekort. Daarran ziin we niet be- Znd.volkst.(Diest,Antw-l.

kx f.

Hij18ï'
nzbekort'
pc'
?
zgeld.
Bekreunen. Zich orer iets bekreunen.

Afgeketlrd bij VlTs,245.

K aam ,v.,W anuel,o.

Men zegt:hetbievï:bekaamd.

Dat:,6:!)6x we niet /6 kort,of :daataan ltebben we geen gebvek.

Hijieom g6? verlegen,ïa'geldeliike
tlerleg6s/leW,hijkeejtgeldgebrek.
Zich om iets bekreunen.

Bekreulbettqmeteen een bepaling verbonden door over, qthans weinig meer
voorkom ende ');m et een bepaling verbonden door om ,((het thans gewone gebruik )),zegthet Gr.I#Wè.,111,1637.
(-#
)

ar-%'
)

Bekronen-Belastink.
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t

lGallcoaronttéparl'Académie,volgens

Bkleik
roVl
neanams
.B
ekrAc
oonaddemi
doo
eKo-1ijD.V.,XXI :(fin hetNdl.gaatbe-1t ooordeK.V.A.metgt
nftfbekroond.lecht
Kv
llas
,:opktdlleeltlw(.:.t'cb
eklr
,ge
nin
jke
che
er
.d
er
oR
ps
)
to
rn
oe
on
n,
de
ef
nt
k
roond.praedicatiefgebruiktmetbe-i
l
1
eerstenprijstoel
tennen aan een dichtt
1
.

rekl
ting tot een werk,een verhande- i

!8tuk,ook :eenen dichter ;664 gedicht

1
,
(
j

ren - )).
v @oasyc verklaart het w . als volgt :

Il
ingenz.,altijclvergezeldvaneenb.e
-1
paling van middel:metgoud,met4
ï6 l
gouden medatlle bekroond.:
j

l
1
1

me
tgo'
ti -,een goudenmedailleuitreikenaan den dicllter;ook :metlaawe-

;

4 eene kroon opzetten ;(flg.)den prijs

C

to
ïe
.
nkeenz
n
,r
v
en
/
zczzt
s
ees
nw
ez:bew
ke
ro
rd
ondmeep
tz
rv
go
su
rr
ts
twb
t
.
?;

.

zz)
k
oo?ztf;op wcysc/àïg/trwa: tentooîuteliinges
n.

t
i

bek
rooytd),enz.
VIRBURG, M ethodiek der Leervakken,
IV, 76 : f( bekroonde antwoorden op de

door de Vereeniging uitgegeven prijsVragen )).

Bekruizen. Zijn broek,zijn ge-

znd.volkst.;verouderd in N.-N.Zijn broek m6t roet bevlekken, op Gr.l'
lS#è.- KUTPERS. Zieook 5ezicht bekruizen.
Kls.
Be-kruysen, be-kruyselen, zi
jn broek roetnlekken maken;zijn ge- griimleljen.
oblinere /v&p'
s6.)- i
H eiiera'
iI-dcA.: zichtm6troetzwartmaken.
Ge wordtnooit bekrozen als (of danj q.
pcgxzv,
l.
qf,bemorst,besmet,besmeult, Men wordt'
t
rc!door6enmentkar,pzt
zcr
t@l e8n n%il6n pot.
fcg:zvïzewt,bemorssen,besmetten.Be- sïefdooreenz'
Jjfvïgovecaen.
krooz6?z,bemorst,besmeuzelt.BekruiI
zen, zwart maken.)
p
!
Bekw aam .Men vraagteen bekwa- In de znd. schrijft.wordt in dit Gevraagd een bekwaantonderwi
jzer. 1 Ziehetw.algemeenenBl.
yrzAgsx,1,5.
men onderwijzer.
gevaldeverbogen vorm van hetbnw.
1
:
dikwijlsgebruilttwegensonbekendheid
i
met den gram maticalen regel. M en
Traagt, voor (wordt) gevraagd, is een
gall-,on demande.
W at zou er nog bekwaam kunnen zïy-n
Gall. qu'6.
sJ.c4:quisevaitcapable(1...?

om...?
Hebriltuig waszeer bekwaam'
Bekw aam heidskiezer.

1 vssc.,148.- V.G.,1,l39.
watzou ernogin 8taatzil'n om ...? !

Hetrijtuig waszeergemakkeliik.
Eœamenkiezer

Aan Fr. chnrger beantwoorden in

De wagen ismetzaltken geladen.

't Ndl. de twee ww.laden en beladen.
vandaar dat in Z.-N.tedezendi
kwijls

D.B., 24.
, Laden zegt m en van een lading, die
j

Hetschipismetgraan geladen.

)regelmatigopofineenvoertuigofopeen

Beladen. Dewagen ismetzakken

twijfelontstaat bijhetkiezen van het

.

gepaste woord.In plaats van met het
gebr. in de volkstaal te rade te gaan,

lastdiergelegd wordt.

vergistmen zich ook weldoorhetgegeven geval te vergelijken met uitdrllkkingen a1swaterg'
Jcrezùop debloe-

drukt,dikwijls ook in Nguurlijken zin,
b.v.66n tezwaarbeladen wagen,achïp ;
detajelï,
smetspiizendlelcdcx;rijk,zwaar

m6n en de bloemen met vegenwater à?:-

beladen vruclttboomen ;belastc?z beladen

gieten.

zïjs ;metychzfltfe?zbeladen ziin,.

Gall.grendreïnflrlftjqc.

Ineen zaak belang 8tellen.

Hijh,
661tbelang over de zaak niette

Gebrekkige zinsbouw,gall.,
ilaintt-

Hijlteejt6r belang bij,over de zaak

va 4...

Belanérijkheid.

niet te spreken.

sygss..,72,meendeten onrechtedit

Belangriikheid.

w.temoeten afkemen en schreefvoor
1dathetmoetzijn :belang.

Belasten. Hij was bel
ant met de

V.G.,1,134.- Gr.lC#6.,111,1670.
ALL.-AB.,221.- Vgl.1).V.,277,en
D.B.,7en 75.

ZoolezenwijbijDsNHsaToo,N.x
9.,
1,l : De belangriikheid van de taal,studie);N.T.,1,l:(Debelangriikheid
1vantaalonderwijsentaalstudie.)

I
'

scas.,1,381,haaldeeenigevbn.aan

uit Nnd.schrijvers,die ook in dergelijke gevallen het w. gebruikten.Het

gebrekkigezinsbouw,gall.'
ilac&crf
?e

wetten toe te passen.

j

Beladen zegt men van een overvloedige lading of van een last die zwaar

Belané.Ineenzaakbelangnemen.
8preken.

'
l
I Di8t.,124.- Dt7l
E'
Lou,66.

Germ.bequem,ofwelarchaïsme.
znd.samenstelling,naarFr.capaci-

taire.

b6lAd6%.
Hetsehlp is metgraan beladen.

r
;
;

g,...

komt overigensvoor in de verschillende
wdbn.
Hij was (cr m6d6)è6lc.:f,de wetten
D . V., 277-281.
D. B., 7.

toetepassen,hi
jwasbela8tmet?t:ftoe- scl
.
IR.,1, 305.

Bij AI,
ru.-AB., 221,

pasaen.of metde focptzdsïxf?der wetten. lisopgegeven dat in deeerste constructie

!
1

ph
etvoornaamwoordelijkbijw.(ermedej
vereischt wordt, doch het mag in dit
geval ook wel weggelaten worden.

Belastiné. AecAfefgeeac/
t:en on-

r6olttstreek8eh,e belastingen.

Degewone uitdrukkingen in Z.-N., Dir6ct6en indireetebelitstingen.

s vertaling van Fr
1al
eontr%bntionndivectea,ïlldïzccfee
:.

Neerlandia,Mrt.1914,p.55.

I H.C.vA
NptzlAzsNe
ssx
ossp (Batavia),
IStaatsregelin,
g'
derland en Neder-

.

ltzzd.
sc/t-fst
s'
lp(Weltevreden,1918),p.23:
t(Directe belastingen, of dezulke,waar-

I
j
'

van men vooruiteen lijst-- kohier genaamd - van aangeslagenen.kan opmaien en waarbijvooruitte zeggen is,
!
6betalen moeten hoeveel.)
1 wi
e Indirecte dleltzefïagea of dezulke,

waarbi
j men niet vooruit weet, of iemand in die belastingen bijdraagt.Het
lhangt gelleel af van zijn levenswi
jze,
i weshalve men ze wel eens '
verkeersbelaatingen noem t.))

Belastingen atemmen.

Gall. voterde8contvibutéou.

#6?1 wet goedkeuren waavbii belas-

D.V.,261.- Sc1Ia.,T,217.- Zieook

1
l

tingw
enefza
ua
lln
ene
g
me
e/z
n
er
ex:w
rdkenbe
,e
ntb
las
temme
n,
.
fo
vol
le
as
ie
nge
n- s
v. Gy
ul-ossyuN
, :,

1

o
pleggen,belastingenvoteeren,inwilli- tw.
=toestaan oj voteeren van belasgen of toestaan.
ingen.))

l

1

e ,$'f6'?z6,.èe'
?z?,'??ïg'?
4n#,

Beleediken-Beloopen.

ê
q
e
lg
BELGICTSM EN

Beleedigen.

TOELICH TING

ALGEAIEEN NEDERLAN DSCH

1
(Mettoepassing op het lichaam

,

nezeeven,kwetaen.

germ.beleidigen (v.1,.,Taal-ontginsïsg, in Het Jz
-ct
ïer@cntf, Den Haag,
3-9-1916). Gr. +46.,II' l685

OPM ERK IN GEN

j
B.eil
eed
g
e
n)etskrenkendszeggen
j(Fr
ps
ui
l
te
r
.i
J Toch geeft Kvlrlss i.

(Ditgebruik iswaarschijnlijk een ger-

ralheejthi1zilneg'
llgg6ggcclbeleedigd :,

m anisme, en tot dusverre beperkt gebleven tot de taalder geleerden.))

B eleeren. Iem. beleeren 'k Hè't 1 Germ.(einevtaberetwaaj66l6hrc?
z,
ulderaltijdgezeid...antwoorddeMadame l

ook op

1(kwetsen (vooralinwendig) doordien

en V.DALE ((het !?66s'p!ï6.
sia beleedigd,
beschadigd,gekwetst.)).

Iem.onderriclden, ïa/ïc/?
z
fcs,terecktwil.zen,onderwil.zen,leeren.

MOORTG.,83.- Gr.JF#è.

Verpoest,beleerend.Leren8leer,345.

Zich nietlaten beleeren.
eïc/
znichtbelehrep,lc,
>6?z.
:
Beleerend.Een beleerend boek. l
1 Germ . belehvend.
1

Beleeriné.De vrouw voorlichten 1
I Germ.Belehvupg.
doorbetere beleering.

MOORTG.,84.

Ozzdezrïc/z/ïpg,inliehting.injormatie,

AI00BTG.,84.

onderricht,os4crvsjs.

Beleééen. Iets metbeslag beleg-l Germ.etu'a'
smitAcdcAllgbelegen.

#8%.

Geen .
3.
6460
1(willen,)ryrdftzcwt.
Een leerzaam ofleerriik boek.

$
I

Beslag op ietsleggen,ietsin beslag

46/4891.
.

Beletten. Hebt gij nog niet belet, znd.volkst.;oolteen Nnd.prov.
Heb je nog niet bemerkt,dat onze
datonze Frans niets doetdan manne- (Zeeland en Noorcl-Brabant) archaïs- Fransnietsdoetdan popjesteekenen?
kens maken?Cowsc.,Bchilder,l9.

Vd'.X.X.F.,12.
DUFLOU,75.- @ .1F#è.,111,1715.

m e.

Hijkan zïch nietèelcffes t6lachen.

Gall.ilozt?peuta'6plpéch6edek'
ïr:.

1
'Azi6tb6- l
Ik ki
jk Tanteaan,en kanmi)
t Ds R,lct.
,59 :Jeregardaismafcsf:

Hijmoetlachen,hi
jkan zijn kchnQt D.V.,326.- D.B.,9. Regenbooginh,
ouden,nïef bedwingen, hij kan AeI kl-t58.

l
aeltens'
Jefhouden,hijkan nietnalaten
te lachen.

en onwillekeurig haal ik medeletten,medelijdend te sehokschouderen.isannpounoirpl':vàzl
/cFàt
lrdeJ/tzpfat
qcrle,
q lijdenddeschoudersop.
Towv, 63.

épaulea.

Beleven, belevendiéen. De h Germ.beleben.

F6r/r6s#'
Jg:z?,bezielen,doenopleroî
'
.

MOORTG.,10-11.Terechtvindtschr.

zielbelevendigthetstof.
1
i
Gedachten kwamen zijn gelaat,be-!

Dezielgeejtlevenaanhetstof.
evenwelhetgebr.van beleren gepastin
Gedachten kwamen zijn gelaatop- hetvolgendevb.

leven.

wekken,of brachten erleven 4n.

1
l

I

((Eeuwig,onverslensbaar Een,

albezielend,alb6l6'
v6nd,...

U betrouwe ik,andersgeen !))

(G.Gyzzy
urzL>i,Verzen,II,150.)

Beleviné, belevendiéiné.

(lerrn.Belebung.

Belfroot. Vr.CovsTwl., Geechenk,

O.-en 5Vv1.volkst.;vgl.Aliddelned.

l ;J.SABBZ, 107.

Belée.EenBelge.
DeBelgem uts.

Beziel
ing, lerendmaking,opwekking

tot7z6fleven.

Beljort,àlokke/orezz,wacltttoren.

belfvoet.
Znd. volkst., m eestal eehter uitgesproken Bel8,Belze.

Belichten.

M oonTg.,203 :(fOnder den invloed

Belichting.

van Nhd.beleuehten gebruiken talrijke
schrijvers het w. belielden, waar ons

Een Belg.
De Belginche muts.
Belicltten.
Selïchfïng.

taaleigen verlicltten vordert. In over-

draehtelijken zin zegt het Ndl. bij
voorkem toelçchten, ophelderen ;m aar

we zouden kunnen bewijzen dat het
w.beliehten,eigenlijk en fguurlijk,zeer

veelbewonderaarstelt...
((Naast beliehten is ook belicb'ting in
gebruik, maar in den gewonen over-

Mool%r
.G.,11.
GAIZLAS geeft nietalleen beljort,doch
ook bel
jroota1salg.Ndl.op.Volgenshet
Gr.'
Fdè.is beljortthansvoornamelijk
nog a1shistorischeterm bewaard.
Ook in de Nnd.volltst.is het vaak

Belsen B6l8ch(e)(V.DAIzE).
v.L.,Taal-ontginning,in H et Fctferland, Den Haag, 8-10-1916, zou het
kleingeestig vinden wanneer belinhten
als germ . werd gebrandm erkt en door
'verlichten werd onttroond : Belichten
beteekent, dat men met een bedoeling
hetlichtuiteen bepaalden hoek ofop een
bepaalde plaats van 't onderhavige
voorwerp doetvallen en hoort dusvoor-

nameli
jk in de schilderstaalthuis.F6rlicltten= licht .maken en illum ineeren
behoeft geen toelichting.n

drachtelijken zin van verduidelijking
zegtm en,ter vertaling van D.B6leueh-

tung,nog altijd beter toeliehting,op-

AcîdcrïAzg.))

Believen.Als hetu betiejt.

In N.-N. wordt'deze beleefdheidsformule f
(in den omgang alsstijfvermeden en dusbijna nooitmeergezegd,
doch vervangen doorasiebliej,ook dan

lsjebliej.

Vosluxx, 1I, 39. Gemeenzaam
zegtmen ook kortweg as/63!

wanneer overigens 't4wordt gebruikt )).

Belleketnls.

Belleke-trek (doen).
Bellem an.
Bellen.Hetis6rmeegc:6Id.
Belofte.Een belofterervullen.

Znd.volksnaam van een plant,die

F'
uch8ia,v.

PAQUE, 40.

in bloem potten gekweekt wordt en
waarvan de bloem en eenigszins den
vorm van lkl.bellen hebben.

InZ.-N.zeerverspreideuitdr.voor: Puisje.gtlczàgeAz, belletje trekken, belbij iem.aanbellen en clan wegloopen tfevr/j:apelen.
(straatschenderij).
Znd.volkst.
(Stadsqomroeper.
Znd.volkst.

H etisermee gedaan ;'tisgedaan m 6t

S'
TOET'
T,n.1053/1623.
Gr.115t8/:.- V.DAI.E.

STOETT,n.- /504.

Kaatie.
Zijn belofte houden, scàf
pz?
zezl, ge-

D .B.,37,geeftal deze uitdr.in verclpExs
N.-N.niet zeldzaam ,gall.)):vemplirsa etand do6Al, 'verlm llen, rtpllvezùg6n ; aan bandmethetw.belojteop.OokK'
zijn belofteroldoen ;zijnwoordhouden, op belojteen op vervullen,vermeldteene
P%'0'tîte88e.
belojteverrullen,en bijV.DALS,op rernakomen.

D.V.,218,lleette dit e een, ook in

,
?
J.
?4/&'
?z,leest men :(zijne belojten '
&6r-

rullen,doen wat men beloofd heeft )).
Onkv-, 26. D. V., 251. V. G.,
De kosten beloopen (of bedragen)
1,138. D.B.
,l:(S'élereriseigenlijk
1000 fr.
(26 cltijjre de) la dépe?
z,
S'
: s'
élve ê 1000 fr.
hetzelfde ww. niet als beloopen, bedraH et beliep rccd,g eenige franken.
H et beliep toteenige franken.V.Lov., 1.000jr.
Dure Eed,65.
#601.))

Beloopen. De l
tosten beloopen tot

Gall. cette tsozzàmc s'élèt)e ti autant,

Beloven-Bem erken.

54
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Dezeuitgavenbel'
,
epentotaanzien-1
j

.
l
j
?
!

OPMERKINGEN

! Dezeuitgavenmaakten,aanz.som-1 Optemerkendatmennogzegt:het
1

lijkesommen.L.DERAET,in Z!.d.tï.

menuit,oflieveî
tltoog.

6.h.,II,149.

1bedrag,#efbeloopvanzijnrekeningis
l00 gld.:een postwisselgroot l00 fr.,of

De notaris llad het voorgevoel,dat
deze(sf.descht
zlden)toteen68om ztlz
/d6n

i
f De notaris llad hetvotlrgevoel, dat ten bedraget't
z?
zl00 fr.

treffen,watmen vreesde.SsGsas,123.

j

Hetgezamenlijkgetalbelieptot1984
man.L.ol RAET,in F!.d.d.6.h.,1I,

lofZ:hun
t
ijwaget
renal
inst'
tgeheel1984manstevk,j
'
erltte was 1984znan. !

jh6tbedrag Azc'
r8chalden deergstever-

beloopen,welkellet ergste zouden over-

!
.
lwachting zou overtrefen.

148.

1
f

i

!

I

Beloven. Dat iseenjongen die be-

Gall.voilà un garçon quipromet,

j
,

'

j Datiseen veelbelovendejongen ;die

loo//.

Di8t.,96. D.B.,37.

T
jongenbelooftreel;inongunstigenzin: wor
Be
lonenisin 'tNdl.steedsoverg-en
1daar zalnog wat uit groeifln.
dt alleen in een gunstigen zin opge-

Een oogstdie.
beloojt.

unerécolte,'
ttAl6moi88onçltipromet, l
I Een '
veelbeblvende oogst; de oogst vat.Zijn beteekenisisdusbeperkterdan
Ibeloojtveel,develden beloven een rij- dievan Fr.pvomettre.In ironischen zin
1

Dat beloojtvoordetoekomst.

cela promet,

lzki
ecn
oogvo
stor
,ede
rnbeoo
stgs
aat.
ngoedevooruit-1jbet
krij
etiem.
nat6u6u
rl
ijkqge
n,gbe
onlg
unts
tige
hten
.g
.t
b.h
v.
n,
pak
lte
zc
oDe
t.
t Datbqloojtv,c,
/;in ongtlnstigen zin 1

!
i

!
Hetweerbeloojtregen(o/een onweerl.i
ufe/
mm promotdelapl
uïe,.4ovage.

l
ùdatbeloojtl'
J6I1
)6elgO6d8VOOrdetoe-)
1koms
et
n,
of:daarzalweinigvanînhuisj
.
!
Het weer,de lucht voov8peltregen !

(o/onweer),dreigtmetr.(o/0.),hetlaa f
*
lzfc?*àa'anzgen datlt
leregen (oj onweer) l
'
!krijgen,#c/zietcruitdatwe r.(o/ o.)

/
kte
rt
iiq
ze
/
zn
ld
(o
:earl8
oj,he
eg
le
.
nrwei
,
s
Il
of
nd
en)
ot
fr
:
ee
rl
4
.
,
9
gl
enal
(o
t
#!
onweer) te '
ncrktlt
zchfen, er kontt regen
((# onweer).

Ik heb hethem doevtbeloven.
Zijbelovetterzichveelvan.

Gall.i6Iel'
uicïjaitm'
omettre.

t Tklleb lzethem latenbeloven,of:hij
1lkeefthetmijmoeten beloven.
Volgens D.V.,23 en 359; '
ITavtd.,t Zijverwalhten,Aopé'
?àerveel(o/veel
179;D.B.,37;V.G.,1,131,enRegen-)goeds)van;zijstellen erzicltveelvan
boogkl.,58,een gall.,il
8.
:'
c?1womettent I'
voor;zijkoesteren ergrotàte verwachbeancoup.
ting van;zijbouwen ergrootsche verwachtingen op ;zi
jvleiellzieh meteen
aangenaaln vooruitziellt.

D.B.,32.
Nochtans wordt opgegeven in het
Gr.'
l
#Wè.,111,1748:f
(Zich'
veel(A6:lwat
enz.)'
van èfabeloven,erveelvoldoening
van verwaehten.
KvlrERs,op het w. belorert :(ziclt
(dat.)weinig goedsvan iets-- ;ikFze!
)er
mij(dat.)weinig (aee.)van te- ,zaler

f
!
)

geen voordeel valllzebben,zaler slecht
mede wegkomen )).

'

J

v.oxt,
s:(zicltweinig,niet,
p::!fgoed'
aj

r

vap,ieta beloven,verwaehten;- ik Ae&

l
!
!
'

er wz
p'weinig van te beloven,ik zaler
slecht mee varen, weinig bijopsteken ))
.

l

belonen wck
z :Augurer mal de; bien
de), en (Ik /àes er v#jweinig van te

1

(u rurzas ((Zich weinig ; veel go6o

I

beloren Je n'y trouverai que peu de
profit )).

Ikltad.
mï2
'zelren beloojd ernietmeer

vantespreken.

Gall.i6m'éfcf.
spromindeneplu8 en

Ik hqd m,
e'
potvg>/tl
u,?n,
8 voorgen'
o-

parler.

Dïdf.,109.- D.V.,23.- D.B.,37.

Apze'
n,,ik wa8 '
poorAzepze?za,t'ltttzinsofran V.G.,1,131.
plan er nietm eervan te spreken.

Bem achtiéen. Bijgestaan en 6e-

maa tigd doorharen echtgenoot.

Verkeerd gebr.van ditww.in het

Bijgestaan en gemachtigldoorhaar

Znd.notariaat om te kennen te geven echtgenoot.
dat Ede vrouw 'sm ans machtiging bekomen heeft)).
Eene algemeene vrees bemqclbtigde
Gall.a'emw revdeqc.,deça.,ofgerm .
Een algemeene vrees bemachtigde

6ch tl
cAzde bevolking.

BsLL.,9.
D .V.,351.- Gr.#lrg&.,111,1755.-

nich einer Scchz
8,8ich dlzerPernon be- (èe'
pïAzg, o'
verweldigde, orermeesterde. HENDRIKS,145 (Bellangen iseigenlijk
möchtigen.
maakte zich meester1)cAzlde bevolking. sterkerdanvermeeaterenofovermeesteren,
j
f
!

voor zooverre hetonderstelt,dat deaanval zoo plotseling geschiedt,dat er aan
geen tegenstand valt te denken... Bevangen wordt in de algem eene spreek-

f

t
aallletmeestgellruikt;overmeesteren
hoort men nagenoeg niet.

Bem eesteren. Hij kon zijne aan- Gr. JIJgI
).::Bemeesteven,bedr.(en Vermeesteren,t
lzl
tr
?.
??leet
gfprerl.Hijkon Bemeesterevtkomt zonder opmerking
doening nietbemeenteren.STRsvv.,Gen. somsookwederk.)zw.ww.VanMe-ter.tzijn aandoening nietbedu'q
w
b
ngen.
voor bijKvlrsus;ook GALLAS en V.

r.Brab.,1,20.

Hijwildezich,sepzc6dferen.
Zijhaddenz'
ich'
pc?
zaldevoornaamste
steden bemee8terd.

Ietsmeesterworden,vermeesteren.Bij j

GELDEREN geven llet op; volgens

Thans verouderd.))
j:
V.DALEgeefthetw.nietop.Volgens '
i
z
W dl.? .N.1,
1
.,l2,eengerm.,bemeistern.I

q thans algemeen gangbaar )).

VEltoAM en KK. niet voorkomende. l
j

Germ.eïc/tbemeintern.

jheeHi
jwildezichbedwingen,ofzich56- MoolvTg.,84.
rachen.

Gall.stemparer de :c., ofwel germ.
dïc# ei'
nerfccà,e bemei8tern.

MooaTg., 203, is het a1s bedr. ww.

Zijhadden aldevoornaamstesteden

D.V.,351en XXXIII.- D.B.,10.

r6rm6e8terd, orermee8terd, èezzàtzchfïgd, - Gr. IFdè.,111, 1760. Aloolo o.,84.
'verorenl,ol3erweldigd.of:erzinltAn,tletqft,r
PLCIM,Syn'., n.l94 :ççvevmee.Rteren -

vaytgemaakt.
'

bemachtigen,
. In zijn macht brengen.
Bemachtigen zegt dit in 't algem een ;

'
vermeesteren onderstelt uitdrukkelijk
strijd en geeft tevens te kennen, dat

men over iets meester wordt en dus
naarwillekeurerm ee kan handelen.))
VyuRc.,149.- Dist., 125. DvlnLou,
Germ .bemerken.- Ds RscI,, 13 : Op-er/ccn ; aanmerken, doen opm6rBem erken. ( Ik zou er wat mee
lachen '),bem erktonz'Mie.Towlr,18.
ken.((Tk zou erwat om latshen,))oppert 75.- Wdl.d .N .F.,12.
M oi,/'es rirao,oèeert'
:Mie.
onze Mie.'
Ndl. bemerkenu zien, ontwaren, beDe Voorzitter doet bemerken,dat het
Gall.jaireoè,
:6rz
per;Ds REUL,139 : De :voorzitter doet opm6r/cep,, dat speuren,gewaarworden.
P ro D e o aan geene vreem delingen Lepr&ïdesf Iaitobnerrer :14e le P ro vreem delingen geen gratis-adm issie
Opmerkenu (iets)in 't midden bren'
kan verleend worden.T()NY,132.
D eo lepeutêtrecccortfé ttu'b étranger. ktmnen verkrijgen.
gen,zijngedachtenofzi
jn meeningover

OD

Bem erkenswaard-Benadeelléen.

d
'
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Bedaar u... laat niets bem erken. SE- I

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

!
'
1
bemevken in een ver- j
I

Gebrtzik van
band waarmerken passend is.

GEss. 336.

OPM ERK INGEN

I
Bedaar...laat nietsmerken.

iets te kennen geven.
Een minder gunstige bet. heeft hetw.

l
t
'

l
I

1

jaanmerkevt=een afkeurend oordeeluit-

(

uitoefenen (PLUIM,Syn.,n.27).
MoosTg.,203204 :(Bijdeaanhaling

i
t

i

#sPreken, bedenking opperen, critiek
l

!

$
!

lvaneensandersgezegdeisbemerkenin
r

I

'den zin van opmerken,doorvelen desl

l
I

tijds fleeavroeger) a1seen germanisme

I
!

l

Bem erkenswaard.

--

beschouwd, thans zoogoed als ingebur1gerd.
l

(

t

.

)

I jr6j. -

Archaïsme,ofwelgerm.bemerkena-i
j Opmerkenswaardlig),ogmerkel
ilk. j Gr.Wdb.,11,

wert.

Bem erkiné.J:iezicltonwilleke
*u-

I

Ger,m.Bemerkulkg.- DsREvL.43:;ï Opmerking;aanmerking,bedenkin.g.

oysj.,jug.

VERc.,149.- Dist.,125.- <cp#.,

rig een bemerkinglaatonfencpp6s,kilkt Si, dcwesfvre,une répzfo?l échappe,lW ie in een onbewaakt oogenblik ziln I42.- DUFLOC,66. Gr. Wdb.,111,
on r6gcrtf: 4 Jc ronde.
l
schuchterrond.Tox'v,49.
1meening vïf...
1761. VERDAM, Nutsalmanak 1885,

Uwe onbeleefde bemerkingen.ToNv, natDs
Rsvrv,l47:rosgrot
st
vz
fâresobsev-j
Uw onbeleefdeaanmerkingen,.
ionn.
I

1
(
p.9l.- J'.gzxssao,knschoolensjugo,
lIX ,373.- H yrwoslxs,25-26.- K oz-

139.

lNycx,Uitonzen Ttw/cAcf,IV,137.- H et
,

t

'

1
l

'

I

1vaderlavtd,oenHaag,3-9-1916(v.L.,

l
jTaal-ontginning).- wdl.A.
N .v.,12.

l ZegtookKtulaERs:(bemerkingfnde

j
1

j
bet.vanopmerking,aanmerkingiseen
lGermanismo ), ZOO 1eOS6 men daarenœ
1
Itegen bij V.DALE

Bemerking,v.

(-en), opmerking, (soms) aanmerking
(dit is geen germanisme). ) Volgens
MooaTG., 204, is het door het gebruik

lreedsmin ofmeergewettigd.

Bem eubelen. Een kamer, een Komtin Z.-N.somsvoor,inz.in de Een kamer, een huis meubileeren,$
i Gr.Gdb.- V.DALE.
huisbemeubelen.
schrijftaal.
meubelen.
l
Bem innen.Ietsbeminnen:Hijbe- zoowelinZ.-alsinN.-N.isditw.in FJn,ietshouden;ietsFettig'
pïn#en ; D.V.,23.- D.B.,39.- V.G.,1,131.
mintdestillemeren,dezachtglimmende onbruik geraakt.De schri
jft.bedient op ietsge8teld ziin ;dol,rerzot,'
p6rdlïn-I- Gr.lvdè.

maan.BoLs,3.

z
ichnogvandeuitdr.iem.beminnen gerdopietszijn.
=

l Ookmogen (mogen lijden)isin de-

hem liefde toedragen,en bi
j per- Hijh'
oudt'
pcAzde stillemeren...
1zelfdebet.gebruikelijk :ikmagdiekleur
Hetplichtbesefdoethem zijnen staat soonsverbeelding bezigt men ook : Hetplichtbesefdoethem zijn werk- wel, ik mag zoo'
s maneseldintie wel
beminnen.TONY,203.
ziinvaderl
and,zïjxtaalbeminnen.Inde kring liejhebben.
(BEETS,C.O.);ik mag weleen winterAltijd llad hijden crll
eïtfbemind.Sl-.levende taalheeft men nog :di6 het Altijdhadhijgaarne(#rccg)gewerkt, rzïtWf/e.
vzNs,3l.
gevaar lc-ïsf,vergaat er ïn, en Vla- ofvan werken g6Ao'
?
z#6rf.
I6m. b6minn6n (schri
jft.)= (spreekt.)
mingen hoort men daarenboven spreiem.lielhebben,(t66!)ran iem.Aovdep,
ken van ziin pro#jf beminnen. In
iem.(grcc#)mogen O'
dezz,çreel)metï6An,
.
andere gevallen staat i6t8 ?6A4ïnoph,
ebben,m6tiem.(zeer)ingenomenzï/n.
nen meestal onder invloed van Fr.
i
aimer qc.Ds Rscr,2l6 :La notion tfv

devoirî'tfc'
,faitaimeveoa état.

Ook wordtdatgeestig katjevan ieder- In het ouderNdl.werd de bepaling Ook wordt dat geestig katje door
een bemind.PR.v.Dvvss,Kinderge- van een lijdenden vorm ingeleid door iedereen bemind (of :18 datg.k.bii
dohtl'
e.
%.
hïj,somsook doorrcrt.Hetgebr.van iedereen beminds.
deze voorzetsels werd later, om oorzaken aan te wi
jzen,bljna geheelverdrongen door door.Heden komt bij
znd.schrijversin ditgevalnogdikwijls

D.V.,606-607.
DEN HERTOG,N.f.,1,104 :ç
fHetgebruik van biien van,om oorzaken aan
te wijzen,is beperkt.Dichters mogen
Om de ongemeenheid gaarne dezevoorzetsels in plaats van door gebruiken.:

vanvoor,innavolgingvan Fr.êtregïv,é

deç,
?
z.,doch bijdichters,zooalsin het

la
oa
un
dg
ee
rd
haa
gl
ed
be
rui
v
uoovra
bn
eel
hde,
tvzdraan
t vwel
er.

ktoegelaten.
1 Germ.einen è6mvzforvz.
Bem oederen.Iem.bemoeaeren. t

Bem oederiné.

l
l pemuttet.
ung.

!
'k '
Jcz
rzor#e'''
, al
s 68'è11 MOORTG., ll.
Iem. moederli)

moedervooriem.zorgen.
I
Jzo6tprl
ïjkezorgofbezorgdheid,moe-I
derlij/
c>eïg,ietsmoederliiks.

$

Bem oeien. Ziqh welwillend be- Germ..
sic.
%d
lcpsïi/z6n ofsomsool
twel Zieh,moeite g61,6.
4; zoh ïAèd7)t
z?1AleTl, Het Ftldedl?ld,Den Haag, 3-9-1916
moeien.
een archaïsme.
ziin à'cafdoen.
(v.L.,Taalontginningt.- C.G.KAAXE-

sssx,in Vragen t
?/#Dag.1918.- +41.
A.N .V.. l2.- Gr. HW5.,111, 1771.

Bem ol.De bemol.A.
fvzïeàsc/
zool,l6;
MESTDACH,20.

Alg. gebruikelijke muziekterm in
Z.-N.,naar Fr.bém ol.

Deze bemola of dièzen worden altijd

De mol (v.),de b,het molteeken of
verlaging8teeken.

SCHWEINSBERG,17:(Een molfbemolj
Verlaagt de noot een halven toon, een

Deverhoogings-en v
'erlaging8teekene dubbel-moleen heelen toon.>

aan het begin van elke portée geplaatst.
MssToxcu, 22.

worden voor aan den notenbalk geplaatst.W oRp,21.
I
,

Gamvan&'
ibemol.MEsamxcx,34. i

gT
yoonladdervan bes,gamma vanj
.

Bem orst.Die niet bemoratis,moet Verkeerd gebr.van ditw.onder in- IW ezz'faelt
oentie nietpcdf,h,
o6!th6t
zl
jnenneusnietsnuiten.DeKl.Vlaming, vloed van Fr. zn,
orpez
t
zzcz
ubesnot;Fr. nietaan tetrekken.
Mrt.1921.

Oe??1OT'
96n= bekladden,vuilmaken.

spreekw.qId dc8entvortle'
tfz ae pzta che.

Bem ozen.

Znd.volkst., bij KIL. bemo8en,en

bemoaelen.

Benadeeliéen. Alle verzinsels,

In Z.-N.vaak voorkomendewoord-

welke... hem kunnen benadeeligen, vorm , afgeleid van het bnw.ytadeelig,
strooit men rond.TEIRL.-STIJNS,T,248. in pl. v. rechtstreeks van het znw.

nadeel,mogelijk naar analogie van D.
benachteiligen of van een Ndl.ww.als

begunstigen. Dezelfde schrijvers ge-

bruiken daareptegen den gepasten
vorm op de volgende blz.
l

Bemodderen, be8lijken, èervïlen, b6-

zoedelen.

Benadeelen.

Gr*l'
Fdè.- KUTPERS.- V.DALE.-

Zie het w.moon.

1fWnd.,140.- D.B.,26.- Gr.1C#5.

Benauw d-Benutten.
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l
Benauw d zijn nan iem.ofiets.

Gall.avoirpe'
urdeça.,deqc.,volgens
D.
V.
,
5
5
3
;
An
L
.-AB.,62,enD.B.,82.
'

OPM ERK INGEN

l
Benauwd zijn'
vooriem.ofiets.

Haagsch dialect beîtôd (benauwd)
van 'n klêneioenge (V.G.,1,96).
Zie ook bang en rervaard.

Bende. Meester Huyghe schaarde Gebr.van dit w.in een gunstigen
met geheel zijn groep,of met APPELDOORN,1Ic,119.- Ndl.bende
zich met geheelzi
jne jonge bende aan zin :gall.bande.
heelzijn troepieleerlingen.
wordtalleen in ongunstigen zin opgevat.
zijnedeur.V.Lov.

Benedijen. G6b6n6diid zijt gij Alg.inZ.-N.,inR.-K.gebedenenz.; Zegenen; loren, wijzen. Gezeggn,
tf

boven ailevrouwen.M eeh.Ccf6c/t.

DALEgeeftbenedijen opalsR.-K.

vg).Mnl.benodien,D.benedeien,van zijtgi
jonderdevrouwen.Kateoh.Sït
d . verouderd, gewestelijk (
)f dichterlijk.
Lat.benedieere.

Roermond.

'k Versta ergeen gebenedijd woordj Alg.indeZnd.volkst.,voor (er) van.
Ikoboekgr:ijipkosj
vatergeenstom woord
nap ergeen ba1van.

van.AvcTos,4.
niets(van verstaan ofbegrijpen).
Benem en. Alsbenomen van adem. Germ .ala benommen t
lon Atem.
l
ln heelhaar benemen en doening.

Germ .da8 Benehmen = het gedrag.

Benevens.B6ner6n8hetgenotvan

Zulkgebr.komtwelvoorin devroe.

A1s buiten adem,als vaakte Aï/den
adem kwiit.

In al haar doen en &z,f6x,in haar
handelen wandel.

Bel
tal
re of behouden8 hetgenotvan

Ook KOENEN geeft het op als veroud.,
K lnlaEns daarentegen zonder aanmerking.

Gr.G#è.- Zieookwoovd.
MooRTG.,85.
AlooRTG.,85.

Beneven8=nevens of naast (iets of

uitmuntend muziek te hooren,hebben rgere taalen ook nog in bijbeltaal(cfr. uitmuntendemuziek tehooren,hebben iem.andersdie reedsgenoemd is),daardom...Bolus,ll8. ,1œ .+4!,.),doch hetis thans geheel wij...
wijdegelegenhei
enboven,alsmede,alsook,en ook,b.v.

j
verouderd.
l

l
diverteldetlAz,
9dit,dlen6z
p6n.
9nog'
pele
anderezaken;zijn vader,leAà6rypxsziin

t

broeders waren ev #cex.

Benieuw d .Ik ben benieuwd om te Overbodiggebruik van om teweten : Ik ben benieuwd,ofwij 'tons niet D.B.,l05:(Ik ben benieuwd,Azïgtzttl
eweten ofwij'tonsnietzullen beklagen. !gall.ie ,
:'
?
:,
è.
: cltrieuz de8anoir,volgens zullen beklagen.
gierig naar hetgeen zalgebeuren n.

Bors,l3.

1D.B.,105.

Kozxlx,N.
,
$'
.,l8l

Iedereen is

l

er benieuwd ?ztwr,wanneerde koningin

I

zalkomen

I

i
:

DsN HERTOG,N.1'.,11,31 Ik ben
(er)benieuwd (?1twz'),waar en wanneer
wijelkaarzullen terugzielï),en hr.S.,
II,65 Iedereenis(6r)bez
tieuwd(Azx r),
waaren wanneerde luclltballon isneergedaald.tt
RIJ/MA,78 lk ben zeer benieuwd.

wie eraanwezig zullen zijn ),enz.
Echtertroffen wijook aan lk ben
benieuwd te weten hoe hij u bevallen
za1)),J.v.LENNSP,Romantiet'he I'P6rken,
1,121,aangeh.in Gr.'iF#è.,111,1800.
Zie verder ïtieuwsgierig en weten.

Benijden. Ik benee
.d hem nooit. NaardeZnd.volkst.:benee,beneie.

Ik beniiddehem nooit.We worden Boss.,Handl.,214.
beniid.
'stotprofessoraanf1euniversiteit D.V.,265.- ALL--AB-,68.- D.B..
Benoem en.Hi
jisprofessoraan de Zeergewoongal1.,ï!a Jfénommépro- Hiji
benoemd.
6.- V.G.,1,141.
universiteit benoemd.S>rglss,187.
/64:6vr.
H AssEbBAcx, 1, l61 ((Iemand tz@nIk,diebij'tvoetvolkbijkanskorpoW e worden beneden.

raalwas benoemd !SIMoNs.39.

8tell6n, benoem en tzîd,tot b'argemeester.>

Zijbnnoemden hem dusinspecteurder Daarenboven is benoemen in zulk Zij ntelden hem aan tot inspecteur Benoemen onderstelt altijd eell bevoegdheid tot aanstellen en het gebeurt
assurantie-maatschappij.SsoEss, 123. gevalvaak minder passend.
van deasstzrantie-maatschappij.
volgens bepaalde, wettelijke voorschriften,hetzijdoor de overlleid,door
een ofander wettig erkend college,door
het bestuur van een naam looze ven-

nootschap, enz.; aanstellen,, eig. aan
het werk stellen, is ruim er van bet.,

daar dit ook door bijzondere personen

eneigenmachtigkangebeuren (&r.I#Wh.
1, 360-362 ; KvIlaERS, op llet w. tzczz-.

8tellen ;HENDRIKS,34).

Benoem iné.Zijn benoeming 1,
t:4

leeraar.

Benoodiéd. Iets benoodigd hebben.

Benoodiéheden.Ler6n8l6er,239;

ssgsxs, l8.

Gall.8anomination deyvo/eddeur.

Zijn benoeming fofleel
-aar.

Aftekeurenalsgerm.benötigt,einer

Ietsnoodigofl:anzàoodt
lhebben,aan

Bache benötigt eeïrt, volgens 1'
P4'. iets behoejtehebben.
A .N .V.,12,

Foutieve woordvorm, alg.voorko-

Benoodigdheden.

D.57.,477.- D.B., 6 en 71.-- Na-

tuurlijk zegtmen wèl:debenoemingp4,
?z
6en bnmgemeester(ScHR.,T,275).

DALE geeftietebenoodigd hebben
als weinig gebruikelijk op làet Gr.
l1S#è.,111,1806,en Kulrzlts verm elden
het zonder op-noch aanmerking.
Afleiding benoodigd+Iteid.

m ende in Z.-N .

Benutten, benuttiéen. Na Af te keuren volgens VsRc., l50;
een uurtje waehtens,dat wij benuttigen V.G.,1,1409l3vysER,I1,78;APPELom ...Bors, 74.
oooRx,11/, 1199 '
l
Fd!.A.
'
N .V., 12
Terwijldekoopman zijnen aanlegkan germ.benutzen.benittzen,ofgall.utili8er.
benuttigen...TONY, 164.
DE Rzv'
l
-,175 Tand'
t8çv8leeom-

Zich (iets)ten ,
n,
'
t
f//6mazï
en,van (iets) Gr. 1#'t2è., 1Tl, verschellen in 1898,
gebrnik maken,(iets)fyatttigjgel
vuïàepz vermeldde benutten en bevtuttigen m et
of (fof zijn voordeelj c'
cA?
,
?
'
z,
'
e'
?z#en, ziin daarbij de opmerking thans weinig
roordeel met (iets) doen, '
pcyz (iets) in gebruik )).
Bi
j V. DALE komen deze woorden
pczfù'trekken.

In '
Fcnd., 69,wordt dit gebruik in

Een methode,een werkwijzerolgen. V.GELOEREN geeft beide woorden op.

het gegeven geval afgekeurd. Echter
leest men aldaar nog : ((Anders is benuttigen een goed gebruikt woord )).

schreefv.L.(Taal-ovttgiîtvting) Bevzuffe'
n, benuttigen, dat (ook) kan om-

merçantpenttirer partide .
:oAztalent...

Een methode.een werkwijze benntti#F4.

zonder op-noch aanm erking voor;ook

In Het Vaderland,Den H aag,8-l0-l916,

schreven en verworpen worden, maar
eveneens handzaam is.

BijAIOORTG.komen deuitdrukkingen
niet eens ter sprake. ScHlt., 1, 38-39,
wees op het, veelvuldig gebr. van beaztz/fïgekz in N.-N. lla h'eerlandia, Nov.

Bepaald-Bereik.
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1926, verklaarde echter de Taalcom -

missie v/h A.N.V.(
fwaarom benutten
niet goed Nederlandsch is ) (zie BIJLAGEN,1,10bïs).
B epaald . Het is bepaald onmoge- Ten onrecht'
e afgekeurd bijColœ:, Het is bepaald,be8list,glad ofvol- V.GEluosasw geeft op :bepaald onlijk.
169,en bijBoss.,IF#5.,75.
strektonmogelijk.
mogelijk ;ookbijPslcx,Eng.,leestmen:
/hetï.
çbepaaldonmogelijk;bijPurcx,Fr.,
en bijV.DALS vindtmen nogeen ander
vb. hetis bepaald onwaar.

Bepalen. Hij bepaalt zïc/z dat te

Foutieve zinsbouw.

Hij bepaalterzich 6ïj,datte doen

doen kennen.

ALL.-AB.,221.

kennon.

Die keuswerd 66pcJJ# doorgewetens- Gallicismen volgens D. V., 24,ez) Die keus moet cc'z gewetensplicht V.DAI.Egeeftechter,bijb6pal6n,o.m.
plicht.
V.G.,1,131.Zoo leestmen bijeerst- q
4toegesclt
rek'
en worden.
dezebet.op:ffoorzaak zijn,datietszoo
D e kleeding en de wapenrusting b6- genoemde:(tBepalen. - Dit w.heeft ( Uitde kleeding en de wapenrusting wordt alshetwordt,beslissen toen ik

wlen den datum vandeuitvoering der metfr.déterminer verschillendebetee-jkanmenopmakenin welk tijdperk de haarzag,'
Jgt
z.
gmijn lotbepaald;allerlei
kenissen gemeen ;men treft bepalen 1scbilderijvervaardigdwerd.
kleinigltedenkunnen denk4ïf.
$!cgderp8rechter ook aan ineeneopvatting,welke
Hezingen bepalen )).

schilderij.

we1 aan het Fransche,m aar niet aan

hetNederlandschewerkw.eigenis,t,
.w.j

indievanveroorzaken,teweegbrengen.)
Bepanden.Eenelijfrentbepandop

Misluktepogingvaneen Znd.notaris ! Een li
jfrente gewaarborf
lddoorhppo-

voormelde goederen.

tot vertaling van Fr.hypothéquer.

ltheek op voormeldegoederen.

Bepeinzen (zich).Deandereb6- Alg.indeZnd.volkst.(indenvorm

peinsdezïcheenewijl.Coxsc.

BELL.,4 (Men zegtwel:een goed

lvevpanden,belasten ofbezwaren.)

Nadenken,zïch bedenken.Deandere

DIJELOU,75.- IlvvsynR,II,76.-

hijbepeindehc?n,ofzijn 6ïg6?z),verou-i
jbedagtzïc/zeenwijl,daehteenpoosz?
,
c. Gr.Wdb.

derd in N.-N.

Beplaasteren.

Znd.volkst.

Beplekken.
Beram en.Beraamdekosten.

)

j

( Alg.Ndl.is iets bepeinzen,d. een

i
, Beplei8teren,plei8teren.
1

'zaak overdenken.
Di8t.,140.- Zie ook plaa8ter.

(

Znd.volkst.;KIIz. (Be-plaeken,
be-plecken,maculave.)
1 Afgekeurd in '
Fczld.,20.

Bevlekken.

! Beplekken is hiervoor ook een Nnd.

1

prov.(KUIIœRsen V.DALl).
V.DALE,ophetw.vamen :(schatten,
berekenen :datwevk '
t
rortffop / 15000

Geraamdekosten.

geraamd )),doch ook,op hetw.beramen 2

j

(dHesxom
koassxs,
van,lj44
:jabop((amo
vt,bnegirsooonbeten).
Rame
paalder dan begrooten. Men raamt uitj gaven, wanneer m en opgeeft, wat zi
j

i

vermoedelijk kunnen, men begroot ze,
wanneermen opgeeft,watzewaarschijnlijk zullen beloopen.>

I
B erd.Eenen boomstam in berd zagen.

Alg.in de Znd.volkst.alsstofnaam

Eenboomstam aan planken zagen.

en a1s voorwerpsnaam ; Mnl. bert;

Berdeven van eikenhout.VII:HEYDEN, vgl.D.Brett.

#îJ?là6?1Van eikenhout.

in F!.d.d.:.lt.,II,297.
H etdam yortf.
Een kapbevd.

Hetdamèord.
Een hakbord,ook welkapbord.

Een '
tdthangberd,een uituteekberd.

Het eerste isgebruikelijk in Brab.,

van belang uitte voeren.

Znd.volkst

en berderen schutsel.

BiJiem.aan tajelzitten.
Hooidor8chen.
j
l Een ltouten vloer, plcsk:xvloer.

t
l
f Een h.outen schutting of schutsel;
t

Een Aooïdordcher=bedrijvige doeniet.
Gv.JFt
jh.- v.oay-s.

een pîcx/cenbeschot.
Een stoelm etAozffes zitting.

Eell berderen stoel.

Berechtiéd. Berechtigd in denalatenschap.

è'e/lgepzcna:m etietsvoorden dag kom en,
overietsbeginnen te spreken.
r

Znd volksuitdr.
znd.volksuite .(Zuiden der Kempen)voor:druk bezig zljn zonderiets

Berden , berderen. Een berden
vlo
er.
E

voorin de uitdr.i6tateè6r4: (tertafel)

Een '
uithangbovd.

Antw .en Limb.;het tweede in O.-en
W .-VI.

Bijiem.aan '
/berd zitten.
Bevdekeqntsboros.

Gr.JPgè.- V.Dwlus.- Berd,op zich
!zelfverouderd in 'talg.Ndl.,kom tnog

Verkeerde woordvorm in hetZnd.

Gereehtigdindenalatenschap.

Byirazz
-,5.

Wezijnnietgereclttigd (of:wehebben

Moosvo.,12.

Iem.rechtopietsge?
Je,
1.

MooxTg.,l2.
p.v.,24.- V.G.,1,131.- Gr.H,
'
d6.

notariaat.

M,Te zijn nietbereatigd dattezeggen.

Germ.bereehtigt.

Berechtiéen. Iem. tot iets be-

Germ.dne'
nz'
uetwaeèerec/zfïges.

hetrechtniet)dattezeggen.

rechtigen.

Bereid.Zijn reiszak isbereid.

Gall.p'
rlf,ofwelarchaïsme.

Zijn reiszak is gereed,klaar.

De ongelukkigevrouwen waren bereid

Gall.grêt *...

De ongel.vrouwen wavenop Aefpunt

om teweenen. coxsc.,Bnldlder,40.

van teweenen,of;sehreiden biina.

Bereiden (zich). Men bereidde

Gall.8epréptver.ofwelarchaïsme.

zïc: ernstigten oorlog.

zij heejtzïch bereid om in hetbad te
gaan.

>enmaaktezichernstigtot,voorden

oorlog gereed.

B6r6id Wordt thans in 't Ndl.alleen

van Personen gezegd.

DUFLOU,66:qWiebereidistotiets,

toontgoeden wilofm aaktalthansgeen

zijl
teejtzïch klaargemaaktvoorhet bezwaarom hettedoen.>
.

bad.

j
1

D.V.,359.- D .B.,l1.- Gr.'Fdè.

z'
JcAbeveidenisin'tNdl.nogweinig

gebruiltelijk,behalve in devasteuitdr.
ziclttotden dood bereiden.Ook nog in een

andergeval:Midlcr:ç#/zïch eeneteleurstelling(DSN Hssvog,aangeh.bijscas.,
1,235).
Fr.se prgpcrer pour vx ezcvzeao xdl.
zïch noorbereiden,z'Jc?zklaarmaken,atugeczezèvoor een ezamen.

Bereik. Ietsreusachtigsdatgeheel

èuçfeytmijn bereik valt.Toxv,31.

D.V.,207 :qMen zegtin hetNdl.

Iets reusachtigs dat geheel 6uit6n

Kvrrsxs,ophetw.bereik:f
(A6fgistool

da'
tiets'b'
uiten ïe/zuxpd.
gbereikl'
5#f.niet mijn bereik lkgt,of hier liever :dat lag ll
ik1Aà6p.
,buiten miin,- ;dieroozttl
8rvau.pitgebr.vanralleniswaarschijn- werkelijk bovenmijn bereikiaofligt. penliggenonderpzïjzè.- ).
lijk te wijten aan den invloed van Fr.
V.Dass,op hetw.bereik :<datïa
l
9les.
96- ,
(uitdx.
ukkingen alstomber85v.
buiten ofboren mijn bereik,ik kan daar

Bereiken-Beré.
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tombersoy.
sle,
s6zàfïzncnf).Ook D.B.,'
j
39.schrijftvoor:(datligt,datisbui- i
ten mijn bereik (eela tombej).- DE

nietbij,hetistehoog,teverwegenz.),
en op hetw.vall6n :(
fdatvaltbinnen ziin
bereik,dat kan hijdoen,volbrengen ).

jaithorsdeme8moyens.

reik - '
va'
tt:Etreà
u la portéede.))

Bedoeld gebruik zai eehter vetlleer
m oeten toegeschreven worden aan het
feit dat men in tegengestelden zin wèl

ScHR., 1, 203-204, haalt verder verscheidene voorbeelden aan over het
gebr.van datvaltonderhetbereik wcw...;

R'EVru,25 un être f/ïgcrtft?.
sçvc,to'
at tj

zegt:datvaltl?ïnz
/zts
?1mijn!
)61'
8ïl'.
Bereiken.De Iliadebevatdichter-

I

Gall.atteindre.

lijkeschoonheden,dienietmeerbereikt
zijn.
Berek. Het berek der gi
lde van

GALLAS,op llet w.vallen ((1p.'fbe-

éénenkelvb.rnethetvz,buiten dat
niets... buiten haar beveik zal kunnen

vallen (N.1t.Cf.,27-3-191l).
D.V.,25.- V.G.,1,131.

...schoonheden,die niet meer geë-

venaardzijn.
Oud w.,doorGEZELI,
E en zijn parti-

kleerm akers.

Hetbentuurvan hetkleermakersgild.

cularistisehe navolgers weder in ge.

APPELDOORN,11J,vermeldt(berecken

H et H oofdcomïfé tot huldiging v&n = besturen ))als vb.van ((een menigte

HetHoofd-lerek der Verriest-Hulde. bruik gebracht.InDi8t..165,leestmen wijlen H.Verriest.

woorden,die in de l3eeeuw volkracht

er over ((Indien het bestond zou het

en leven waren )),doch ((verdwenen en

de stam moeten zi
jn van een ww.be-

ldooranderevervangen )zijn.-- ScHs.,

vekken;datww.bestaatnietenzou

jI,l53;11,64en69.- Gr.l'
IJtfè.

trou
D
sni
etsbrkae
unht
nen
beet
ehi
ke
ntecngen
Vw
.e
,n
XLI
II,
eeht
re
er

(

.

in,dat bevek (znw.)en berekken (ww.)

ceigenlijk reedseeuwen oud zijn ).
Als Znd.opgegeven bijV.DALS.

Berenten.

lleteen vente :ezwtzr6zl,meteen /tp-

A'
VelgeeftKtileEsshetw.berentena1s

37otlteek bela8ten
'.

alg.Ndl.op,doch hetis,ook volgens het
Gr.IF4:.,thans nog alleen in Z.-N.ge-

bruikelijk.

Beré.Iem.gouden ber
'genvoorsgie-

gelen.V.THIELZN,46.

Ongewone lezing van de gebruike-

lijke zegsw.:daqr de bedoeling is de

Iem.gouden bergen beloven.

I STOETT,n.134,
/184.- Ook zegtmen

Iiem.hoopen gotl
d beloren,ofkoeien m6t

zegsw.voor alg. gebruik te laten die-

gouden horen8 d?6Dr6?1.

nen,hebben wij hier te doen meteen
contaminatie van iem. gouden è6?.g6n,
beloven metg
'
em.r'
iikdom voornpiegelen.
!
1

i
.
I

1
1dommen, belangril.ke '
tzlï'
4.
sfcn,, een g6E
jl'
2kkige toekomst, tzlîerleïmoois noovapie?

r
'

igelen.W èlvinden wijbijKclplas,op

f
l

!
lvan goudzoekers, personen wie men

!
'
1

I
Berg ran ècrpzhtvfïghed ,

! Alg.inZ.-N .InDi8t.,8l,en in 11Jcn,4.,i
(
ook kort-

heidshalveberg:
zij droeg in stilte al hare kleederen

na&rdenBergflca barmhartighdd.OONSC.

Bchilder,95.
Dekleederen van Fransmoesten ook

naarden Berg.10.,ïè..95.
Danheeftmoedernog twaalffrank in

het w. voor8piegelen (( den landverhuizern waren gouden bevgen voorge'apiegeld :,doch in dit gevaliser spraak
)

lwe'
rkelijk gouden bergen, of althans

1hoopengoudinuitzichthadgesteld.

Bankrcnleening (degewoneuitdr.),i
I gayuoxs ((Bank van l6oAùïztg :M ont
189,werd deuitdr.afgekeurd a1seen lommerd (pop.), lombard, beleenbank,.
1depiétém.).- (Pandhuis,o.:Mont-degal1.,montdepïéfd. Gr.N4:.,111,1868: pandhu.
in.
Ipiété m. (Pandie8haiso.:Maison
i
(Berg '
t
/cx Barmh,
artigheid is de Znd.1
zijbrachtin stilte alhaark-leederen deprêtsurgagesv. )
naam voorde bank van leening :ver- naar de bank 1,Jn leenintg.
I W INK,OP hetW.BGnkeït:((BGnken
taling van fr.mont-de-gitié (waarvoor
Tan@66NX?1#...,Vaakop zéérkleinesehaal
men latermont-tfe-pïéfé heeft gezegd),
edreven (pandjeshuizen), versehaffen
, g
ontleend aan ital.montetfïpietà (verg.l
lgeld tegen inbewaargeving van allerlei
i
HATzy'.-DAsMssT., 2, 1545).Bij ver;roerende goederen el1 ontaarden, voor
.

den Bergtl
czfBarmlt
artigheidop mijne kortingalleenberg.)
trouwkleederen geleend. Vr. CovRTMaws,Gescltenk,8l.
wanneerhet(trouwkleed)indienBerg
bad gestaan.10.,ib.,82.

Bijvoorspiegelen,datop zich zelfeen
figuur uitmaakt,gebruikt men een lijdend voorw.dat in een eigenlijken zin
topgevat wordt,b. iem. groote rïjk-

(zooverzijnietvan gemeente-ofrijks-

;
Berg ',
tzn barmhartigheid is echter
!wege gedreven worden, ofollderseherp
veeleereen letterlijkevertaling van It.
ytoezicht staan, licht in woekerinstell
montedipietaofvan Lat.monaleft
zfïa, W anneer het (trouwkleed) in dien l
1lingen.'
)
dat in 't Fr.mont4e pïéfé geheeten lommerd verpand (o/beleend)was. 1 V.DALE,op hetw.battk:(d6ban,k'
pla
werd,ofschoonpiéténiethetzelfdebet.
lleeniïtg,instellingvaneenegezneenteof

als barmhartigheid. (zie BIJLAGSN,
1, 11).

vanparticulieren,waargoederen beleend
kunnen worden, eene credietinstelling

scl.lR.,1,364-365,raadde aan te zeg-

waar men voorschotten verstrekt op

:en :(bank van leening,pandtjesl
huis
= maison deprêtsur gages),waarbij
hij verwijst naar het Belg. Bnmgerl.

londerpand van roerende goederen );
l verder : Pandieslt
1
n,
is,o. (...zen),
bank van leening voor zeerkleinepan-

Wetb.'
t).Strajr.,art.306,om te bedoe-

jmetrechtvan weder-inkoop );

lenbijzondeveNAzd/zuïztl
?zofparticuliere
b
anken van le6wtïxg.Ter aanduiding
van een openbave

! Op hetw.barmhartigheid :((Zuidn.)
l
berg '
p
?tzzzbarmhartiglteid,de bank van
i leening ))

l
iikebankpt
zzùleeningin België,(Mont
de piété= gemeentelijke met reehtspersoonlijkheid bekleede bank van
leening t,miste hijongaarne de uitdr.

1 ophetw.berg,1,1:(
.
'
fdeberg'
pcz
zbarm.
Ikartigheid,debank van leening,delommerd );
op hetzelfde w.,1,2 :((Zuidn.)ver-

hijaantrofhui8van barmhartigheid bij
FALKENBURG,ArmenzorginNederland,

bank van leening, lommerd al Atve
/'
d
z'
t'
66?6Az 8taan alï/tden b6rg;16t8 14*

111, Gemeente 'd-Gravenhage,blz.29l.

d6n berg 10886n ).
K clrExs,op het w. barmhartigheid :

J#'efè., art. 2084, en naar het Belg.

, d.i.nu eengemeent
e-

berg mcn barmhartigheid,te meer daar

1

den,kleine lom merd ;lzuis van verkoop

j

korting van berg rc'?z barmhartigheid.

l
(
f
o(
mù
voo
ara
dli
nZ
.N
d
.)
d?e))b;er
g'
pocpzhet
-,w.
de
mo
nt
dee
pï
éf
en
,

berg :((scherts.)de

'
/c?
1 barmltartig-

heid,de lombard,de bank van leening

(omdat daargeen sprake isvan barm.
hartigheid))).

'
V.G., 11, 188, in een staaltje van
marktwelsprekendlleid :(
4Alsje '
m naar

l

den berg der barmhartighdd,oftewel

Berkbriefje-Beroep.
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1
$de lomm erd brengt, hebjeallekansdat
jzejeeen blauw oog slaan ).

Berébriefje,Berébriefketn). Alg.inZ.-N.

Lommerdbriehk,lommerdceel,beleon-)
Gr.Jpt
fù.
r
t
'

briefje,bewiiavan beleening.
Znd.vertalingvanFr.avinau pzllïc. Bekendmaking (aanplakbiljet).

Bericht. Beriohtaan oftothetzzu-

l
1

bliek.

(

Beridderen .

Znd.woordvorm (Bra,
b.en Antw.)
,.

B
erieken.

Alg.inZ.-N.

1

Bevedderen.

; Gr.Wdb.,ophetberedderen :(somsin
ide volkstaalook beridderen )).

I
! Gr.IFdè.- V.DALE.- Zierieken.

1 Beruiken.

lier.
Znd.volkst.(Brusselsch perkuésj. f
! Groenftejboev, warmoezfen,

Berkoos,boerkoos9 perkoos:

een ijverigd
?eràtlozenvolk - de groente-

l vssc., Etym.'
f
,
r#!).

(

boeren - ,H .TEIRLINCX,in F/.d.d.e.h.
1,68.

j
l

Berm hertik.

Dialectisehevorm,bijparticularisten

Hijverveeltbermh,
ertig.TAMB.,l5.

Barmhartig.

gebruikelijk.
IndeZnd.volkst.alsbijw.vangraad

J.5.CRSMER,'JHartopde Vêluwe,

Hij ishinderlijk vervelend.

1
IOverbetuwsche vertelling,a1s dialect :
!((o bermltertigegod!)

(grootelijks,inhoogemate),hiertegen-!

Bernard.

overFr.ilennuiet
llamort.

(

!
'
(
l
1
,
1 Znd. uitspr. bijna alg. Bernaar, I
Bernfhlard (lees Berlnard of Bernl- l
/

arrh
et
r.vertaling van Fr.ch,ieng,?z
oe hnnd wc. sint-Bernard. Boss.,lnave
ke
erF
de

Handl.,182.

Bt.fcrzttzz'
tf.

Beroem dheid. Een beroemdl
teid.

Acr
gl.sintm ernfklarlishond.
oe

l

l

St.-Bernard.

D.v.,25 :(In navolging van een I Een beroemd plerq
soozz,een rermaard

D.B.,42 :(C,estune célébrité (van

d
ergelijk gebruik van fr. célébrité,l
/man,eenman ran beteekenis.
wordt bevoemdlteid zeerveel,vooralin 1

eenpersoongezeid).Hijiseenberoemd,
leenvermaardman.In ongunstigenzin:

danookinhetmv.,i
n denzinvan:1

iminachtendgebruiktmenookhetsubj

de couranten, concreet gebruikt, en ,

j
ij is een berueht man.schertsend of
jIl

een beroemd man.Ditgebruik,datook

1stantief beroemdheid
!

Iberoemdheid mag 'n gewoon man wel

)
)
l
j

, wsasss :(pevoemdheid,v.yhet be-

'

luitdenweggaan!)
j
:
.

w

roemd zijnyroem ;ook scherts.:iem.,
djo zjejjjyjkleknen kring roem verworven

t
'

j
j
1

jweft(indezebet.ookhetmv.:- heden)
ujwaaxs - jyjzjjyosogjo ;vgj.uvv.

j

maapdltoid ; vgj. xhgd.berahmtkeit.))

I
j

vo.
oxy
as
e
ei
g,vb.erIo.eh
et
ber
emd
z
ijn:
;(
-po
2p
.o
(
.md
..
hh
ed
ed
n)
md

l

l

POrS00n.9

Beroem en (zich). Onze let-r- Gall.sevanter,e6glorifier.

Onze letterkunde kan op zlzllre

k',ndekan zïch op zulke schrijversniet

D.V.,327.- D.B.,10.

schrijversnietro6m6n (ofbogen).

Zïc,
A beroemen wordtin '
tNdl.alleen

A oemen.

gebr.m et een persoon als onderwerp :

!
Ten onrechte afgekeurd bij J. os

u
jbepjokedo
mtmme
sc:n(.doeho'ok:hijroemtbop
zijn ri
Een beroep doen op iets;ietsinroe.

D.B.,31:(Faire un appelà.1.Een

LAwosz.
lEslt, Een fttl66tfe Riata'e Taal- pen.
notana,10 :qzeg niet :een bevoep doen

oproep richten totiemand.2.Een beroep
doen op iemands welwillendheid, op

op iets (op iemandsimlp b.v.),zeg :

iemands vriendschap );

iets ïzvocz?es ,', welke uitspraak ook

en 64 : ((Faire appel à.Een beroep

aangetrolen wordtbijvzvs,372.

doen op.)

v.DaLs,beroep :f(een beroep tfocs op

j

-

j
1
j

1
4
,
j

iem.
ojieta,jem.offetstehulproepen;
eep,bepoep tfocs op opwyaa ltnlpvaap.

t
i

(
uglteid,op zjyun ppionaacâap, op gqpe
yeupagzjjne jjujp,vrjendschapybijstand

ljaroepen;- oon gl
(
yyst
rpdoopopoyjwxaa

(

I
j
l
!
l
f

jyechtggekl
oel,op zz
fjagcj
poyjpan ll
yjjyj/gjjyyyy
hem dringend verzoeken volgens dat gevoeltehandelen ;- een bevoep tsoya op
Ide koa:za, nieuwe verkiezingen doen

,

j

Inberoepgaan.

voor zulk een

1in N.-N.somsvoorkomt,verdientaf-j

'keuring.)

Beroep.E6n èerpep doen @,iets.

Kortheidslaalve zegt men ook ce.

lPIaats hebben )).

!(inDde
eg
onte
uit
r.
inndme
eZen
c
jft?.Il
Fmâ
cn!ee
10n.
4.69)inhoogerberoepofl.ltoD.
.,
f
Me
reftookaan:in
ve
ow
lks
.ho
od
rt
me
sd
ta.
ls
é
nhr
@i
,p
tin(
l
c
kn
ome
ogerBb
er2
o6
ep:
g(
xz
z.n
)t
gaan), afgekeurd als een belg. door l

l
vssc., 150,alqeen gall.,alleren cppel, t

inpof-,105,enbijo.v.,48.
1
i
scax.teekende echteraan,1,39:I
(destaten van Gelderland bijwiede ,

v.oxzs,ophetw.beroep :,in Aooar
I
i beroep gaan
, komon

;

),.

uGALLAS,ophetw.apvel:(((recht)
oogerberoep.Faire- ,interieter- :
In hooger beroep gaan ); verder :

belanghebbende tegen dat besluit ï. '
!

I ((Appelantbv.nw.:oie in appèlgegaan

beroep gïsg)(N.p.ct-,30-7-1909);)

iis.lm.:Inhoogerberoepgegane);enop

1,l77 :f
(dat A.devita...ï,zberoep l
gin,
g s(verslagen der 1.nt
l
d A.,1905- )
j

1906,v,p.57),(
.hethoofd'vaneen l

hetw.appeler :f
((recht)In hoogerberoepgaan. )

W1aTH',p.397;t
f
inhoogerberoepgaam,

lompensorteerderi
jgingtegenhetvoor- '
schrift in beroep ) (ï#.,vII,p. 70),

enp.398:uBerujungeinlegen bei,(z3?7;oîlieren an,inhoogerberoep komen,gaan,

((enkele direeteuren van maatschap-

appèlaanteekenen p.

Pijen waren ... in èosop gegaan )

'
V. (H Lpycslx, op het w. bevoep :

(ï4.,vzll,p.45).

( ('
,(z,'een .
4
?0,,,,ïslin (booger)b.gaan

verscheidene voorbeelden betrelende f

apvelueren ),.

hetgebr.vaninAoogeebevoepgaan. lI

b poep twytjyczryyjys,

verderJiteerdescss.,T,:
99en 173,

(

j

(

j

- Berujnngeïslege,z(gegen eï.,vrteil-)

synonieme uitdrukkingen hnoger

a
u
6llep,zichf?zhoogeh
roo
gg
l'
a
e
?'
z
s
vcpllcz
voyo
przi,
e,
.
4
n.
,
zich (wczzeenvonnia)op 6:skoogerer6cAfbank beroepen.Nog zegtmen appolleeren

l

1

on hjj(jje I
aetdoetwordtappellantge-

heeten.

Beroepen-Bescheed.
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'

1

j H

l
l

sxoalxs, 133-134 :(Appel(zc?z-

teekenen wordt zoowel gezegd voor in
hooger beroep krpzàzyàz als voor zfch voorzien ï?z('
ne8atie.))

Beroepen. Iem.toteen strijd be- Archaïsme; evenalsb.v.bijHooyaT Iem.tot een strijd uitnoodigen,uïf- DvFruov,75.--Gr.19-45.,IT,19l1.roepen.
komtdeuitdr.nogvoor in de schrijft. dagen.
KvllysRs. V.DALE.
van Coxsc.

Beroepshof.

Znd,samenstelling tervertaling van

Hojpcp,appèl,hojvan beroep.

Van deze beide benamingen is de

Fr.couv d'cp- l;vgl.D.Appellations-

eerste de meest gewone in N.-N.; de

ho/,Berujungagorlcl
tt.

tweede komt voor bij TSN BRvoGsNcu s, op het w. appeal. Nog vonden

wij:rechtbanknan cppâl,bijTsN BRvoosxcu s, op het w.appèl;en raad van
bevoep, bi
jW rRTx,p.397.
InNederland,alwaarde rechterlijke

f
!

organisatie geheelanders is dan in Bol-

gië,wïjzen de gereeht8hoven vonnis in

hoogerberoep,de H ooge Raad in cassarevisie.

1 tie en

Beroeren. Zij durfde toch nauw Germ.berij
hren,Sczïihruzùg.wanneer x
glortrck6n,aanroeven.Zijdurfdehet Het Ftzd6zltzntf,Den Haag, 3-9-1916
het(AzI.eenkindje)teberoeven,zooten- ermedebedoeldwordt:aanietsraken. toch nauwelijksaanraken...
(v. L., Taal-onfginning).
G#I.
geralshetwas.V.Lov.,D%r6feed,84.

A.N .V..l2.- MooaTo.,204.

Daar hoog echter,heeft er van alle
mensehenheugenis nooit eene bijl de

Daarboven echterzijn bijmenschen- Ndl. beroeren= verontrusten, in beheugenisdeboomen nooitmeteen bij! !roering,in opschudding brengen.Vroe-

boB
ome
nbevoerd.
eroerinf.

ysAa
aan
vakinggeweest.
nraking.

Beroovinf. Deberoovingd6rhei-

Verkeerd gebr.v/d genitief in pl.

ligmakende gratie.

j
gerwerdhetw.ookwe1indebet.van
1aanraken gebruikt,zooalsin de bijbel,

ltaal q en geen menschenvoet zal ze
!
tmeer beroeren en geene beestenklauwen
l
'zullen ze beroerevt)),EzEcu.,32, 13.

Deberoovingrandelleiligmakende

D.V.,428.- D.B.,70-71.- Vgl.

v.een voorzetselbepaling (gall.):het genade.
ww.berooren wordt gebruikt met een

jALL.-AB.,64-65.
, Een soortgelijk geval wordt behan-

g
eleiddooreenvastvz.:iem.&as
iet8 berpollen,en hetdaarvan afgeleide

f

aanvulling(oorzakelijkvoorwerp),in-

(deldophetw.melding.

znw.berooving dient dan ook datvz.in

7

de toegevoegde bijvoeglijke bepaling

l
h

te behouden.

Zijgetroostzich vele bevoovingen.

Gall.pvinatiou .

Zijgetroost zich vele outberingen.

Berouwen (zich). Dat za1 hij

Gall.86repentir.

Hetzalhem nooit tèt
glrouwcn,of:

zïch nooit berouwen.

datza1hijzéck nooitbeklagen.

D.V.,26.- D.B.,48.- V.G.,1,131.

Gcwtd.,53.- D.B.,l4.- DvrvLou:

76.- Gr.Gdè.,II,1930.

Berouwen is een onpers.werkw.

Berrie.Deberrie
,8ofberriénvaneen

Znd.volkst.

kar,van een kruiwagen :
Vooraan tegen de bevies zat Peer.
CrpAzs,Sielt.Nov.,l3.

Bersten. Hetglasisg6ber8t6n.

Lamoenboom,lamoenberrieboom.Het

Berrie, èllrrde en bervieboom worden

lamoen of de lamoenboomen van een hiervoorook gehoord in deNnd.volkst.
kar;de avmen van een kruiwagen.
Alg. Ncll.berriezzudraagbaaz'.

In de Znd.volkst.degewone vorm
Baraten (de gewone vorm), soms Kosxsx.N.<
$'.,p.129 :r
(de hoofdv/h verl.deelw.
daarnaastbersten.Hetglasisgebar8ten. vormen van bev8ten zijn :berst--bevstt.
(5or.
sI)- bev8tten (èordfeoà)--gebersten
(g6:or8f6Al), en van barstert : barst barstte - baretten
l
I

I
l
Hij '
van de eerste leugen niet g6- i
l Alg.in de Znd.volkst. (V.ELssN, Hij is aan zijn eerste leugen
bersten,
.
120).
gebaraten.
Bertrand .Roberten Bertrand.

gebarnten ; alleen

zij opgemerkt,dat tteze sterke vormen

De gewone vorm, meestal op z'n

door elkaar gebezigd worden,doclldat
- orkeurgebe-

diemetden klinkerc bijvo

zigd worden )(zieook aldaarp.294).

Nochtans zegt men in alg. N(
1l.
barsten ofbersten '
eattsllijt,nan,laehen.

Bertram.Roberten Bertram.

Fransch uitgesproken, in Z.-N .

B erucht. Het verschijnen bij

Verkeerd gebr.van dit w. in een

Breslevan hetberuchteboek van Geor- gunstigen zin.
ges Blachon.Ou Folk ontwaakt,23-11927,p.57.

Beruchtheid. Die beruclttheden

wonen dieht bijons.

Het verschijnen bijBresle van het

HENORIKS, l10.

PLSJIM, 8yn.,

bekendeof bejaamdeboek van Georges n.104.
Blachon.
Aervchf=kwalijk bekend. slecht be-

l

faamd,in een kwaad gerucht.

Gall. célébrités= beroemde perso-

Die bekendhedeu of bevoemdheden

;nen,waarbijuithetoog verloren isdat wonen dichtbijons.
Iberuchtnietgebruikelijkisin gunstigen
4

D.V.,26.- D.B.,42.- V.G.,1,

131.- Regenboogkl.,58.
Zie ook beroemdheid.

jzin.

Berusten .Ik za1daarèïj
'berusten. $ In de bedoeling :geen moeite doen Ik za1daarïx (ïzùdezaak,in,dentoe- VERc.,147.- D.B.,74.
om een zaak,een toestand.zijn lotte stand,in mijn lot)berusten,ermi
j in Ik za1hetdaarèïj(b.v.bijdien maatveranderen, is bii hier verkeerd ge- schikken, er me bij neerleggen, het regel)laten berusten=ik zalheterbij
lbruikt,hetzijdoorbijgedachteaan een voorliefnemen.
laten blijven,nietverdergaan.
l
sa oniemeuitdr. alsheter bï?
'laten of
Die papieren berusten bii of onder
j
'zïch bil'ï6fe neerleggen, hetzij onder
j
mij= zijn in mijn bezit,liggen bij mij
?invloed van Fr.aeqnâe8eer 4,s6rét
l
:ïgAàer
'ti qc.

Berustifen.lem.beruatigen.

/ Germ.6in6n è6rz
t
zhïg6?z.

in bewaring.
Die plicht berust op u= dat is uw
plieht.

Iem. geru8tstellen.ktzivèeeren,,4oc?z
bedaren,tot èezdcr6l brengelt.

Beschadiéd.DeBe8l
hadigden. j
1 Aangetroffen Znd.vert.van Fr.Lea

DeAangebranden.

jA'
varié8,titelvaneentooneelstukdoor
'Eug.Brieux, en waarmede bedoeld
l
Bescheed.V.BUGGENHAUT,97.

Tworden:lijdersaaneengeheimeziekte.
Znd.volkst.;M eijers '
lloch.(1745):
:Beanheet,bescheidt.))

Beneheid.

MooxTG.,l2.

Bescheid-Beslissink.
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Bescheid . Ah,gij Fauw be8cheid,1 Znd. volkst. Fauw hachecdx
viern. Flauwerd,#cf
z'
z,
/
: kerel,akelige /osgijzultspottenmetdepompiers!Coxsc., metflauwemanieren,belachelijkestre- g6n;
HetGeluknan r'
.
jktezïjs.
ken.

Op zekeren dag zeidepastoor aan

t FauwacA6pac/.

eene kwezel cFlauw l,cvc/è6s-d !))(Ilz.

1

sMlTs,UitAefLeven.

i

l

An
:'
J
el
n
ch
on
onwRe
aoe
e
In
nde
dei
ne
dn.a
vf
o
sk
te
.n(d
O.
lt
.)
v.
I,
s.
Alg
Idle
a)aece
s4bd
esoc
te.
id(Ohfasd
de
illegnind
nnl
. me
nze
wlkij
e-v
be
.voorko-j Uiteo?zaangebodenglc.sdrinkeu. J=i
emDa
and
s
dronk
b.
eaNd
ntwl.ob
oe
rs
dcehnei
.ddoen

Vr.Cov'
ItTM-,Ge8ehenk,40.(Doeb6-

j

eelteid )),V.LOv.,Dure E6d, 140.

Beschenken. De baron bencltonk

znd. bet. : te drinken geven (V.

De baron onthaalde of tvakteerde j Dvlaruo'
(
J,76.- Gr.WW6.,II,1966.

hem meteenglaswijn.Coxsc.,Schilder, Esssx,25),in welke bet.het w.in hem opeenglaswijn.

! I6m.èedc/len/cen(scherts.l=hem dron-

68.
N.-N.verouderd is.
j
ken maken (vgl.be
ml
tonken zï/n).
l
Bescherm en. De sneeuw be- gall.protéger 48 (coAzfrg),préb
gerrer I De sneeuw beschermt de planten
VlTs,243.

scBesc
hermthe
derm
plan
ten'
vandekoude.
lid.

deGa
...ll.membregrotecteur.

j
tegendekoude.
i Bescltermend lid.

LoMB.,14/21.

B eschikbaarheid. Een beambte o.v.,27:(Deuitdr.in beneltikbaar-, Een beambteterdlct
vcFlïlr
/
dïn,:stellen, PRICK,Fr.,Op het w. beseltikking :
in be8chikbaarheid stellen.
lteid is de oëcieele vertali
ng van fr. tijdeliik lwïfeAzdienststellen;hem op qeen ambtenaarter- 8t6ll6n,mettreun
en di8ponibilité.Deze vertaling is niet (waohtgeld stellen.
zeergepast,

fonctionnaire en disponibilité ).

I

onmd
at
sgch
ik
ba
rin
on
taalalleen va
za
keb
ne
ez
eg
da
wo
rdt
.z
)el
j

ZAS,op hetw.am btenaar :((- t6r
beGALI
scldkk
ipg :Ftonctionnaire)en dispo-

Beschikbaavwordtechterook welj

nibilité),enop hetw.disponibilçté:

,

van personen gezegd,b.v.beschikbare 1
l
troepen (KvDERs), zieh be8cldkbaar (

t Ti
jdelijke buitendienststelling, non1activiteit. Traitement d6 - : W acht!

ntellen(V.DAI,
E;ScHR.,1,163).

Igeld.)

'

Ter verbetering van het gall.oor-

t CRAMER,ophetw.beschikking:(T6r.
'

deeldeD.V.deuitdr.opwachtgel
d zeer

beseltikkingetelling.Mise (f.) en dispo-

geschikt.doch ze is het alleen wanneer
heteen ontslagenebetreftwien nog een
zekere wedde wordt toegekend, het-

nibilité.))
KRAMERS,op het w.8olde ((S- de
réforme,waclttgeld,traktement'
pc?zeen ter

geen nietaltijd hetgevalis.

b@ehikking ge8t6ld àë'
gd/4cp.)

V. DALE, op het w .nonactiviteit :

l
I

omeierop nonadiviteit,niet in werkelijken dienst en onder genot van een

l

traktem ent dat een om cier op nonactiviteitgeniet.))

1
$
l

g
edeelte zijnersoldij),en verder
(Nonactiniteits-traktement,o. (-en),het
KvllœRs, op het w. uonactiej

Beschikken. Fco iem.,rcAziets
beschikken.

Gall.disposerde...

Beschouwen.,-zi-l---1---b--1 ozl.--,,w#./----ï-,,,/--.

schouwd.
j
Beschrijf. H6t 66.
9cArï// en de Archaïsme,nog vooralgebruikelijk
waardeering dergoederen.

sror iem.,overiets beschikken.

u gcdcssoscfl'
eeuma
tîondeab';cn8.

Znd.volkst.

!
1

Di8t.,165.- BEr,L.,4.

I

i
i

Iem.ietslegateeven,biitentamentf
?8e-1
' V. DALE. Wèlis alg.Ndl.:er ï'
g

maken.

voorhetlc.
sc/zrïg'
v):xhebik10% van ) Znd.volkst.

dekoopsombetaald.

j

v
ermeld alshebbendenooitbestaan, Uw beach6jkdngwt
zn,of:uw rer8lagj
doch D.V.,XLIII,brachtertegen in ovevdemeeting,
i

*

b-cltvi)ê,
os.

' s.v.,,,1.- s.s.,ss.

De wycArïjwïpgen de schatting (o/

dat het ((reeds eeuwen oud ,)is.- vr.

Bes'chri)ven. Iets op iem.(doent

l Di8t.,115.- D.V.,553..
- D.B.,81.
!
1

opzi-h--Ifb---h---d.

in het Znd.notariaat ;in DQt., 165, waardeering)dergoederen.

Uw beechri)'
/o'
verdemeeting.

t
(- aannragen;op- gedfeltsworden >.
l

)ge
nimeuaakt
bes.chveven=evisgeentestament

voor(hetoyzpw/
coa'
pcA?)46verkoop- %.DAI,
E.- KUIPERS,OPhetw.b+-

(

akte,voordec/-enotl
crq
schrïjdsgd3r echrï/tl
6?z:((eeneovereenkomst)inge-

'
t
1

koopac*te)scbrijven biiwelken xofcrïe

1

goederen,,of:aanorernohr
vil'
vl'
ngnko8ten,... schriftbrengen,(eenhuurcontract,eene

'
l
l

aa
:t.g.ïo
eormx,
ereenop
kom'
to-?
(l
.d
Mwv
rc
en''A.
'
zO,47 :

i
1

'.aijgingzelfnaarden notarisen liet
I
thethuisweeropmijnnaam onerrchmiil/
J6Kz.))
l?

Beschuldiéiné. Tem.ïnbesehul- Gall.mettvsç'
n.enaccusation.

diging Stellen.
RCSCYUtVeW . Iem.Taït gevaer be-

Iem.instaatwczlbesrhaldigl,
ngstel-l

1
t
Iem.Tooroftegengevaarbeschutten. VITS,243.- D.B., 82.
! l4-2l.

len.

Ga11.33
0,
44871/
67d6...

echutten.

LOMB.,

l

lijk
BeDa
setFe
n.
eidzeenmo
vaeltdemo
i- leejVe
keeefrtdme
gebnruniklet(teWa
tme
ndDa
uort- devHe
tdesnche
devnoev
tomo
liejzke.Da
ox
WE
T
ReAjj,en=
234heent2
be
8ejjHe
en t
oos
kch
de
re
en
t,r
ho
bue
jjen.
vivt
oi
f
lea
nl
okei
d
mot
ed
er-t
! I
etsS
bE
ee
z3
ic5
h.levendig voor.

haar zoon,die op het punt staa't een wordt onderronden.))

en haar zoon...

Stellen.

tweejarigereisop den voorhenliggen.
den koopvaardel'te aanvaarden.

Beslaé.Ik zoubeschaamdzijn om

zooveelbesl
agtemaken.CoNsc..H6t
Geluk wcp,riik tezïjp, 2.

Znd.volgensV.DALE.

Iets met beslag beleggen.

Zie beleggen.

Beslaém aker.

Znd.volkst.

om zooveeldruktetemaken.

noodige dmzkte ).

Druktemaker,gevrvlck6z,opachepper,j V.DMz
E.
brani.

Beslissen. Hijkon erzïchniettoe

Gall.ilneP'
UJs'yzët
votxtfre.

KUIPERS vermeldt echter als alg.

(Ndl.t(1)e6l56.
91:maken,dm4kte,On-

Hijkon erniettoe beslldten.

l

i VsRc., 148.-- V.G.,T,139.

èezerïeeea.

Besllssiné. Met heel
ïeyïng over

iets spreken.

Gal
l.parleravectfécïsïon,,aveec'
ee'
?
z-

vance.

Vaatbevaden, llrïjploedïg over iets

DQt.,81.- D.B.,4l.

spreken, zich bealiet uitspreken, iets
G.v.H ULZEN,Zw6rT6?8, 30 (f A NOu
m6t h>l#fh6W zeggen.
niet,m aar as-ie an 't werk is wel,>

snibdeDaatjem6tbeeli8tl
teidterug.>

Besluit-Bessem .
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l

esluit. Zijn besluit van opstand Gall l
a é/clïon dtuneajjaire :daar Zi
jn besluit,tot opstand tegen het
tegen hetnoodlot.
men zegt tot iet8 be8bdten,wordt bij noodlot,of:zijn besluitom zich tegen
benluiteen bepaling met totvereischt.

OPM ERKINGEN

D.V.,477. D.B.,71.

het noodlot te verzetten.

Op voorstelvandieCommissiewerden Gall.parcrrt
lféroyal,volgensD.V.,
biiKoninklijkBesluitvan 21Nov. Degewoneuitdr.in N.N.Echterteedoor Koninl
tlijk Besluitvan zlsten No- I58l;D.B., 92, en ALL.-AB., 73.- 1864.
kende ScHs.,1,308,ook aan (deze
vember 1864...de nieuwe spelregelsjJoos,154,schreefbijvergissi
ngjuist
beperkingen kunnen geschieden door
naardeSpellingvan TeBTinlrelvastge-I
jandersom voor (Door (niet bijjkowetten, besluiten of verordeningen

sel
L
d. E. DENEEF, G68oh. r/d Ndl.j
ninklijkbesluit.,
b
etterk., 229.
I
l
Eenbesluit'
pormes.

(Assla,II,71).- Zi
eookophetw.

door.

'
IDGa
ll. jormer '
d
zs dpsein, volgens EenbesluitAà6pl6lz.
V.,235,en D.B .,32

j BijV.D<LEeecehnter
ophetw.besluù:
bealuitncz?zes,vor.

i voornem en

.

+ 6% >.

M et èealvïf spreken, voortstappen, ; Gall.s rler,coslïsvez a'
vee décït
gïogq.

enz.(CoNsc.).

Vastbevaden, osè>chrooAn,d spreken,

J
'
j

voortstappen,enz.

Dv>nLotT, 66.

)
1

Besluiten. Zij beslniten de her-1
l Gall. il8 déeidentla r'dfcurcfïon d6 Zij be8ll
xiten tot de herstelling der D.V.,251.- D.B.,2.
stelling derkerk.
(l,
églïyc,
kerk,zijbe8luitel
%datdekerk za1her- Een voordracltt hedlz
t4ïf6n metccp,g6(
steld worden,of:zij besluiten dekerk dieht= ze daarmedeeindigen.
i
te(laten)herstellen.
Het,/6et?fwerd m et een cosce'rf besloton.
I

Diell
erstellingisbesloten.

1 netterestaurationestdécïd/c.

Totdie herstelling is be8loten,of J

Hijkonerzichniettoebe8iuiten. : Gall.ilne> 1:'pré8o'udve,ils6pou- erHi
isjbe
slo
en
ot
heerbst
ell
li
n
ko
nt
ert
n
ied
te
to
e8
u
i
tg
ene
.rvan. j
i VERc.,148.:6déeider4...;soms ook weleen
f?tzit.
germ .,8icltz'dzetwa8 entnchliesnen.

Besluitsel. Wij kwamen tot t
fe

l139.
j

Vooralin '
t mv.een in Z.-N..vaak

besluit8elen...

D.B.,7.- V.G.,1,

MooRTg., 159.

W ijkwamen tot l
tet @
?6.
:!'
?
Hf,de 8lot- h F@n#., 48.- S(-HR.,1, 84.

voorkomende woordvorm : gall. con- s'
am ofgevolgtrekking...

De be8luitselenvan hetopenbaarmi- elunions.

De eonelu8iefs)ofei8chfen)van het

nisterie.BELTu.,Dict.,69.

openbaar ministerie.

Gr.

W db.
I
!
1

Devertalingvan Fr.arrêté-loi(m.), De besluit-wet, mv. de bpluit--j Al hebben bevoegde juristen ge-

Besluit-wet. Het besluit-wet,

mv. de be8luiten-wet.

mv.arrêtén-loin,als naam voor zekere wetten.

Izegde voorscbriften onwettig geheeten.

maatregelen van detijdensden oorlog

1de rechtsgeldigheid er van betwist,
f
1
ftoch waren ze bedoeld a1s wetten, ziJ

naar H avre uitgeweken Belgische regeering, leverde voor de Vlamingen

1het dan nog als noodwetten, uitzonde-

nogalmoeilijkheid op.

vingswetten.

In de Gazet'
pcn Brn,88el,van 15 Juli
1917,werd daarovergeschreven :f(W at

Ook werden ze in het D. ErlasaGenetze genoemd.

hebben wijalnietmoeten slikken :de

l Vgl.verdernog:conceptwettv.i=wets-

wetbealuit,het benluit-wet,de wetbpluiten,de be8lnitwetten, d6 tneffen-bOluï-

ontwerp,voorloopigeform uleering eener
wet.

ten.)Verderlezen wijaldaar cW atis
een arrêté-loi?Is het een w6t of is het
een besluit? 0.i.is het geen wet maar
een b-luit.Volgens de Nederlandsche
woordvorming m oet een arrêté-lo''dus

h
z
i
ee
ktn
eo
not
eee
nenwe
nto
bo
e8
tluis
it.
,We
zoola
klsiseennumhe
utspraakkunstig geslacht van wetbesl'ait?

l
l
l

Natuurlijk onzijdig !En het mv.is
wetbealuiten.Men zegt dus hetwet-

I
l

nde'
t
refèee
:lvïfen.Alhetoverige

j

b-luite

I

is o. i.werk van onnadenkende Vlam ingen.))

Besm etten. Fcn,oproergeest be-

Gall.entichéd'6dprïfderétltl
?fc.

Metoproerigheid besmet.

Besm euren .Be8m6%.
rd met bloed

Alg.in Z.-N.,vooralin deschrijft.

Besmerep, bezoedelen, lpcrlcl-kczl, be-i1 D v:-sss,II, 78. Dcvyuou,76.-w-

Sm et.

enDe
slijk
.Fx.nECou'
r.
muren zijn be8meurd.Lereneleer,

lmilen,verontveinigen.

282.

!
l

D.V.,553.

)
Kullyl'
lRs. V.T)ALS.
$ GALLAS geeft eehter benmeuren als
ialg.Ndl.op.
i

Besmodderen.
Besm uisteren .

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Bevuilen,bemorsen.

Znd. volkst. (Brab., Antw., Vl.);

Belmilen,èczz
àoraex.

in de omstr. Diest boort m en daarvoor besmoesteren.- K IL.:((Be-smuysteren,oblinere,pervagere.))
Bespotten. Hetli
jnwaad isbespot. W vl.prov. (izl().-AJ.zegt men be.
eputten,, à4et
g/n:f; in Brab. en Antw.
rev8tikkert,ver8tikt) Vergaan door de
voclltigheid.

H et linnen is rerstikt.

Bespreken. Een wctbe8preken.

O'
t
lereen wetberaadg
.lagen.

-

Ten onreehte afgekeurd bijIzoMe.,
/21.

) V.DALE.

l
1 KvllasRs.
1

V.DAT,
S.

5. W . os Joxgu. H6t Raderwerk
vjd Staat.I (Den Haag,19133),p.48
'
tfNu gingen de leden van die K amer
niet terstond o'
ve''het wetsvoorstel in
het openbaar beraadelagen.De honderd

leden werden bi
j loting in vijf afdeelingen van twintig leden gesplitst en
elke afdeeling besprak binnenskam ers
de geheele wet,artikelvoor artikel.>-

( Eindelijk begonnen de openbare

i

Bessem .W aarm en onze stukken en
Alg.in de Znd.volkst.,W .-V.uitge- !
t Bezem.
brokken met den besnem kon bijeenke- zonderd ;ook in veleNnd.dialecten.-.6
ren.BoLs,83.

Reinaertde Vos.vs.722 :csulcwas,die

Nieuwe b-semen keren (t# vagen) enen beasem brochte'
).
oed.V.ELSEN,147.

Nieuwe bezemœ vegen sehoon.

L
l
1
1
l

beraadslagingen in de Tweede Kamer.
Eerst werd de wet in llaar geheel b6qspzrokc?len daarna artikelvoor artikel.ly
V.D ATUS.- Zie ook bezem .

Bestaan-B estellen.
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OPMERK INGEN

1

..-.-..

..-

Bestaan.De proeessie bestond 14ïf Verkeerd gebr.van hetvz.uit 56- Deprocessie bestond ï?zeen optocht Bestaan ï'
?zgeeft te kennen wat iets
een echten omgang of cavalcade.
8taan niten beetaa'
n i1t Fr.consister 1ofcavalcade.
eigenlijlkis.

dan8,consister:??,zijl)hiermetelkaar l

Beataanuitdruktuit,datietsuit,ver-

verward.

sehillende deelen issllmengesteld,b.v.:
de dqmpkriîtgnlucht be8taat grootendeela

Hijwaswatbeaaan,.

Znd.volkst.

Zijmoesten zulkslijdend bentaan.

Germ.etwas leidend èf
3dlchdoz.

Bestadiéen, bestatiéen. En

éondergaanofverdvagen.
Gesmeedwoord,tegenw.meestalin l Opmerken,beî,
inden.consfc/ccre?z;

nu...kan ieder be
aadigen,hoe...J'
.A.
ps LAET,Aanagr.??ï?'deosfh,z/l
'
lng rtz'z
consc.'
dvaalgraj.
Hetzi
jmijtoegelaten hiertebestadigendat...10.,ib.

l

Hijwaswatverlegen,beechaamd,b6-

lteuterd.

Zijmoesten zulkslijdelijk-dooretaan,

den vorm metfgebruikelijk-in deZnd. doenopmer/
cezz,wijzen op...
schriift.:tervertalingvanFr.con8tatev,
of beter ter vermijding van het ontleende con8tataeren (=, a1s onlooehenbaar vaststellen), werd het ww. ge-

H etiswelbelangweltkend ditte be8ta- vormd naar D. bestâ
.tigen, dat echter
tigen.Gvxzsvng, in FI.d.d.e.A.,II, een heelandere bet.heeft,nl.bevesti-

329.

uitstikstojen clfczz,
sfq/.
V.DALE.

AIOOR'
r(7.,85.
.

VERc.,150. Diet.,125. IFcxd-,

51.- VERSST,34. V.G.,1.140.
MooxTc.,205.- Ktrlpy
cas.
I CSAMER : colgstaterun excédent,un
'manquant.Een collo over,mankeerend
bevinden.
Coktstatationn (f.).Bevindingen.
Zie ook '
vaststellen.

gen,bekrachtigen,wettigen (vgl.Mnl.

be
ad
et
t
. &t
?t
vfct
ïïgt?
zà,dat ook deze
ea
tt
.
hi
ag
d)
.
Besteden.De be8teeddeprilzen.
'

l
;

Foutieve verdubbeling v/d slotmedeklinker bij de verlenging v/h verl.
dlw.in hetattributiefgebruik.

De bestedepri
jzen.

i Dist., 53.- Ook DEx HERTOG,JJ.T.,
l

j138, en N.T., 11. 225, waarschuwde
Itegendein demodezijndewanspelling:
(het gehaattejuk,het geameeddeijzer,
gepootte aardappelen, vergoodde kunst,
gepMntte palen, Terwayttte zielen, enz.

1
'

Ik ben hiermaar be8teed.

Schertsendezegsw.in deZnd.volkst.
voor :erweinig ofnietste zeggen,in

oezeverdtzbbeling îs totaaloverbodig
gehate, gcymtd/?, gepote, r6rgotfc, ge.

Ik lighier(zmoreen oovtjejlzlfïy.

te brengen hebben.

yuxle,verwanteisdeeenigjtzistevorm.)
D.i.letterlijk :ik ben hiervoor een
oortje (ofoordiej,dus voor een geringe
som in den kost.

Besteek. Bij den besteek van Alg.in Z.-N.;men viert hiermeer Naamdag of naamjeest, som s ook K UIPERS. V. DALE.
Mamesel.TONY,32.
iemandsnaamdag dan zijn verjarings- rerjaarjee8t
ptzcpàgcgggschesktcs),I Zie ook beeteken.

K osxEN.

de
al
g
e.b
eatBz
eekER
vi
e,lIjIu,is9t7dLe
esgjgaaj
ar
eesme
t.D
fQuandonfête s
so
r
aajvg
estchneanakmj
fen
j.
n$
opD
ei
ee
nd
zu
ob
nb
V.
s
Be
.f
Ma
aell
eE
v.REvL,26:(
no
am
amd
ao
gk
,or
fe
:j
bi
he
ee
stO
vp
ande
de
l
Voor't'laatsthad hijhaar t
(den beJuffrouw.
nteek goverhandigd :een zilveren tabaksdoos.10.,II,98.

Bestek.

lPcs4.,42-43.
:(Eriseengrootver-

Beqrooting,rt
zpzf/lg p
'tulko8ten, kod-

schilin de beteekeis die m en aan het tenberekening.
woord beetekhieren in Nederland hecht.
Bestek,ram ing,is niet begrooting.Dit

isdeopgaafdervermoedelijkekosten.)

V.DALE,bestek :R(bouwk.)h6tbeatek

rc4 e6n bouww6rk, nauwkeurige be-

schrijving van een werk,met alle in.
lichtingen aangaande den gang en de
uitvoering ervan,de te gebruik-en mate-

Verder wordt aldaar betoogd, dat
metalg.Ndl.beatek wordt bedoeld :de

rialen,de wijze van betalen enz.; het

omschrijving vanhetgeheelewerk,het

ll
rïjgoAzti/ 1,50;bentek '
voor 66w,
6 le'
v6rantie, nauwk-eurige omschrijving met

be8tek ligt t6r '
fzzzcg6 ; bestekken t6 ver-

ontwerp,de uitgestrektheid,het plan,
de teekeningen, de hoedanigheid der
stofen die verwerkt moeten worden,
kortom de geheele omvang van het
werk.

de noodige inlichtingen betred'ende
levering, voorwaarden van betaling
enz. ))
-

GALLAS,op hetw .be,
ntek :((Devis m .
met'voorulaarden Cahier des charges

m .);

op lzet w.cahier
de8 c/tczge,e
Leverings-, concassievoorwaarden, bestek
en op het w.det'i8 Bestek. esti-

matij:Kostenberekening.- etzzlcrcà,
é:
Bestek en voorwaarden.

Besteken.Iem.beateken.

Alg.in deZnd.volkst.

Ienl. op zï.?
'
?z'
t
laamf- ofverjaavj
dag
een, gewchcnk aattbioden, iem . benchen-

ken.

KvlrEns.- V.DALE.- KOENEN.

B. v.AIEURS,Kriekende Kriekske,28,

in hetgedicht Gvootrao'
8 Veriaordag
Iellek kiend dankt ie,da m ooi hum
bestak :Piet veul.de piep en de deus
m et tabak.))

De boeren zullen beweren,dat onze
Znd. volkst. (Antw.), llaast opge- De boeren zullen beweren,datonze V. DALE geeft de zegswijze dat A
'
g
samenkom st een bestoken spelis.SSGERS, maaktwerk,voor:een voorafberaam de samenkomst algesproke'ttrcr/
c of een beetoken ,
/
:7
67/:alsweinig gebr.op.
327.
zaak,een heimelijk overlegd plan.
doorge8token llclr/is.
Bestel.Datisgeen bestel!
Znd.volkst.(Dieste.0.).
Dat is geen wevk !
Alg.Ndl.wat/I66/fdi6 '
p6w.fBevvbe%tel!
Datzijn geen beatellon !
Dat zijn geen manl
kren !
watmaakthijeen dmlkte
Bestellen.M en benteltten ltuize.
De gewone Znd. vert. van Fr. on
D e boodschappen worden fhuïd be.
D.B.,35. Op tem erken datbeat6ll6n
porf6ê domicile.
niet alleen beteeltent:iem .ietsbezorgen
zovgd.
wat voor bem bestem d is,b.v. brieren

bestellen.pckje,
s beetellen,demelk 66.
:/e!264.doch ook :last geven iets te bezor-

gen,hetzijaan onszelf,hetzijaan een
ander,b.v.boel
telzdl
e,
:f6lde'
n,,een rï/fz
tïg
bestellen.

Toen nu,dien avond,debeesten beAlg.in de Znd.volkst.;ook gebruiToen nu,dien avond, roor het vee
VITS,372.- AIOORTG.,86,noot 1.
af6ld waren.Jos.Joos,196.
kelijk in Nnd.dialecten,b. v.in de gezorgd was,hetveegcoefdejrd ofvan V.DALE.
Zaanstreek.
KIT-.
Be-stellen voeder roorzien.was.

(Fland.),alere,pcecerc.
Het veld beatellen.

Germ .den,Acker bestellen.

Het veld bewevketb, bebouwen, flerzoTgen.

A1ooRTG., 8J'.
6

Bestem m eliné-Bestendié.
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Geadre8seerde, oz//z,
t
7sg&r l'
pcn e:'
n.

J,
Pc,
n,
4.,237.- D.B.,43.

ling van Fr.destinataire;persoonsna- brief,z,
tz?
zwarenj.
men met-ling van ww.afgeleid beteekenen :hijdie dehandeling doet(b.v.
zwezveling),ofwelhijdie ze ondergaat
(b.v.be8clbermelingj.
Bestem m en.Hettafereeltjeisbe- Gall.letableau e8tdcdfï'
né*...
Het sehilderijtje is begtemd voor
stemd aan jonkvrouw v.A.
Freule (o/dejonkvrouw)v.A.
Die stoomboot is voot Amerika be- DQt.,l15:qW anneerbijbeatemmen Die stoomboot is naar Amerika

Alis het met de afleiding van geadreseeerdenu juistook ni
etin den haak,
tochheefthetw.burgerrechtverkregen
en moeten wijheta1s zoodanig aannernen.
Di8t.,115.

stemd.

Batania )).

een riehting m oet uitgedruktworden, bestemd.

staatlzetvoorz.naarv&rdebepaling.)
t
(

V.DALE :qdqtyc/
tïp is bestemd naar
V.Glcsosuycx :('tschipisvoor(naar)
Batavia bestemd = ist scc/t B. b6atimmt).

1
!

J. v.MAtTRIK, UitééAzPen, 66 ((een
schip ofboot,bestemd 'voorNederland tt,
en ((de boot was voor Rotterdam be-

$
'
l

SteVg
md
l.nog aldaar.p.66 :((Ten laatste

1

vond hijeen bootin lading roorNeder-

1

land )), en p. 70 :((Toevallig 1ag er een
Engelseh stoomschip ï91 lading voor
Amsterdam s.

Hijbeatemdecîc: totdenpriesterlijken l Gall.8e de8tiner 4...
staat.
)
'
1
!
I

Hijberdddezïc?troortotden geeste- D.57.,359. D.B.,1l.
li
jken stand.hijateldezfc# voor'
Jp,den GAIULAS vertaalt se de8tiner met :
priesterstandt6t'
reden,hijwild6priester (Zieh willen wijden,-voorberelden ;
wovden.

Beidenbestemdenzichvoorderechten.it
SzMoxs, 132.

opgaan (voor);willen worden ),en 8e

Beiden wilden gaan8tudeerenï?
1de ge
rtxve
ze'
rmet:f
tZich(toelwijden,-overreellten.
n ;- bestem men.

1
:

Hetisecllteraan teraden beatemmen

l

nooit reflexief te gebruiken,doch alleen

transitief,b.v.lbiib68t6mtziin zoon tot.
po/'
'
rden ?zq4d6l.M en zegt verdernatuur-

lijk ook :hiiidbentemd voor d6n gee8t6liiken 8tand.

Bestem m iné.Deschepen ïp b6-

Gall.end-fïAzcffon de...

stemmév,g voorde Scheldestad.Dlwvc:,
in Fl.d.d.e.h.,II,70.
De eerste trein t6r èexgfepz-ïng 1/tz/1

Deschepen metbentemmingnaarde

Scheldestad.

D.V.,588en 613.- D.B.,94.
Vgl.deuitdr.bentelnmen naar...

W orms.0n8 Fc,
derlcM (dagbl.),29-11920.

Bestendlé. Bestendige secretaris Alg. in de Znd. schrijft.; gall.
v/d K.V.A.
eecLtaireperpzllezlf,ofwelgerm.atöndigerSekz
reHe.
Germ .dn,qv#ïlztfïgerDienatbote.

Een bestondige dienstbode.
S-feldïge eom missie.

De gewone Znd.vert.van Fr.eom -

Va.
8t6secretaris...

D.V.,27.- Sc1Tx.,T,69en 164.'
F#3.-4.N.J'.,12.

Een kta8teknecht.

KOSNEN.- Vgl.rastperq
gtlAleel,%ta8t6
klant.
D.w.z.comm issie die voortdm end

Perzp,cxclzfe com missie.

mi8aion perpuznenle, te vgl. met D.

aanblijft,die niet telkensveranderd of

8ay ige ffop/-ï,:.qït?Aà.

verminderd wordt.
Zieh permanent 1l8rk!cren = niet uit-

eengaan (van vertegenwoordigende vergaderingen).
Toch is in Neerlandia, Nov. 1926,

l

p.184,in het overzieht van een hoofdbestuursvergadering van het A.N .V .,

I

f

totviermaaltoeaehtereensprakevan :

l
I

de B-tendige Ctp-/lï.
gt
gïe (van de Ndl.
Taal- en Letterkundige congressen).

Op de volgende blz. van hetzelfde

nr.lezen wii,ineen briefvan hetHoofd-

bestuurva;hetA.
N.
v.,van:een vkte

'

commusie (voorwijzigingen in detaalregels).

En in N eerlandia, Jan. 1927, p. l4,

1
)
#
Bentondige Deputatie.

troffen wijaan:shetinstellenvaneen
bliirende ct
'vzzno.
vïe van'raad inzake
spe lingvereenvoudiging ').

De gebruikelijkeZnd.vert.van Fr. Permanente Deputatie (1 Belgif
l); KUI/ERS,op hetw.des tatie ;P6rDëpl
ufYïol D qnente.a1s naam voor Gedes teerdeStaten (in Nederl.).
manente- (in België)). HARTMAN,
hetdagelijkschbestuureonerprovincie
Het Gez/
zeeAzfeltl
ec6'z '
in, Nederland en

lin Belglë.
i

Belgié('s-Gravenhage,1892),14 en 21
(
tdobestendigedeputatie(Ged.Staten):.
Bet.van bestendig, ten opzicllte van
Personen, in zuiver Ndl.. volgens V.
DALE : tt %il'V b68t6'
ndi9 17//5 HGtIJMP,
niet wispelturig ;
66%b b68f6?ldï#

m6i8ie,bedaard,fatsoenlijk,ingetogen),
zooalsOok bijKUIPERS:(
t661%b68t6Rdi9
jON#m6?%dCh,iem.,die Veelaldezelfde is,
bedaardyzich nietspoedig Opwindende)).

BptendigeVed.

Germ.b68G'
t%dig6Flrhe.

Deugdelijke Verf.

B#t6ndi96afwisseling.

Verkeerd woordgebruo .

Spoedig Arersehiet (KUIPERS,V.DALE,
KOINEN).
G-tadçge, gedz
dzd#e Of Toortdar6nde
V.DALE,op hetw.alwieseling.

Be8tendigBd't4z
/CZ@JA?l/l6W .

Overbodig Pleonasme :44duurzaam -

heid isgeen duurzaamheid zoozijniet
beStendig i8;hef adjectiefgedt geen

afwisseling.
Dunr- mheiv.

11'd3..
/1.X.V., l2.- Goed Xdl. is

eohter een, 4?8.
9/6*1.W #8 kleur = die niet

1FJAd.,20.

' PLUIM,Sytt.,n.170:q16816?%dï:iSalles,
Wat uit zijn aard niet lerandert be-

'

Bestens-Bestuurder.
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l

andere hoedanigheid aan hetsubstan-

stendig weder (d.w.z.het blijft onaf-

tief;hetisgoed voordichters).

gebroken,zooalshetis).)- Vgl.Hsxoluxs,18 en 139.
GM LAS,op het w.doorloopend :((- 6
kaavt:Carteperm anente.))- V.DALS,

lophetzelfdew.:(een,doorloopendècz/
pp'
a
l'
tl
t
lAztoegang,steeds geldig ),en (een
Idoorloopendtz&onkzczzàt
wl,vooreengeheel
Bestens.
Bestialen.
Bestier.

Germ.be8ten8,bijw.
Gebruikelijk in het Znd.notariaat,

B68t,allerb6.
9t;op zijn è6.
:fgenomen.
Fee.

W oordvormen,voorkomendeinsom-

Bestuur.

naar Fr.bentiauv.

Bestierder.

migeZnd.dialecten endoorparticula-

Boatuurdor.

Bestieren.RONDOU,50 en 60.

risten met voorliefde gebruikt in ge-

p oatgpop,.

woneschrijft.,terwijlzein N.-N.scbier
uitsluitendindenhoogeren sti
jl.vooral

seizoen,een geheeljaarenz.)
AloosTg., l3.
BsLL.,l4.- Hetalg.Ndl.heefthier-

voor ook wel beestiaal, o., zonder mv.

V.DALE.- J.v.M.AtTRIX,t'tz?lallevlei

lSlag,p.40:(hethuishoudenbestierenb
t
,
doch ook wel,p. 74 ((een huishouden

bkturen ).

in gedichten gebezigd worden.

Bestreven.Iets be8treven.

Germ.etr
ch bestreben...,of eer nog

Naarietsstreven.of:ietsnantvenen.

1'
1Wnd., 65.

naar het znw. bearevingen,= germ .
Beatrebungen.

Hijbestreejdezïch zijn 1otte verbeteren.

Germ.sielbh6t
vleeèep (etwaszu fuzz).

Hijatreejdeer naar zijn lot te verbeteren,of :hij 8tr6ejd6> cr lotsverbetering.

Bestreviné.Hetdoelzijnerbe- Germ.Bearebungen.

Hetdoelvanzijnstreven.

Bestuur. Schrijven aan het B6-

Schrijven-aan de Direetie van den

ntrevingen.

a/uvrvandenLandbouw.

In de Znd.schri
jft.bestaat de nei-

i

j
Zieook beheer.

b
gr
in
ug
ikh
en
etwwa.ar
besh
tn
et
urFuritdipu
s
'
eefge
- Landbouw.
rer
ci
tim
onet
he
t.
Ald

(
i

kantoorofhetpersoneelvandehoofd-

j

.

us wordt er hier mede bedoeld :het

afdeeling van een m inisterie onder de
leiding van een directeur-generaal.

Bijhetlegeren in andere beeturen.

Neerlandia,Jan.19l6,p.20.

j

!

Gall.admini8trations,volgensD.V.,

Bijhetlegeren in anderetakkent/
cn

397 :hier isnl.spraak van onderdeelen be8taur.

van één Rijks-ofStaatsbestuur.

W INK, op het w. Finland : het

Russisch werd totoffieieele taalvoor de

bktnur8liehamen verklaard ).
$ Toch heeft beauur (= vereeniging
van personen die samen besturen)verder we1 een m eervoudsvorm , b. v. de
dl-fvr6zznan de prowïscïc,so,zde gemeenten,de besturen van,de '
peryc/zïzlostf: wa-

terachappen,enz.(Zieook ScHa.,1,245).
Op dievergadering zalhetllctsfu'
t:r fJoIDit zou beteekenen dat geen enkel
Op die vergadering zc! een nlvwe
H et lle,gfkz'tzr rernieuwen = al de beledig herkozen wordon.
der bestuursleden vervangen wordt, bestuursverkiezing pkc/ hebb- .
stuursleden door andore vervangen.
hetgeen er meestal niet mede bedoeld
wordt.

Bestuurder. De beetuurder van

eene fabriek.

Alg.in deZnd.schrijft.uitpurisme

De directenr van een fabriek.

aangewend,doch in deze beteekenissen

De bestuarder van eene middelbare nietgebruikelijk in deeigenlijkevolks-

school.

Dedirecteurvan een mdb.school.

taal.

De bentnuvdervan eenelagereschool. Bijenkelen in de schrijft.,naarFr. Het hoojd van een lagere school,
ldirecteurd'/colc.
sqhoolhoojd.
Dealgemeenebestuurdervan deposte- GewoneZnd.vert.van Fr.directeur De divecteuv.generaalvan de posterijen.
général.
rijen.
Beheerend bestuurder. Foorl. Fr.-Vl.

Liist.94.
De bestuurder van een tijdschrift.
De bestuurder van een orkest.

Aldaar opgegeven ter vert.van Fr.

Beheerend directeur.

directegtr-gérant.
NaarFr.directeurd't
zx:revlte.

ln gewoon Ndl.wordt bestuurder in

deeersteplaatsgezegdvoor:lidva'neen

college ofgezelschap van personen,die

het bestuur over ietsin handen hebben,

b.v.66n land m6tbekwame l
aeafuurtfer,
:
(Fr. gonmervtants, adminietrateurn), de
bestuurderst
,69
1678chool(decuratoren,de
personendiehetbestuuroverdeschool
hebben, de leden van een eom missie

belast met de zorg voor de openbare
Del
toojdredacte'
urvan eentijdschrift. belangen derschool);verdervooralvan

Puristisch gebruik, tegenover Fr.

De directeur van een orkest,dirigent, iem . die een transportmiddel bestuurt,

cltejd'
ovehestre.

oforkest-eed/er.

in een bepaalderichting stuurt,b.v.de
bestuurder van een tram (d.i.niet de
directeur van een trammaatscbappij.
doeh een bediende die in 't Fr.coxtïvc-

teur of, naar het Eng.,watçtlman gel

noemd wordt), de llot
sfzlztzrtf6r 'van een

motorriituig (automobielbediener.chauj/6vr),debe.
gtuurder'
pf
z'
n eenvliegtuig(Fr.
pilote).

I

In woordenboeken komt be8tuurder

nu weldikwijlsvoorindebet.van

divecteuv,b.v.bijV.DALE,op het w.
abdij :(kloostermeteen abt ofabdis
totbestuurder),en bijKoswsx,op llet
w.rector:qbestuurderofdirecteurv/e
Latijnsclze school, een gymnasium ),
en op hetw.vicarin-generaal:f
ltijdelijk
algemeen bestuurderv/d ordederFraneiscanen In de practijk vindt men
evenwel slechts zelden bestuurder voor

direçte'
ur bijNnd.schrijvers,zooals nl.
bij E.HSIMANS, '
INII:pl Roda,alwaar
p.49spraak is van den directeur van een

strafgevangenis voor jongens : ( De
beetuurder van De K ruisberg )); verder

leestmen aldaar,dat,hij zieh zelf met
commandant liet aanspreken.
Zie ook Bzayxztosx',1, l2.
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Sam enstellingen, die in de Znd.i Bestunrsjaar.

*aar.
Bestuurl

Bestuurlid.Ssosns,l23en140. sdeihrijft. vaak aldus, zonder verbin-

ngs-d, voorkomen,ten gevolgevanl

yogguv,suc
j.

OPAIERKINGEN

'
I

J
j

onvoldoendebek-endheid m ethetzuiver
Ndl.taalgebruik.

Bestuurlijk. Het be8tuurliik

recht.

Alg.inZ.-N.gebruikelijkepuristische

Hetadministratiejrt
,eht.

afleiding ofschooninhetalg.Ndl.niet

Ivoorlkomend, ishetw.echterregelma-

l'
f'tz?z#.,l8.- ScHR.,11,70.- Gr.

1C#è.

tig gevormd.

'
ke en rechterlijlte inrich- Vgl.Fr.orgavdsation cdvàk
'nïdlz
r/
jfï'
pc1 ,4dminiaratie've en rechterlijke inBentuurli)
ting.
etjttt
fïcïcïz6.
richting,of regeling van het 66efz
tz
wr
len derechtsmaclat.

Bestuurliikezaken.
Be8tuurlijkescheiding.

j NaarFr.ajjaireatztfpzïzàfefelfï/
p-.
I NaarFr.séparationadministvatire.

Hetbestuuvliikiubeljeestvan een bur-

Be8tuurszaken.
Seyftlurdscheiding,st
,lzeidingofsplit-

singvan (het)be8tuur.
Het ambtejubileum van een burge-

Gall.iubiléct/wïA/ïa/rcff/.

gemeester.

m eester.

Bestuurpartij.

Znd.vertal.vanFr.partieW'
rerfdcc, Direetiepartii.

m uziekterm .

Bestuurster. Madame de b6-

atnuvster.Leven8leer, 213.

Alg.in de Znd.schrijft.in de lijn

Mevrouw de Directrice.

van een puristisch streven.

1

t
I
Bestuurveréaderiné.
B etalen.Betalendescltolen.

KOENEN .1
Verlteerdeweglatingvan deverbin-

dings-l'.

Gall.écolea pt
zpt
z/è/6t
:.

b.v.bij

Be8tuuvsrergadering.
Scholen waarop 8cltoolgeld gehcz
tlezà
wordt.

Datza1hijduurbetalen.

In de practijk komt bestuurster voor
wel in woordverklaringen,
.b
di8 (R.-K. bestuurster
van een abdijvoorvrouwen).n
directrice zelden voor in N .-N., echter

Fr. entrées pcpcràf6t
:= Ndl. betaalde
ofte betalen plaatskaarten.

D.B.,35,hield het waarschijnlijk Dat za1hij duur bekoopen,het zal GALLAS,op hetw.du'
ur :((f1g.)H#'
vooreen gall.,il!6payerac/zeg.
hem duur te afccz
?zko?tten,hijza1het zaldat moeten betalen :On le luifera
moeten bezuren,dat zalhem (zuur) payercher),en op hetw.betalen :(Ik
opbreken.

zal'fhem betaald zetten :11m elepayera,

je1uirevaudraicela.)
Degebroken potten betalen.
Alg.lndeZnd.volkst.(vgl.V.Era
sEx, Hetgelag betalen,dé
tballen betalen. Wand.,196.- D.B.,48.- STOETT,
Hij,diedegebroken potten betaald had. 20),naarFr.payerlespof.
geas8és.
Hij,diehetkind '
pcz/derekening'
tt
ltz.
s n.381/529.
Ssglxs,248.
gewept.
V.DALE,op hetw.breken ((spr.)

Ge zuit wel eens de gebroken potten Tndezetweevoorbeeldenzijn boven- Hetzc!'
?
zweleenszuuropbreken,of: potie à
?reàezl, potje betalen, wie schade
du'
ur betalen.AvcTos,82.
dien het bijw. duur en de bepaling ie zal67weleens een leelijke pï/p aan veroorzaakt,moet ze vergoeden ).
roor al de anderen pleonastisch ge- rooken.
Eenige zouden de gebroken potten tloor bruikt.
Eenigen zouden boeten '
po/r al d6
al46 anderen betalen.AvcTon,331.
anderen, of : eenigen zouden ltet bekoopen woor allen.

Hij betaaldezïch nu en dan een glas

Munich ofPilsner.SEvlNs,69.

Beter. Hetkan beter van de /c677c
(af)al.
917J,
4 deà@p6l.
H et was gelogen om beters wil.

Beternis. Is er nog geen beternis

Gall.sepcyezqc.

Hijtrakteerdez'
Jch n:len dan op een

glasMunchener of Pilsner.

Znd.volkst.(V.ELSEN.l12).

Hetkan beter van (f6atad dan wcs
h6tdorp,of:beter'
van den zakdan tl
c'
?
z
d6n band.
Het was een leugen far/z bestwil, een
noodleugen.

Znd. volkst. vaak hoort m en om
beterstwil.

Znd.vclkst.;verouderd in N..N.

Is er nog geen beter8chap met

m et den zieke?
Daar verzochtEveraart hen,daarhet
weder m aar geene beternis beloofde,den

zieke?
DaarverzochtEverhard hun,
er m aar geen verbetering in de weersge-

volgenden avond te zijnen huizete ko-

steldheid scheen teltozyt
en,...

m en.Tyclarz.-sTlaNs,IT,69.

Beterzij. De kinderen,die overi-

gens alle drie aan de beterzij waren.

Ovl.volkst.

Dulrz
og,72. KullaERs.

Dekinderen,dieoverigensalledrie

aan de beterhand waren.

V.Lov.,Dure Eed, 193.

Betlchte.

STOETT,n.- /l809c.

Alg.in Z.-N.;niet gebruikelijk in

Baeltuldigde,cczzgekizcgdts.

N.-N., alwaar tot voor kort beklaagde

hiervooralg.gebruikelijk was.

Nochtansisalg.Ndl.Qm.f'
rgen,tap

betiehten = beschuldigen, het hem ten

laste leggen ;evenzoo bçticldin,
g = be-

I

schuldiging.
H . P. S.,in N eerlandia,Febr. 1927,
p. 27 (( Gelukkig is er tegenwoordig
m eer belangstelling van hoogerhand
voor zuiverheid van taal in onze wetgeving.Denk aandegrooteverbetering
rerda# te in plaat's van het onzinnige
beklaagde van vroeger.))V.DALE m aakt
echter onderscheid
Beklaagde, m .

en v.(n),beschuldigde van een strafbaar feit,inz. nadat tegen hem reehts-

ingang isverleend of nadat hijisgedagvaard (vöör dien ishij verdael
det.)
Betlnteld. Ik was betinteld om
Znd.volkst.(AntwerpscheKempen); Ik was onweerataanbaar geneigd om ,
of:ik waserop verslin,gerd weez' door
weeraan '
tgaatje teloeren.VzsMxxo., vgl.Znd.bedulijneld.
50.
'
tgaatjete kijken.
Fr.benaming,alg.m de Znd.volkst.
Béton arm é.
Gewapend beton (0.),soms ook betonijzer of cementiizer geheeten.
Betooéen. De fronters betoogden Dit onzijdig (intransitief)gebr.van Maydfesteeren, cep,manijeatatie. deafzonderlijk.
het ww.betoogen in de Znd.schrijft., monstratie of betooging Atylfdea, ee aan
Voor iets,tegen iets betoogen.
emen.
alsnavolging van Fr.manije
Ater ofuit deeln.
pumsme voor mandfenteeren, is nogal
verklaarbaarwanneermen nagaatdat

Betingeld is ook hiervoor een Nnd.

prov.(KvllaynRs.V.DArz
E).

In 't alg. Ndl. is betqogen vooral

transitief : ieta (b. v.een stelling,de
waarheid van iets) betoogen = zulks

klaar bewijzen.

A1svoorbeelden van onz.gebr.citeer-

Betooker-Betref.
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I

betooginf
len betooger,voorntanije8tatie
en manije8tant.reeds burgerrecht hebben verkregen.

-de ScHR.,1,l65,verder:(destoet,die
1vooralgemeen kiesrecht betoogen gaat )
h
(N.R. Ct., 18-4-191l); hen,die ter
eere van Jeanne d'Are betoogen wilden )

(1d.,29-5-1911).

Betooéer.

Znw.vanZnd.scllepping,datookin

ijl
'anijestant.

1 H t w.

N.-N.reeds burgerreclltheeft verkregen (ScHR.,1,165).

Betooéiné.Een betooginghouden.

Ditw.,hetwelk oorsprollkelijk be-

e

betooger,dat nog nietvoor-

kwam bijKvlpsns,wordt alsalg.Ndl.
verrneld bijV@DMuE.Alen vindt het
verder bij GALIZ
AS en bi
j Pz
ucx (Fr.),
op hetw.zelfen op hetFr.w.manijeatant,oolcbijBos,op hetw.manijestant.

Een m'
anijeetatie,een demo.
ntratic,

teekent, bewijsvoering, redeneering, een optoch,
thouden.
kwam in Z.-N .alg.in gebruik in den
zin van meeting,samenltom st,optocht

om betoogen of bewijsvoeringen voor

KvlplRs gaf betooging in deze bet.
a1s Znd. op, en ook Kolxsx noem de
dat gebruik nog Vlaam seh.
V.DALE vermeldt het echter als alg.
Ndl.Ook komt het,reeds a1s zoodanig

of tegen zekere zaak te houden,om zekere gevoelens of meeningen gezam en-

voor bij GALLAS,V. GELDEREN,1vEOroLo,Bos,PRlcx (Eng.en Fr.)e.a.

lijk te l
tennen te geven.Hetiseen na-

D .B.,46 :ftBetoogivtg treftm en thans
in de meeste kranten aan en wordt ook
in N .-N .gebruik-t.))
K owlxg,l50 :((Dekranten staan vol
van betoogingelt, die zoowat overal
hebben plaats gehad.))

volging van Fr. démon8tration, vzàtzzàf-

jestation,in Diet.,80,alseen gall.ver.
oordeeld,docllD.V.,28,zegdeervan :

(Hetisnietmeer mogelijk hetwoord

te weren ;zelfs in Noordnederlandsche
couranten kan m en het som slezen,en
niem and m inder dan Jan te W inkel

J.v.MAURIK,Amsterdam biidag 6/,
îtacht, 97

heefthetgebruikt(t,.w.in zijn M aerl
ante'
?
zz'
ijne'
?
z,6r/8'z2520).
Sc'fIR.,T,l65,toonde verderaan,dat
het w .in de bedoelde bet. reeds alg.

gebruikelijk isix1N.-N.
Betrachten. Als ik 't frmament Germ - betrachten, ofwel archai'sm e;
betracht.LEDEGANCX,Het Graj miiner kan hier echter als een dichterlijke
M oeder.
vrijheid beschouwd worden.

Eendoelbetraclden.
Afwijkend Znd gebruil
t van ietn
(Zij)hebben steedslogische en artis- betrachten voor naar ït'
f: trachten,ïd4

tieke opvatting van zetsel,versiering en tvachten te bereiken, en ook voor ieta

Alsik 't flrmam ent beschouw.laczïc.

Een doelbeoogen,A/cdfr8rep@.

nagestreejd en somgbereikt.

totin dekern der zaken door tedringen. wigheid betragten.
SEBR., 9.

Zelfszijn ervooringenomen tegen dit
hoogstegoed dateen volk kan betvachten.
-&cc
ToR, 198.
H ethuis,datFelix betvachtte. SEGERS,
l6.

heden en oproer.
CORN. H vvGExs, Barthold M eryan,
51 (f Een betooging van werkstalters
geloofik,op touw gezetdoor socialisten
of anarchisten
AlooltTg.,86.-- 'Ftïî..4..N .F.,12.
DtTvsynn,II,63.- IfOENEN,Taaochat.
IV, 137. - Alyr:iiLpooRN, Ila, 115.
H ycwom xs, 152 (( Betrachten,, in den
zin van het'oog op ïets vestigen en er
overdenken,is nu verouderd )).
VERc.,151.- Dist.,174.
Ndl.iet8 betrachten = iets in aeht ne

men,behartigen, opvolgen, b.v.ziin
plïchf betrachten, vervullen , nakomen,

illustratie betracht en soms bereikt. begeeren, ïcfd trachten te rcrlt
rïjgen.
VERIUYDEN,in Fl.d.d.6.à.,II,296. Tn een Znd.brochure van hetjaar

Laten wijsteedsbetracltten persoonlijk l:90treffen wijreedsaan :geeneozïe'
tz-

Van betoogingen en op-

tochten l
twam het tot wanordelijk-

Latenwij6rsteedsnnarIrce&6n...

doen.
HsxoRlxs, l42

Betrachten wordt
alleen gebruikt in betreltklng tot deugd

enplieht;zijvtplïcà,
fbetrachten ;dedeugd
Zelfs zijn sommigen vooringenomen betrachtevt; spaavzaamheid betrachten...
tegen dit hoogste goed waar een volk Tusschen zijn plicht betvachte'
tten zich
ïtaar kan stvevekt.
kwiiten '
pcs zîjn plielltbestaat,ditverH ethuisdatFelix wen8chtetepcoopes scllil, dat het eerste eezl voortdurend,
ofop hetoog had.
het laatste eOn oogenblikl
telijk VerA1s een meisje door twee minnaars vullen van plicht te kennen geeft.
wordt gezocht.
BijWESTERAleestmenp.3:(Hierbij
wordt ten sterkste de eenvoudigheid

Als een meisje door twee minnaars

wordt betracht.AvcToR,121.

betraoht.)Ditwilzeggen Jn aclltjgezlomen,in practijltgebraeht.

Betrachtiné. Betraohtingen. op

Gerzn.Bctrachtu??q.

den dood.

Ook zij kon urenlang,in stille betrachtingen, het getrokken gelaat des
edelm ans zitten aan te staren.SEolcRs,
34l.
Datis onze betrachting.

Bespiegelingen om trent den dood,
beecltouwingen over den dood.

A1()oxTG., 86.

Ook zijkon uren lang,in stilleover-

pcïzpzfng, hetvermagerd gelaat van
den edelman zitten aan te staren.

Afwijkend gebrtlik voor 1ets Avat,

Dat is ons doel.

mentrachi.tebereiken.

Datwas nu eens eene maatsehappij

een maatsehappij naar soeialis-

volgens socialistische betrachting ! VERMAND., 26.
Alde betrachtingen,en de gedroomde

tisch ideaal!
Alde rerlangen,s of begeertett...

plannen uit zijn blijen verkeertijd.
V. Lool, 57.

Betrappen . Een verkoudheid :6-

Twee voorbeelden llit,Brusselgelle

Een verltoudheid kriigen, beetkrii- Ndl.ï6pz.betrappelt= Fr.attraper qn.
gall. attral,er 'u,z rhume, ge'
n,,oploopen.opdoen,koude vattenBetrappen' komt overeen m et het
Alsmen bijden hond slaapt,betrapt attraper t'
/c.
: pzc6a.Ook bij CoRx.en M'ie metdehonden naarbed gaat, Middelnederl.betvapen,van trape = val,
men zijnerlooien
'.
VsRvL..1d.,
'
t
?.
/
#.
dlttw.Dial.,leestmen moetmetdevlooien,o- fccn.
waaruit Fr.tvappe (vgl.Eng.trapjen
trappen.

dagbladen

p.569:Diebij(/6??
,hol
îdslaapt,betrapt
zijn rlooien,en wordt Ar
erwezen naar
Txl>i
RLlwcxx,Bijdr.tot een Hagel.f#.,

attraper zijn ontstaan. Het beteekent
eig.iem .in een trappe,val of knip,dus

op listige wijze vangen (Cfr. VEsc.,

alwaar m en zlochtans vindt p.271

Etym.IF#b.;UrRlx,Fr.en,&67-,.,114 ;

Di#
ie bii(fcp,hond ddopf,krijgt er '
ploc?

DUYSER,Stadie,l44;HsNnluxs,142).

rtT/l.

Een vliegendekraaibetraptmeerdan
Gall.attvaper çc. ietsbeetkrijgen,
een zittende.V.ELSEN,277.
bemachtigenwat,men najaagt.
Betref. In 6efre/ den zang in de Germ.in betrejjltyty.sGesangsj.
moedertaal.

Een vliegendekraaivindtaltijd wat.

Belcend Ndl.spreekw.(V.DALE,op

llet.w.kraaij.
Betrejjende (of aangaaltde, f6??
,op- AloonTg.,13.
zieltterczz,methetoogopthetzingen in
de moedertaal.

6*
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-

BELGICISMEN
B

68

-- ---

-

l

.

TOELICHTING

l

?
etreFen. Voor '
œcf mij betreft. I Overbodig gebr.v/h vz.voor:gall.

l
!
'
Fcfmij (dat.)betreft (0.
'
/aangaat),t DEN HsR'
1
a()(
4,N.T.,l1,62 (Iz1de

Voor '/rcf de steenwegen betreft.lpourc:quiczoncoz
rny,po'
urcequ'
iregavde, ook we1:zooveelofvoovzool3
eelmijbe- uitdrukkingen wat ...betrejt, enz. is

Ds Cav'
sL, in F1.Belgié sedert 1830, volgensVERc.,l47;Di8t.,l15;D.V., treft,goover ofvoorzool,
er mijbetreft, watalseen betr.vnwd.te bescllouwen;
V1,2.
!615;D.B.,95;ALs.-AB.,230,en V.G., ik voor0n,
J/ofvoorpzù'
'
n per8oon...
debeteekenisis:roorwat...aangaat'
).
--.
l
jI:139.
Zieook aangaan,
.
, ScHs.,1, 37-38, 116 en 315. verde-

Het gevalkan zich voordoen dat het

'digde daarentegen het gebr.van voov
watbetrejten noor wataangaaten be-

I
vz.voor bijde gegeven uitdr.afhankei
lijk is van hetgezegde in den hoofdzin

wees dat deze tzitdrukkingen ook in !

N.-N.nogalgebruikelijkzijn.

en hetisdan volstrekt onmisbaar, b.v.:

I
l

men moetzorgen voor (c!)watdeg6-

l

Debetreljendepersoonofzaak.

Betrek. Dat heeft er geen betrek

mede.

'

#yzy,
etrgt.
germ.die betrejjende Pezeovz,der1 oebedoeldeofbemustepersoonof zon'
p
rf
yl.#4b.N.
1
b
.,wa
12.
sesr,
oopnhe
t etreffevae tpcgenyfcrtff.
zaak.
w. bedoelen v(
nneev.
r doa
ep
so
ot
f
.,

I

zaak nietaangeduid,maarrechtstreeks

)
1

g
enoemdis,isqenoemdetebezigen).In
dit geval zegt men ook nog gem elde

l

persoon.. gem elde zaak, (le persoon of
zaak fAz klve8tie.

w oordvorm,vaalt voorkomende in

Datheeftergeen betrekking op.

Iz
lrt
zzàt
y.,

48. D.B.,52en 77-78.

Betrekkelijk.Debetrekkeliikeper- Germ.beziigliclt.

De bedoelde of bewu8te persoon of

soon ofzaak.

Bdrekkeliik dewaarheid;
betrekkelil'
k deze zaak.

vssc.,150.--Dist., 140.

de Znd.schrijft.

1,
1
,
-#!.a4.
N.Jz.,12.

zaak.

v . owss geeft eehter zonder aanmer-

VERc.,147,enV.G.,1,140,keurden ! Betrejlendedewaarheid ;
!king op (de betrekkelijl
cezaak,daarop
ditgebr.afals een gall-,Gu ev/efde,! betrejjende,M ngcmz#8,omttent,vz4
)- betrekking hebbende; ook de t
vfk
zlr
ll
ea
velativement 4... Ook F. KAT waar- penx
gdeze za>k,metbetrekkingtot,met gl
yjrylr
jntr
l/jp die zaak, de botrekkelijke

schuwde er tegen in Neerlandia,Jan. ltetoog op,ten opzichte of ten cfzazïel stukken )).
1910,p.l8,en besehouwde het a1seen van,deze zaak.
Noclj Kvvlpycus, noch KOENIN vergerm ., bezûgliclt, h'
J/tdïcA/lïch die8er
m elden deze bet.
Bache. Titel van een Znd. broch., ,l
w ijtroffen verderaan :Uittrekseluit

gedrukt te Rijselin 1792 : Reden-

jde verordening betrekkeli).
k jlet school-

voering betrekkelyk tothet drukzelgetyteld :Tafereel van verkwisting ))enz. j

geld./zzogr.R.H.B.'FfzgczàïAzgcx,p.28 ;
Asst., J#C/ betrekkelijk #t
'inkwartierin-

1

Betrekken. Ergens koopwaren

betrekken.

I#6R,1916(titelN'
aneenwerk).

Germ. '
I
#fves beziehen, volgensj Ergens l
toopwaren be8tellen, ont- Kslpycas,ophetw.betrekken,,geeft

Psvlx,N.&.,II, 153. Op Duitsche Ibieden.
wijze gevormd,luidt hetbij RIJPMX,

zonder aanmerl
ting op
(hand.) tot
zieh trekken,doen komen,verkrijgen,

208.

inslaan :goederen,àtltlp'tzltlrdAt.- ,waren
van iem., ze van hem doen kom en ;

-

'

hii betrekt zijne tabak '
Wf Ameterdam,
laat ze daar vandaan komen )).
V. DALE : f( koopwaren', handel8arti-

i

kel6H W/'
r8:W1,koopen van,ontbieden,

J

l*tV
on
.GkR
oL
mDeE
nRE
va
Nn.b
>e
.ziehen,:(
t(Gcrelzawg
1merika,tw .
g erater StzAzd,klf)n einem b

.'

betrekken, kri
jgen, ontvangen, bekom On )).

Iem.in rechte betrekken.

Bijv.DAss wordt betrekken in deze
bet.alsZnd.vermeld.

Iem.in rechten aan8weken.

Klnpsss,op het w.betrekken,geeft
echtera1salg.Ndl.op :f((rechtst.)iem.
in '-6cF8/tl- .,in reehten aanspreken,een

lprocesaandoen,oudt.ook:aanklagen,
te recht doen staan )).
Ook GALLAS, op het w . trqduire

(- en j'
t
zyfïce :In rechten betrekken.:
Alerk echter op : iem .in een,proced

Iem. betrekken.Ze zijn u weer aan
't bdrekken.

Betrekklné. Ond6r ècfreàkïN,
#

znd.volkgt.(Brab.,Antw-).

Ga1l.sou8lezlpporld6...

rlx hetonde- ijs.

Onderdezebefeekàing.
Onderaile5efr6kNsg8l.

In zijn betrekkingrcx onderwijzer.

betrekketè = er hem in wlkkelen, m engen-

Iem.beetnemen.Ze zijn je weeraan v.oxss :(z.A.)iem.betrekken,hem
'tjoppex.
beetnemen,bedriegen.

Met èefr8kkf
n: tot,in het Opzïchf
.
v/
tzs often opzïcAfethcAlltet onderwijs.

Gall. evus c, rapport, .90v,.
9 tou'g !e.
9
vapr ru , wat het gebr.v/h vz.onder
betreft,en bovendien staat betrekking
hier onderinvloed vanD .Beziehung.

gall.glxa w chnvgeg'ïaajïjupve.

In dv opzieht.

D.V..29.- D.B.,78.
wterk verder op Duitschland staat
in vijandelijke betrekking (verhouding)
tot Frankrijk.Italië stond i%tbondgenootschappelijke betrekking (verstandhouding) met Oostenrijk-Hongarije.
MoosTg., 86.

In clleopziehten.

In zijn betrekking al8 onderwijzer.

o.v.,510.- o.B.,87.- AIx.-As.,
68.
W èl zegt men :de betvekking '
pl?l tm -

devwiizer, l
tet beroep 11
f
2'
?
i, onderndizer
verdient'trctvd6tlz
rïng.

Ook :in zï/s hoedanigheid '
?
lc'
ràonderwiizer.ï'
n,de hoedanigkeid '
rt
z/f getldge,
ïa ltoedaniqlteid '
pc'
n voogd,ï?zziin':'
t
4cliteit'
?tzzàofal
s dokter (cfr.KvlpExsen
Betrouwen. Zieh l@n iem. b6*

gall.ee #ert
lqn.

tronwen.

V.DAIzE).
Jfrtzo,
#., 53.- D.B.,8.
iem . betrouwen, ïx iem . q'ertrçmwen
Kslrsss, op het w.z'ertrouwen :((zich

Iem. betroawen of vertronwen, op

h6b6en'.

Beukennoot. RONDOU,20.

Overbodige inla%ching van een verbindings-n in deze sam enstelling.

Boukenootliej.

aan iem. - , zich op hem verlaten
ef').
dezen dokter '
perfr/'
dz'
?zlik mii
. pï

Vgl.beukeboom,beukeblad,beukeblok;
doch beukenbo8ch, hekzkealx a, en ook
beakenseltors, èeukeoz/tolzf.

69

Beurs-Bevorderen.
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Beurs.Beurzen plekken.
Bearzegeven.
Beurt. Hetisdebeurtvan dekinderen.
Dezen avond waa Acf de beurt '
pcs
Sondagh.TSIRL..ST1axs,1,193.
fïjbeurteondernamen de viervrien-

Znd.volkst.(Dieste.0.).
znd.volkst.
Gall.c'
estlefourdesenjants.

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPMERK INGEN

Builen of papieren zakkettplakken.
Katoengeven,('
- )nankatoengeven.
Debeurtisaan dekinderen.

STOSTT,n.640,
/947.
D.V.,478.- D.B.,68.
Men zegtevenwel hetï.
:mijn beurf
Dezen avond kwam Sondagh aattde (b.v.om tespelen),zoowe)a1sdeè6w,
rfïy
beurt.
ccs miiofik 66s aan debeuvt.
Enkelvoudig in plaats van meer- Biillez
uz.
fop,,ofook :om beurten,om

den het waagstuk. Tyczsru.-swlxs, 1, voudig gebruik in deze staande uit- de beurt,beurtom,h6'
tfrf...
193.
dmzkking.

Zij gaven elk op beuvteen kofhe met Naar de Znd.volkst.dk op toer=
Zij gaven om de bezlz'
t ltoffe met
krentebrood.Cr
xass,Sich.Non.,l97. iederopzijntoer,i
ederop zijnbeud. krentenbrood,of :zij hielden ieder op
ziin èevrfeen gastmaalmet koëe en
krentenbrood.

Bevallen. De duffe lueht daar-

Ongeoorloofdeomsehrijving v/d da-

binnen beviel niet aan Reine. V.Lov., tief:gall.plairefiqvt.
Dure .>;c#,24.

Bevalliéheid. De drie bevallig-

In Wand.,217,tenonrechteopgege-

keden.

ven a1s een verlteerde vertaling van
Fr.1e,.9fgoei.
@ Grâces.

De duse lucht daarbinnen beviel
Reine niet.

DedrieGradén.

Zie ook op hetw.aalt.- Vgl.D.V.s
548,en D .B.,76.

V.DALE:(dedrie(trit8)::'
p@!!'
JgA6&n.

de drie Gratiën )).- Ook Kctesss :((de
drïeberalligheden,gratiën )).- K la88Qk

H JRdwdb. (Chalritea (deRom.Gra'fï/11), de drie bevalligheden, dochters
van zeus)),enz.- Lev.J#-r4.,II,54 :
((De trits.p6rcllïgàed6s.))

Bevanéen.Hijisbevaltgen op de

znd.volkst.

borst.
De harten bevingen aïc/z m et angst.
Cowsc.

Ga11.ee dctsïr.

Zij ziin nog in den waan bevangen,

Germ.im Jrrfuzn.bejangennein.

Hijisbenauwd,zi
jn ademllaling iB

beklemd.
Deharten werden van angsten schrik
bevangen.

V.DALS.
DvFLov, 76.

zijnerkeeren,nogîn den waan,dat...

AloosTg.,87.

Hetzalu tegen ofvoorziekten be-

Cozœ:,171.

dat...

Bevelliéen. Het zalu beveiligen

Gall.prénerverqn.dcqc.

Bevel. Ik ben ctzs uwe bevelen.

Gall.iesui84 rosordre8.

'van ziekten.

veiligen.

Ik ben totuw bevelen,totuw orders,
totuw dienst.

Bevelen. Men toontdaarden brief Boss., Handl., 214, waarschuwde Daarisde briefte zien waarblj de
waardoordekoningaan dewachtbevool alleen tegen betgebruik van fik ofhh'l koning aan de waehtberal...
de wapens neer te leggen.BoLs, 62.
bevool. Echterzi
jnool
tgiiècr/olf,wij. Gijbevaalt(je beval,U beral,/'
ll@?ïe
Hijbevoolzijnezielaan God.Mlxoxs, zii ôetloîes dialeetische vormen voor beralof bevalenj.
122.
den onv.verl.t.,ontstaan door conta'
W ij zi
j bevalen.
minatie methet verl.deelw.bevolen.
Hijbevoolhalt!AvcToa,280.
Ik beval,gij beraaltLbevoolt),hij beval
o wij beralen (berolenj, gij bevaalt
(è6'
?
J(
)o!/),zij bevalen (berolenq. Colœ:,

D.V.,29 en 548.- D.B.,85.V.G.,1,132.- Koxlxg,137.

Dist.,55.- Dl BAXRE,137.

44.

Ik beval, gij bevoolt,hij beval,wij
bevalen,gijbevoolt, zijbevalen. Boss-,
Handl-,249,enG 4è.,l2.

Beven.Hijbeefde van alzi
jn lede-

Gall. trembler de /t?'?z,: v
:- membres.

m aten.

Demagisterbeefde '
aitalzijneleden.

Towv, 83.

Hij beefde over zijn heele liehaam.

To'exwsvy,.

D.V.,554.- D.B.,83.

K vlpsrts,op het w.r'
illévtg :((evIèp

gall.alshetvorige.os Rsus,83
Ik beefover almijn leden.Fn.HA- eene orer miin liij;eeïte kov4e
Le magisterf,'
czn???cs
'
fde/otzsaes mem- vssscsxlov.
li6p door de ct
sercx wc'z sikko èïj het
bves.

Dearmeman beeftleinalzijneledezl.

Bârbel beefde over al hare lede- hooren '
ptzkzdit b6'
pe!,J.vAN Lsxxsp )).

gewoonznd.gebruik,naardevolkst. maten.Baxxlwg, Iiit het J)8'
p6'z,209.

Coxsc.,Kerels,346.

V.DALE,rilling (er ging mii eene
zïîlïgzg door tso leden
vlssuoc'
z,, :3 : (f.Er lïyp fgivtg;oorù

Robrechtbeefdeinalzijneledematen.

1n.,ib-, 367.
Alarieken beefde ïp,al hare lidm aten.

rilun,
g langazzàj,zleden

Vr.CovxTM.,HeintjeBarbier,73.

Bevinden (zich).zïc?èzwak be-

z'ïazc/cz?-.

Ik bevind ermijgoed mee.

Zich ergens bevinden : De eigenaar

berindtzich op destoep zijnerwoning.

Ten onrechte afgekeurd bijl,
oMB.,

-

/23,alwaar ter verbetering is opgeeven :bevinden,dat men zwak is.
Znd.volkst.
Deze uitdr.ltom t niet voor in onze

Zichzwak berindekbofgcroelen.

V.DALE :fik è6'
?
S'
4#miiwel,gevoel

mijwel).
Tk bevindermewe1bii.
De eigenaarstaatop destoep zi
jner

volkst., docll in de Znd. schrijftaal woning.

D .V.,327.--D .B., 10.
Zïch bevinden is,behalvein hetlaatste
geval, niet,beslist foutief, doch d: 1evende taalgebruikt daarvoor eenvoudig

Op dem arktbevindtzïc?thetstadhuis. wordt er m isbruik van gemaakt onder
Op de m arktis,staathetstadhuie.
Het boek berindt zich in de voor- den invloed van Fr.se trouver.
Het boek ligtin de voorkam er.
kam er.
hetww.zijn,en dikwi
jlsbijvoorkeur
Datstuk benindtzïc/zop het répertoire
Dat stuk komt roor op het reperto- m eer teekenende woorden a1s staqn,
van den schouwburg.
zitten,liggen.
rinm ...
Alles bevindt zich in die werken verAllesis in die werken vereenigd,of :
eenigd.
allesvindtmenindiewerkenbijeen.
1'Pc'
?z#., l40. - D.B., 26.
Bevoordeeliéen. De kolendis- Afleiding van llet, reeds afgeleide Beroordeelen.
tricten,de metaalindustrie enz.van Luik, bnw. roordeelig in plaats van rechtCharleroi en Bergen werden bevoov- streeks van het,hoofdwoord roovdeel,
deeligd boven den landbouw en de waarschiinlijlt naar analogie van benijverheid der Vlamingen. P. FREOE- gvpyfïgen,benuttigen e.d.
xTco,in 'Uî.#.d.e.lt.,T, 180-181.
Gtzicciardini, in 1566, noem t Antwerpen,de bloem van de tfmeest bevoordeeligde onder alle streken op aarde
DsNrcé,in Vl.d.d.e.#..1,80.
Zie het voorgaande artikel.
Beroordeeling.
Bevoordeeliéiné.Gittée,86.

Bevorderen. W aren bevordeven.

(lerrn.bejördevn.

sEaren Tervoeren.

V.L.,in Scf Fc,
derllsd (Den Haag),
3 Sept.1916.
Ndl.de Jclznd/,den AcM el,hettlerkeer,

Bevraéen-Beweekloos.
.
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'

de g6zon(8/?t??'
,(/bevorderen begtznstigen,
vooruitbrengel); l'em . tot ïàzlpccfczf'
r ècvordeten = in ralAg verhoogen.
'
Dit reflexief gebr.in mededeelingen
Huis te koop ;Lhet te bevragen
Alg.Ndl.ietg è6i
zzrtzgt''?? naar ofom
Bevraéen. Huiste koop,zic?l
berragen Nieuwstraat, 6,T/S.
en advertentiën is in Z.-N.alg.;vol- Nieuwstraat 6 alhier.
ietsVragen,er naar Vernemen.
Voor alle inlichtingen zich te bevragen gens D . V., 319, en D.B., 8, een
Tebelwagen ?
p/*den ontvanger,voor

biiden ontvanger.

Zich berragen.aan het winket.
Voor de boodschappen zieh t6 èewrtzen hier rechtover... V . LOVELTNG,
Novellen,3e dr., ll8.

Ik zalmijdaaronerbevraqen.

gall., 8'adresser= zieh (ergens of tot
iem.)wenden (om heteen ofanderte
vragen): vroeger was zich llell
zcgen
(= onderzoek doen) echter zelfs ook
in N.-N.gebruikelijk (zie verder).

nadereinliclttingen zich !?J6?'àf?6'n,(ofzich
rïcAfe'
n,)totden ontv.,Iladere inlichtin-

gen zijn te bekomeu bij(ofku'
nnen '
t
rfvden k'/
,
rt
sfr8/
cfdoorqden ontv.
Zich l:ervoegen aan llet loltet.
Boodschappen te bezorgen llierover

(o/hiertegenover)...

Znd.volkst.(Brab..Antw-,O.-V1.),
mogelijk onderinvloed van Fr.aer64eeigner,''ïn/ozzner= inlichtingen vra-

Ik za1erllfftl,rOlnTrq,gett.

Sc1IR., 1, 236. KOSNSN, lpoordverklaring, l78, citeerde o. m ..nitth 66-

gen,een onderzoek doen ;vgl.echterD .

prcg6,z(= onderzoek doen),uitM oortie
'
vanBRsDERo()(1585-1618),a1seen van

eich (ïiheretwasbbejragen.

de

woorden en uitdrukkingen, die

thans uit de taal verdwenen zijn, al
werclen zijin diedagen (1617)nog zeer
goed door llet Am sterdam sclle publiek
begrepen >.

Bevreesd. Fcn, iets of
vreesd zi
jn.

Gall.avoirpeur4e...

De werklieden moeten zieh niet

Wij nreezen geenszins dat de werklieden zich ontwikkelen ;laten zijzich

H'ijisnietètl
rrozc?z.
Bew aarplaats.

Zie ook bang en benauwd.

dat niet inbeelden.

ontwik-keling.SEvExs,176.

Bevrlezen. Op den benrozensteen-

D .V.,554.-.D.B..82. A'
rZ
L--AB.,
62.

beelden dat we bevreead zïjzz van
weg.V=RMAND.,76.

Foorietsofiem.bexreesd zijn.

Degewone vorm voorhetverl.dlw.

Op den bevroren steel),ofstraatweg.

in de meeste Znd.dialecten,doch wei-

Zie ook vriezelxb. Toch leest m en ook

bijJ.BosscaA,Neerland'sHeldendaden'

1, 306 over de berrozen wateren ').
nig gebruikelijk in N.-N.
Znd.volkst-,voor :vlug,slim, op Hij is bijdehaud, '
t
zïfgeeîtzpes, ?zog
zijn voordeelbedacht.
nietzoodom.of:ookzzïefval'
tgfyferea.
In I'Pl,Aztf., 250,werd gewaarschuwd
Depof(leesdeepoo!),
Bewaarplants plaatswaarietsbe-

tegen m isbruilt van dit w.om het uit
purisme te doen dienen in een aantal
beteekerzissen van het ontleende w.
depot.

waard, in bewaring gellouden wordt.
Zoo is b.
een bagage-depot een
bewaarplaats voor reisgoed.
GATUL-.
tS (fBewaarplant8 v. Dépôt;

entrepôt (koopwaarj m.; sacristie (ïw,
kerkjv.;garage m.;consigne (bagageb
V. ))

Depot= voorraad waren diem en van

iem.krijgt om ze te verkoopen, b.v.
e6n depot'
pC?zwijnen hebben;magazijn
of winkel van een zetbaas; verzam el-

plaats van soldaten, paarden, krijgs-

m aterieel enz., b.v.ltetdepot van e6a
regiment.

Bewakiné.De bewaking d6rleer-

Ga11.avoir la dzfz'
rpïlllnc6 des éiâpcd.

lingen hebben.

Bew aren. De September-feesten
worden teBrusselbewaard.

Nietsdan denamen dierwerkenniin

o- bewaard gebleven.

Gall.couerver'
/
zn u8age,'
t
znt
;jête.

H6ttoezicltthebben (o/toezichthou-

den)ovsrde leerlingen.
DeSeptember-feesten blerenteBrussel behouden,of zijn 1,
e Br.in ntan,
d

LoMs.,- /23.
D -'
V .,29. '
V .G.,1,132.

geè!6:,6??.

W aarschijnlijk navolging van Fr.

Alleendenamenvandiewerkenzijn

les noma ao'a.s aon't co- eerde, volgens bewaard gebleven,oftoto/za gekomen.
D. V., 283-284 : de persoonsbepaling
heeter overbodig,ongewoon klinkend,

Nochtans lezen wijbijDr.C.G.N.
Ds Voovs,Hiatorisoh,e é'c/zela r/ff Ndl.
Lettevk., 1917, p. 5 ( De geschriften

van de oudsteperiode ziittozysin hand-

schriftbewaard gebleren ),en p.6 :ewij

ofschoon (
tgrammatisch nietonjuist :.

kennen veel titels van boeken waarvan
ons niets of een klein fragment bewaard

bleej).
W ie zalhetkind '
vqn koude bewaren ?
God beware u ran zulke vrienden !
Zich bewaren nan den booze.

Gall.présereer g'
n,.de :c.,

(çve)D.
ieltb'
tw.
sgardedef6!.
:amiel
ee gardev d'
?z malin.

W ie za1betkind voovlcoude bewaren

D .V., 554.- 'lptzzàd., 91. - D.B..

(ojbehoeden)?
81en 82.
God bewareu voorzulkevrienden!
Bijbeltaal:fBewaarmi
j,Heere,van
Zich bewaren (zieh wacllten, zich de handen des goddeloozen ), Pealm.

hoeden)voor den booze.

140,5;doch ook :(Bewaar mijroor

het geweld des striks )).P8., 141.9.

Hij is wel bewaard voor zijne jaren. Ga11. il Of bien,ct
lzzdertl
é poar :t
ln Hijisnog /N?zl
.voor zijn jaren,nog Ndl.God lteejtozàewonderlilk bewaard
TAMB., l9.
âge.
àrcdvoorzijnleeftijd,hi
jzieterbe
a uit = uithet gevaar gered.
voor een oud man.

Derentenierszijnbijuitstek bewarend. Gall.coneervate'
ur;DA REvL,,
180 ; Renteniers zijn bij Ilitstek behou- Een behoudeman, be/towff?r of connprToxv, 170.
168 rentier8 (8ontjpar ezcellcnceconœer- dez/d, behoudittgegezind,tr
o/kyerrcfïe/. natiei = een m an van het ba oud,van
vateura.
de behoud8partii,van de behoudendeof
conservatie'
ve richting, fractie of partij
(Fr.v,
n,con8errateurj.
'

Beweeklijk.

De zuivereuitspr.van ditw.isin

Belreegliik (lees boîreeL
t
holàk).

Z.-N.niet alg.bekend.

Bew eeéloos. Aldra zoudeBaron Dist.,140 :(Erzi
jn slechtsezzkele
geheelbeweegloo8blijven.SsGlrRs,339. bijv.nw.en bijw.afgeleid van werkwoordelijkestammen doormiddelvan
het achtervoegselloos :reddelooa,atoorloos, duldeloou. Daar m en b- eegloou

Onbeweeglijk,roerloos.

Boss., Lr1'/arr., 54 en 64.
HERTOG,N .T.,I1.176-177.

DsN

Zoo ook biiroegliik (leesbiivoenholokb.
heugliik (lees h'
euclolukj,enz.
Ook bi
jNnd.schrijversteekendenwij
het gebruik van beweegloos aan.n1.bij
A.w
iL'
F1rslxo (Lao1>oLp,Nsd.k
schrï/regg
en fc>rïï/yfera.442,445,447),H.RoB.
BsRs (LEoP.,id., 567), S. FALKLAND

Beweekloosheid-Bezit.

71
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ssLolclsvsx

Tosclcsvlxo

l Asosvssx xsosssaxoscu
l

nietnoodigheeft,ishetooknietgeraden
ditwoord te bezigen.'
)- ook volgens
D.B.,58,isbeweeglooaverwerpelijk.

Beweeéloosheid. Bolas,ll0.

'kheid.
Onbeweegli)

opMsRwyxgxx
1(K6urle8s6n, VI, 29), L. M. DAxlEl,s
l(Ke'
url.,VI,180).
1
1 Bijscxa.,1,5-6,vindtmen hetgebr.
y
van beweegloon verdedigd.

Beweéen (zich).zijn werkzaam-

,voor onstaalgevoelkan zïch b6- Zijn werkzaamheid omî:atverschil- D.V..343.- Tn '
tNdl.isgebruike-

Beweginé.Een machien in bewe-

Gall.mettreen mouvement,volgens

heid beweegtzïch in verschillende rich- wegenalleengezegd wordenvan ietsdat lende onderwerpen,of :hij werkt,ï.
s lijk : de drenkeling beweegt (zïc:),het
tingen.
kan bewogen worden.en ditisniethet werkzaam op velerleigebied.
tgordiin èe'
&J68#l (z':
6A), al of niet regevalmeteen afgetrokken begrip.
1flexief(efr.D.V.,336:HAssllzBAcs,II,
108;RIJeMA.106).
@ing stellen.

Een machine in beweging brengen,

Everaart stelde den blaasbalg in be- v.g.,1,140.

wegip,
ggc,
qfcî(
f.Boss,40.

den b.werken.
in èe-eçïzùg kan worden gesteld ,(Ned.
Een wielofrad,door stoomkracht Kon.f&91.van 10-8-1909,art.6).

1gedreren.
l

1
)

l
l

debet.van :slingeringen,schomme-l

i
eenveranderlijkegrootheid)(Gr.1Ftf&.,
li v

$
'
l

!
i

$
rn <tw4., 184, afgekeurd als een ë Loop der bevolking.
gall., nbounement d6 la populcfïozz, in

lingen in hetcijferderbevolking.

l

gall. mo
uvementt
yklport.

Een groote bewegittg 'pcn,zaken.

k . .),en daarbijalsvb.:(de beweging

venwez/
ceer,ofook:deïo,-en'
aitklaringen'.lgeeft hij nog op : ontwikkeling8loop
Een grooteomzet.
derbevolkipg )(N.R.Ct.,8-3-1910).

t Een ôewegïwg onderAc/nolk = oploop,
h woeling, gisting.
,
!

.
l

Be'*egin,g.

m ent,s,ébranler )).
l SCHR., 1, 101-100, teekende echter
1
l
eging = rijzingendalingvan
1aan :(Beu,

j scl
teepraartverkeerin dehaven,ha-1derbevolkinginSpanje)(ï#.);verder

gall. mounemevttdca ajjaives.

jongen,e6n6goedeèevgegïTl
.
g

1s
tellenofzetten.AldusbijV.DALS:((de
treivttsf/ss: zich ï. beweging.vertrok );
bijK'
glrsss :(
tdefr6'
;p zetzdc/lin :6.
t,6ging,t
T.J.CREMER );ook bijKONING,
1163 (Detreï'
?zzetz'
tch in bewegin,
g );
len bij Pnlcx,Fv. (zit
?h f
;
zl bel
reging
18tellen,. se m ettre en m arche ; zich in
beweging zetten. se mettre en mouve-

,

B6w6ging der haven.

I Verderisgebruikelijkzich.inàl
t'
tt/
6gïA,g
!

p

Bewegin'g der bevolking.

((in58'
?z7e#ï,1çgezet,(H olland,p.65);ook

sverhard trok denblaasbala,ofdee.
d 1,l96 :(ïdrijfwerk ofeen wez.
ktuig dqt

weging.Tszss.-swzxs,1,6.
Een rad,met de dampkraeht in 5e-

Toe,

ScaR.,1,35,teekende eehteraan :

vzac.,149,o .B.,34,vsRssv,34,en aan den gang brengen.

i gall.allons(noyons),urtbon mouve- Kom,jongen,doejegeweldaan!of:
ment!
komaan!laatie Acr/su 661%8 dprek6n!
t

Beweélnéloos. Beweginglooze
wittelinten.BoLs,108.

kom,wees nou eena F'
ink (Nq/,royaali
enz.)!
De gewone Znd. vertaling van Fr. Sen,
nati'.
KT
7IPERS,op het w.sensatie ((gew.

mounement,als nota tusschen haakjes,

bet.), indruk, opzien, beweging, op-

in krantenverslagen over vergaderin-

schudding :4atnoovvalmaakte- ,.

en,om woeligeuitingen van gevoelens
bijde aanwezigen uit te drukken.

V.DAT-S Rsennatie,v. (-s), 1.gewaarwording :eenevreemdesenaatie:2.ve- ondering, opzien, opschudding :
8ennatie maken.verwekken.,

Liefstte vermi
jden a1s een woord

Onbeweegliikewittelinten.

datin de alg. taalweinig gebruikelijk

Een bewegingloos amaranthe-lichtje, is.
Lereuleer,23.

Beweldiéen. Gevoelensvanangst

Germ.bewöltigen.

Beweldiéer. Svxsvv-, G6n.1J.
B

Afleidingvanvorenstaand germ.

en vreugde beweldigden haar gemoed.
svssvv., Gen..
p.Brab.,1,57.

Brab.,Il,74.

b ewerkiné.DebewerkingeneenerI gal).opérationa.
ank.

Bewijs.Hijgeefterhetbewijsvan,

. Een onbeweegliik amarantkleurig
vlammetje.
(lllerwelt
fïgeo,,owratelpen,ù-for-en.

Overwel
dl'
t
ger,peu,cît
ïeAàczdr.

1bank.

Bewijzen. Hetklonkmijofereen is.
mOedergoedwas.V.BlEaa,II,241.

Gall.toutealesczf-ïrlfïonx
:.

ringen.

Bezem .Nieuwebezemskoren goed.

jwerkin,gofoperatie.
i

Hijlevertdaarvanhetklaarstebewijs.j
'
t
1

k

Bewonderi
né. dl d6l?e-oztt
fe-

l

1 Hetk
'wam mijvoor alsof iemand l
j
mathematoch wilde bewijzen,dat... t
h
1

met 4 + B bewijzen wou, dat mijne

willigen.

!
j Moosrrg., 14.

1

v1. pllu B.Het étwlf: Nieuwa, 14-9- pavtz+ b= duidelijk bewijzen,laten
1920.
zien zoo zeker a1stweemaaltwee vier !

Germ.einenKreditbewilligen.

MOORTG.,13.

j oererriclttingenofoperatiéneenerl
1 Wè1isgoedNdl.een>elkvzl
zïïge56-

NavolgingvanFr.grouver,démontrer

Bewilliéen. Oorlogskredieten be-

Diet.,140.

I
p

4
,

' Oorlogskredieten goedkeuren oftoeaftwa.

l

l
Allevbewondering,ofdebewondering
j

)en ookietsinwilligent.

> rlalle ppez
mqcAex.

De gewone lezing van dit spreekw.

Vlzef%'
4n,fr'
d
A9.
S8l,16Sept.l9l7.

, Goed Ndl.is verder in ietn bewillégen

Nieuwe bezems '
vegen schoon.

D.V.,397.
I

i
I ROBERT,202en308.

in Z.-N.;vgl.D.neue Be8en ke/lr8a gut.

Bezensap. Ze maakte saus van
bezensap en patattebloem.Pall.,33.
Bezet. Ofschoonhetwelscheen,dat

Znd.volkst.

ze maakte saus van be.
ssenaap en
Zieook beee.
aardappelmeel.
t
1
Znd.volkst.(0.-enW .-Vl.);ook een
...een grootlegaat.
t KUIPERS.- V.DALE.

zi
jeen grootbezetkrijgen zou.V.Lov., Nnd.prov.

DMre#W , 21.

Zeziéen.B6Zi9 de luchtpostvoor
Londen en Parijs.

Bezijds.Zeduwdezachtdekamer-

Ga11.employezlapoefeparavionpour

I

Maakgebruik'
pc'
?zdeluchtpostvoor

HENDRIKS.39-40 :(
tB626:6K Wordt

Londre
.
eetfWrït
g(reclamein afdrukken L.en P.,ofliever:rerzend p6r lucht- gezegd van het gebruik maken van
van Belg.Postdatumstempels).
postnaarL.en P.
Zaken a1Swerktuig.'
)

NavolgingvanStreùvels'schrijftaal;

deur open, bezijde de kleine keliken. eig.een W vl.prov.(DE Bo).

Zeduwdezachtdekamerdeuropen,

bezijden ofnaaatdekleine keuken.

V.LOOT.63.

Bezit'
Pc4 iet
zsnemen.

Vermeld als een navolging van Fr.
Fen,
d?eF08.
96.
9.
96% dB#0.bijD.V.,258.

Ietsï01 bezitnemen.

Dit isnu we1degewone uitdr.,doeh
OOk bezitTldF/?
,
e/l'
Jt
lN komtVOOrbijKvI-

Bezitten-Bie.
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rsss,ophetw.bezit,en bijV.A'IAyusssx,
1op hetw.Be8itz.
l Gall.po8séder'unelangue,in de bet. Een taal(grondig)l-,eA?,Az6'?zofmachtig 1 D.V.,30.- l).B..35.
van ze kennen,er mede vertrouwd ziin.
W èliszuiverNdl.grondige1.
6'
?z.
?z1 b6.
l

Bezitten . Een taalbezitten.

ziJ
'ntengevolgevanstudie;

Hijbezitzijn Vilgilius.
Hijbezitzi
jn vak grondig.

ilptyt
upzp aon Fïzgfl:;
t ilpodaâyc8a hrcwchet
ljond.

t
Zieh,zelven bezitten :

lvoelt!: (Neerlandia, sept.1905, p.

Gall.seposdlder,ilzze sepoastètyc pllu.

Hi
jbezitzïjnzelrennietmeer.TAMB-,

172).

Zich zelre?zbeheerschen.

! D .V.,328.- D .B.,9en 35.

Hijiabuitenzfchz6!/,hijinzïchzeljl
I

17.

niet meer (ofniet !c,
n,
gf!
r)meesto'
,hij

l

Bezoek.Een bezoek doen.

1zitten,een nitgebreide kenn'
l, nau ï6fy

HijverataatVergiliusgrondig.
ôczï//ep.(vgl.revstand bezitten,(
f6:/(
/: en
Hijkentzijnvakgrondig,verstaathet 1geleerdhe'
id bezittent.
in den grond,lteejthetonderde k'
zu'
,e, Merk nu ook ditpassendgebruik
-op :
i8er behoorlijk in fhu'
z.
(
fhij(deAfrikaner)beziteen eigen taal
1die zoo gemakkelijk- aan te leeren is
jen waarin hij zieh zoo geheel thuis

kanzichzeljnietmeerbet
%eer8ohen.

Gall.jaire '
tzrteni8ite,volgensD.V., Een bezoek aFeggen,ofiem.een be- ScHR.,1,168,wijsterechter op,dat
36;D.B.,31en 40;V.G.,1,132,en zoek bvengen (uitdrukltingen die in hijaantrofin het (>.J#Wè.,op hetw.
Regenboogkl..58.
N.-N.als sti
jf worden beschouwd en !maken :(66n bezoekzn,
ck6s >,en op het
in de gewone omgangstaaldaarom niet jw.bezoek :((een bezoek willende doen :.

gebruikt),een pït
:ïfemaken,op dt
Wf:of ,l Ook bij Kulpslts.op hetw.bezoek :
op bezoek gaap,,iem.bezoeken (gewone chii maakt graag- en,bii ziine'
prd:n.
zegswijzen).
I.
len >.
; Verder zegt m en : h1tl.
?
?
k
goyyj
,
l
a ezoe

j
I
i

j
fbiiï'6
zn,.),'wa
armedeb.v.bedoeldwordt
'
lhet J
aarliJ
ksch bezoek van een geesteflijkeaaneen gezin (Gr.#I'
i
Wè.en V.DA;1,E, op het w.hui8bezoek.en GALLASS

@

svijontvingen ziln bezoek.

Gall.noua 6g-6.
:8a toïfe.

lophetw.ll
t:ïfor).

w eontvingeneen,bezoekvan hem. I D.V..467-468.- D.B.,65.
l
l ln Gcad. 258 wordtonderscheid ge1 maakt tusschen het,b6zo6k on de visito
'
1
. van ee
n dokter.Bezoek bet.echtor niet
alleen beleefdheids- of vldendschapsbezoek, doch ook wel doktersvisite,
bezoek van een dokter aan zijn patiënt.

Bezoekiné.0.L.F.Bezoeking.

Gall.Visitation = bezoekvanMaria
aln haarnichtElisabeth.
Germ.beeonders.

Bezonders indeeerstejaren.

Bezoréen. Gijhebthetvuurniet

znl.volkst.(O.-Vl.,envermoedelijk

(3.
fczïc-)Visitatie.

D.B.,46. Bezoeking bet.thans
bijna uitsluitend :beproeving.
lïjzoozgyrlïjk, znzonderlbdd.vooval... MooRn,
G., l4.

Jehebtnietroorlletvuurgezorgd,l
j

bez
Hor
eg
td.LTuA
tM
he
Br.
b
,o3
e0k., bezorgd Ndoor den ook
nG.W.
-Vl.) uyux, in Vragen fJ/d ofHet
:hetLut
vuu
rn
ietk,onbe
dewe
rho
de
n,
.
j V.DAL, llaalt evenwelhet volgend
C.i
KxxxEsy
her
boe
ru
kt
do
or...
Nederlandschen Protestantenbond.

Dag (1918),hield het vooreen germ.,
è-orgen :aMijdunkt,dateen Nederlander,diegeen Hgd.verstaat,bi
jhet

voorb. aan : Woordett
lii8t d6r Ned.
Tccl, 1deuitgave. bezorgd do(
)l.Dr.X.
B66ts>.

lezen van dien titelza1denken,dathet
Lutherboek aan huis bezorgd wordt )).

Bezoréenis.Eenwildeèezorgenl.

Germ.eineweitel'
eeozgzzïa.

Eengrootebezorgdheid.vreesofonge-' MooRTG.,l4.
N stheid.

Bezwichtiéen.Iem.bezwichtigen.

germ.beacl
twichtigen.

Iem.totbedarenoftotz'
t
z,ï/ge;zbrengen,

Moolt'
rg.,l4.

geruststellen,.

Bezwijken. 2cs honger bezwij-

Gall.nuctomber4...

ken.

4os debekoring bezwijken.

.

1
I

Fcahongerbezwijken.
king bezwijken.

î
1
7
,
1

l

aan een ziekte b6.

daarentegen eehter 1
.
'
an F
z/
lngcr bezwijken'. evenals van hortger sterren.
verder zegt m en noe , onaer iets be.
''ken d.i.-ondereen-d

zwv?

,

,,

rukuendenlast,

aldus b.v. onaeveen zolr/: bezwqken.

1
I
I

n bet.versehiltmetaan eenziekte.
$dati
'bezwiiken.Evenzooiserverschiltussehea
1

I
i
Bidden. Ik bidde,ik heb gebid.

w èl zegt m en

p-oordebekoring,ofroordeverzoe- zwil
'
ken,,evenals aan een ziekte afer?lcAz.

i

Bicarbonate de soude.

D.V.,524.--D.B..79.

j
w
bcn,p.il
'
n y:a,.
ï3
'ken en ont
ur46smart
! ezwilken.

Fr.term,in de Znd.spreektaalge-

Natviumbicarbonaal, dubbelkoolzure 1
bruikelijk,
d
o
c
h
wa
a
r
v
o
o
r
h
e
t
vo
l
k
s
o
d
a,zldveringszout.
I
l
gewoonli.lk maagzoutzegt.
I
1
Dialectische vormen voor den onv. lk bad,ik heb gebeden.
,
1
verl.t.en hetverl.dlw.(Dieste.0.).
l HAsssssAcH,1,229 :(
tin den volksm ond hoort,m en bu de.gebid )).
Bsusss,150, als volkst.:q 'k lleb er

Gil
'baadt.

Foutievevorm voorden onv.verl.t.

Gijbadt(ie bad.U bad,jullie bad of alleavondeom gebid ).
badenj.

Bid uw broeder,dat hij ook mede-

komt.Boss.,N ed.Taalb.,111,13.

Gall.prieton jrère...

j AIU
L.-AB..199.

Vraaguw broeder,ofhijookwi1me- 1

dekom en,of :rerzoek uw br.ook mede

tekomen.

Bidden, m de bet. van vragen, ver-

jNd
zoel
kebe
n,ti
vm.
erf
mtodmerdie.t.I
nètïe
d
g
.sie
gj
dg
de
en
xwoo
hr
emi
.

sm eeken, hem er ootmoedig om ver-

Bie. Een bie vloog gonzend rond het
hoofd vanhetmeisje.Ssu ws,208.
Een zwerm bieèn.J441/..108.
Het zorgeloos bieken. Coxsc., Boek
d6rNYz
uy
'''.
Zoo'
n bietie8.Fî.Vert..34.
Bieén karen.

Vormen uit de Znd.volkst.,diein de

schrijft. vooral door schrijvers met
particularistische strekking gebruikt
word
'en ;vgl.Mnl.bieen Eng.bee.M eiiers Gech.(1745):f
tBiebank,.
Dk
'
ebok,Jleèuïk,byenkörf,biekörf.'
)
Znd.volkst.(omstr.v.Diest).

.
Bi)..mv.bil.en ;verkleinw.bi).t)
6.

Bijen korven.

jzoeken.
Di8t.,144.- D.B.,52.
Als een zeldzaam voorb.bijeen modernen Nnd.auteurtroffen wijaan bil
*
Mr.A.BOCAERS,in zijn gedicht Fo1zd-.
(gebloemte
Het bietie komt... W at
.honigvoorzijnkorfjeusmeeke
l
n.)
.
1 Kaar,in vroeger Ndl.= bilenkorf.

Bieboer-Bij.
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OPMERKINGEN

!

,

Bieboer. De Bieboeren, door L. Alg.in de Znd.volkst.
Biienhouder, èïAztboez, biiker, #'
vISMITS.
ker,ïv,t-el
ker.
Biechten.T6 biechten gaan
Znd.volkst.;vgl.Reinaert,oorspr. TebïecAfgaan.
Reinaart,wilt gijte biechten gaan..., tekst,verzen 1433en 1435:qlieveneve,

J.oE GsVTycR,Reinaart-de-FO...

VlTs,374.

ikwille gaen t6 sïcch/en,hier totedi>.

Mijn oudste broer ging in 't najaar

eenste biecltten.CI,AEs,Sich.Nov.,166.

Bieënzw erm .
Biefsteek. Het is verboden gedu-

Znd.volkst.
Znd.volkst.

r
be
indedezittingen biejntekenteetenof

Biienzwerm.
Biejetnk,m.(en 0.),mv.biejstukaof

biej8tukken.

ertedrinken.Toxy,98.

1
i

lb
eej-nteqk= osse-lapjefbee).Fr.bœuf
= os)...HetEngelsche steak ging over
ls
in
teao
kni
sca
et
e
unkla
(v
po
je
lkv
se
le
te
ys
mo
ehlogie); een

2

.

l
eqeutat
t :nd.volkst.
j Alg.indeZnd.voll
tst-,voor:oud, Knol,m.

Biehal.

j

.

Biek,v.

)

l Biet
k,m.,wordtbiJAr.DAI-Eindezelf-

Islechtt
paard.naarFr.('
tfAzc)bique.

lde bet'
. opgegeven a1s gebruil
telijk in
oosf-lndië, bij Gar-sws reed: als alg.

l

Biekorf. Nu waren zijaan de bie-

KOENSN,Woordnerklarinq,268:aOns

(biej8tnkiseenverbasteringvanhet.Eng.

lNdl.

znd.volkst.

Biienkorj.

l

kovven.FJ.F6r/.,34.

;

Biel.v.Eiken biels.

1 Alg.indeZnd.volkst.,naarFr.bille.
;

!
Bier.Bieren,'
t
/
sjwtevzen likeuren.

D'
wareligger,dwarebalk,&#g6r,hout-

blok (voorspoorstaven).
Navolging van Fr. bière8, rïz?
.g et Bier,tt
lï/n en likeuren.

Biel.v.,mv.biels, komt in deze bet.

reedsalsalg.Ndl.voorbi
jV.DALS.
D.V.,393.

1
l
'i
tqu
meu
vn
.gge
:be
Sz
ti
o
gf
d
nao
mmensow
or
ot
r
e
dnenofwq
eu
lal
in
i' teiten aan te duiden, doch in 9t Ndl.

inee
nen
Mre
ke
or
m
vo
eu
ndi
sn
vo'
r
tmNed
nl.aa
ls
lleb
en
iere
vn
ooe
rn
,wwai
n
)'
het m eervoudsbegrip volstrekt

is dit gebruik veel beperkter dan in
i
l't Fr. Slechts enkele dergelijke meer-

moet uitgedrtzkt worden. In de eigen-

lijke volkstaal hoort men gewoonlijk
omsehrijvingen als noorten (1,
@x) biev,
soorten (pJn) wijn,yf
lorfes (pc4)zeep,
te- ijl ontwikkelden verder ook spreken van kon.
eaoqrten, tabaka8oovten,

rvoudsvormenzijn algemeen in gebrui
k,
a1s atojjen, N7
c:'
?
zr6p.,kruiden ; andere
behoorenmeertotdetaalvan den handeloftotdiederwetenschap.

fpzee,t
scFleotvfe,lenz.

Garçon !tweebierenendriekoyea. è Zeergewoon gall.in deZnd.spreekItaal:garçon!deuœ bocksetftoïdcafh.
j
I

Aannemen !twee bier en drie koAe.

K oopman ïAlbieren.

Gall.marchand dellïâre.:.

Bl
ond bier.

NaarFr.(bièrejblonde.

Lichtbier.

Du6661bier.
A îeïzzbier..

Naar Fr.doubleèïêrd.

Zwaar bier,sterk bier.

Vgl. Fr.petite !
)ï?7e.- WSILAND.
'
Fgè.(1843),op hetw.klein :<Dun :

Bier8teker, bierhandelaar, bierbottelaar.

Hettegengestelde isdonkerbier.
l V.DALS,op hetw.dubbel.

Dvnbier, ecAcetrelbier,Acclbier.

klein 5ïer));V.Dxrzs,op hetw.klein:

t(zuidn.)klein èïer,slechtbiez').
Alg.in de Znd.volkst.,voor :datis

Datisgeenklein bïer.F!.Feel.,37.

D.i.ellipti&ch voor:tweeglcccs biev,
d'
riekop k/Fe.Verkleinwoorden krijgen
daarentegen den meervoudsvorm , b.v.
twovpummotge(gjaasjes1.
um ),cognaclka
(glaasjes cognac), maderaatjes (glaasjesmadera),haljj- (halveborcels).
J.v.Mavszx,Toevtïk nog jong wca,
1j5 :(Tweebieren één klare). :(Twee
kejakkies).

Kvlzœas,op het'w.bier.geeftecllter
nog steeds als alg.Ndl.op : dun of
klein - )),en op hetw.klan eveneens:

Dat is geen amaldoek, geen katten-

geen kleinigheid ; vgl. Fr.ee n'est pc' drek,niet Trtïd,nietmin.

de la petite bière. W ILIEM 0(4111t
(1618-1689),in zijn Seven Hoojtsonden

(--bier,jong).
STOITT,n.1143/1764.-.RI
OB1cRT,183.
V.DALE,op het w.klein, azs Znd.

(
t(f1g.)datïegeen klein bier,datiseen
zaak vpn belang ),en op hetw.bier,

11 :qHet werck waernoch aliet,maer
dat men een soo sueren arbeytdoetom
schaers droogh broodt en eleyn bier,
dat 'st,e verdrietigh )).

zonder die opmerking :cheti8 geen kle.tn
b'er,'t is een zaak van belang, 't is de
m oeite waard )). svoyc'r.'r vermeldteehter de zegsw .als :nd.

Bifstek. Hij kwam aangedragen W oordvorm naarFr.bijteck = Eng. Bieptuk,m.(en 0.),mv.biejatukaof Ook is in
metbijstekken en patatesfrites.SrMoxs, beejateak.
hïe/ajvkk:a.
beejateak.o.

Ndl. noa gebruilqelijk

60.

Biftek. De bijtekken zijn malsch.' Fr.Le8 bijteeksdt
zzlfsaignanta.
TAMB.,27.

Bij. Ambtenaar, beambte bii een

D.V.,474,schreeftenonrechtevoor: Ambtenaar,beambteaan ofbijeen

ministerie.

f
iniet beambte bïj- .maar a@n een ministerie.
mini8terl'
e).

D.B..68:(Eenbeambteaan,bijhet

hoofdbestuur.)- Vgl.nog :hijt:b'
ijde
politie,leeraar èï/ ltet J.
f. O..co-pzlea
bi)
'deposteriien.
Zie ook ambtenaar en beam bte.

Uitverkoop biisterfgeval,biivertrek,' Verkeerd gebr.van het vz.bii,alg. Uitverkoopwegenasterfgeval,wegeu
bii vergrooting, bii uitscheiding van in mededeelingen en advertentiën in vertrek, wegens vergrooting van de
bedrijf,biiverandering van woonst- lZ.-N.:biikan in zulk verband alleen (o! deze)zaak,wegens ophouden van
beteekenen ï'
t/ geval rlx,en niet ter zaken ofwegenaophemngvande(deze)
oorzake%,
an.

FcAzd.,180.

zaak,wegens verplaatsing van de (o/
deze)zaak.

De brief is geopend bi) het hoofd-lj In den li
jdenden vorm vond men De brîef is geopend door het hoofdNeerlandia,Dec.1910,p.264 :(Is
.1vr
oeger bii in plaats van door,b.v. bestuur.
dus een brief biihet Hoofdbesttzurder
Biihetbestuurisbesloten..geprint ?)ï/= gedrukt door. Behalve Doorhetbestum isbesloten,of:Het Posterijen geopend, dan is het in de
.

bestuur.

in vaste uitdmGkingen a1s een lkfe, bestuur heeft besloten...

om geving van, ten kantore van ; dan

vevleden biiyn,
ï?'
,notavia,ïl-w7:6/l
tetb#'
ervaring,gebruiktmen thans bii niet

kan hetHoofdbestuurzelfervolkomen
onkundig aan wezen.Doet dit het zelf

meer voor door :in de tegenwoordige
taal is dit als een anglicisme te ver.
werpen.

1
I
1

niet, maar laat dit het doen, dan geschiedt het op last van het H oofdbestuur.Doet het het zelf,dan is het door

het Hoofdbestuur. Onze taal is rijk
genoeg om aldie schakeeringen tothun

Bijeendoen-Bijvooéd.
-

'
.-

)'

)

-
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'

opMsRltlxosx

1

'tlsbiidenvieren.BoLs,l17.

Znd.volkst.;vgl.Fz.s'
u,
rle8f
/'4czr8

'tIsbiivieren.

1 recht te doen ltom en. ))- .HASSELBACH.
1
I 1, 124.

heures (.
9'
?
zr lecoup dequatreA6'
t
zr6,
9)en

Bijeendoen.

Ndl.

Die winkelier doet

z:biieen.

Bijeenschrafelen. Wat geld

biieenschrajslen.

Bijeenschrokken. Die vrek

heeftwatbijeenguchmokt.

Bijéeloovikheid. Datzijn bç)
..

geloo'
viglteden.

Bijéevoeéd.Een biigevoegde.
Bijhebben.Ikltebgeld bii.

Hijheejthetpakbii.

Bijhooriéheid. Het schilderen
van bloemen en bil
hoorigheden.
Dat zi
jn biiltoorigheden.

.

1

j. .

bi)#6'
p)jlaarergenewonen.
Znd. volkst.,voor geld zamelen,

ontvangen.

t
'
1

Die winkelier gaart poe!geld op,of
bettrtt?
c6?geld.

t

Znd.volkst.,voor metmoeitebij-

Watgeld biieen8charrelen.

Znd.volkst..voor:opinhaligewijze

l
Dievrekheeftwatbiieengencltraapt.

D.V..398:(Fr.auper8titionsluidt.ln

Datisbiigelooj.

e
nb
r
nns
gen.
F,LIoIv,
gtd.
er)van :
(ebl
il
'
kee
G.Dv
1C.
,27
66
0,
2z
,e
Zn
verzamelen.

't Ndl.eenvoudig biigeloof);gall.ce

V.DALE geeftechterbijeenschrajelen

1in dezelfdebet.alsalg.Ndl.op.

KvlrEss

Biigeloovigheid, v., 1.

(abstr.),de geneigdheid tot bijgeloof :

8ontdesdvperdfï/ïozà,
s,ook volgensD.B.,

de - wcs dievczpt
:c/l6s is groot;2.mv.:

53.

- heden (concr.), de eene of andere
meening,die voortspruit uit bijgeloof:
hiiï.
sbangvoorgoeefen,apoken,tof
vfeeken86%,andere d
lïjg6lpt
lrfghe#es.b
t

Wraakbaar woordgebruik om een

ontleend w.te willen vermijden.

Alg.indeZnd.volkst.
Gall.aece8noires= wat tot vulling
dient(in een schilderstuk);
cenontde8aeoe88oire8.

Eenadjunct.
Ikhebgeld biime.

Hijheejthetpakbiizich.

IFcs#.
,259.

)

Hetschilderen van bloemen en bii-

V.DALI.
D.V.,398.- D.B.,5.
3.

wevk ofstojjage.
Ndl.bijhoorigheden= aanhoorigheden,
Datisbiizaak,of:datzijn biizaken. bijgebouwen,gebouwen behoorende bij
een hoofdgebouw.

Bijkans.

InZ.-N.isdeoorspronkelijkeuitspr. Bijlkann.

Ko
Ewlx.
In hetdialectvan Goudswaard (eiland

bewaard gebleven : bi)
'kan8J; in de
volkst. bekan8, èel-cAzd/, bekant (vgl.
Mnl.bicant).

Beierland) bekant (Lsoe., ScheveWeicluel,f,189).

Bijl*Hetbi
jl.Roxpov,24.
Onz.in veleZnd.dialecten.
Debijl,
Bijna.
Znd.uitspr.biina'(vgl.Mnl.5ï> ). Bi)
''na.
Bijs.Tusschendebiizen door.BoLs, Znd.volkst.(Brab.,Limb.en Ant- Bui,regenbui,regenvlaag.

l6.
-j
leertgclte biizen.

werpsche Kempen); KIIz. ( Bi
jse.
Tozzlpct
:fu: ltovvida, /'
!
w.
6na imp6tu8

Maavtnehebnien.

cërï: )), en ((Beysigh weder,cœlu-

Bijsachtié.'tIsbiinachtig.
Bijstem m en.Een voorstel bi)'-

etemmen.Voorl.Fr.-Fl.Li)
'
st,l0.

Bijten.Hijbeetzicltopdelippen.

Koaxsx.-- Boss.,Uit8pr.,70.
D.CLAss,l3.
'

ledfuoeupz,
);Vgl.sleiiersH%c7?.(1745): 'tIsbuiigweer.
AByze,noordewindt,störm,onweer.,

Germ.einem Antvagbeistimmen.

Meteen voorsteli'
ttntemmen,#6fmet

I#WI..
z
4.X.F.,12. AIOORTG.,15.

een v.e6n.
eziin.

AfgekeurdbijSENDEN,243;vgl.Fr. Hijbeetop ziinlippen.

aemordrele8lèvres.

Degewonezegsw.in dedagelijksche

!
omgangstaal.
' Kvlpsss, op
;
1

het w. biiten, geeft

echter op ((ook wederk.:zich - S t
kind beet zich op tfp tong ;zegsw. ziclb
Iop de lippen
moeite doen ozn zich
1
hgoed te houden, om niet t,e verraden
hoe m en gestemd is, zich met m oeite
1bedwingen

1 Vgl.V.DALS (zieltop d6tanden

ibijte'
n,zijne spijt,zijnewoede verkropPen)
),en (op zïjp'
elippen bijten,om zich
1tebeheerschen )).

Hijzou eencent(ofeen Aclwe'
?zeent,6en
It
aljke)in f'
?
,
786?'
zlbiiten.

Bijtreden.Eenmeeningbiitreden.
Een vereeniging b#'
treden.

Znd.volkst.(V.ElusEw,80).

Hij zou op een Jtt
zl?
J6?z cent doodbliiven.

V.DAT-E.
I

VooralinZ.-N.voorkomendgerm., geMe
teenmeeninginstemmen,'
JneenJj207Jfr
#
l.A.N.IJ.,l2.- MoonTg.,88,en
voelendeelen.
:(Bijtreden.Ditgerm.ismin of

einerA.
feïsvsgbeitreten.

Germ.einer Gesellschajtbeitreten.

Zich tztuzsluï/6,z bii,ftle/ret
/erttot.lid lmeer ingeburgerd in Vlaamsch België,

worden wlc'z een vereeniging.

nog niet in Holland en Zuid-Afrika )).

lznd.
V.oDA
Edege5edft
h
ans
j
r
d
enorbaels
p (I
i.
n
eut
i
tg.
wab
si
dt
i
te
vo
houd achterwege gebleven) en verklaart het ((tot iets treden,het eenz

Bijtrediné. Zijrekenen op haar

biitreding.

Bljvané.De grenzen van den bi)'-

Germ.Beitritt.

TocfreïAzg;instemmilèg.gt'ct
zkezfrïng.' AlooaTo.,88.

deelneming.

l

znd.volkst.(.
&ntw.);hetw.komt Dedp
z
t
zïf6Al'
d
tll
z
,
'
//
ce?
z(alsf
sén geheelbe-j MooaTg.,89.

vang van Ieperen,L.pE RAET,in F!. inbet.overeenmetFr.banlizne.--

d.d.6.A.,II,l12.

lzilnmetzekerezienswijze).

sehouwd).De grenzen van het etada- '

KIt.. (Bij-vangb,locu8coxcz
ue'
lz:;- gebied van Ieperen,of:van het grondcon#pïzfv,.Bij-vangh der stadt,terri. gebied der efcd Ieperen.
i
torw m,tfïwfrïclv-v.))

Inwoners van de stad en llaren bi)'-

rang,10.,ib-,II,113-1l4.

Bijvoeéelijk.
Bijvoeéselaaneenblad.
Bljvooéd.

Inwoners A'an de stad en de buiten-

wijken.
Nietnatevolgenschrijfwijze,daar Biivoeglsik (lees bijroecholnk).

ASL.-AB.,l4.- Boss.,Uitev.,54.

ze aanleiding geeft tot verkeerde uitspraak.

Gall.suppléntentti'
d
zx iournal.
Aangetrolen in het Znd.notariaat,
ter vertaffng van Fr.8abrogé fulevr.

Bijvoegsel(ojbijblad)ran een krant.
Toeziende 'tloogd.

I'V-l/gzd-,90.
BsLL.,5.
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Bijzen.De scherpe wind dieover

1 ALGEMEENxsoERlAxoscu

'

u

!

Znd.volkst.

Descherpewinddieoverdenonbe-

den onbesehutten weerd bii8de. VEa-

olaMERlczxgsx

Zie biis.

schutten waard woedde.

MANo., 74.

Bijzetten (zich). Zet '
tz bil'. Znd.volkst.

Lenen8leer,234.

Bijzonder.

1 Zitaan.

Tn Z.-N.wordtditw.indevolkst. Biizonder (lees biezondal'
, gemeen-

meestaluitgespr.bezonder.bij het le- zaam bizondorofsazongar).
zen gewoonlijk biizonder. De Mnl.
vorm was bisonder of benonder.

KOENEN.- Boss.,Uitapr.,l7.

KvlesRs:(spr.uit:ij= toonl.i:.
VolgensScl.
IAn,
p#;
,101,is hetbijnadruk bijzondnr,in gemeenzame uitspr.
bnzondnr(of bizondarj.
Velen spellen reeds bizondev in pl.van

Debiizonderstevan dezebergen zijn... Alg.in Z.-N.Dit gebruik is reeds
Borzs,46.
oud :zoo leestmen bi
j den Leidschen
Indien men mijeens het biizonderate mathematicus CHR. vAN Hlvrul, in
had verborgen. Vr. CovRTM., Ge- zijn NederduytncheSprcec/cossf(l626):
acltenk, 130.

bijzondev.
De roornaamnte van deze bergen VEnc., 149.
zijn...
Indien men mijeenshetvoornaamnte
had verborgen.

q H et gebruyc eener Tale, stelt de
byzonderste en krachtigste wet

Een biizondere.

Gall.'
t
m particulier.

Een particulier, een biizonder of D.V.,31.- D.B.,47.- V.G.,1,132.
privaat per8oon,een gewoon tof :een Zeer gebruikelijk is vooral het mv.
ambteloosj5vzr?:r.
biizondere pcrdoAzo?z(ScHR.,1,371).
In 't middelbaar onderwijs,en meer Gall. pl1.
t8 pczfïclllï/r6An,
ezàf, volgens In '
tmdb.onderwijs,en vooral,voor- Merk echtervolgend gebruik op :
biizonderin de lagere klassen.
D.B.,61.
namelijk of inzondevheid in dfalagere
De figuren in het gedeelte,dat ik
klassen.
meer in 't bijzondev in Gymnasium en
H.B.S.behandelde )).Dr.E.Ryclwosns,
Leerb.der N atuuvl.H iatorie,1,Voorbericht.
Inzonderheid ben ik veel verplicht
aan den hr.L.S.alhier en den Eerw.hr.
J. S. te V.,die zoo hulpvaardig waren

!

l

d
eGr.enLat.woorden,benevensde
onderwerpen, betrekking hebbende op

'

den R .-K . eeredienst, meer ïs '/ bz)'.
zonder na te gaan PI,vlM, I1''efpAz.:waardig dllerleï,Voorberieht.

Zelfsvonden wij:(Een tweede leger

)

vera
d
da
ie
nndtac
hhit
er
erp
ait
meaerrbi6jï/
zondd
,ot
md
al
ta
z
cs
heda
Ne
ee
rr
landsche troepen bevonden J. Bossclu , N e6vlan4'8 Heldendaden te land,
111,331.

Bijzonderheid. In bijzonder- D.B.,inzijn3deuitg.f1910),p.28,
heden treden.

Totin bijzonderhedenajdalen;zïch

SgHR.,1,49en 174,beweesechterdat

hielddezeuitdr.vroegervoorverdacht: over(#e)bijzonderheden uitlaten.

ook ïn biizonderheden,ï,zdltails of in

Fr.evvtrer tfl- les délfwzïls.

uitweidingen frH e?zgoed Ndl.is.

Bil.Klaaszatop zijnen kleinen pik- W atin Z.-N.metbetrekking tothet Klaaszatop zijn lagen driestal,met Di8t.,153.- Alg.Ndl.bil,v.,vaneen
kelstoel, met zijnen blauw lijnwaden menschelijk lichaam bil genoemd zijn blauwlinnen schortoverzijn ma- mensch = een derbeidevleezigedeelen
schortop zijnemagere bçllen.
wordt,is:hetvleezige bovenbeen,het geredijen.
van hetachterste (Fr.fes8ej:e6n kind
Hij ontving een lanssteek langs zijn bovengedeelte van het been tusschen
OP Ofroord6billen :6'
4
/601;wi6zù'
?lbillen
èïî.SlMoNs,21.

de heup en deknie,d.i. wat in hetalg.
N dl.den naam draagt van diq
., v
.(Fr.j

cui88e4,

brandt,mo6t(): d6 blaren zitten.

Van een dier gesproken,heeft bil

1'
1

in het alg.Ndl. dezelfde bet. als die
welke m en er in Z.-N.aan hecht,n1.

j

achterdeel, achterbout (Fr. cuis8et

I
i

:6.n,nt'u,k 'plec.
gc/tnit de bil t'tzz
lz 66a z'
ttnd

noemtmen bilstuk ;kikkerbilleties.

W ijbemerken eerst dat er tussehen Naar Fr. bille;in den schrijfvorm
W ijmerken eerstop datertusschen
de twee gewone schenen eene derde bilhebben wij te doen met de Bra- de twee gewone railseen getande tusijzeren getande staafloopt,die aan de bantsche i= korte heldere ie.
schenrailloopt,die aan de eiken bieu

eiken billen of balken sovig vastgehecht is.BoLs, 40.

Zie biel.

of dwarsliggers stevig vastgem aakt is.

Terwijl hij de zware bils verdroeg.

ClzwEs,Sich.N ot'.,113.

Biljardprijskamp met zes billen.

NaarFr.bille= biljartbal.

Bi
,l
jartwedstrijd metzes ballen.

Bilan.D6n bilan opmaken.

Fr.bilan (handelsterm).

D e hclc- op'maken.

H et opm aken van hetbilan derm aat-

schappij.Ssgsss,134.
Billard.Prijskamp op den èïllcrd.

Fr. w., in Z.-N. alg.gebruikel.
jk,
uitspr. bi%Ejtzcr/, bij sommigen zelfs
hïelr/ccr.

Billem an.Uitgenolnendevoorden zinsnede uiteen bekendmaking uit
kweekongeschiktezoogenaamdew ards- den tijd derDuitschebezetting,diein
billen Lbillemans,plef,
ser.
: enz.).
D.luidde mit;ux
m ahmedeezuvzvrAf

Biliart',o.- Aïljcrfwedstri
jd.

KOENEN. B0sS., Uit8pr., 70.
Biliarten = billart spelen ; biliardeeren
= den biljartbaltweemaalraken ofde
tweeballen tegelijk raken.

Paardebil. v.

'ungeeigneten eogenannten Doppellender.
en in 'tFr.:a l'eœception gcanèle.s ïzn,propres 4 l'élevage ddxopzzzzee .culs-deponlain )). M et billeman of dobbelbil

wordt in de Znd.volkst.(Kempen)
bedoeld : een kalf met zeer dikke billen.

Billijk.Indienwinkelisallesbl
't-

Wk.
Ietsbilliikverkoopen.

Germ.allenf.
#billig,etloasbilligtler-

kt
w/6p.

In dien winkelisallesgoedkoop.
Iets goakoop verkoopen.

N8erlJ4#1,Sept.1904,p.l2l;Oct.

1904,p.131;'
Tan.1905,p.l2.- IPd!.
A.N.V.,l2.--MOORTC.,89.

Billioen-Bitterheid.
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xdlbillijk= rechtmatig,rechtvaar.

1

djg.

4

1

zuiverNdl.isook billijkep'
rïj,
s(Ku1PERs,V.DALE,GALLASe.a.)= matige

Billioen.

I
C
1
l

prijs,een prijs die gerechtvaardigd is,
hetzij door de gewone prijzen van de
betrokken handelswaar, hetzij door de

I
1
I

fabricagekosten van die waar.
Y.D ALS,op hetw.tamelil@k :((billi@
zk :

In Z.-N.bedoeltmen hiermede over

't alg.,naar Fr.billion :duizendm aal somm en ook tmilliard.

lm illioen.

een millioen.

KOENEN :t(B illioen / (rzlill
ioen
nan den f'
tleed6s va'
ng oj1012;in Frankr'
il
.
k 6'
n 21mevika :1000 milïioen ojz4flsardj.
Een g6lltl
ntft
sA?
,boek is zelfs rui
m zoo
gebruikelijk a1s 6en ingebonden boek

1
l
1

Binden.Een boek binden.
..

Joos,56.schreeften onrechtevoor:
Zegniet:Dedrukkerbindteen boek,

l

Een boek binden ofinbinden.

m aar bindt...ïn.))

Binnen.Kom binnen achtofveertien dagen terug.

datï.
seen tamel
iikeprïja9.
Alg. Ndl. billioen = l millioen X

Duizend millioen ;vooralvan geld-

o.-en.(1l-lj).,
)

de gewone verkorting is geb.= gebon1den,tegenover ing.= ingenaaid.

In de Znd. volkst. gebruikt men

Kom o'
ver acht of veertien dagen

D.B.
,90.

binnen metbetrekkingtotde toekom st, tex g.

voorovev= na verloop van ;binnen de
ter aanduiding van een gegeven tijdruimte,hetzijin detoekomst.hetzijin
't verleden, voor binnen = vöör een
tijdsverloop van :en over metbetrek-

KVIPERS,op hetw.binnen :ftteraan-

duiding van een tijdelijke betrekking :
- eeny'
cc'
r,voorheteindevan eenjaar;
- dien,fïjd,gedurende dien tijd,voordatdie tijq voorbijis)
?.
V.DMzS.op hetzelfdew. :
(inminder
1
ijd dan : dien aj8tand heb ik èlnnen
,t

king tothetverleden,in pl.v.voor=

zoolanggeleden.

I't'zu'
rgeloopen),en overnietmeer
'tijd dan gemoetbinnen driedagen èetalnn )).

t GAIU
l
TUAS,op hetw.dan8:(
4(tiJ
'd)In.
Binnen, over. q'
uinze iourn Over
14 dagen.- lea l0jourst
fela prlyepze;
Binnen 10 dagep na dezen (brief)t,en
op hetw.8ous q(tiJ
'd)Binnen.--- peu :
.

Rozeken, die alleen was binnen de
tent.V.Lool,74.

Binnenbreken . Er zijn dieven

bénnengebroken.

Ongewoon gebruik van binnen a1s
vz.,in de plaatsvan ïx.

Znd.volkst.

Binnenkort. .- 48 heures Binnen de
48 uur.>

Rozeken,die alleen was (@
)ïnnc'
n,
)in
de Dnt.

t
1 lnbreken.Erzijndieveningebroken.

DALI;.- Alg.Ndl.binnenbraak.

j
i
1
1
i

v.= (bljdiefetal)hetverbreken m huis
van sloten,openbrekenva'
n kasten enz.;
inbraak,v.= hetinbreken (ineen huis

l
I
'
l
Binnendoen. Den oogst,hethooi Znd.volkst.
l Den oogst,hethooibinnenltalen.ïp,i
do
e
l.
!
b4.6,1
jltalen, binnenbrengen.
Binnenhuis. Als ik me nu maar Verkeerde uitlating van de verbin-l
j Als ik me nu maar eens liet zien
eenstezien bood,binnenl
tuia.V.Lool, dings-e, overblijfsel van een ouden I
lbinnensltuisofin Avïy.
52,
genitief.in ditbijw.
!
'

methet doelom te stelen enz.),b.v.
dielstalm6tinbraak.
zie ook op hetw. doen.
pist-, 141..
-- o.B.,5g.

Zoo ook binnennkamers,èïrtgzc?z,
sltzndd,
binnensmonds en b'
aitep8hnis, b'
zïfeAzsl
ands. doch binnendiiks, b'
innen- en
buitengaats, à
l'
fzznt
r?
zl,
sl/ïjdt
s, bk4ïfez?
,(,
:)dilk8;vgl.heellnjhuids.
Bin,
nenhuis, of binnenl
kuisie, znw.
huiseli
jk tafereel,interieur (in stz
hilderkunsten Jetterkunde).

Binst.De nauwe kerk- en molen- Prov. (0.- en W .-Vl.),door eenige De smalle kerk- en molenpaadjes,
wegeltjes,die bina den dagvollommer Znd.schri
jvers ook in de schri
jft.ge- diebijdag,overdag,g6dvreadeofopden
zijn.Sa zvvsLs,in Fl.d.d.e.A.,1,35. bezigd ; in den laatsten tijd,vooral dag,de.
:daagavollommerzijn.
Binstdeweek.Vr.Covurrv,,G-chenk, xdert den wereldoorlog, is het gebr.
102.
van dit w. zeer toegenomen, zoowel

VERC.,150.

In ofgedurende de week.

Binnteen hevigebeschieting.SIMoNs, in de spreek- als in de schrijft. van

Bijofgedurendeeen hevigebeschie-

Binstzedebifstekkenaten.1D.,60-61. nietvoorkomt.

Terwijlze de biefstukken aten.

Binstdath%'zijn glas bier bestelde.

Terudilhijzijn glasbierbestelde. 1
,

60.

Vlam ingen in wier dialect het zelfs ting.

Bin8tzeschouderaanschoudervoortliepen.V .Lool,40.

Terwil'
lze...voortliept
ln.

1

t

Sevzxs,22.

Bisschop.

Bitter. Dejongenshebbenzich het

aangezichtm etachouwbitterbestreken.

Een pakske bitter ofbitterelnj.

Znd.uitspr.:bieslkop,in de volkst. Bis'schop (leesi= kortedoffeialsin
zelfsblxlu 'kop.
'd,en clt= scherpeg,somsook k).
J

Prov.voor :fljne koolstofdie zich

uitden rookafzet;t(inZ.-N.wordtdat

hier bitter,daar griem.elders nog zoet
genoemd ).
Prov.(Brab.)voor:geroosteendaar-

Roet,8choorsteenroet,o.

SCHARP;,95..
-.Boss.,Uitsgr..53.

Di8t.,156.- Alg.Ndl.bitter,o.=

aftrekselofextract vao bittereltruiden

of schillen. inzonderheid jenever of
brandewijn daarmede vermengd.
Een pakjesuikeriiofcichovei.

na gemalen cichoreiwortels.

Bitterpee.
Kome en bitterpeeén.

Znd.volkst.:15alsnaam voor een
plant (in en om Diest heet men ze
bitterw otj;

Cicltorei.
Komeen 8uikerij(ofeichoreij.

Diat.,156.- V.DALE.- PAQUE.HlrxELs.

20 voor den gebranden en gemalen

wortelervan.
Bi
t
t
e
rhe
i
d.
He
t
he
r
t
vo
1
b
i
t
t
e
r
Vertaling van Fr.amertume8 in
heden.
't Ndl.volstaat het enkelv.
Blaam .Spijthebbenoverdenblaam,
dien men heeft opgeloopen.

M .in Z.-N.,naarFr.le blâme.

Hethartvo1bitterlteidBlaam,r.

j
j
D.V.,398. Ndl. bittevheden =
Ismaadredenen, scheldwoorden.

77
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Blaas.Blazen in dehanden krijgen.

Znd.volkst.(Antw.),voor : blaas-

Blaren in de handen kri
jgen.

Di8t.,157.- Een bloedblaar ontstaat

achtige opzwelling der opperhuid.

door knellen ofstooten ;een brandblaar,
door branden.

!

Alg.Ndl.is blaasie= kleineblaarop

l

de huid,meestaleen gevolg van uitslag

(blaasjesuitslag).
Blaaskeamaken.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

Zeepbellen,b6llen blazen.

bobbels die m en bekom t doorm et een

aarden pijp in zeepwaterte blazen.
Znd.volkst.(Brab.),vooreen soort Een piepballonnetiekoopen.
van kinderfluitje dateen piepend ge- j

Een bl
aankekoopen.

Ditw.komtnl.voor bijBavssz,l4.

luid voortbrengt door m iddelvan een

ballonnetje dat eraan vastzit en dat
opgeblazen wordt, waarna m en er de
lucht uit laat ontsnappen.

Iem.bl
azen voorlantarenn verkoopen.

Fr.jaireaccroireç'
àf:de8'
p6t
st
sïe.
s8ont
des lanternea.

Blaasbalk.

Iem.knollen voor c#ro6s6x verkoo-

'
Fcnd.,194.

pen.

De gewone vorm,ni
et alleen in de

Blaa8balg.

Balg = afgestrooptedierenhuid.lede.

Znd.,doch ook welin de Nnd.volkst.

ren zak.

Blad.Geen bladerken ritselt,boven j
Verkleinvorm naarde Znd.volkst.,I
Geenblaadieritselt...
' blaarke of blaaike.
1

ons hoofd. BoLs,100.

E

Op een anderbladiepapier...SEosRs,

Op een ander blaadieofvelletiepa-

77.

zijn blad ï.
:nietverbrand ofberrozen, Znd. volkst., voor hij kan goed
ook :ltiiisop zï/4 blad nietgevallen. praten ;in Z.-N.gebruiktmen alg.blad

Per...

Hijï.
:(erg)rad van tong.

V.DALE.

in flg.zin voor tong.

Blaletuvr. 's Morgens ruk ik
Znd. volkst. (Antw., Brab.), ook
Vennterluik,o.,Lvenaerjblind,o.,of V.DAI,
E :(Blajjetuur,v.(...turen),
eene blajjetuuropen.BoLs,l7.
plajletlmr,Ontstaan uit Fr.plate de- blinde,v.,sl
agvenster,o.
(gew.) vensterluik, vensterblind, dat
vanture;ook een Nnd. prov. (Roernaarbinnen opengaat.)
mond).
Alg.Ni. rolblindlej of volluik= Fr.
l

Blak.In hetbl
ak velcl.

i

Znd.volkst.;KIIz.:(Black,vlack,

De velden en hellingen daartusschen œqaus, plc?z'
tt.
g ; œquor, pîcnïfïe.g 9;

T*l6tMoève.
VITS,373.

In het open ofrlakkeveld.
De velden en hellingen daartusschen

zijn blak.S'
ryœvvsrzs,in Fl.d.d.e.#., M eiiers W'dch. Blak, vlak,gladt, zijn vlak ofejjen.
' d r ruighte n.
I#6.
!z0n e
Hetwatervan den Demerwasin den I
...en zelfsdevelden tegen Averbode
l
voortijd eens zoo hoog geklommen dst
blank t
e M en of gel
teeloverdlgooG maheel het broek was ondergeschoe n, en
zelfs de velden tegen Averbode blak
lagen.CLAss,Soh.Nov.,200.

r6?l.

Een blak,v.

Prov. (Dieste.o.)voor:een visch,

Een ble'
iofbliek,v.

abramis blicca.

Blank.De BlankeDame.

Verkeerde vertal.v. Fr. L@ Dame

De Gïffe Dame.

Blanehe, titel van een opera door
BolycLolElT.

Blauw voet.

De oude Vl.strijd-en herkenningqkreet Vliegt de Blauwvoet? Storm op

D.i.een damein 'twit(gekleed).
Een blank6dam e = d.van 'tblanke
ras.

Noordnche atormvogel.

zee !raakte in Z.-N.algemeen bekend
door Cowsclswcs's historischen roman De K erel8 'pl'
?z Vlaay eren. De

Lat. (wetenschappelijke benaming)
v ocellariaglaciali8ofjulmaru8glccïciïe,
Hgd.der fïedfvrpztmgeî,Eng.the 8tovmy
petral,Fr.16 pétrel glacial.

lschrijver verklaarde daarin ten on-

lr
se
ta
ch
at
new
do
at
rdo
ende
dr
ebz
la
ee
uawrv
en
oe
dtmwaa
oesrtmvee
rde
I

j
i

,

thij eig. den nischarend bedoelde; bij
RIJ/MA,211,wordt daarvoor,ook bij

I

vergissing, de ralk opgegeven,en nog
hebben velen hier te lande het mis met
te meenen dat het een meeuw is.

Blazen.Ik blaaade.

' Dialectische vorm (Dieste.o.)voor
I

'

Ik bliea.

jden onv.verl.t.
Bleeten. W i
jhoorden hetbeest(al.

Ongewone schrijfwijze voor bleten,

een geit) zoohertverscheurend bleeten. vorm uit het Mn1.,thansnog voorkoVERMAND., 75.

Blaten,ook blaren,bleren,llerren.

Znd.volgens V.DALE ;Mnl. blein

.
&l
car,bloedblaar.v.

of blêgen.

i Degewonevorm in deZnd.volkst.;

Blijk.Ikdankuvoordienblijkvan

toegenegenheid.

Zij liepen over des nattea bliik.

M.in deZnd.volkst.
De gewone vorm,m., in de Znd.

volkst. (Antw., Brab., doch niet in
O.-en W .-V1.),in de bet.van :bleek.

KvlrEas en GALLAS geven echter
è!6ïT&in deze bet.alsalg.Ndl.op,ook in

Boomen blikken,olfdchorscp,.

Meiier8 Ifrdc:. (1745)
Blekken,
blikken,den bastafstroopen ).

Pall.,4.

blaasde)(alsdial.vorm).
V.DALE.

m ende in de Znd.volkst.

Blein.

Blekken.Boomen blekken.

J.J.CREMER,'tHart op d6 I'él'
utr,

Overbetuwsche vertelling : ( Wouter

Ik dank uvoordatblijk van toege-

negenheid.

debet.van puiatie.
Vgl. blekken = eikenhout schillen
om den bast in de leerlooierijen te gebruiken (V.DALE).

D.B., 52. - ALL.-AB., 136. -

VEREST, 33.

Zijliepen over d:nattebleek (v.).

veld,grasveld.

Blijken. Dewasch ligtte bliiken, Znd.volkst.

bliiktegoed,heeftgenoeg gebliikt.
Blil
*ven. Er bl66f hem nog een
dochter.

Erbl
iijtmenog veelte doen.

De wasch ligt te bleeken, èleekfe

goed,heeftgenoeg gebleekt.
Gebruik van bliiveïtvooroverbliinen. Erblee!hem nogeen dochteror6r.

wellicht vaak een navolging van Fr.

Dïaf.,108.- D.V.,31.- D.B.,5.V.G.,1,132.

reater,dataan bliivenenaano'
verbliinen Er bliijtme nog veel * doen over, Alïjpex isin zuiverNdl.ook we1gebeide beantwoordt :ilI'
W vestaituae mijrea nogveel* doen,of:ikàeènog bruikelijk in de bet. van o'
verbliiven ;
Flle.Vooralhet tweede voorb.is eeh- veeltedoen,ikmoetnog veeldoen.
ter nietalseengall.aftekeuren.

KUIPERS geeft daarvan de volgende
voorb.:(vier pcp dez6v6n blv/fdrie;
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van ziin kapitaalishc'
?n,niets g6@
)f6'
p8n .
watbliijthem p,
v nogf6doen?)
Zie ook kantoorliggend en poatliggend.

Blijvend bureel.
Blijvendepo8t.

Letterlijke vertalingen van Fr. è'
tzret
w restant,poste restante in de Znd.
schrijftaal.

B lik.Den blik op ietsworpen.

BijSSNDEN,90-91,ten onrechteaf- Een blik op ietswerpenof8laan,den KvlrlRs en V.DAI,
E geven de begekeurd en aldaarverbeterd den blik blik,zijn blikken op iets'
vestigok,het doelde uitdrukking op.
op ietsre8tigen ;blijkbaarhield hijhet oog,deoogen op ietsvichten.
vooreen gall.,ieterzzn regard .
:'
?
zrqc.

Blikw orm .

Prov.:naam vooreen insect,lampy-

Bureau restant.
Ponterestante.

Glimworm.

Dï,
sf.,157.

vi8, dat heelwat dialectische namen

Blinkworm,vroeger in

N.-N.gebruikelijk,is thans verouderd

heeft,o.a.rinkmade te Aalst en liclttm aaike te Diest.

Blink ,m.

Alg.in Z.-N.;ook een Nnd.prov.
(KoENEx).

Sehoennmeer,o.

Blinkdoosue).Boss..Handl.,76.

Znd.volkst.

Schoensmeerdoosliej.

Blinken. Knol had zijn nieuwe

Alg.in Z.-N.voor:doenblinken ;ook

Schoenen poetsen.

schoenen geblonken.SlMows,6l.

Blocus,m.

Kvlesss.- V.DALS.

KcllœRs.- V.DALE.

een Nnd.prov.

Fr.w.voor:insluiting eenerhaven.

Blokkade,v.

Bloed. Zinh kwaad bloed maken Alg.in de Znd.volkst.(DE Cocx, Zïch boon maken (op69'iets),zicltez'
- STOETT,n.163/219.- Alg.Ndl.dat
(:
'
s iets) Maak '
?
zgeen kwaad bloe
'd.F!. Volk8gel
ooj,II,20); vgl.Fr.8e jaire geren ofzïch storen (ccs iets).
z6tkwaad bloed,of'
1zefgeen goH bloa
Vevt.,297.

d'
a pztzvrcï.
g 8ang, en D .sich à)J,:6,9Blut

= hetgeeftverbittering,wekthaatop ;

'
tIsdelestemaal,datikmedaarkwâ machen.
mijn bloed kookte= ik werd driftig.
bloedin ntaa,
k!V.BEERs,1,191.
ik wasvreeselijk boos.
Men heeftverzetop hetijs.En m6n Gebrui
keli
jk in W .-VI.en in Fr.-Vl.
Het ijsvermaak- verzet de zinnen
maa.
ktgoed bloed.T*MB.,52.
On a'tzzzlvd:s'
urla glaee.Eton 8ejaitde (montertojvroolijktonsop);men#6e/f
bon dlsg.

Bloedbevlekt. Het bloedbevlekte Samenstelling naar D. blutbeFeckt
eleuteltje.
= Ndl.m6tbloed bevlekt;bijKosxsx
Bloedbevlekte kleeren.

zonder aanm erking opgegeven.

Bloedopdrané.VIRMAND.,257.

Znd.volkst.

Bloei. Deboomen staanwitvan de

Dialectisch woordgebruik (W .-VI.).

bloeien.TAMB.,50.

er 7zref,pleizier oree.

$

Het bebloedesleuteltjt).
Bebloede of bloederige kleeren.

Bloedaandrang.
Deboomenzijn witvan den bloesem,

van de bloeseme ofvan hetbloei86l.

Bloeiketn). Ik hebvierkinderen, Znd. verkleinvorm van bloed, m. Ik hebvierkinderen,armebloedie8.

arme bloeikens.AveTolt,318.

Bloem .Iem.een blo6m6kegeven.
De qinebloem desgezelschaps.
B loem en.Deappelboom begintte

= beklagenswaardig mensch.

Znd.volkst.voor:prijzen,een complimentjemaken.
Gall.la #p,
6Feurd6la docïéfd.

Zieook doorngekroond.

Iem.éen pluimpjegeven.

Alg.Ndl.de boomen etaan ïs bloei =

volbloesem .

RIJPMA,221 ((Zeerprotfvcfï6/ishet

verkleiningsachtervoegsel:-ie(-pj6,-tl
'
ej.
NlfF oduntiej:-ke(welin '
tVlaamschl.y
STOETT,n.1016/1576.

Debloem,dekeurofhetpuikvan het

Di8t.,90. D.B.,44.

Znd.volkst.

De appelboom begintte bloeien.

V.DALE.

Overbodigeinlasschingvandenmeer-

Bloemkrans.

VlTs,369.

...een heelblok (0.)otl
dewerkmans-

ALL.-AB.,136.

bloemen.

Bloem enkrans.

voudsuitgang -6?z,a,
l is het een krans
van bloemoa germ .Blumenkranz.

Blok. Het jaar na zijn huwelijk

M .in de Znd.volkst.

kochtVan Genechten ip de Breedestraat
eenen :.6616. blok oude werkm answoningen.SsGsRs,203.

Ik gafwe1vijftig gulden om van dien
blokaan 'tbeen aftezijn.SlMoNs,56.
'tLeervan mijn blokken.VESMAND.,
66.

Blokjesdans.

woningen.

om vandatblok aanhetbeen verlostte wezen.
Zlld.volkst.,voor:houtenschoeisel; Hetleervan mijn klontpen.

KUII
M RS.- V.DALE.

ook een Nnd.prov.

GewoonZnd.gebruik.

Klompjesdans.boerenklompendans.

Blokken. Als het dooit,blokt de Znd.volkst.(Antw.),voor zich tot Bij dooiweer balt de sneeuw, of
sneeuw (aan deklonen).
een klomp onder aan het schoeisel klamptdesneeuw aan deklompen.
vastheehten.

B lont.Een blontejongen.
Blul.

Znd.volkst. reedsin hetMnl.blont.
Eng.schrijfvorm.

Blond.Een blondejongen.
Bluj.

Bluisteren of blaa8teren.Deverf

Znd.volkst.,voor blaren,blazen

Bladderen.De verfisgebladderd.

is gebluiaterd.

LoMB.
,- /25.

vormen ; KIL.: qBluysteren, adurere,
retorrere.))

Bobbel,v.

Znd.volkst.(in de omstr.v.Diest
boebelj,voor:soort vanflesch om op

VeldFeselt,omtuinde zc/
c#-ch.

v.DALE.

m arsch m ede te nemen.

Bobbes.

Znd.volkst.(Brussel),voor:dikper-

Bobberd,bobber,(Nkkerd,dikzak.

soon.

Bobijn,v.Een bobiintiegaren.

Alg.inZ.-N.,naarFr.bobine.

Klo8,garenklo8.v.Eenklon'
egaren.

Kczrsss.- V.DALE.

Alg.Ndl.bobijn (weversterm)= ga.
renklos grooter dan de spinklo8nen en

spoelpiipen.
Bodderen. W anthetisreedsmeer

Znd.volkst.

beurd dat de twee (gemeentelraadsleden zoolang op foj tegen)de deur

dan eens gebeurd dat de twee m ambers
van 't konsèlzoolang tegen de deurbleven bodderen totm en hun ten slotte we1
m oestopendoen.CLAss,Siclt.Nor.,207.

Bodeéa.

W anthet is reeds meer dan eens gebleven è6vke01...

M . inZ.-N.;uitspraak boldagcc.

Bodega (leesboodeelgaaj,pv.

Kvll>y
cRs.- KoExsx.

Bodem -Boem eltrein.
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Bodem .Zijnverwachtingen werdnn Foutievecoltstructie:bijhetgebruik Aan zijn verwachtingen werdd6bo- DEx HERTOG.Jf.T.,l47:Aanhangsel,
d6n bodem ingeslagen.
vandenlijdendenvorm wordtinzulk dem ingeslagen,of:zijnverwachtingen nrs.len3.
geval vaak het onderwerp voor een werden nietvervuld.

In het gegeven geval vloeit de ver-

li
jdend voorwerp aangezien.

gissingvoortuithetfeitdatdegewone
uitdr. is iet8 den bodem ïatsîccw. Nu

wordtdikwijlsuit,hetoogverloren,dat
dezin :datofdieomstandigheid (onderwerp)sloeg zijn '
verwachtfwtgezz(deelnemend voorw.) den, bodem (lijdend
voomv.)in,in den lijdenden vorm moet
worden :daardoor ofdoordie omntandig.

Dezetheorieën staan op wsnkelbaren

lteid werd aan zijn verwachtingen de
bodem (onderw.)ingeslagen.
Deze theorieën steunen op losse,op MooRTg.,89-90.- Zieook bodemloon.

Gebruik v/h w.bodem alsgerm.,d.i.

bodem .

in de veelruimere bet.van D .Boden.

onvaste gronden, hebben geen vasten
gvondnlag,hangen in de lucht.
Volgens Mooserg.,207,eig.een germ .,
De vaderlandsche gvond.

De vaderlandscbe bodem.

Bodem isreedslang in deze bet.ge-

(naar D.Boden,der Boden t
fea Vater-

bruikelijk :

'landea,doch een germ .dat qweinig of

AoR. HAVSRMANS, K ovt Begriip, en

geen aanstoot meer (geeft)in den zin
van Fr.territoire,Ndl. grond, grond-

gebied ).

Berield, '
ncs de Hi8torie '
t
,cs Brabant
(Leyden,l652),p.38 :f
(welcken Raedt

1

)sedertdien tijd,vermitsden gestadigen

l

oorlog op den Brabantschen bodem , in
's Gravenhage geresideert heeft.))
V.DALE,op het w. bodem ((grondgebied :op wrcezzètycgz,op raderlandechen
fbodom ),

l
l

Op d6n bodem dergeschiedenis.

(

1 Verwerpelijk germ.,aujd:m Boden
fder Jeechïchfe,volgensMoosrg.,89-90.

.

t Kvlrsss,ophetw.bodem:((opvader-

Op h'
etgebied dergesehiedenis.

land8cl
ten, op vreemden
zijn ; ook
overdr.:op den dergyt
:chïct8eaïd,vgl.

;

reld,terrein )).

Op den bodem desrccAfs.
Germ.a'
ujdem Bodende8Aechfg.
Bodem loos.Bodemloozetheorieën.' Germ.bodenlos.
l
.
g
Boef. Op den (1
t,ï!des)blelantwoor- !

den.

Boek.Ikhebineenen boek vanNelle
gelezen...AccToa,102.

Op ê'
vrïdïech 8tandgant.
! AloosTg.,89-90.
Theorieëndieallen gzoz
ndslog mosen, Gr-Wdb.- Ktapsss.- MooR'
Tg.,90.
1ofongeriimdetheorieën.
Ndl. bodemloos
zonder bodem
)
(grondvlak), b.v.een bodemlooze fos;
1
zeerdiep,b.v.e6n bodemloozeafgrond.
l
Znd.volkst.
i Op den boj,op den wilden boj.'
Js h'
et ! SzosTT,n.181/241en 543/801.
hovtderd,ïn h'etwilde,in d6n èKsd6,op j
goed geluà ajantwoorden.
In de Znd.volkst.-.,evenalsin de Boek,o.:in een boek,in hetoudte) AI.L.-AB.,136. D.B.,52.- Gr.

oudere taal:Mnl.boec,o.en m .;ook perkamenten boek.

I#W6.1111,93.- KclpERs.

ToenisPallieteraan'tlezengegaanin vaak in de schrl
jft.opzettelijk m.,uit
d6n oudes perkamenten boek.Pall..2l. tendenz,bijparticularisten.

Eenboeknangeschiedenis;

jgéoGga
ll.'
unfr
cïfld'
histoire,monNtl
rede
ravhie,'
t
zp,livred6 botanique.

Een boek orergeschiedenis (d.i. D.V.,483.- D.B.,71.- AT,
L.-AB.,

handelende overdegeschied.),een ge- 67.
schiedenisboek ;

mi
jn boek van lcrérïjk.
qkundc.

Everaart haalde,uit den binnenzak,

nan wijsheid en schoonheid ),dat we

Everhardhaaldeeenboekoverplant- aantroffen in een adv. in Neevlandia,

eenboek ':
ankruidkunde.TsIRL.-ST1Jxs, j

II,57.

Een ander geval is b.v.:((Boeken

mijn aavdqikaknndeboek.
ltundeuit zijn binnenzak.

)

Een boek van deofderbibliotheek. l
I Volgens ALL.-AB., 67,ishierin het

Nov.1913.

Zie ook handboeken leerboek.

Een boek uitdebibliotheek.

Uitiswerkelijk hetgepastevz.,wan-

gebr. van het vz. vqn verkeerd, het
gebr.van den genitiefqnog ergerfoutl),

neer er mede bedoeld wordt, dat llet
boek 'uit de bibliotheek, d. i. uit een

r(dubbelfoutief);a1sgall..vx lirrede

begrensderuimte genomen is.W ilmen

pla èïhtïofApçvc, te beschouwen, ook
@

echter te kennen geven dat het boek ltet

volgens D.B.,69 en 84.

i
1

eigendom is van de bibl.,met terzijde-

-

latingvan hetbegrip dathetboek daaral
dan niet aanwezig is,dan is het vz.'
van

I
I

ofdegenitiefsbepalingtegebruiken,b.v.

j
I

isdatboekz
Jlyl.
?
u0/rcx debibliotheek?de

r
?
Hoeliggen (ofzittenjdebveken?
Een boek kaarten.

znd.volkst.

b
oeken #t
,z.bibuotiteek jy
o?
k,
(yoa uit den
brand niet gered worden.

f

! Hoestaan dezaken'
?

Gr.lI?
rdI
)..1111,105.- V.DALE.

Znd.volgens Gr.I1'#i).,1111,106,en
Een spelkaarten.
&-.Dars.
.

K UIPERSgeefteen boek kaarten zonder opmerking op.vgl.alg.Ndl.een boek

l
I

papiep= 24velîn elkaargeslagen.

Hoeveelkaarten zijnernog in,den (spe
Zn
d.volkst.,voor:destokkaarten 1 Hoeveelkaartenliggenerop.
:*à?
boek?
elkaarten,die na het geven over- 1
Boekshariné.

1blijven).
In deZnd.volkst.boeknhe'
riug,vaV

Gr.I'
1r#&.,1111.106.- V.DALE.

Bokking,m.

Gr.IISdI?.

verbasterd tot boekseœinq, te Brussel

lzelfs tot boesterin,
k;K1T,. (
'Bocksharinck,halezinjumata )).

l

Boekstaven Met woord en daad De schrijver hiervan gebruikte op Met woord en daad zijn bewering M-.
Eszi
cRA, 233 en 234. Een feit
zi
jn bewering boekntaven.
denkiank afeen f
(dik )woord w>arvan 8taren (of bereetigenj.
ll
/elr
gfcrekz= hette boek stellen en zoo
t
hi
j debeteekenis nietl
cende.
aan de vergetelheid ontrukken.
l
Boelie,m.
Znd.volkst.,naar Fr.bouilli.
x
s'otr
pz,lecacx,kookrleench.
I Ook in x .-x. is echter vaak ge-

j

jb
ru
ikS.
el,ijHa%
k b'to
u.i,ll
'
i
rl
a.p.
en21o).
F. J'
r.
r.
o.
dl
1,
904,
.(

Boêm .Lepels vertinnen en boêmen Niet na te volgen samentrekking Bodem (ook welsamengetrokken tot
in depotten steken.szMows,64.
van hetw.bodem,waarvoormen in de boomt,mv.bodem8 (boom8,boomenj :
znd.volkst. boiem (Diest,Antw-)en bodemsofboomenin depottenzettenboeém hoort.

Boem eltrein ,of bommel
trein.

Naar D.Bummelzuq.Volgens F4l.
z @N .v., 13, een germ ., waarvoor al-

daar wordt aangeprezen :sukkeltrein.

treuzeltrein.

Btoptrein,loctzt
zlfreïAz.

GALLAS :(Locaaltrein m.:Train vicinal; de banlieue m . )), en op vr.

omnibus:(Train- :Stoptrein,(fam.)

boem eltrein.,,

z

Boer-Bom be.
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i
!

l
f
1

1
l
f

t
'
i
1
'

OPMERKINGEN
Boem eltrein en bommeltrein kom en

tookzonderaanmeruingvoorbijKvz!
zaycltsenv.DAI-S.( zezijntrouwens,
jevenalshetverkorte bommel,doorhet

I

!#ebruik gewettigd )).MooRTG.,208.
1

iBoer.Giizoudte64boerzï/nwii8lteid' Znd.gezegdeomiem.afteschepenj
l Zoovraagtpzc?z(letboevof((
@c)boe-t V.DALE.- STOETT,n.-/238.
aD
nra
egB
eno
,
.
ersvanTransvaal
dieMee
alrtvo
en
ieuvor
wsg
er
ignavr
aalg
tng
. vanhet Ir6nDedeBo
/
czf
/a
j
. Transvaal.
j Ofschoon K vlrEns en V. DALE,
uds
mi
in
vo
gi
ez
r
ef
na
van
j
.

Eng.ofx-anhetFr.,aftekeurenvol-1

!5de uitg.,daarnaast ook den meer-

gens het Gr. 1F(fè.,1111, 159 ;zie ook !
Dlàt., 101,en W and.,190.
i

Boerenstiel.

Alg.inZ.-N.

Boetelnan.

Prov.(Dieste.0.).
In Z.-N.de gewone naam van een
Een Bohemer.Titel van een gedicht rondzwervend volk dat,naarmen nog

1 Boerenbedrijj,ltl?zt
fd
?ok
zk
z,
l?yt
drïy'
/.

j Gr.IFt8&.-- KtTlplas.

I Boeman,bietebauu'.

j
- zieookstiel.
'

Bohem er.Een troep Bohemera.
van 0.K .I)E LAEY.

vaak meent,uitBohemeafkomstig z6u

voudsvorm op -s hebben vermeld, is
dit gebr.niet aan te bevelen.

Een troep Zigeuners ofHeiden8.

Bohemer isin deze bet.in N.-N.wei-

nig gebruikelijk,meestal alleen in die
tvan bewoner van Boheme, ook CzecA

,

wezen,doch welksbakermatin Hin-l

(leest'
gech,)genaamd.

dostan was;Fr.Bohémien8.
1
J
H.Mssltr
l
pvond deze uitdr.bijeen Foutenopsporen,#tzfew,
s'
tb
inden.
Znd.schrijver die ze gebruikte in de

Bok.Bokken 8cl
tieten.

DALE.

Dist., 150 en 177. Ndl.eeït bok
achieten (of makenj= een flater, een

verkeerde bet.van :fouten aantreffen,

Igrove vergissing begaan (STOETT, n.

en daarbijdusblijkbaarhad gedacht (

l182/242).

aan dooreen jager geschoten wild. l
j
f
In Z.-N.lneestalm.,zooalsin 'tFr. Inmaakpesch,wijdeFesclt;jampot. i
l V. DALE

Bokaal.

( Bokaal, v. (bokalen),
1.groote,vaak kunstig versierdedrink-

bocal. Kvlpslts vermeldt het w. als j
Znd.in de bet.van :groote flesch met !'

bekerop een voet,m et ofzonderdeksel;

Wijdenmond,waarinmendranken be-l

l- 2.glazen kom offleseh metwijden

waart.

)

j
mondom drankenintebewaren.)
j

Bol. Een kegelabol.
1 Een kegelbal.
In de Znd.volkst.wordtvaak bolj
:, babbelaavn.
(Suikerl6ollezz:dekleinen komen niet gebezigd waar ook hetFr.bouleheeft,1 (Suikerlèclî:fjyw

I KUI/ERS,op hetw.bal (voorheen

lwerden dewoorden balen bolvaak door
j

me
erophentoegevlogenvooreencent
dochwaarhetalg.Ndl.balgebruikt;I
om bollekens te koopen.CLAEs,Sich,
. hetgebruikvan baliserdusmeerbe-!
N o'v., 155.
Een boldeeg.

!
elkandergebruikt;nu dient bolgeiwoonlijk om eengroot,balom eenklein

perkt tot de gevallen waarin ook het '
Fr.balle bezigt.
Een baldeeg.

Bollen Papier.
Een kienb/
llîe/
c6ls).
De bollen van haar paternoster. Sz-l

lvoorwerp aan te duiden ; het eerste
wordt nu vaak gebruikt van hemelli-

Balletiespapier,proppen.
(chamen; sommige dichters gebruiken
Een kiendopje of jottoballdie.
ook in ditgevalbal).
De kvalen van haar rozenkrans oj - Zie ook het Gr.l'
#Wè.

vzxs,214.
Hlgekbollen.

paternoster.
H agelkorrele, llagellfeca6Az.

P
eperèolîes.
Een bolgaren,koord,enz.:

1
1

Pepevkovrel
s.

t

Dit is nl.een opqewonden bal (Fr. Een klwren (0.) garen, bindtouw, l
r Gr.1'
l
S#6. .-KUIPERS.--V.DALE.
de bolsaairoltweder over de tafel, pelote);Ds RSvL,10:lahovlcdel
aine enz.
1

Toxv, l8.

ae déroule.

Marieken, in blauw kleed met witte

Alg.in de Znd.volkst.vool :anders

bollekens.Pall..40.

M ., in een blauw kleed m et witte

gekleurd stipje op een geweven ofan- moeaies.

dere stof.
.
Iem .den bol'tt/tzsdc/len :om hem eens ' Alg.in de Znd. volkst.,voor : een
Iem .de ooren was8chen, een 8cltrob-

V.DALE.- STOETT, nrs.951/1469,
ferm den boltewasscl
ten,F!.Vert-,2l7; duchtige berisping toedienen ;vgl.Fr. beering of een vzffbrander gcrcp, een - /1730. 1179/1812 en 1255/1919.
om hun daarna den bol te '
t
va.
qscheït, lcwcrla féfc4 qn.
standiemaken.
Gr.Wdb.,1111,287.- KONING,245.
M .SABBE,Fil.,42.
Vroeger in N .-N.ook we1 :iem .h6t
t
I
ltooy ogt
Nanyjnyj.
I

Bolchevist.Een bolchevi.
gt.

Degewonevorm inZ.-N.

Eenbolne
'wiek.

Bolhoed . 'tW aseen ernstigeheer,

Alg.in Z.N.voor:lage, stijf-vllten Ronde ltoed,ook (gemeenz.)
meteen zwart bolhoedie op het hoofd.lheerenhoed.
bolletieofdop (m.).

CI,
AEs,8ieh.A'or., 134.

J Verderheeftmen hetbnw.bolsieI

.

s
tis
zNd
enlh
n
w.
ne
w
me
kaas- lwi
Al
gc
.l
.e
dt
ez
bo
l'
pb
lo
pl
,ee
vi
,s
h
oe.
d is het

I

bovenste min of meer gebogen deeler

1
an (Fr.jorme,ealotte):een Aoyt
ïm6t
1 v

2
1ronde'
i
nofplatten,ntiiren of8lappen bol.
Bollen. Bij het bollen wordt met Naam van Znd.balspelen ;vgl.Eng. Bijhet(bollen nwordtmeteen bal Gr.Wdb.- Kvllœlls.-- V.DALE.
eenkogelronden bolofwelmetdenkrulle. to èol
zl,bowlinq.
ofwelmeteen houtengcWj/,hetzijnaar j

bol,eenplatronden bol,hetzijnaarden

'fek,hetzi
jnaarkegelsgeworpen.
De wagens bollen over de brug.

een staak ofpaal,hetzij naarkegels J
Alg.in de Znd.volkst.;vgl.Oudfr.

bouler

geworpen.

l

'
den over de l Gr. J#'rfh. .K vleynxs.
De wagens rollen of ri)

Nieuwfr.rouler,la cbarrette brug.

V.1)ALE.

Rollen (van wagensofkarren)= met

Die kar,zoo'n kruiwagen,mijn velo voule bien,rov!6r e.
n rt
pïfurc,rouleryur Die kar,zoo'nkrtziwagen,mijn flets een dofdreunend geluid rijden.
boltgoed.
un'
esïcpcl6ffe(ZieBIJLAGEN,1.7).
looptgoed,riidtgemakkelijk.
1
Deweg boltgoed.
Deweg rijdtgemakkelijl
k.
De trein pugtgeweldig,we boll6n op- 1
Detrein ptzftgeweldig,werilden (of
waarts tusschen rotsige heuvelingen.
8poren)opwaarts (o/ bergop)tussehen
Voor fctfercea,IV,55.
rotsachtigeheuvelri
jen.
j
De tranen bolden vrij langs haar
De tranen rolden langshaar ...wan- 1
hoekig-magere wangen.V.Lo(
7T,55.

gen.

Z

ekerwashet,dat.terwijlde vorige Eig.is het een stijlfout,dat hier,
huwelijkenin((HetGouden Anker>zoo bijhet'vergelijken,van de (alg.Nd1.)
gemakkelijkvanstapelgeloopenwaren, zeemanstaal:l'an .
?tapelloopen,plot.
datvanPaulinenietwildebollen.Ssgaxs, seling wordtovergegaan totde (Znd.)
223-224.

Dat eten boltin den mond.

voerm anstaal:bollett= het rollen van
een wagen.
Znd.volkst.

Bolwasschinq. Iem. een bol-

Alg.inZ.-N.

Bom be: eene ontplofende bombe.

Fr.woordgebruik.

wcdachïp,g geven,toedienen :
dan kreeg de misdadiger een bolwaaechïxg. CLwEs,Sich..Nov.. 169.

TEIRS.-STIJNS,1,67.

I

l
datvan Paulinenietwildevlotten. ;
1
i
l
1

1
I

Datetezlbaltofklontertin den mond.

Gr. t#-#:...-V.DALS.

Iem.eenaoltrobbeering,eenuitbrander

S'
rosw,n.1255/1919.- Zi
eook bol.

geven.

Een ontplolende bom.
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Bom m el.De bommelslaan.

Znd.volkst.(Antw.).

De grootetrom slaan.

Bom m elstok.Hij sloeg met den

Znd.volkst.(Antw.).

Klopper.

Alg. in Z.-N., naar llet Fr. m.

t
Batig slotofsaldo (0.),overathot(in l
j

bomm eletok een gat in de groote trom .

Vy:m!AND.,163.
Boni.

Alg. Ndl. bom of rinkelbom, =
handtrommel,tamboerijn.

d
(veos
oc
rh
ar
liif
ntd
espreekt.)eno.(vooralin kas);dividend;winstaandeel.
).

j
I
;

-

Bonk.Hijheefteen ferme bonk.
Bonm am a.

Znd volkst.,voor:grooteneus.
Hijheefteenkokkerd(m.)vanbelang.' STOETT,n.700/1046.
Alg.in de Znd.volkst.,alskinclerw. Oma, opoe, otema, gzoo/m/
.
zt-t
z), Jpc?z#.,XxIV.
voor grootmoeder, naar Fr. bonne- grootmoe,grootmoes.
I
l
mqmGyt.

Bonneteur.

Alg.inZ.-N.,naarltetFr.

Kwartjesvinder.

Bonpapa.V.Lov.,Norellen,3edr..

Alg.in de Znd.volkst.,a1skinderw.

Opa,ofcptz,grootpalpaj,grootna.

138.

Fr.schoolterm,gebruiltelijkinZ-N. Goedkenringakaartie.

Booé.Metboogenp/*
?.

De gewonewoordorde in Z.-N.,te

zï?'s boog hebben.

l
i
JPg,
s4.,xxlv

voor grootrader,naar Fr.bon-papa

Bon point.
Twl
et
, pezen (of koordenj op (of aanj

!
t

vgl. m et Fr. dea crca et #c,s #J-

Metpillen boog.

j

!

l D.v.,638.- t).B.,54.
1

ch,es.
Volgens I,Pc,A?#..20l,twee navolginEen k'
zàc?zmettweeaangezichten zïjn, V.DALE,op hetw.pee8 hi)-lteejt
gen van het Fr.:
mettwee pcozAzce?z bakken,')z?,:f twee mon- twee pezeozop zijn boog,hij heeftmeer
lO tz??c/z'r tïcuz cordqs J',t
so?zczrc,in de delts
'prtnlro?z.
dan één m iddel om iem . te overreden,
ongunstige bet. van ; dtzbbelhartig,
zichdooreenemoeili
jkheidheen teslaan

schijnheilig,valsch zi
jn
Verscheidene Pezen aan zï?'
s boog heb

20al'oir plllf.
sk'
,6'zr,seordes ti8on'crc.in
de gunstige bet.van voor alles raad

enZ.));

1Jc'
n,alle'
mcràfcn thaig
'z'
Jj't.

b6n :
De brave m an had cilerhlnd: pezen weten.
aattzï,?'n6lp, rliitigen boog.VlRMAxo.,20.

op hetw .boog

meer dan J/Az1y121 op

zijn booghebben,verschillendemiddelen
hebben om zijn doel te bereikèn, gewoonlijk om iem.te overtuigen of te
overreden ));
en op het w.1k12*1 :((ik heb nog andere

pïjlca in Azàjn koker,ik weet nog een
ander verweermiddel)).

In dezelfde bet.bij SCHIJTTE,p.50
(
fM eerpïjlt
l?zop ziin booghc5b6'
n,).
S'
ZOETT, n. 194,/259

Verschillende

pijlen opzïjs booghebben :.
GALLAS,op het w.boog ((M eer dan

ééAz '
pijl-, koord -, snaar ., pee8 op
zïjn - ltebben :Avoirplus d'unecorde
à,son arc ));en op hetw.crc :((wglwoïr

plua t
f''
?
zn: eorde 4 son
in zijn kokerhebben.:

Booézaaé.

Znd.volkst.

Spanzaag.

Boom .Boom vermangelen.

Locale nn'
am (Diest e.o.)van een

Stuirertie oï.
st
:eîegz,ook we1 paaltie

Boom duif.
Boonaezel.
Boon.Boonen vo,en.

bekend kinderspel.
Znd.volkst.

Znd.volkst.
Provincialismen (Diest e. 0.), het

Loontiekomt om zijn boontie.

eerste voor :er de uiteinden en draden
van aftrekken ;het tweede voor :van
de pelllofden dop ontdoen.
Znd.lezing van hetbekendespreekw.

B oonsoep.
Boonstaak.

Gewone woordvormen in de Znd.
volkst.

Boonen polen.

Boord.Deboordenvan den Rijn.

Inhetweekbl.Vlaanderen,25-8-1923,

p.269,ten onrechte afgekeurd a1s een
gall.,les dlflr#.:d'
a Rhilt.

(?r.J#-db. KulrsRs.

Veelpijlen
V.DALE.

wi88elen.

Houtduij,ook welboscltdnijgenaamd.
Ilallejap,boommagen.
Boonen ajhalen.
Boonen doppen.

Aookzfj:komt om zijn lootttje.

Gr.Hz
4:. Kvll
aEns.- V. DALE.
Gr.WWè. KvlesRs. V.DAu .
Een Nnd.prov.hiervoor is boovttju
reepen.

V .D&Iœ. Plucx,Fr. STOSTT,
W è., 1111,44
'8.
n.203/270. Gr.1J'

Boonelteoep.
Boonenetaak.

1)eoevev8van den Rijn.

Boord is alg. N d1. in de bet. van :

kant (waterkant),oever,zoom van een
rivier, een beek, een gracht, een m eer

en ook van de zee;ook bi
j uitbreiding
in die van
Aan den boord van het graf.

Aan den boord van den afgrond.

Bij(o;aan)den boord van den weg.
De boord van het behangselpapier.
Overden boord van een eehip vallen.

W eten hoe men ltet m oet aan boord

Alg.in Z.-N.,naar Fr.au bord tf'
u

tombeau,
au bord d'
?z prtcipice,

au èozt
fdueltemin.

open graf.
Aan den rand van den afgrond, op
den rand desverderfs.

Bi
j(o/aan)denrand ofberntvan den

Weg.
Alg.in Z.-N.;vgl.vgl.Fr.borduve.
De ratkd van llet bellangselpapier.
Ook in dezebet.m.in Z.-N .;vgl.Fr.
Overhetboord van een schip vallen.
Gr.IP#è., 1111,462. Krlrsss. le bord #'u'
n 1î,(1%'ire.
In 't alg.N dl.is boord maaralleen m .
in de andere beteekenissen van het w .,

Alg. in Z.-N. voor : te werk gaan,

Js-eten hoe m en het moet,aanleggen,

b.
v.aan,den boord (zoom)'
van hetwoud.
Gr.1P#è.,1111,467.- .V.DALE.

leggen :
eenmoeilijkwerkzusofzooaanpakken. hoemen hetspelmoetaanleggekt.
Zijhebben vergeten te verklaren hoe
zij hetzot
zden aan &07*
# gelegdhebben.
VsRc.,in FI.d.d.e.#.,1,235.
Ja,m aar hoe hetspelM ,z boord gelegd

om totzijn doelte geraken/Jos.Joos,
33.

Boorliné. Deboorling.VERMANO.,

7.

de langs een rivier, enz.

gelegen landstreek (cfr.Gr.lP#è.,KuIPyuRsen V.DALE).
Aan den ralïd van hetgraf,bi
j het Gr.11S#&. K17II
?ERS.- V.DALI.

Znd. volkst.(0.- en AV.-VI.).

Pa8geborene,?zïc'
tz'
?
.
t,-ofiotzggeborelte;
zuigeling.

t>.IP#è.

Boorlint-Boterham .
è.))2777- ----U2f22.. -...-

..
.=.

..
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l

.

In de kamer der boorlingen.7.216- Qer, 228.

)
l

Het boorlingake. STsyzuveLs, Het

Het laatste voorb.iseen verkeerde

I
1!

Kengtekind.67,
poging om den verkleiningsvorm in
Boorlingie.10.,ï5.,82:Vr.CovRTM., een alg.Ndl.gedaante overte brengen.
Gesohenk,ll0.

-

Boorlint.

Znd.volkst.:lintom te boorden.dat
ook in onzedialecten :t)r6(w,)luidt.
Boot.Ik verlietden boot,den Zur- M .in deZnd.volkst.

Boordlint,hoort
feel,vl
terband.

1 Zie ook boren.
f
Ik verlietd6boot('
p.),t
feZurbaran.
VycRc.,145.- Di8t.,47.- D.B.,52.

baran.

Boss.,Handl.,221.

Ook eigennamen van vaartuigen zijn
p.,zelfs wanneer ze op zich zelfm .ofo.

De boot voor Mechelen.

D.B.,94,hield het vooreen gall.,le

zijn.

De boot op Mechelen.

Voor is echter in dit geval we1 aan-

bateau pourM al
ines.
Bordeleesche pap .

nemelijk ;vgl.trein.Merk verder op :
((de schuit van Leiden op Den Haag *,
W ESTSRA, 268.

Degewonevertaling van Fr.bouillie Bouillie èoz#elcïye of Bordeana'
aehn Deze uitdrukkingen komen voor bij
bordelainein de Znd.schrijft.
P p.
1.Z.TEN RODENGATS MAslsssN,BiizonderePlantenteelt,fovtt?lcnts,111.

Bordereel.

In Z.-N. vaak voorkomende ver-

Bvrderelofbordereau,o.

Gr.I'
Ptfè.-.Kvresss.- V.DALS.

vorming van Fr.bordereau,naar analogie van woorden als bureel, plseel
tegenover Fr. b'areau,m nsecu.

Borduur. De borduur van een

l

znd.volkst.,naarFr.bordure.

Derand
'vaneen trottoir,detrottoir-

trottoir.

Alg. Ndl. borduur, o.= borduur-

band.

Boren.Eenjasboren.

! Alg.indeZnd.volkstaal.

katoen of-wol.

Eenjasboorden.

l l'
Prd.6.Uidr..24:((Boren,(spreektaal),van een boord,boordselvoorzien,

eig. boorden, vgl. dialect worren =

worden, vroeger ninnen (VoNosz.
)=
vinden,enz.))

Borrel.
Borst.Op d6 bor8tge- kfziin.

Vaak '
p.in deZnd.volkst.
Znd.v01kst. voor : lo verkouden

Borrel,m.
loHetw6ghebben ;20hett
)p debor8t

* .1'
Pdè.,1111,592.- V.DALE.

zijn ;20een borstzieke hebben.
l
œbb6n.
Znd.volkst.voor:een kleedingstuk
Een Irontçjej, h@V?l:Azld/6 of over-

Een borntaandoen.

datdeborst bedekt.

V.DALE.- Alg.Ndl.isechterborat

h6mdi6aandoen.

in de bet.van :deelvan een kleedingstuk,b.v.een,hemd meteep,geplooqo
borat.

Borstel.Een nagelèxefel.
Een verfboratel.

Het Znd.gebruikt in deze gevalien
alleen borstel,bijuitsluitingvanscltuzer

Een nagelychvïeg ofnagelèorlfel.
Borstelhanger= sierlijk plankje,inz.
Een schilderH -f(m.),verfH -fof met één of meer haken, om daaraan

en kwaa .

vedèeralel.
Een witkwastofwitsorafel.
Een scheerà-casf.

Een witboratel.
Een scheerhorafel.

kleer-,schoen-en andere borstelsop te
hangen.

Er metden vuwen (of grovenj borstet Alg.in Z.-N.voor:ietsofiem.ruw : Er-6ld6 #rtlre (r'
?
.
f'
œ: Of breedetW/l Gr,Wdb.,1111,607-608.- Kvuœss.
aan (ofor6z)gaan.
behandelen.
in hckken,op ï?1Acàk8?lOfinhouwen. V.DALE. - STOETT,n.- ,/204.
Bosch.Naard6n bosch gaan.
M .in deZnd.volltst.
Naarh6tbosch gaan.
ALL.-AB.,136.
Gr.'
F#è. KvI.
rslts.

Bostchlbaatrls.

Prov.(Dieste.o.) naam van een

Poa,m.

visch,aeerina ccrnul.

Boschbeheer.

V. DALZ.

t

Ten onrechte afgekeurd bij SsBR., Boecltbeheer,6tl
ec/tèovlt
lèedrï//,boeeh- ScHR.,1,336.
77,voorFr.eœploitation d> jorêt8.
ez/loïfcfïe.
!

Boschsnep.

znd.volkst.:naam van eenvogel,

Houtanip.

8colopaz zwvlïcmlc.

Bosphorus.

De gewone vorm in Z.-N.,uitspr.

Boa/por- ,somsook Boalpkorua.

( V.DALS.
l
I

KosNsN.- Boss.,Uitapr.,70.

bo8dîoo'rua ;vgl.Fr.Boapltore.

Bol
slschaéie:
boaaagies, svssvvsss, in

In Z.-N.vaakvoorkomendeschrijf-

FI. d. d. vormen, die in het tegenw.N dl. ver-

Bo8achage,mv.bossel
tage8.

e.lt.,1,10;
ouderdzijn ;bijvoNosr,leestmen nog
boseehagién, %*r.COuRTM., Geaelt6nk, hos
tt
sc/àcgïgs.
170.
Bot.Knolhad pas gedaan met((de

In deZnd.volkst.ishetdialectische

Delaarzen van ((meneere>.

botten van Mijnheere)tepoetsen.SI- leers thans bijna geheelverdrongen 1
MoNs
,

58.

door bot(.v.),naarFr.botte.

Hijweegr6r zï/a botten x s,ook gee/f Gemeenzame uitdr.,alg.in de Znd.
6rdebottenrt
zzz.
volkst-,voor zich ergens niets van

aantrekken.

J.v.MAvmx,Amsterdam è'
Jjdagea

naeht, 84 :((terecht kan men m et den

ouden diehteruitroepen
A1s elk boseltaadie klappen kon
j
Wat meldde 'talvrijagie.)
1

1 V.DALE.- Gr.'ITW6.enKulpsRs,op

j
jjetw.botte.
I Alg.Ndl.bot= been,knook.
Datlapt-ietw?zzlb'
n dctzrd.

1

;

! V.DAIUE.
i
i

i

Hijheeft6en efukin ziin botten,hij Alg.in deZnd.volltst.voor:hijis H% beeft66n 'I'
uk in zïj?zlaar8,bij E6n 8tukin ziin botten hebbetbisook
heeftzil'
n botten vol.
dronken.
heeftzijn laars'
p(
)!,hij t
deefteen lccre een Nnd. prov. (V. DALs), waarbij
Botten aan deboomen.

j
,n.
' Bijvssc-,150,ten onrechte alseen ' Knoppen aan deboomen.
verwerpelijk belgicisme opgegeven in p
dezebet.:uitspruitselsvan planten.

!

echtergedachtwordtaanbot= knook.

1 Bot,mv. botten,is in deze bet.alg.

1Ndl.(ScaR.,1,349;KvlrzRs,V.DMz
S,
KOENEN,GALLAS e.a.);vandaar ook

i
'&+olgens het Gr.F dè.,1111,675, in L

Doorden bot.
Boter opsteken.
Boteren.

'doorelkandergerekend,gemiddeld.

Znd.volkst.
Bo- riu tekenz.
In de bet.van botev maken het ge-1 Karnen.

bruikelijkew.in Brab.,in de Kempen
Boterham . De boterham

de ww . botten,, uitbotten = knoppen

1N.-N.nog alleen in hoogeren stijl. j
l
krijgen.
znd. volksuitdr., beteekenende t Doord6n,band,ook wel:doordebank. STOETT,n.101/144.- MooRTg.,92.

lenookinN.-Brab.

ldi 1 Overalm.in Z.-N.

smaakt alskoek.J.A.v.Dsoogsxssoscx,Indon,Herjnt.
1

j &r.1F#b.,1111,675.
1

Ook boteren isin deze bet.alg.Ndl.,

doch mindergebruikelijk dan karnen.
l Boterham,v

l
(
i

In weerwil van de geslachtsregeling

van DE VRIES en TE Wlxxsrzwordt
e
chterookindeNnd.spreekt.algemeen
u).en ltem gezegd van een boterltam .

Boterhond-Bovennaensch.
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l
Boterhond.

In Z.-N.meer gebruikelijk dan in

Karnltond.

N .-N .

Boeterm elk.

Ook boterhond isechteralg.Ndl.

l

In vele Znd.en in enkele Nnd.gewesten het gebruikelijke w.;vgl.D.

I

Kavnemelk.

lnhetN.meergebruikelijk dan botermelk, een gewest.w.volgensV.DALE,

Buttermilclten Eng.buttermilk.

Boterm olen.

I

doch alg.Ndl.volgensKvlrERse.a.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

l
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,
O.-Vl.).

Boterstandte),v.

Karnmolen.

KUIPERSen GALLASgeven ook boterovsyu
1
ov,66.- Grnwdb. Itulrsss.
V.DALE geeftboter8tandealsZnd.op
m olen op.

Boterkarn,v.,kavnrat.

in de bet.van ((kuip waarin men na het
karnen de boter ltneedt om ze vast en

l

Boterstooter.

lmalsch te krijgeh ).

1 znd.volkst.;vgl.D.Butterstö8zel.

Botterik.

znd.volltst.(Brab.,Limb.,Antwerpsche Kempen; in webbekom hoven)
voor een der laddervormige beschot-

Karnpol8,m.,karnstok.

denHe
tplankjemetgaatjesonderaan
polsheet blok (0.)ofdruij(v.).

Krat,o.,hekofkopschot,o.

Eldersworden aan boerenwagensmet
hetzelfde doel zijstukken aangebracht,
die wagenladders (
)f zii8chotten geheeten

ten v66ren achterop een karwanneer

worden.

er hooi, stroo enz. op geladen wordt

(Fr.ridellej.

Bottiteln. Een paar bottienen.

Znd.schrijfvormen.

SEvExs,95.
Zijn verlakte bottinen.1p.,126.

Bottine,v.(mv.bottine8,verkleinw.

bottiltetjej,halFaarn'e,z'
J/g-ofwelknooplaarn.

W eg m etstoffen ofverlakte bottinne-

keu op de bergen !Bors,6l.

Boulon.

Fr.w.,alg.in de Znd.volkst.

l
!

Bout(dc/froej-ofwelklinkbout,enz.),
m.

l Alg. in de Znd.volkst.,uitspr.boe-

Bouquet,m.,mv.bouqaet8.

k6eJ,bo6kees.

'

Bouw .De prijs waste hoog opdat

.
/ouçu6f (lees boeketl), m. (en 0.),
m v. bonquetten, ook boeket, bloemtuil
of bloemrldker.

Alg.in deZnd.volkst.,vroegerook

Deprijswastehoog,dan dathijer

Gr.l'
P#4
?.,1111,767.

Kt7lrsss.

h
ijeraankondenkendehbouwtekoo-ji
nN.-N.nietonbekend;vgl.D.der aandenkenkonhetgebouwtekoopen. V.
DALS.
pen.SEGERS,l5.
Ban.
Alg. Ndl. bouw, m.= het bouwen,
b.v.de bouw '
pcAztr
6Aàhui8,wcAzeen /oz/,
van een brug ;de afzonderlijk staande
afdeeling van een gebouw,b.v.de oude

Debouw derEuropeeschemaatschap- Volgens AIooRTG.,90,zou hier ge- i
ouw of8amenstellingderEuro- 1en de,1.
J6.
/
:.
/
17
6 bouw derjabriek.
l Deopb
pij.
dacht zijn aan D. bauen = samen. peesche maatschappij.
Merk echter op : (de bouw rcs ltet
stellen,vormen.
zenuwstelsel, wijze waarop het samenDe bouw der vioolheeftzich metter- VolgensMooRTG.,90,een germ.,d6r De constvnctie der viool heeft zich gesteld is ),en ook ( die dïerezùziin
tijd gewijzigd.
Ba'
a der Violine.
mettertijd gewijzigd.
breed en krachtig van èov'
d
z, van conDebouw van een spoorweg.
Germ.derEisenbahnbau.
Deaanleg,ofhetaanleggen van een structie )(V.DALE,op hetw.bouw).

oe bouw desafgronds.

l Germ .Bgu,= hol,put,diepte.

Bouw aard. Jammerdatdedeelen

spo
orw
.edesafgronds.
De
die
eg
pt

Germ.Bauart.

Jammerdat de deelen nietalle van

nietallevan denzelfden bouwaardzijn.
Boss, 11,8.

bouwent
W egen,spoorwegen bouwen.

denzelfden bouwtrantzijn,nietallein j
I

Bouw en . w ie heeft die huizen qe-

Mo
oRT
G.,
9
0.
M ooR'
Tg.
,*
9l.

Dialeetische vorm voor het verl.
dlw.
A1zegtm en alg.wegenbouw,macldne-

jden
zelfdenbouwntiilopgerichtzijn. i
l soss.,nandl.,:1a.
W ie heeft die huizen gebouwd?
W egen, spoorwegen aanleggen.

l N eerlandia,Oct. 1906,p.260 :((Men

I

Machines,instrtzmenten, orgels bou- èo'
?
zz
&Jà'
t
4?ldeenz.,toch is hetgebr.van

Machines,instmzmenten,orgels pzc- verarmtonze taaldooraltijd maarvan

het ww .bouwen in de gegeven gevallen ken of vervaardigen.
een ongewenschte navolging van D . K analen granen.

bouwen te spreken, en doet er haar in
enkele verbindingen geweld m ee aan )).

I'
I
J6ge,Eisenbahnen,3:
fascldnen...bauen,
ofvan Fr.conaruiredesroutes,t
'
fc.
9cltepzïx.
sdejer,desmachines...
Alzegtmen in 'tNdl.zinfsjbo'
uw en
debouw ran.eenl,
olzin,tochlijktzinnen

- Het Vaderland (Den Haag), 8 Oct.
1916 (v. L., Taal-ontgivtnip,gj.
AlooxT(4.,9l.
Toch vinden wij bij DEN HERTOG,
N.T.,II,69,en N.S.,II, l30 :het

V6%.
x analen bouwen.

zinnen bouwen.

Zinnen rormen,maken.

bouwen ons m inder aanbevelenswaardig :Fr.constrltiretftle phrases.
Een vierkant bouwen.J.M zwxsxsxs,
Ga1l.colutr%dre'?zn.carré.
Een vierkant eonstraeerelt,knfckc?z.
in Voor Iedereen,15-6-1926.
1 Bouwralllig.
Znd.accentuatie :bouwlvallig.
Bouwvallié.

Boven.De liberalen ziin bonen.

Bovenaan ofbovencan?
Bovenop ofboven 0p/

Znd.volkst.,voor :demeerderheid
bekomenhebben bijdeverkiezingen. l
tebben de bonenltand.
Bovenaan'enboeenoptzijnsamenge- Bovenaandebladzijde;bonektaanop
stelde bijwoorden ;in bo/ven x ,z on debladzijde;datstaatbovenaan.
bolven op isboven bi
jwoord en zijn aan De jongen zatboven op hethuis.De

znd.volkst.;vgl.D.eristobenauj.

Kosxsx'.

D.B.,88.
WESTSRA,70.- Dyuw HExTog,F.T.,

Nu ishijeroror'
tdt,ïa d6wolken,ïa STOET,n.927/1429,- /1496 en 1403/
ziin xoNkf
s,in zïjs scltik;nu ishijbo- 2148. Gr.I,
Pdè.,1111,849.

Znd. volkst.,voor staatl
tundige

partij,die de bovenhand heeft.
AIooRTG.,16 c Deze samenstelling
isin strijd met,onstaaleigen en blijkbaar navolging van D. Uebevmensch,
waardoormezleen buitengewoon,hoog

Alg. Ndl. er dlotleoz op komen of gezc/ces = in beteren toestand kom en na
ziekte ofarm oede,vernedering ofellende

lsToy
uv'
.
r,n.21ö/:87).

.

parti
j.
Bovenm ensch.

Boss., Uitspr.,70.

1 appelsliggen bovenop,deperen onderin. 1, 141,en N .T.,II,232.
ven,Jckz.

Bovenliééen. De bonenliggende

l
l

Scxwsli,68 (sumx -fg).
De liberalen hebben A61gewonnen of V.DALE.

en op voorzetsels.

Nuishijerdl
o'
?
76s op.

bouwen van samengestelde zinnen.

Debovendriivendepartij.
Uebermen8eh.

V.DALE.- In tegenstellinghiervan

isdeonderliggendeN r/ïjalg.Ndl.
W INK :( Uebermennch,hoogere ontwikkelingstrap van den mensch ; de
uitdr.komtreeds eerder voor (b.v.in
GolcTnE'
s (Faustl),maaris inz.bekend

staand m ensch pleegt aan te duiden.

geworden doordat NllTzscxyu ze in-

Doch in hetNdl.laat men het D.w.

voerdein dewijsbegeerte.)
7*

Boventallik-Breed.
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onveranderd, omtlat onze taal niet

GALLAS :(Snrl
tommem.:(nieuw)

vermag het begrip zoo bondig llit te
drukken. Borenmewnclt heb ik nog in I
geen enkelwdb. aangetroffen.))
i

Boventallié.Eenboventallige.
Boycott.
Boycotteeren.

Overmensch, ((ueberm ensch
f(Bonenmenscltm .:Surhom me m .))

Onbeholpenwoordgebruik om een Een8urnumerair.

l I#'cx4.,251.

ontleend w.tewillen vermijden.
Eng.schrijfvorm.

Boycot,o.en m.
In Z.-N.vaak voorkomenfle woord-l Boyeotten.

vorm , naar 'Fr. boyeotter, dat zelf afkomt van Eng.to boycott.
j

Braaf. Eene zoo brave tante moet Dit
,w.isinZ.-N.ietsruimervan bet.i Een zoo goede of goedltartige tante Hxxomxs, l71 ( Braaj ziet niet
men nietverwaarloozen.Toxv,20.
dan in N.-N.Zoobedoeltmen,volgens moetmen niet verwaarloozen.
zoozeer als eerliik op iemands handelVoorhen zijn ergeene brave,doch be- LINNEBANX, 56,met braaj :in Holl. Voor hen zi
jn er geen reelttscltapen wijze,maar meer op zijne inborst;de
proefde werklieden.10.,182.

iets deugdzaam s en vrooms )), in werklieclen dan die van beproefde bra'
ve is iemand,die onder alle om stan-

Vlaand.f
(iets goeds.Onze pastoor is trouw.
Dat zijn brare voornemens, vrouw- 'n brave vent). Ds REUL,14 f!n,e DatzijnpraohtIgeofpripeliikevoorken.10.,187.
jaut pa8 zù
ég/ïgpr une aï bonne tante; nemens,vrouwtje.
l93:Po'
ur cczfz-/*,pointd'
honnêteo'
t
z-

digheden zi
jn plicht zaldoen,en daar
zijn genoegen in vindt ).- 1D.,190 :
( braaj is degene,die zedelijke kracht
heeft (oorspronkelijk :die kracht bezit

vrier a'ï! n'a pas t
q
/c mi8 th l'épveare;

in meer algemeenen zin) die derhalve

200:ce'
sozàflàdesoAzAze.
grésolations,ma)
eltère.In de aangehaalde voorbeelden is l

b
ewustzijnheeftvanzi
jneverplichting
en op wien m en zich dus verlaten kan p.

het gebr. van braaj geenszinsafte
keuren.Alleen een verschilvan gevoelswaarde komthier in aanm erkinM.

Braai.Dikkebraaien hebben.

V.znw.,bijnaalg.in Z.-N.,voor:het
week van het been ;KIL. (Braede,

Dikke k'
uiten hebben.

V.DALS.
bvade(11).

Gr.1Fdè.,op het w.

braeye,sura )).

Een b'
raaispek ofhesp.

M.znw.,vrijalg.in Z.-N.en betee- Een snefdje spek, een sneeltie),
kenende :afgesneden stuk om te bra- plaklje)ofachil'
jfl
s
elllam .

V.DALE.-- Gr.IF#6.,1111, 978.

den ;K IL.:((Braede,pulpa peta8onis)).

Braband.M.SABBE,in F!.d.d.6.h.,
II, 6.

Niet na te volgen schrijfwijzen,die

Brabant.

i Diat.,20. Onkr.,51.- Scns.,II,

som s ook welin N .-N.worden aange-

Brabandsch : alkrachtige Bra- troffen.
ll
tzntft
:chepaarden. M.SABBS.Fl.Men-

34.

Brabantsch :allemaalkrachtigeBra- Men zegt evenwel:Brabander (soms
hcsfyc/l:paarden.
1
. i
n N.-N.ook welBrabanterj.

sehen,136.

Braddelen qof braggelen.

Znd.volkst.

M orsen, (.
?
wcf:r, melk, d
lïcr enz.)j
'
8torten.

Braé,ofbrak.v.

Znd.volkst.:naam vooreengroote

i

Roodeboachmier.

mier,inz.jormica r'
?
z/I, waarvan de

coconsofzoogenaamde cmiereneieren ))

Brak.
B rakkem an.
Brakkevolk.
Brandel. 'k Pakke den brandeluit

alsvogelvoederverzameld worden. l
1 Kermn
'8tent.
Znd.volkst.
Znd.volkst.
Znd.volkst.
Verouderend in deZnd.volkst.

!
V.DALE.- Zieook barak.
V.DALS.

Jfeo oreiziger.
Nomadeunolk.
j Haardiizer.

Gr.JPd:..
- V.DAIZE.

den heerd.Liederb.W .-F.,II,181en 182.

Branden.Hetbran'
dtindegeburen.
Brandend. Dat onderwerp is
brandend.

Brandm elder. brandverw it-

tiéer.
Brankardier.

Znd.volkst.
Navolging van Fr.q'
ue8tion brûlante,
d.i.trèsdélicate tjtraiter.

Evï,
sbrap,
din debuurt.
Datonderwerp ismoeil
ijk te bel
tan.
#:los,het is een teeder onderwerp.

Znd.vertalingen van Fr.avertisaen,r

Gv.JFdè.,1111,1061.- V.DALE.
D.V.,32.- Alg.Ndl.een brandende
vraag, 6ew, brandend '
dvccgsfvk = zaak

diedringend oplossingeischt (vernederlandsching van Fr.q'
ueation br'
4lclfel.
D.v.,xvIII.- V.DALE geeftdaar-

Brandachel.

d'ineendie.

voorookbrandaankondigerop.

Naarschrijfwijze en naar uitspraak Berviedrager, of brancardier (Fr.
geheel vervlaamschte vorm,van Fr. uitspr.).
braytcardier.

Brats.Datmeisjeiseehtebvats.

Provincialisrnen (Diest e.0.).

Datmeisjeiseen echteuitloopster.

Ze isweer op ffea brate.

Ze is er weerop '
W f.

Bratsen.

Uitloopen,,eropuitzïj/?,baurtpraatje8 1 V.DALE.

Bratser.
B reda.
Breed .In den breedstenzin van het
woord.
Een man m et breedegedachten.

Bij V.DALS vindtmen bratsster als
Znd.voor :straatloopster.

maUi
ketn.
looper.
Dezestadsnaam wordtinZ.
-N.meest-

Breda (leesbreedaalj.

Gall.au t
%a.
s lavge J'
?
z mot,volgens

Indenruimstenzinvan hetwoord.

al uitgesproken breeJdaa.
D.V.,32,en D.B.,59.

j
It

V.DALE.

GITT:E, 56.

ScHAsli, 72.

Boss., Uit8gr.,70.- VERSCHUEREN.

Prof. 1. P.DE Voovs, Socialisatieproblemen,p.V :((De breednte beteekenis
wordt aan de socialisatie gegeven door

Gall.'
pz?zhom me c'
uz idées large8,vol-

Een man metonbekrompen ideeën of

haarteziena1sdewerkelijkeovergang ).
Zie echterbreedheid.

g
ensD.V.,33,enD.B.,57.Zieook g
edachten,metr'
uimedenkbeeldenof1
'
D.V., XXX III.
opvattingen.
Een breed geweten hebben.

Gall.avoir la coztlcïcncclarge.

Een r'tdm of een l'ekbaar geweten , D .V.,32.- D. B.,56.- V.G.,1,132.

hebben,Azïcfna'
aw van geweten zijn, l v.DAIUE,ophetw.geweten:f
((zegsw.)
nietnauwgezett,
e werk gaan.

1
Een breed deelkrijgen.

Gall.unelargeplrl.

ldj heejt een geweten zoo grootals xx:
hooischanm,ofdoorzïja geweten kan w6l
eenekoets met'
pf6r paarden rondrijden,
hijheefteen ontzettend ruim geweten >.
VIERHOUT,20 :(Hijheefteen ruim

g
e
awe
ard
teni
:ner
omk
kaneewe
ren
1e)e
nkoetsmetvier
P
)
.

Een ruim deelkrijgen.

D.V.,33.- D.B.,57.- V.G.,1,

132.

Breedheid-Briefwisselink.
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Breedheid. Zijn breedlbeid ran Gall.#ct
sidée.
nlarges,volgensD.V., Zijn onbekrompenlteid, zi
jn osll6- V.DALE,op het w.breedheid,geeft
gedacltten.
33.
krompeltdcrtlr
'
?
,
cï/zc.
echterop :(breedheid '
ptzn inziehte'
t,in
tegenst.met kleingeestigheid )).

GAI-LAS,ophetw.large'
ar:((:g.)Onbekrom penheid. -- des ïtï/ce
s : Breede
blik,ruine opvattillgen.))

Breien. Ik bree kousen : gebreien

Dialectisehe vormen voor den onv.

kousen.

Een boterham breien.
Brein.Gezonde breinen,.

lk-bre'
t
'
dekousen ;grebeidekousen.

Boss.,Havtdl.,155en 210.

verl.t.en het verl.dlw .

J. v. M auslx, Ver8greide N or6l!6?z,
128,a1s nabootsing van volkst.:'(Grut

l

Prov.(Brab.,Antw.).

t Meervoudig gebr., naar Fr.intelli-

nogtoe,wateensjarmantesokkies.MTa'
t
zeituwé?ZelversgBbreien,
.)
Di8t.,157.--Boss.,Handl-,87.

Een boterham smeren.
Gezonde hev8enen,een helder brein.

D.V., 398.

;6?lC6tS.

Breken. Zich den arm, het been

NaarFr.86ec,
9.
:6rleèecl,lajcz4ie.

Een tofzijnjarm,een (ofzijp)been

breken.

D.V.,448-449.

breken.

Brem .

In vele Znd. gewesten worden de

De braam (v.)iseen doornige,roos-

Plantennamen brem enbvaam metelk- achtigeplantwaaraan de lekkere be-l

PAQUE,67-68.- .HErxlr-s.

ander verward, doordat de braam in ziën groeien, die m en braambezién

zekere dialecten brem wordt genoemd (alleen schrijft.), braambesaen (vooral
en de brem niet zelden gin8t.
in despreekt.)en ookwelbramenheet.
De brem (v.)is een vlinderbloemige
heester m et fraaie gele bloemen ;m en
gebruikt ze vooraltot het maken van
bezems.

Brem bees.Zijn mond zag purpel

Prov.(Antwerpsclae Kempen).

Braam (v.),braamben,braambezie.

Zie bvem en been.

Dial.vormen voorden onv.verl.t.

Ik bracht,heb gebracltt.

Boss.,Handl-,215.

van den overvloed lauwzoete brembezen.
Pall., 136.

Brenéen.Iltbroeht,hebgebrocht.

enhetverl.dlw.
Bres.(Vooriem.)op de bresstaan, Volgens VERc., 147, ook volgens

op de bresspringen.

l
(voor iem -)in of op de bresstaan,.'
1 V'DALE,OP hetw.bree:(zieh '
t
hoör

.Dï#f.,ll2,en D.B.,88,gall.s'ur la !vâ- in de bres sgrivtgen, zic
h vooriem.in li6m.ind6èro 8t61161%,iemandsverdedioh,e, wat echter betwist werd door of op de bres stellen.
ging Op zich nem en ;- 'voov iem.op d6

scxs.,1,135,althans voor de uitdr.
opdehre,
sstaav,.
.
Gr.Wdb.,1111.1300:(Fooriemand
of iets in,-op (f6 br68 t
sfcoz,gereed

bree8taan,gereed staan te zijner verdejdiging ; (:g.)noor iem.ïrt de 6rea
Ispvingen, tot zi
jne verdediging optre1
;den,zich voorllem opofferen ).
1 K osxlx',W oovdverklaring,52 :((zielt
l
op (ïn)del
ve.
v8tell6n,).
1
l

staan ter verdediging)).

STOSTT,n. 227/304 : ( In de èze.
s
1epringen vooriem.,ooltzich roor iem.
lin debres8tellen.)
In dezelfde flg. bet.zegt men '
voor
iem.ïn deboehtyzz
rïzzgt
rwten '
vooriem.ï'
zl

I
1
I

Brief. Een briefvan Duitschland.
Coxsc.,Bcldlder,98.
Een aanbevolen brief.

I

Gall.'
?
,
f'
n,
:lettred'.
A!!6An,
c,
g?ze.

1 Gall.unelettrerecommandée.

Een briefwï
tDuitschland.

g Eenaangeteekendebrief.

hetkriittreden.

l

; Dist.
,90.- D.V.,l6.- D.B.,57.V.G.,1,131.
GALLAS, op llet,
aanteekenevt
((Enregistrer.Laten .- :Recomm ander,

kJ
(
ch
eav
rgo
eu
rs(be
rn
ie
vjo
j.
ie
Ikso
du
fzs
f'
t
zrpl
zi
fara
en
co
gmma
eteekendé:
.

I
Ptzfkosthet- ?Quels sont les fraisde
'
! l

chargement? Eep,aangeteekende briej :
Une lettre recom mandée ;

Briefdraéer. M. SABBE, F3.

Alenscl
ben,101;'
vsltv.
xwlà,9.

:

Vaak gebruik-elijk in Z.-N.;vgl.D.i
I
( Brievenbesteller,poatbode.

Briejtröger.

.
t
d
1

clzargée

'(mettztzwtgcgtlrezùwaardej.

i-IJ,and.,169-110.
j

D.B.,44.- V.

jowss.
t
1 zie ook brierendrager, dragen en drager.

Briefpapier. Postkaarten,briej- NaarFr.papiera lettres,ofnaar D. Briefl
qaarten,postpapier,enz.
I
w gier.enz.DRAG ANS.Eer IJl.vergaat, Bviejpapier.
1
,

J#Wf..4.N.F.,12.- Tochvindtmen
!briejpagier o. m.bi
j laxzcx,Fr.Aldus
ook bijA.F.Dl.
y:laEx,DeWellerendheid,

)

p.256:(Menneemtgeenbladuiteen

135.

'
I

Briefwisselaar.

schri)
'fboek,doch briej-of postpapier ).

E

Gevormd naar analogie van briej-1l loBriejachmijver.
wl.
8eeling,tervertalinj van Fr.corren-!
I
.

, scau.,11,128.- D.B.43. .
V.D.
&Iz
ycgeeftook op :(de.
/at
zrïyt
sc/à6

Een brieiwiseelaar van ( Le Préeur- pondant,voor:lO schrijver van een r 20 Een berichtgever of corre8pondent èrïtr
/ô'
chzïz.
wt
'r ran, het Fcdcrlclzd, dje
seur).J.SABBE,200.
bepaaldenbrief;20iem. dieberichten 'van L.P.
geregeld brieven uit.Parijsaan hetFc,De Antwerpsche briejwis8el
aar van zendt,b.v.aan een blad ; 30iem.die
rlapd schrijft).
1 de
een Brusselscl)blad.SEGERS,293.

metanderen brieven wisselt,d. i.brie-

30 Correspop,dettt.

In geAval 30 gebruiltte ook J.B.ScHs-

ven aan hem schri
jft,ervan hem ont-j

y'
ycRs(Haarlem )hetw.briejwisselaarsin

vangt en ze beantwoordt.

Neerlandia,Jun.1916.p.125.

1

Briefwisselen. Met iem. bviej- Znd. samenBtelling, naar analogie l
j Met iem. correspondeeven, lrï6z,
cs In een mededeeling van Neerlandia.
vse.
sf
glon,.
van briejwi8selis
ttg en in navolging van !wisselen,briejwianelinghouden,t
r
n briej- Apr.1915,p.94 :(
fHetberichtvan de

Briejwisselend lid v/d K.V.

r?rïc/tstsa6lezzd onderwijs.

Fr.correspondreofvan hetontleende t
wisselin,
gzijnofstaan.
l
corre8pondeeren,om ditlaatstet.
ever-j
mijden.

1
'- eoz
1 Corrcapoa4osfïc-onder:vijs, 8chmijteznd.vertalingvan .
l'
1. trs pqr col'- j

reevondance.

Briefwisseliné. Met iem. in.

briefwisselingtreden,
.

I Correspondeerendlid v/d K.V,A.
!

Gall.ekttrer c?àcorrcepolèdattce crec

Nederlandsche posterijen, waarin gemeldwerd,datmenuitNederlandweer
in onze taalmetBelgiëkan briejwis8e-

/(??k,

Tegenover llet schrijtelijk onderwij8
ilil'
k onderwijs, èrïe/onderwijs, onder- staat hetmondeling t
azàtfe'
rztl
ïj.
s (privaat-

!wijsperbriej.

Een briefwisseling met iem.aan-

ç?1.,volgensD.V.,196,en1).B.,30,lIi
/
?,
oopcx,beqiltèten.

enclublessen,sehoolonderwijs).

BijKR&.
MERSenbijKUIPERS,ophet

w.tredeit,wordtdeuitdr.metiem.in

'

8($

Brievendraker-Brood.
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l

LL

l
I
hetgeen eellter lletwist werd (loor 1
scun., 1,174.
I

i
1briejwisselingfrot
;
ft
,aopgegeven.Vgl.ook
tv.oxrus,op lletw.tredon :(iu owtgorh'andeung treden, beginnen te onder-

l

handelen ))
.

' Behalve bij passend gebruik wordt L.M.vanAntw.heeft,hetbeschreven 1
LaMétropole)
,vanAntwerpenheeft 1
1 Briejwi88eling bet.in zuiver Nederhetbeschreven ineeneBrusselschebriej- lhetw.bricjwissel
ing in Z.-N.gebezigd in een correspondentie of mededeeling j1andsch :loeen handeling,hetwisselen
wi8sel
ing,blijkbaarvan een uiterstwel- in een aantal beteek-enissen, waarin uitBrussel...
1van brieven,hetschri
jven en ontvangen
('

ingelicht persoon.J.SABBE,127.

Fr. corre8pondanee gangbaar is en

van brieven aanen vananderepersonen,

Alle briejwi88elin,
g te zenden aan het I
jwaarvoor ook in '
t Ndl. vaai corre8- Brieren,mededeelingea enz.tezenden vgl. Jeldwi8seling, woordenwisseling;
adresvan den hoofdopsteller.
Ipondentiekan gebruikt worden. Dit aan hetadresvan den hooftlredacteur. 20een verzameling,de brieven welke

Debriejwis8elingdiebijhetbestuurisj
1ivneedlv
uldig gebruik vanbviejwisseling Debijhetbestuuriktgekomen'fvl'-1
tweepersonenelkanderschrijven,b.v.
eruimerebeteekenisvan Fr. eor- ken.
'een briejwisseling onder8cheppen de

ingekomen.

Wijhebben vandaaggeen briejwisselivtgontvangen.
Zie onze rubriek Briejwiseel
ing.
De aanduiding Brieju,
isseling op een

rt
zpoxtfcxcc, ten opzichte van het W ijhebben vandaag geen poststuk-(brieven,dielem.schrijftofmoestaansehriftelijk verlteer,iseen bewijs van ken ontvangen.
!krijgen,opvangen.
zeerverzwakttaalgevoelbijvele V1a- Zie onzerubriek Brievenblu.
I
mingen.
De aanduiding SchrilfruimteofM e-f
l

geïllustreerde postkaart.

dedeel
ingen op een prenttbrieflkaart. j

Brievendraéer. CONsc., Seltil- NogvaakvoorltomendinZ.-N.,ver-l BvieI'
enbe.
eteller,podfhot
/f'.

der,99-100.

jboeuadmbt
erdein
N.
N.
nriedveeb
:spo
et--jJ
.d
iede,i
b
net
a.
av
nan
hui
be
zorgt.

I

Brim m elen.Hetbrimmelt.TAMB.. W vl.prov.,Fr.11jait#'
?
zgirre.
22.
B rioche,v.
' Fr.w.,alg.in deZnd.volkst.,voor:
'

Hijbrodtinhetkaartspel.

nu gewoonlijk :

hangt,brievenltanger,om erbrieven in

te bewaren ; soms ook nog : postduif.

!

znd.woordvormen.

Brodden. Het meisje heeft aan 1 znd. volkst., in N.-N. verouderd,

haarstrikwerk gebvod.

j

'reeennetvao
rewe
pfddaatteme
rgennsao
teanat,
brnd
ievo
td
r,r
o
ap
ns
d
wa

Hetrijpt.

soortvangebak.

Brochuur,mv.brochuven.

i Brienendrager bet.

T'
alband,In.

1
t
l

Brocltuve(v.),mv.bvocltures.

! LoMB.,-/26.

t

#-dh.
Hetmeisjelleeft aan haarbreiwerk- 1
$ v.DALS. Gr.I

voor slecht breien,ook knoeien in gebroddeld.

1

anderwerk.

l

Znd.volkst.(omstr.v.Diest),voor: Hijepeelt'
nclych,hijknoeitbijhet1
1bedriegen in hetspel
kaarten.
!

.

Brodeeren.

Znd.volkst.,naarFr.broder.

Brodzak.Hi.
1iseen brodzak.

znd.volkst.(omstr.v-Diest),naast

Bvodzakdoen.

l
' Bovdaren.

1
l

Hijiseen knoeier,een valq
gche speler.j

>sl
taarzakct
,
'
/Azenhaarzak4oew,.

Knoeien,z,t
zlt
sc/
tnpelert
,;metdekaartj
)

/407864.

Broebel of brobbel.Zijn gezicht znd.volkst.
staatvo1broebela.
l
Broebelen of brobbelen,
. W at znd.volkst.voor :10wartaalsprebroebelthijdaarj
ken ; 20 (van kokend water)waterHetwaterbegintte broebelen.
blazen opwerpen.

Zijn gezichtstaatvo1bobbels.

V.DALS. Gr.IPts&.

Watbrabbelthijdaar?

V.DALE.

Gr.#P#&.

Hetwaterbegintte bobbelen,(op)te
borrelen,te pruttelen.

Broeder.BroedevsLever.

j Gall.LeverFrères,ofangl.EloyBro8

E
loyBroeders&Co.
(
f'Co.
Broedziek. Een der hennen was l Ovl.provincialisme.
(broedziek).V.Lov.,DureEed,90.

t

l
1

Gebl'oedersLever.

j
i

.

Gebr.Eloy&Co.
j
Eenderhennen wasbroednch,l
vo6lcà,
. Broeiziek is ook hiervoor een Nnd.
prov.(V.DALS).-- Zie ook het Gr.
<(f:.,op hetw.broedsch,.

Br
oeikarié.Dehenisbroeikqrçg. I Prov.(Diest,Aarschot).
Dehen0/kipisbvoedselt,llzoei.
vc/
z. l
roek over de haaé. Vlak Plaatselijke naam van een bekend Haank-overldp6lc?zofspringent.

vöôr hem speelde er 'n troepje broek- kinderspel.
o'
t
ler-d'ltaog.V.Bvcgyuxaav'
l'
,134.
B
roekspeltd).
Prov.(Dieste.0.).
Brok.

I
Broekveo,

JS.in de Znd.volkst.(Diest,.
&ntw.) Brok,v,.(in despreekt.ooko.onder
en zoo ook over'talg.bijZnd.schrij- invloed van atukj.

1
I
l
I
l
,

Dist.,38.- D.B.,52.

Vers.

Brokstuk.

lijk
Na
areD.
Br
tsti
ie
(e
verwe
agment,o.
ona
stu
isc
cl
h
g
ek
r,
ma
ne
in
sme
),r
vp
oe
l- Fr
, pl
genseen vroegere uitg.van V.DALE,

j
cLs
xuctu
1n53(,wo
rek
edo
ntve
br
ugk.
lonHa
derss
dy
e
ta
o,
loI
gI
i.
eë
or
ro
tk
os
lt
li
heden)die (doorhetgebruik gewettigd

h
etg
eenbeaamdwerd in Di8t.,126.1
Ool
t J.GIMBERG,inSehoolen Stadie,

e
nindealgemeenetaaldoorgedrongen:
zijn. Ook AfooxTg.,208,zegt dat het

IX , 373-374, en reeds vroeger nog
SlyccisxsEEx kwamen tegen het gebr.
van bedoeld >&.op,

((in het gebruik is aangenom en )). In
de laatste uitgaven vanV. DALE wordt
lhet w . nietmeer afgekeurd (zie ook

ScHR.,1,141).

Brom uur.

Bronkappel.
Brons.Een *ou ;de bronzen.

Alg.in Z.-N.,naaz'Fr.bromure,m.

Bromide,o.

Znd.volkst.(Dieste.o.);Meiiers

Pompoen,,m.

Gr.#Ptfè.,1111,-1533.

Brood.G6w%n6n èrood.

Znd.volkst.(Dieste.0.),voorzel
tere
1spijs (Fr.pain perd'
a) gewonnen was

ten )).
V .DALE,op hetw.bronzen :((zn.mv.
antieke bronzen, bronzen beeldwerk )).

Wentelteehka.

vroeger gewonden, voor gewend, van
het ww.wenden = om keeren ;in som m ige Znd. dialecten zegt men heden
nog gewend brood. KIL.:tsGhe-wendt
broodt, panis ovis pzcccrlfve, payde
d'alcearvis )).

Zijn broodie 1 gebakken.

Flcffobroodjesbakken.

) Zieookpronkappel.

Wech.(1745):(Bronken,pronken.) j
Gall.l
xn llrop,
zc,de8 bronzes.volgens Een bronzen lwAlt
gfroozwyrp ; de 8cHR.,1,243:(ook in NederlandgeOnkr.,98,zoo ook D.V.,399,en ALL.- bronzen kunstvoorwerpen of brouwaren bruiktmen bronzen (bvonzenj= c)bron1AB.,141,in overeenstemmingmethet falsk'
l
tzngfz
poorzperp6n).
zen kunstvoorwerpen; bj bronssoor-

Znd.volkst.;vgl.Fr.avoir.
9on pain

Nu keejtA#'goedzïjn brood.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Zoetebroodjesbakken.

euit.

Gz.BJ(
fè.,1111,1537.-.
-V.DALI,op
hetw.gewotmen.- Wrd.:.Uitdr.,118.

Gr.Wdb.,1111.1552.- V.DArs.

STOETT,n.236/313.- Gr.Wdb.,H11,

1553.
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Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.porteluede

Broodombrengster.

Alg.in Z.-N.
Alg.in Z.-N.

Boycot(0.),boycotting.
Iem.broodeloosmaken,iem.h6fVrood

pcïn.

Broodroof.
Broodrooven.Iem.broodrooven.

'Z
7' -

--

'-êR----'-C-2-

OPMERKINGEN

V.DALI.
V. DMuS.

BsTsv, Vrij cn Blii
vffden mond nemen,iem.ziin betrek- (Ni
jkerk,1913),p.69 (De nithun
Hng ontnemen,iem.a
'itziin ambt of brood gestooten winkeliers ).
betr6kking 8tooten,iem.boycotten.
VeleNnd.schrijvershebben dewoorden bvoodrooren en gebroodroojd van de
Vlam ingen reeds overgenom en.

De gebroodroojdeVlamingen.

De nitA'
?:p,betrekking gestooten Vla- V.G.,II,436 vermeldde broodroonev
mingen,deverongeléikteVlamingen.
(de patroon,die iem. ontslaat)in een
lijstvan (specifek socialistische woorden en uitdrukkingen )).

Broos. Als een kleine brooze druif
werdLeontientjegewarmd doordelente.

Fouttegen degebruikelijkespelling.

A1seen kleinebrozedruif...

Brosse.Zijn haartjla bros8elaten
gnijden.

Alg.in de Znd.volkst.,naarhetFr.

Zijn haarin c6n knijlaten knippen.

Brouillon. D6 brouillon van een

Fr.w.,in 'tm.vaak gebruikelijk in

HetFclc,
d van eenwerk.

Brooshangt samen met bros,dat er
eig.een verkortingvan is(VsRc.,Etym.
1z
1J4
8:.).

Pslcx,Fr.,op hetw.bronae :(
fchef
J6'
?
zz en - ,gelijk geknipt en rechtop
staand haar ).

werk.

de Znd.spreekt.

l Bvugje of bruggetje.
Verkleinvormen,naardeZxld.volkst.j
1

Brué. Een houten brugge8ken.
Pall.,90.

dan,
ds
ie
kl.
eine brugsken8 over de
dieEn
pten.
Bos
,2l
Een brug(overeen rivier)werpen :

Gall.l.eterv,zpont.

de brug,die over den afgrond g- or-

penzs.Boss,94.

D.B., 50. - Brouillon, o., wordt
echter ook we1in hetalg.Ndl.gebruikt.

Op te merken Ndl.schipbvug (Fr.
pontdehcfcczfz),gierbrug (Fr.pont,
po-

r
laggt),enz.
1
i
; Een brug over een rivier alaan of Dist. 105.- D.v.,240.- o .s ., aa.
ileggen,ook wel : een brug bouwen of

1
maken;eenrivieroverbruggen.
!
1

V. G., 1, 138.

W and., 69. -

scsi
aaj.,tT1,
365.
.sosscaw, Neerland'
az

f:uns-

.

daden teland,II,4l,staatongetwijfeld

ook onder Fr.invloed :((De drie Fransche legers vereenigden zich te Visé,

1

t
1

waar zij een brug over de MaaswierpeAl;daarentegen,II,437 :((Een brug
over de Rupel geslagevt moest dienen

!

om ujthet hoofdleger ondersteuning,
naar de zijde van Antwerpen te doen
aanrukken )).

Bruggen on wegen.
Ingenieurvan bvuggen es w6g6n.

DegebruikelijkeZnd.uitdr.voorFr.

ponta etchclzae/-.

DegebruikelijkeZnd.benamingvoor
Fr.ingéniel
v d64ponts etchcwu/-.

Wyerataat.
Ingenieurpcn ofb'
iid6nYclerefccf.

T6rm., p.LXVI ( De Franschen

hebben geen woord,dat volkom en het-

zelfde uitdrukt als ons Waten%taat. en
laten ditdaarom gewoonlijk onvertaald.
DeFr.uitdr.,dieerin beteekenisalthans
eenige overeenkom st mee heeft, is
Ponts et càluae/ee,Bruggen en wegen. ))
Met betrekking tot Nederl. Indië
schreef echter F. DOMSIZA Nzxcwsx'.

xvls,Typen,247 : f
(In 1861 was hij
(Roorda van Eysinga)alsingenien.
r &fj
de llrz?zgges en wegen werkzaam ),.

Bruggen bes/llen.

Znd.volkst.(Brab.),voor :balken

Leggere ofvloerbalken bestellen.

Gr.IF#&.,1111,1609.

lwaaropdevloerdelenmzsten.
Bruééeliné.

Alg.inZ.-N.,voor:inwonervande

;stad Brugge (zieDE Bo,op -l
ingj;vgl.

Bruggenaar.

Vlaming.

Bruidso k.

Alg.in Z.-N.,voor:geschenk,vooral

van bruiloftrgasten,aan hetbruidspaar;
KR .:<Bruyd-stuk,sponsalepzz?zp,wg)).

Het gewone w.in N.-N.(zie b.

GALLASI.. Wij vonden echter :Bvugge-

ling,bijVORRINX,1,78.BijWlTxawzr,
Geschied.der 77 N ederlandcn,1, 285 en
286 : Bvnggenaren ; daarentegen, 537,
543,554 vlg.:Bruggelingen.

Bruilojts- of h'
uweliiksge8ehenk.

I

Bij Kclpsxs : bruidaetuk, als ver-

ouderd in de bet.van (sbruidegom sstuk,
bruiloftsstuk, geschenk, dat de bruide-

gom vereertaan de huisbediende zijner

j

tjruîd ),.- zje ook Gr.w db.

Brutilneeren. De boterbruinee- brui
Zn
d. volkst., naar Fr. brunir=
tes.
n braden.

Deboterbruinen.

Gr.1,
:44
).--v.DALE.

fzuïAlèïee,o.

V.DALE.- zieook gevstefn).

Bruisen.

Dist.,l9.- Onkr..56.

Met krakend gebruineerd vel... werd

Von Cocq (schertsend '
poog:dehaan)op
tafelgebracht.Jos.J'oos,203.

Bruinetn),m. Zijn glasbrninen. Alg.inZ.-N.;vgl.Fr.brune.

9r.COURTM.,Bloem 'p.K leit.40.

Hij dronk de pint Aarschotschen
bw ineineensuit.CLA>7s,Sich,..Xbt).,102.

Bruischen.

Vaak voorkomende spelfout, naar

analogie van r'
t
d8ehen :devergelijking
met D. brausen (tegenover rau8ch,
6n4
wijstaan datde ch ervolgens deetym ologie niet behoortte staan.

Brusselares,Brueelès.

Alg.inZ.-N.,heteerstein deschrijft., Bruaelsclte.

hettweede in de spreekt.

Bucht. Al dien buch,
t wat opeen Dialectischevorm,in Z.-N.m.,voor
leggen.slMoxs,72.
boeht,o.= slechtewaar,uitschot.

Budéetvreter.

Alg.inZ.-N.,naarFr.budgétirore.

A1dien rommelwatopeenleggen.

Sf/dQ *1 of%çtd6elccfrvi/eet.

Gv.Wdb., 1111,23. Bucht is ook
een Nnd.prov.voor bocht(V DALs).

V.DM,
X.
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Foutieve,inZ.-N.vaakvoorkomende

Budget(lees.zooalsi;ï'tEng.,bud'-

Beide uitdrukkingen zijn gebrui
lte-

Hijb'
tdgt(zïc/t)voorzijnmeerderen.

tendenz-spelling;uitspr.b'
uudziet',naar ziet,de '
tfa1sin pzvt
fl.
lhetFr.

Buiéen ofzïchbuigenvooriem.?

lijk.

KvlrERs.

Uïf/pr.,5l.

KoExsN.

Boss.,

D.V.,336.- J.v.MAtTRIX,Krates,
l55 (Zij b'
aigtzïch over de leuning

1

Buis.Een stoojbuia.

OPM ERK INGEN

van den stoel)).

Alg.in Z.-N.;vgl.Belg.Fr.'
tfxebuse
= i
n Frankr.un f'
àfg/tz'
?
.
f(zie BIJLAGSN,
1,13).

Een kachelpijp.

V.DALE,op hetw.pijp :(de ronde
en plattepïjp eenerkachel).- Menzegt
echterook we1b'
uis:eenkachelmete6n
platte è'
W d.--. Gr. J#Wè.,1111, 1767.

zijn buis had hij afgezet omdatzijn 1 Alg.inz.-N.,voor:hoogehoed;vg1. zijnkachelgiip,zijn hoogettdop,of
Gr.IIWè.,1TI1,1768. V.DALR.vlak, zweetend kaalhoofd toch over- Belg. Fr.'
uvte h'
?
,
f,
:e, '
t
zrt clt
apeau-blue zijn ltoogen zijden (z'n hooqe zï/6, Alg.Ndl. buie (afkort.van wambui8j.
lommerd was door de beukenkronen. = in Frankr.'
un fvpc'
?
z de poêle,'
/
zzz volkst.)had hijafgezet...
o.= jas zonderpanden (Fr.neste,'
?
J6:DnAvLAxs,28.
tube ((f: lampe), scherts.en gemeenz.
ton), b.v. in A.Bot
u yaas'gedicht

voorunchcpet
z'
tfltautdejovmeofhaute-j

Een buislrïpgen ofhalen.
'

Teuno J?vul
/lcrf

me
1jovAl
g.
.i
l
n Z.-N.(Dy
cCocx,199);vgl.

Ruwhartdraagt

een buisvan linnen ).

Druipen,ztzkàeAz,sjeezen,,stralen,een

Gr.l#dè.,1111,1770. V.DALE.-

Belg. Fr. recevoir, attraper '
d
zw,
: buse korjkril.
gen,(n/ een ezt
zz4eAàlajgewezen svosvv,n.7II/1(
j6g.
. Fr. échouer t
1
i l'ezamen ; subir '
tzt worden ;deln) bon8 kriigen, niet rer- Een Nnd.prov.isiem.ziin èuïagev6n,

Iécltec (zieBz.
1
yLAgsx,1,13).Bedoelde kozenworden(bijeenverkiezing).
uitdr.staatin verband met een znd.
volksgebruik bij verkiezingen : het

voor:eenvrijerafzeggen,enook voor:

een aanzoeker afwijzen (V. DAyus).
Zie ook buizen.

rondsleuren van oude b'
uizen (kachelpijpen enz.)en hetloopen met hooge

1hoedentotbespottingvannietverko-j

zen kandidaten.
1
znd.volkst.(0.-en W .-Vl.).Dr.A. ...een zware bonsofruistnlagop de
ox Jaoycs (Rotterdam)schreefin het tafel.
Vl.maandschr.DeI'oekomst,jrg.1879,
p.563,van hetww.buiachevt:(Het Ze begonnen erbovenarms(o/duchwoord komtbijDe Harduyn,Poirters tig)op te bonzen,of:te beuken.

Buisch.Alleen nuen dan eengrove
kwinkslag en een grootebu
'iecl
top tafel.
Ssvsxs,21.
Buischen. Ze begonnen erbovenarms op te buiselten.V.BVGGENHAUT,
106.

V.DALE.

Gr.lFt
ï&. KlillaycRs. V.DALS.

,en Houwaert m eermalen voor.en ook

bijden Hollander Coster).- Meijer8
Wech. (1745)
stooten

Buiten. Gi
j zijt geheel en gansch

f
( Buissch,
en,, slaan,
Zie ook VERc., Etym'. l

Wdb.
I
i
Gall. Fov.
s êtes entièrementhors d%t ' U bent heelemaalop 46n rerkeerden

buiten weg.TAMB.,34.
cltemin.
W anneer hetweder H ïfes slecht was.
Overbodig pleonasme.
Jos.Josls,30.

weg.
W anneerh6twederofd6'u?6erag6ef6ldheid guurwas,wanneerhetslechtweder
W aS.

Op d6n H ïfes wonen.

Gall.tilc cmw gne.

op den H ïfe?zkreeg men nietwatm en

f'
uïf6s (d.i.buiten de t
:fc,
#lwonen, Gr.Wdb., 1111 1784. V.DAIZE.opden boerofop ltetplatteland wonen. Alg.Ndl.hetèvïfcn,,een/rct4ïbultenltieb
In een buitengemeente was niet alles = buitengoed, landgoed, villa.

wilde.Slvsxs,26.
Menschen van den H ï/en en destad.
Pall.,44.

te verkrijgen watmen begeerde.
A1s opzettelijke navolging van V1.
stads-en èvïfesmenschen, ste- taalgebruik vindtmen bijDr.C.G.N.
delingen en plattelandbewoners.
DE Voovs,Spreken en t
scArïjrezzenz.,

De genoegens van den buiten.

;
De genoegens van ltet buitenleven.
'

i
'

vaakgebruikelijk inZ.-N.

Zolang de aristokratie ver-

stedelike arbeidersof van ((den buiten :,
dus uit kringen waar laet dialekt overheerst )).
Zieook op hetw.land,ofwelM ooR'
.rg-,
220.

1

Buitenburéem eester.

p. 39

franst blijft, komen de vlaamsgezinde
intellektuelen uitde kleineburgerij,de

Dorp8bnrgemee8ter.

V.DALE.- Vgl.Gr.1J'
-d??.

Buizen.Gebuiad worden :

Alg.in z.-N.,naasteen &uï,
skriigcn ,4.
/:6v76z6% worden ofnistslagen (bij D.V.,48. D.B.,22. Gr.J1'dè.
(DE Cocx,199);vgl.Belg.Fr.reeenoir een ezcpzex), (er) niet doorkomen,, 1T11,1865.- V.DALF.
'
une ?'
/
:.
:6= Fr. être collé (recalé, re- zakken,druipen.
PRICK,Fr. (retoquer,v.tr.(arg.)
Anderen werden op het doorgangs- toqué),échouer a.l'examen.
Anderen werden bijhet overgangs- laten zal
tken,afwijzen;.
s6jaire Jfr6
examen gebuisd.TSIRL.-STIJNS,1,174.
examen ajgewezen,dllcgdt
rAznietin het retoqué,zakken.)
Ik zouliegen,moestik zeggendatik,
Ov.ex.,kwamen (er) bijhet ov.ex. Zie ook b'
uis.
Om niet gebui8d te wordev,,alde natuur-

n,i6t #OO'r, waren 6r ni6t dotlr, zakten,,

lijkemiddelen had uitgeput.Jos.Joos,

dropen,,'
SfrtzcldellOfsieeedl
'nvoorojbij

150.

Bukken of zïch bukken?

het ov.ex.

Mag naar willekeur als reflexiefof

Hij bukt (zich) om dezlbriefop te

D.V.,336.- RIJPMA,106.

als niet reflexiefww.gebruikt worden. rapen.

Buléarië.

Bulletijn.

Bnlletijn van storting.
Bulletiin van inschrijving.

NaarFr.B'
algarie,degewonevorm

Bulgariite,ofBoelgariile.

Willekeurigvervlaamschtevorm van

Bulletin (uitspr.b'
ulvtln,j,

van dezen landenaam in Z.-N.

b'
ulletin,naaranalogievan woorden als Stortingsbïljef.
tamboeriin,,/eyfï/'
?zenz.,en in de Znd. Inschrijvingssïljef;inteekensïly
kfof
schrijft.voorkomend in verschillende bewiisvaninteekening.
Een bulletiintie van ontvangst. Le- beteekenissen van hetFr.w.bulletin : Een bewiisvan ontvangst,ontvangren
',
.
:leer,147.
bulletin de rersemen,t (op formulieren bewijsofreçu,o.
De bulletiivtvan een kiezer.
van den postehèque-en-girodienst in Hetstembilietofstembviejie van een
België),bulletin de sov.scrïpfïos,bulle- kiezer.

Deleerling heeft zijn b'
ulletijn verge- tin,d'J/m'
r#lzc,enz.
ten.

Vgl.Turkiie,Hongariie, îf-alacltije

en Mant8ioeriie.

Ndl.bulletin= dagbericht,omeieele

bekendmaking omtrent den ziektetoestandvaneen vorstelijl
tpersoon ;legerbericht (in oorlogstijd); bericht uitgaandevan een geleerd genootsehap.
Fr. b'
ulletin de bagagen= Ndl. bagagebewiis,bagagebiljet,bagage-reiu.
Fr. bulletin de pesage= Ndl. weeq-

De leerling heeft zijn rapport (of briejje,niet te verw-arren met Fr.note
schoolberichtqvergeten.

depoïr/.s= Ndl.wiclttvtota.

Hetmaandeliiksch bulletiin eenervereenjging.
Een spaarb'
ulletiin.

Het maandblad of de (maandelijk- Fr.b'
ulletin d'ïrrt
sgzflcrïfé= Ndl.kensche) mededeelingen eener vereeniging. ni8gevip,
ge'
t
zzàonregelmatigheid.
Een spaarbank/orputlïez;een spaarwgekjormulier.
Buralist. Aanstonds viel de èd
'z- Naar Fr.buraliste,doeh hierin een Dadelijk viel de kaîttoorsehriiver Ndl. bureaulist of bîtreelist= ontralinthaarinderede.Ssvsxs,42.
afwijkendebet.gebezigd (vgl.Gr.Wdb. (kantoorbedieytde Of kantoorklerk) haar vangervanintreegeldenaaneenschouw1111#1899).

in de rede.

burg,concertzaa,
lenz.
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Burcht.Indenabijheidd6rburcht.

l AsoxMssxxsosssAxosca

In de nabijheid van den burg oj
burcht (m.).
Bureau. Als Mijnheer het wil, M .in de Znd.volkst.,naar Fr. le Alsmeneer hetwil,zullen wijnaar
zullen wij naar den ( bureau ) gaan. b'
ureau.DE REvL,82 :(simonsieury hetbureau gaan.

TONY, 82.

opxssxzxosx

l

Vaak vr.bijZnd.schrijvers.

Di8t.,39.- D.B.,52.

consent,nousirons au bureau

Het bureelmet den grootes,ontzagwekkend6s bureau-ministre.Lereu leers

Het kantoor methetgroot/e),ontzagwekkendte)bureau-ministre.

228.

Hijmoeteensnaarden bureau.

Schertsend of euphemistisch in de

Znd.volkst.voor:bestekamer,geheim
gem ak.

Hijmoeteensnaardep!6c.

V.DALE.

Bureel. En zi
jging in hetzooge- Alg.in de Znd.schrijft,naarOudfr. En zijging in het zoogenaamd ùv- In N.-N.komt bureelsoms ook we1
naamd bureel bij juffrouw Agatha. burel= tgw.Fr.burean,.
reau ofkantoovbijjudrouw A.
voor in de schrijft., doch in de eig.
Lerensleer, 177.

spreekt.wordthetaldaarzelden of nooit

Daar was het werkvertrek, dat bij Ds REIJL,l16 :(Là sevoyaitl'en- Daarwashetwerkvertrek,datkan- gebruikt (zie Gr.'
F(
/!).en V.DALE).
advocaten en notarissen de studie,bij droitquiprend lenom n'étudechezles toor heet bijadvocaten en notarissen,
bestuurdersen postmeestershet bureel, avocats,1esnotaires,senomme bureau ook bijontvangers en kooplieden,en
bijontvangersenkooplieden hetkantooï chez1esmaîtresdeposte,lesdirecteurs, vaak b'
urea'
u bij directeuren en postheet.Toxv, l12.

comptoir dansle m onde desm archands m eesters.
et de ceux qui font la recette.))

Het bureel.RoNoov,26.
Het politiesvreel.

Aldaar ten onrechte in de bet.van
nehriijtajelgebezigd (gall.).
Alg.in Z.-N.,vooralin deschrijft.;

Het postèvzeel.

Fr.b'ureau depolïcc,bureau de ponte.

Bureel'
pczàweldadigheid.

NaarFr.bnreau de bienjaisance.

Het bureau.
Het politieèvr8cu, of burea'
u van
politie.
Het postkcafoor, ook wel
burea'u.

R.ScHRIJv.,in M aandbl.'
p/A F6z.
6.
vjltF!.Peva.derOp.Best.,Mel1922,p.69.
'

post-

(Burgerliik)armbe8tnur,armenzorg,
bedeeling.

/6:
,fvr6rt# ofbeheerend bureel.
Bureelbehoeften.

Gall.bureau adminintratij.
Raad van beheer;raadrt
zzùtoezicht.
Alg.in de Znd.
ook wel Kantoorbehoejten,.
vermeld bij KUIPERS en
doch in N.-N.schier niet
Bureelonderoverste.Voorl.F7.- Verkeerde Znd.vertal.van Fr.8ous- Onderkantoorchej.
F2.Li)'
nt,234.
ehejde bureau.
Bureeloverste. Voorl. Fr.-Fl.
GewoneZnd.vertal.van Fr.ehejde Xcxfoorc/t6/, bureau-chej, !)
'
?
zr6:ILiiet,57.
b'
urea'
u.
hoojd.
.

Neerlandia, Nov. 1915, p. 263 (zie
aldaarhet stukje Taalzuivering ïa Nederl.-lndié,ontleendaan DeJava-Bodet.
A1s samenstelling te vergelijken met
ondevharenmeester,oxd6zlet
st
fdt
sfrz
lcfe.d.
Hetlaatstedezerdriewoorden wordt
nl.opgegeven bijKmlœRs en ook bij
GALLAS,doch isin N.-N.schiernietge-

bruikelijk;daarentegen vaak chej d6
H recv.

Bureelstoel : op den hoogen
DE Rsuru,l20 :(surla chaisehaute
buveelstoel.TONY, 116.
du bureau ).

Buréem eester.

Jfcsfoozàzvk,v.= stoel zonder leu.
ning,dienstig op een kantoor (Fr.tabouvet).

Velen in Z.-N.spreken uit burlgo-

.
/'
yrgepl6c.
:/fer.

Gall.8ecowtdfïfvezpartiecfwïle= een

Ziclt civiele (o/burgerlijke) partij

Znd.volgensV.DALE,6deuitg.

Een burgerliikebegrafenis.

mee8ty ;vgl.D.Biirlgermei8ter.

Buréerlijk. Zich als burgerlijke

Kantoorntoel.

ScxAsr:,7l.- Boss.,Uitspr.,70.-

KosNsx.

partijaanstellen.BEIz
L.,Diet.,76.
eisch tot schadeloosstelling instellen. stellen.
Een advocaatried hem zicltcle burgerlijke partijtegenover Havardin aan
fe ntellen.SyzgyrRs, 84.

Een b'
urgerliikebegrafenis.

Buréerrechtbank.

VerkeerdevertalingvanFr.tribunal Bnrgevlijke rechtbank

N@s#.,68.

Ndl.zïchaan8tellen alseen.#'
?
w ld,een
kwaiongen.6:s kind,zçe/
tgek aanstellen
= zieh zoo voordoen ofgedragen,aldus
to werk gaan.

vechtbank

Als alg. Ndl.opgegeven bij PlucK,
Fr.,op hetw.civil(enterrement- ),

BELI..,

civil:(
tBurgerrechtbank,zoo ditwoord roor èlzz
rgerlïj/cczaken,.
bestond, zou allerm inst eene recht-

bank voor burgerlijke geschillen aanduiden )).

Buréersm enschen.
Buréerstand. Jan-cies

was

getuige voor den burgerntand geweest.

V.Lov.,DureEed,55.

Znd.volkst.
Burgermeïtschen,lz
t
zrg6zîllïtfAa).
VerkeerdevertalingvanFr.étatcivil B'
urgerliikestand.
bureau voor aangiften van geboor-

ten,sterfgevallen en huwelijken.

Eenschutter.

De burgerwaeht,v.
Fts
'
r/
cztzzn,eburgerwacht.
Onwerkzame burgerwacht.

oeachm terij.
Dievtstdoendencl
tutterii.
Rlutende of plattel
ands8eltutterij.

naar Fr. garde cïrïç'àf: garde natio.

xf
2!(6).
Znd.vertalingenvanFr.gardecïz
pë'
t
f:
active (= garde nationale mobile)en
garde cïrïç'
z
feAzowtactive (= gardenationalesédentaireq.

Buréondië. H.TllRlulxcx,in F!. DegewoneZnd.woordvormen.

Ndl.burgerstand

m iddenstand,bur-

gerklasse.

Buréerwacht. Een burgevwacht, Alg.inZ.-N.,vooralin desehrijft.,

m.

BRoscxwss'
r,l2.- Corrk,169.

Bourgondié.

d.d.e.h.,1,67;DExvck,id.,1I,62.

D.V.,XX.

KvlrycRs : ((B'argermacht, v.,gewa-

pende burgers,landweer),en (B'
urgevwacht, -en,de gewapende burgers,
deschutterij.)
Koxlx'
g,47 (La garde civique.De
burgerwacht(ï?zBelgié).)

Onkr.,70. Ofschoon debedoelde
vormen m et o'tgin N.-N.algém een ge-

Buréondiër.
Buréondisch.

Bouvgondiér.

Bourgondiaclt.

bruikelijk zijn,troffen wijaan :Boergon(yyg,yyjusscxswswvx enbkjgwyusws,
ophetw.zelf;Borgondié,indeGeschiedenisderKrl
xi8tochten,vrijbewerktnaar
het Fr. van M lcaxuo (Vucht, 1890),

p.466 en 754; Bnrgondiërs,bij'
V()'
R-

IuNx,111, 28,doch ook Bourgondiérs,
in hetzelfde werk,T1I,43.

Buréonjewijn.

Vervlaamschteschrijfvorm.

Bourgognefwijnj.

Bus.Decyclistontstoptezijn buske Znd.volkst.(Antw.,Brab.),voor : Drinkkruik.De wielrijder deed de
metkome.DRAVLANS,180.
blikken ofgeëmailleerdkruikje,vooral stop van zijn kruikiekomeaf.
in gebruik bij werklieden om er hun
drinken in te bewaren.

BijHsscxsxlu'
l'
n:Boergoniewin'
n.
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Bussel-capsule.

sssoxczsxsx

Tosslcavlxo

l asosvssxxsosacwxsscs l
i
l

Bussel.Een b'
usselhooi.

ln Z.-N.meestal'
p.en alg.gebruikelijk;in N.-N.m.,doch aldaar weinig

Een bo8 (m.)hooi.

Een b'a8selgeurige klaver.

voorkomend. Hetw .is eig. een verltleinvorm van bo8.

Een bundelgeurige klaver.

H are stralenlllfddelcx... Coxsc., Gv.
H .r.Craenhove.
Een kind in debu88el!V.Lov.,Dure

Eed,93.

Dit w.,vroeger bun8el, buaddel,is

alleen in Z.-N.gebruikelijk.

Een kind ïA1de!'
ttï6z'.
: ofi?'deI'4zr611,

Gr.1P#b.- KIJIPIRS.- V.D.NLE.

een gezwackteldofingebakerdkind,een
?ltzkerkind.

znd.volkst.
znd.volkst.

Bos8er,ltooibinder.
Hooi bossen,

bo88en

KIJIPERS.- V.DALE.
Kulrsss.- V.DALE.

binden,.
Een. kind inbakeren,(ï'
n,)z'
tt
)@c?tf6!6n,
in l'tfï6r.swikkelen.

Een kind b'
lu8elen ofinbas8elen.

Buvard.

Gr.Wdb.- KUIPERS.--V.DALE.Ler.Wrd.,111,52.

H aar straalbzfz
?zdely.

Een uniform derarmoedevan 'Jn d6n
busselreeds !Lenen8leer,199.

Busselbinder.
Busselen.Hooib'
usnelen.

oevssvxosx

Fr.w.,in Z.-N.vaak gebruikelijk in
't m.geslacht,;in N.-N.zeldzameren
aldaaro.

Floeï (0.), '
vloeipapier, lrlt
Idpxz,ïer.

D.B., 50. Een rloeiblok (0.)of
vloeidrukker (Fr. '
tz?z tampon-burardj.
Een rloeirol,v.(Fr.'
U,
AIrovlet
zlz-blzz
ptvd).

C.
Caban.

Cabaret.

Fr.w..alg.in Z.-N.,weiniggebruikelijk in N.-N.
Fr.w.,vaak gebruikelijk in de Znd.

Cape(Eng.,leeskeeip ofkeepj,v.

Kosxsx.

Pre8enteerblad.8cltevtkbord.

V.DALS,5deuitg.

spreekt.

Cabien.

Naar Fr.cabine,gebruikelijk in de
Znd.spreekt.

Kajuit,.
scheepdhvf;

V.Dxss :(Cabin,
e(Fr.),v.(-s),1.hut

badwagen,badkar;

aan boord van eeneboot;- 2.ruim o

seinl
tui8 (op de spoorwegen);

waarin zieh de projectielantaarn van

81
.
yrs6kcel(van de telefoon).

eene bioseoop bevindt;

3.ruimte

voor de passagiers in eene vliegm achine.))

Cacao.

Uitspraak kalka-oo,en m.in Z.-N.,

Caeao(leeskaakoult,t'.

naarhet Fr.

Cadeau.
Cadee.Hoeveelcadeeén hebtge?
'tIseen cadee.

M .in Z.-N.,naarhetFr.
Alg.in de Znd. volkst., naar Fr.
cadet(Dz Cocl
ç,26).

Hetzaleen cad66worden.

scsAsrf;,67.- Boss.,Uitupr.,51.Kullœas.- Kosxsx.

Cadeau,o.
Hoeveelkinderen heb ,
ie?
V.DALS.- In N.-N.iscadeegebrui'tIseen Finkek6r6I;llijisflink uit kelijk in debet.van :netjesvan uiterde kluiten gewassen.
lijk,in.depuntjes,b.v.:
Hijzaleen piet,een kerelworden.
J.v.Mwvslx,Oudekennin8en,62:çik

Een vieze cadee.

Een vare8naak.

zag ercadéuit,alle vrouwen keken naar

Datisccdeo'
t
lt
zzzbier.

Datislekkerofpuikbier.

me ); 10., Toen iknogjong'
tl
tze,286:
(den hoogen hoed, een klein beetje

Cafê.

Cajé,o.

eadé op 't hoofd )).

Mr.C.Bxxz,inNeerlandia,Jan.1905,
p.6-7,overhetw.cajé:(luetterlijkbeteekent het kom ehuis. M aar m en be-

f;
'
c/édelax
sflfïos.
Gale.

Fr.opschrift,alg.in hetVl.land.
Fr. w., gebruikelijk in de Znd.
volkst.,voor:onderlegsel,bestemd om

Stationekosehuh.
Stopblok,o.

doelterietsandersmede;eigenlijk een
bierhuis,maar toclt ook een tapperij,
eenwijnhuis,zooalsmenvroegerzeide.:
Dit is de geijkte term bijde spoorwegen in N.-N.LTevm .,p.XXIX ).

een of ander voorwerp waterpas of
vastte doen staan.

Calendrier perpétuel.

Fr.uitdr.waarvan hetNdl.equivalent bij de Vlamingen meestalonbe-

Altiiddnrendekalender.

kend is.

Calepin.
Cam ion.

Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.
Notitieboekje,aanteekenboekje.
Fr. woorden, algemeen in Z.-N., Vvaelttwagep,,'
t
ltl
zrt
ler-cgex,8leener8doch weiniggebruikelijk in N.-N.
wagen,be8telwagett.

Cam ionnaée.

Lllettrcrrtleze'zlt'
l/tgo6d6r6%tmet68/,

vraclttwageltq;'
Rleeplersqlonît,:6.
5/6!!501;
besteldien8t.

Cam ionneur.
Caoutchouc.
Een cacl
tetïylcaoutcltouc.

Vrachtrijder,8leeper.
Uitspr. ka-oet-8ioe' (in de volkst. Caoutcl
toaeq lees kaa-oettsioekq, o., Boss., Uitspr.,58.- Kvlryuss.katsioe'j,enm.in Z.-N.,naarhetFr. gummi,v.en o.,ofrubber,v.en o.
Kosxsx (f
(in de spreekt.kat/sioe)).
Alg.in de Znd. volkst., naar Fr. Een g'
ammi-stempel.
Gcp
zgzlctzytïyotl
rdcgummi= eboniet(0.)
timbre,col6?zcaoutchoac.

Een caoatchouc-eol.

ofhardgummi.

Een gummi-boordie.

Zoogenaamde gummi-boovden zijn
evenwelniet van gummi of caoutchouc,
doeh van celluloide gem aakt.

Caoutchouken. Aan den wit-

Bnw. naar het gebr. in de Znd.

Aan den witten pot werd nog een

ten pot werd een naoutcl
touken steelte volkst.,kadzioeèofkat8ioeé;DsREvL, gv--ï-steelofgomelantieken steelbij
meergeheeht.Toxy,96.
98:t
(unetigeen eaoutchoucfutajou- aangebraeht.
tée au vase blanc )).

Capsule.

Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.,voor:
dopje met slagkruit voor een vuurwapen.

Slaghoedie.

ccpdvloisin het alg.Ndl.gebruikelijk in debeteekenissen van :dop van
bladlood voor het stoppen van een
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Capucien-ceylan.
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ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERK INGEN
flesch ;om bulsel van gelatine voor geneesmiddelen.

Capucien. Een klooster van cccï6sen.
Een ealmcientie.

Alg.in deZnd.volkst.

Een klooster van kapuciinen of
kas ciinern.
Znd.naam vooreen soortvan sier- Een kapuciin.
duif.

Declpucï6xenranken.Ssvsxs,15.
Carabine.

Znd. volksnaam van zeltere plant (De)ranken van (de) Oo8tindi8che HsvxErus. - Alg. Ndl. kapudiner
IPAQvEI,naarFr.(grande)ccpucïne. ker8.
= soortvan grauweerwt (Fr.poischicA6).
Fr.w.,alg.in de Znd.volkst.,a1g Karabiin,buks.
naam VOOr een SOOri Van geWeer.

Carabinier.

Fr.naam,alg.in deZnd.volkst.,op

Karabiniev.

z'n Fr.uitgesproken,voor zekere soldaten.

Caractère.
Caram el.

Fr.w.,alg.in deZnd.volkst.
VooralZnd.,in devolkst.vaak kra-

Karakter.
Ulevel,v.,mv.ulerellen.

m èl, voor een soort van suikergoed,

Caram ellenverzen.
Carbuur.

waarbij papiertjes met rijmpjes op Ulevellevil'
mpl'
e8, ulevelversjes; geworden ingevouwen.
riimel,riimelarii,prvlpogzïc.
Alg.in Z.-N.,naarFr.earbure.
Cavbid,inz.calciumcarbid,o.

Men vindtsoms ook gespeld earbied
ofcarbide.

Carnaval.
Cartouche.

M .inZ.-N.,naarhetFr.
Carnaral',o.,vastenavond.
Fr.w.,alg.in Z.-N.,in de volkst. Patroort (geoe6zpcfroo'
n, jaclttpaV.G., II,261,als Ndl.jagerstaal :
meestalkartoen.
troon,rell
olll
erpcfzoon enz.),v.,ofkar- ((Cavtouch,e:patroon;leegecczfovcàe :
doen,v.
Een hul8 ofpatroonkoker.

Een leege ccrfovcA6.

Eencartouchevan een frank.
Casino.

Naastpop in deZnd.spreekt.,voor: Een rolletjevan een frank.
rolletje geldstukken.
Uitspr.ka'zinoo en geslacht m.in Casino (leeskaazielnooj,o.
Z.-N .

Cataloéeeren.DRAVLANS,37.

De gewone woordvorm in Z.-N.,

huls.

Nnd.prov. kardoesje= rolletje van
50 centen.
Boss., Uitnpr., 58. - KulrsRs.
KosxEx.

Catalogoeeren.

weinig gebruikelijk in N.-N.

Gataloéus.
Cathedraal.Ssvsxs,57 en 102.

Znd.betoningcatalolgus.
Nogalgewone schrijfwijze in Z.-N.,

Ccfl/logvd,m.,mv.catatlogus8enof

catalo'gi.

Kathedraal.

naarFr.catltédrale.

Cent.D6tien c6lâ en de kozlîfpfje.
q
véllep..

center.In dien cesfer.

Zij kocht bij een charcutier dertig
50 cen,25 cen,10 cea ,5 cen.

20Formeel(0.),boogmal(m.),boog8telling.

30Hijvielin zwiim,in ospzcchf,van
z'
Jchzelren,hijgeraakte bniten k6nsïd.
In Z.-N.wordtdelin ditw.vaak Centiare (lees t= t), bij verkor-

ten onrechtea1ssuitgesproken.

woongebruikvandenmeervoudsCentiem ,ofc6ztfï-e.Een stuk van 1 ge
eeytfï'
m en ham .SlvynNs,145.

ting c..4.

Eenstukvantiencentiem ofcentime8.

W eglating van het vz., alsof er

Zijkochtbijeenspekslagervoordevtig

spraak was van een m aat of gewicht, cetttiem ham .

in plaatsvan eengeldsom (ruilm iddel).
Opschriften op Belgisehe nikkelen
pasm unt:de verkorting Cen is een navolging van de Fr.verkorting Ces.

Foutieve voorstelling.

0,10/r.,/r.0,10,of10ctm.

Verkeerd gebruikvanden enkelvou-

Eenige ojenkele qentigrammen ra.

digen vorm na een onbepaald hoofd- dium.
telwoord.

Degebruikelijkeverkortingin Z.-N.

Zieook jrank.

50 etm.,25 ctm .,enz.

0,10 c.

25cg.

Evenzoo A.en H.A.,verkortvoor

ar6en hectave.

vorm in Z.-N.

Centiéram .Eenîgecenfïgrcm raaium.

Onkr.,69.- KosxEx :(Catltedvaal',

v.-alen;ziehetbetere kathedvaal. p

D6waav nemen en A6f geld honden; Een twee-centiemstuk heet in N .-N .
Aojmiddeute6yjdo ::1 6eégaevtwjjus ook we1 een Brabantsch.e of Belgisclte
lèebllex.
cenf.
Alg.in de Znd.volkst.:lonaarFr. 10 Centrum, o., mv. centrumn of V.DALE.- Alg.Ndl. is echtercenterc6sfr6; 20 naar Fr.cintve; 30voor : centra.
boov= centrum boor.

Detimmerman maaktden cenlerge- iemandsnormaletoestand.

tien centiem en.

Scaxsp:,66.-

Znd.volksgezegde(Dieste.0.).

reed.

Hijviel'
vanzïjnex anter.
centiare,bijverkortingca.

AI,
Iz.-AB., 49.

Boss., Uiupv., 70. - K ulrlss.
K OSNEN.- Ook cataloog', mv.catatO/g6%.

25 c.G.

KosxEx,N.
S.,43:eenigeparen,,
t
)6!6
dozijnen,,ettelijkev6f6za,enkae gvlgcxa,
enz.

Evenzoo m.G. en d.G.. &., D.G.,
H .G., K .G.

Centim eter. Zestig centimeter8

Meervoudsvorm na een bepaald

hoofdtelwoord : gewoon gebruik in
Z.-N .,in navolging van het Fr.
Dunkt u niet,waarde lezer, dat er
Verkeerd gebruik van den enkel-

Zestigcentimeterhoog.

hoog.

Dunktu niet,waarde lezer,dater

D.V.,424-425.--D.B., 53.- AbL.As.,94.- K osxsx ,N .S.,43.
K osxzw ,N .S.,43.

eenigecentimetervan diekostelijkestof voudigenvorm naeenonbepaaldhoofd- eenige ceyttimeters... mochten overm ochten overschieten...?Jos.Joos,17. telwoord.

70cm.

Degebruikelijkeverkortingin Z.-N.

schieten ?

70C.M .

Evenzoo m.
M . en d.M .,M ., D.M .,
H .M ., K .M .

cercle vicieux.
Cerem onie.

Fr.uitdr.waarvan het '
Ndl.equi- cirkelredeneering of redeneerin,g ï.
valentin Z.-N.nietalg.bekend is.
een àrïAzgefj6.
Znd.betoning ceremoni:/,naar het Ceremotvtie.

AT,L.-AB.,49.- KvI1aEss.- KosxEx.

Fr.

Cervelas.
cesar.

Fr.w.,alg.in de Znd.volkst.
Znd.uitspr.vaak neezaar',naarhet

Cerrelaatwornt.
Ce8ar,ofCae8ar (leesseelzarj.

Fr.

Ceylan. Rvvz'l::xa
xsR'
r en DsR.
xxss,Bekn.Stiilleer,64.

Fr.naam van bedoeld eiland.

Ceylon,ofCeilon.

Kosxsw.

Cham petter-chocolat.
I
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Cham petter. VSRMAND., 68;
JOS.JOOs,129.

Chapelure.

Znd.volkst.,uitspr.ch = sj, naar

Veldwachtev.

Fr.garde-champêtrl'.

Fr.w.,alg.gebruikelijl
c in de Znd.

V.DALE.- Ool
t in Zeeland lloort
men somsnog8anbpetterofspetter(V.G.,
I1,263).

Geraspte broodkorst.

spreelkt.

Charel. Ge zijt 'ne C% r6l!Jos.
Joos,205.

znd. vervorming (waarin clt= sj)

Karel.Je bentmeook een kerel!

van den Fr.voornaam Charles.

Charybdis. Fc'
zl Charybdh in Naar Fr. tomber tï: Cltarybde en I'
-tzn Scylla ï?z Charybdis vervallen,
Scylla vallen.
Scylla, een navolging van de Lat. komen ojverzeild raken.

Chasseur.

D.V.,63:-638. D.1$.,53-54.
Synonieme uitdrllkkingen zijn 1)Jn

spreuk incidi8ïa Seyllam ,cupien8'
vitare

kwaad toterger'pcrrc/lezz,ran den walin

Charybdim gijkomtop Scylla (klip
in destr.van Messina)terecht,terwijl
gijCharybdis(gevaarlijkedraaikolkop
de Siciliaanschekust)wiltvermijden.
Fr.naam,alg.in de Znd.volkst.,

dealootvallen ofraken,,'
t
?t
zàzdevtregen in
den dvop komeu.
Jager.

voor zekeresoldaten.

Chef. Cltejadiointde 86rGc6.
Clt
ej-cai8sier.
Cltej d'atelier.
Chejdebrigade.
Chejdebureau.
Chejdecui8ine.
Chejde district.
Chejdetsïllït
sïoAà.
Chejdeltalte.
Cltef46mu8ique.
Chejde8ection.
61
:,
6/d6serviee.
C/t6/ d'état-maior.
Chej d'
exploitation.
6'
h6/d'indlutrie.
Chejd'orche8tre.
Chejdu mouvement.
Càe/-gortle.
Chej-magasinier.
tm,
e/-zzltzz
str'
uz
/
lr:.
C/te/-zzléccsïcïclz.
Chem iker.

Door onze administratiën, exploi- Adiunct-chejwc?
zdienst.
tatiemaatsehappijen,handels:rma's
Hoojdkan8ier.
enz.maaktdeVlamingkennismetde Fabriekameester,chejC)/(fwerkpl
aats.
opgegeven Fr.benamingen,die hij in Ploegbaas.
den dagelijkschen omgang gewoon- Kantoorchej, bureau-cltej.
weg onvertaald gebruikt.In deschrijf- Keukenmeeater,opperkok,eer8tekok.
taalneemthij echterveelalzijn toe- Districtshoojd; hoojdopzichterof '
J1zvlucht toteen persoonlijke,slaafsche specteurvjd weg.
vertaling,waarbijdan,uitoverdreven Ajdeelingschej,rejerendari8;divinieafkeer voor een leenwoord,chej ge- generaal.
woonlijk voor o'
ver8te moet wijken. Haltechej.
De gebruikelijke Ndl. equivalellten i
u uziekdpectelgr.t
f.
fzz
lgcatj.
worden hiernaastopgegeven.
sectie-chej.
chy/ of hoojd '
pt'ztdienat.
stajonerste.
./
yotj,
?.
ïgyc/àyj; plantagehouder.
lyoïj/yc/lojof-hoojdnjabrieksbezitte'
r.
Orkestdirecteur.kapelmeeater.
cA6/ ran beweging.
Hoojdcç
tnducten,
r.
Magazijn.ofpakltuinmeester.
cl
tejrtzyàdeu vangeerdieust.
Eevate sztzcusof.
Alsgerm.opgegevenin 1F4!.A.N.V., c/ty/pzïcva,chemotl,schdkundige.
l2.

Evenals in de Znd. volkst. is het
w.chejvan dagelijksch gebruik in het
alg.Ndl.,voorhetoorvan den nederigstenburgeronzersamenlexringeen doodgewoneklank.
Oversteltomt in llet alg.Ndl.tegenwoordig schieruitsluitend voor:
1oalslegerterm,b.v.deniet-omcieele
naam voor l'
uitet'
tavtt-kolonel; ook in
stafovevste;
20 als kloosterterm,voor hoofd van
een kloosterofvan een monnikenorde,
b.v.'
vader-orer.
%te,'
4t
?E?
ffer-tl
'
?
JersfE,brlleder-o1)er8te.

KOENEN :(Che'miker (Cllemistb.M.
eener suik-erfabriek ;ook in O.-Indië),
m.-s.(ch = scherpeg).)--Ook V.DAIus geeft het w.in dezelfde bet.op a1s

gebruikelijk in Indië. ln N.-N. zegt
men daarvoor gewoonlijk fabricatéechej
ofcltej'
pcytjabricatie.
Chem in de table.

Fr.uitdr.,gebruikelijl
t in de Znd.

vajelloopep.

spreekt.

Chic.De chïc-çuewereld.Levennleer,
129.

Chicaéo.

Niet na te volgen schrijfwijze van

pecltiqueofsjiekewereld.

den verbogen vorm .

znd.uitspr.siielkagoo,naarhetFr.

chicago(leest8iiekaatgt
lot.

Chicorei.
w oordvorm naarFr.ehicorée,vaak
cwïcor6ï-drogerijen. S'
Tszvvszzs, in voorkomende in cle Znd. sehrijft.
F!.d.d.6.A.,1,57.
In 11/(
s. 6. Uitdr., 112,is gespeld

cichorei(leesyïechoorù'?ofsiekooriilj.
cïc/toreïdrogerijen.

Ruikerei,c/tïcozeï.

VERscsvycREx.
SCHARPé,95.- Boss.,lL
-itspr.,43.
,
Cichorei, de gewone schrijfwijze in
het alg.Ndl.,is de wetenschappelijke
naam (H svxxss)van de plant (cïc/zorium ï?zfpbzzy),waarvan de geroosteen
daarna gem alen wortels de bekende

suikerij opleveren, die als surrogaat
(vervangmiddel)van of als toevoegsel
bijkomegebruiktwordt.
chlkken , soms ook cldquoeren.

znd.volkst.sjieken ofsieken,naar

Tabak kt
zuwyn, gruimep.

V.DALE.

Fr.cltiqlxer.

Chim ie.

China.

Fr.w.,uitspr.8iiemie',vaak gebruikelijk in Z.-N.
sommige intellectueele Vlamingen

chemie(leesclteemielq,ac/teïkkzz
nde.

SEBR., l9.- SCHAà4PZ,95..-- K()E-

NsN.

cl
tipa (leesch = sj).

VERSCHI-EREN.

spreken dezen naam uit m et ch als
scherpe g,zooals in het D.

Chineezerij.
Chique.

xaarFr.cltinoiserie.

Kleiugeestigejorpàagffoï/.

znd.volkst.aiiek ofeiek,naar het

Tabakspruim, yyrufz?z(tabakj.

Fr.

Chloorzuur.

verkeerd ishetgebr.van ditw.als

cltl
oorwaterstoj, zovfzuu'
r.

vertaling van Fr.acidec/florhptfzïçzfc.

Chlorate de potasse.
Chlorure de chaux.

Fr.benaming van een scheikundige

Cl
tlovaskalicua,o.,ofkaliumchloraat,

:'.DALE

Cltineezerii,

(w.g.)dommestreek.)
V.DALE.

(-en),

SEBR., 12 en l7.- .Ndl. chloorzuur
= Fr.acidechlorique.

Xietteverwarren metchloorkqlilumj,

verbinding,die b.v.als m iddeltegen o.

O.,of kaliumchloride,o. = Fr.ehlorure

keelpijn gebruiktwordt.
Fr.benamingvaneen stof, dieb.v.

de ptlft
zt
vlï'
d
zz?
z!

ehloorkalk,v.,in de volkst.bleek- SEBR.,19:(tchloorkalk (onderchloriggebruiktwordtalsontsmettingsmiddel. poeder, o.
zure ealcium + chloorca,
lcium)).
Chocolade. Het zilveren papier In deznd.volkst.cl
tocolat, m.,naar Het zilverpapier van de chocolade Ee?lPlak (v.)Ofe6n,tablet(0.)cltocovan den chocolade.Pall.,33.
hetFr.
ladr
t;een rycz?(m.)chocolade;chocolaad-

chocolat.

oegewonevorm in de znd.volkst.

es(Fr.pastillesdec/tocollf);LohocoladejChocolade,ook : chocolaad en elto- j
#ykjy,s(vr.pojtdetlesdeczocolatj.

colc,v.

93
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Eenc/
tocolcdysigaar.
Over8chrijding '
pc?zden gebruikstiid

CRAMSR, op de woorden termijn,

(van spoorwegwagens).Delaadtermijn staangeld,wagenntaangeld,enz.
(termijn van belading), ofwel de los- Term.,p.XXXVII :((Fraisde c/tltermijn (termijn van lossing)van de mage.Staangeld voor wagons,die niet
wagensi8o'
pcrac/trctyt,n.
tijdiggelostworden.
W ijhebben (wagenq8taas
tgeldmoeten

W ijhebben cltômagemoeten betalen.

betalen.

Choucroute.
Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.
Christen .Deehri8tenegodsdienst. Gebruik van ditw.alsbnw.,alg.in
Decl
tristep,
esyndicaten.
Z.-N. gall.chrétien,la veligion chrétienvte.

Z'
uurkool.
De cl
tristelijke godsdienst.
De christeliike vakvereenigingen 0/

Dist.,l4l.- JFca#.,182.- D.B.,58.
Chri8ten isalleen znw.:deChristenen

syndicaten.

De cl
tri8tep,
evolkspartij.

tegenover de Moham medanen. Ook

Dechristelijkevolkspaqtij,dechriste- komthétvoorin samenstellingen,b.v.
liik-ofchzïy/ea-democraten.
ohri8tengelooj,christenriik,enz.
Zijnwijnietallenchrïyfganienschen? De samenstelling Christenziele, gebruikelijk als uitroep van verbazing

Zijnwijalgeenchristenemenschen
VERMAND.,247.

(tusschenwerpsel), komt voor in Regenboogkl., 184, in een proeve van

Strand-Hollandsch dialect(Noordwijk),
in den vorm Kvisteneziele;ook bij V.
MsuRs,Kriekende Kriekske.Betuwsche
verzen,p.34 :Chriestne zielen !

Christus.Een beenevt,of:eenpalmltouten Christus.

Christusooé ,

Znd.volkst.,spottend voor een

Een blikken Jezus.

V.DALS.

lang.magermensch.

Znd.volkst.:naam van een plant

Bolderik,

VolgensV.DALE,ophetw.Chri8tua-

m etfraaie paarse bloem en,die als onkruid in het graan voorkomt, agro8temma githago, Fr. la nielle de8 blés.

oogen,o.mv.,wordtdeze naam in Z.-N.
ook aan andere planten gegeven, en
in N.-N. aan de ((Christus-aster of

De C/zrïyfzft
soog waste Diest de naam
van een komehuis,dat kort geleden

( blauwe sterrebloem Bij Hstrxyct,s
vinden wij niets dergelijks vermeld,

tot een bazaar werd ingericht. De
Christluoogen is verder de naam van

doch alleen Christusoog als V1. naam ,
doorPAQIJS opgegeven,voorde bolderik.

een rederijkerskamer, te Diest opgerichtin 1502.

Chroniek. Om,zoo nietdiegenen Naar Fr. (vs6 maladiet chrosïçve. Om ,zoo niet diegenen te genezen, Scas., 1, 127
onder chmoniache
te genezen,bij welke het kwaad reeds Ter verbetering werd in Di8t., 83, bijwie het kwaad reeds oud was en ziekten verstaat men die ziektegroep,
oud en chroniekgeworden was,althans opgegeven :ongeneeabaar,datechter, als een cltroninehe of slepende ziekte welke zonder een vast verloop,zooals

anderen voor de besmetting te behoe- evenmin als ongenee8liik, geschl
'
ktis moestbeschouwdworden...
den.
om hetbegrip,uitgedrukt wordende
doorhetw.cltroni8el
t.tevervangen.

koortsen en ontstekingen,noch aan een
bepaalden tijd,a1sdeze gebonden te
zijn,noch zich door eene crisis, d. i.
door een snellen en op hetzelfde oogenblik intredenden om keer in de ziekte-

verschijnselen besliesen,maar van lieverlede en ongem erkt in beterschap

overgaan)(DokterRcrlalucaT,p.185);
((chroninche ziekte

slepende ziekte ))

(W .Pl
uxs,op hetw.chroni8clt).

Ciéaar.Dejuffrouw brachtgeurige In Z.-N. nog vaak voorkomende
cïgcr6s.SEvlxs,177.
schrijfwijze,diein N.-N.verouderd is.

Ciment.
Clm entplavei. Grijze en blauwe

Sigaar.

geschreven.

naG
ar
ew
he
on
te
Frwoordvorm,m..inZ.-N., Cement,o.
.

NaarFr.carreau encimertt.

.
Dï,
Sf.,161.- Ook inplaatsvancigarette wordt gaandeweg meer nigaret

l

C'
ementtegel.

cimentplaveitie8.CLwzs.8iclt.No1).,120.
j
Cinem a,ciném atoéraphe.
Gewonewoordvormen,m.,in Z.-N., Bioscoop,kinematograajofcinemanaarhetFr.
tograaj,kinema ofcinema,àïao,alle'
?.
Circulez!
Fr.uitroep van politiebeambten.
Door/loopevt!
Cirk.Toen we in decïr/ckwamens NaarFr.cirque,m.,alg.in Z.-N.als Circas,m.en o.,ook paardenapel,o.

IFcnd.,X.X.

was zevolvolk.
w.znw .
In de cirken laat men welverstandige
verkens bewonderen ! Jos. Joos, 120.

Cité.

Fr.w.,alg.in Z.-N.alsr.znw.

Wovtingcompleœ,eompleœ rcAzhuizen,
blok A'tlïzezù; compleœ van arbeider8-

woningen,arbeider8wijk,Ao/jc.
.
Cisterne(v.),regenbak,Tcge'
zèplzf.
Globe,dezielravtden citroen.
Iem.appelen voorcitroenenverkoo- De gewoneznd.lezing (V.Esssx, Iem.knollen voor eitroenen ver- STOSTT,n.- /1023.
pen.
14en l5)van debedoeldezegswijze. koopen.
Toon verltlaarde,dathijgeen iongen Deze uitdr. is minder bruikbaar, Toon zei,dathijgeen kindmeerwas
Citerne.
Citroen. Globe,dezieldercitroen.

Fr.w.,alg.in Z.-N.
Hetw.isin deAntw.volkst.r.enm.

was om eieren voor cïfrocrtes teaavtvaar- verm its eieren tegenwoordig m eer om zïch in dedzfrck?telaten leggevt.
den.TycluL.-sTl.
Txs.II,269.
waarde hebben dan citroenen.

Civetde lièvre.

Fr.benaming van zekere spijs,van

Hazepeper,v.

hazenvleesch bereid.

Clairon.

Fr.w.,alg.in Z.-N.

Klaroen (v.),hoorn ;hoorn,-of klaroenblazer.

Classeur.

Fr.w.,alg.in Z.-N.,voor:10omslag 10 Brierenhouder, é'
rï8lh6g
lrcsg.
gcà.
dl)- DObenamingen bij10komenvoorbij
om brieven bijeen tehouden;20map ker, 'regdylrtz?joz;
GALLAS;nog vindtmen daarvoor brievoorhetopbel'
gen van bescheiden (be- 20verzamelmap.
2?fROrd(6)'
N'
6f, naar D.Briejordner.Bij
wijsstukken)op een kantoor.
J.Hwosus,BeknoptLeerboek'
?/A Boekltouden, 6de uitg., p. 116 en vlgd., is
erspraak van nerzam elmappen,ook van

inplakmapies,innaaimappen, van een
bindmapen van opbergmappen.

Cliënt-com iteit.
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l

Klant.

Mr.C.BAKE (Del1 llttag),in z
V66r-

van kooper,wat geen aanbeveling ver-

landia,Feb. 1912,p. 41 : q Een advo-

dient,algeven dewoordenboeken het
w.ook in diebet.op.

caatheefteliéntep,,lieden diezijn hulp
en raad behoeven,wier patroon bijin
zekeren zin is;m aar een fabrikant of
winkelier heeft klanten. En daarom

dunkthetmijveelbeter,dathijspreekt
van zijnen klantenkvip,
g dan van zijn
cliénteele ofcliéntèle.))

Club :uitname van den EetmansClub.Levensleer,36.

M .in Z.-N.

Club,v.;uitnaam vande(Eetmansclub )(= etersclub).

Coco.TelkenkeerCoeozijne.deun- Naarhet Fr.,alg.in Z.-N. 10 als Lorre.Telkenswanneerdepapegaai V.DALE.- P.J.ANDRIESSEN,D6
tjes herhaalde, antwoordde Tante : naam voor een papegaai;DE REvlu, zijn deuntjesliethooren...
Dageraad '
ptzAz 66n X6ïz6rt
gfroon, 82 :
Qdag,Lorreken r.Towv,22.
16 cltaque joi8 çvc Coco rép/fcïfsa
...(datik den naam van Cocomeergeelban8on,ma tante répoxdcïf Boniour
pastvind vooreen papegaaidan voor
Lorreken ;
20 als naam van een drank, bereid

Een glasooeo.

u/tzoethouten citroen.

een grenadier van 't leger der republiekv.

Een glasdropwater.

Boss.,X'd&.,

Coëliciënt. Herleiding tot ltet- 0.inZ.-N.,naar analogie van t
k'
.
?
fo- Herleidingtotdenzeljden coëEciënt.
zeljdeeoëëciënt.
téént,o.
Cofre-fort.
Fr.w.,alg.in Z.-N'.en in deschrijft. Brandkant;tlvtlndlkl'
t
4ïy,8aj6(Eng., Neerl
avtdia,Nov.,1915p.262,raadde
somsvertaald brandkojjer.
lees8eejjofseejq,v.
aan het aan het Eng.ontleende dc/6deposit te vervangen door het echt
Nederlandsche bewaarklui&'.
N 6erltzndïc,Nov.1915,p.262.

Coifeur.

Fr. w.,alg.in Z.-N.,doch ook welin
N.-N.gebruikelijk.

CO1.

Alg. in Z.-N.,naar Fr.(vooral in
(.
lm.
s,
:6) ltalnboovd (rn., ook 0.), V.DALE.- E6n staande btlt
lrd,66n
België) col= jcvz-co! (zie BIJLAGSX, boovdie.
liggende boord,6en dubbele boovd, 6ep

Een nolatvïn.
Colle. Collelïgllïde.

1,14).
Alg.in Z.-N.,naar hetFr.
xaar hetFr.,alg.in Z.-N.,doch in

Kapper.

Een matrozenkraag.
.
Lijm,v.Vloeibave2kp
/.

boordm ettlAnget:icge?zpzfnfen.

5.v.MAVRIK,Toeïtik klog ioytgwcd.
308:(Maak men colletjevast!)

't- .geslacht.

Colerie.Hijàcl
tootïs 6en J'
rcsdMe

Alg.in de Znd. volkst., naar Fr.

colerie.
colère.
De gebochelde generaal wa'e çzleen
Franscltecolâr6 geachoten.AvcTos,216.

Colerié.Hijwerdqolrig.

Alg.inde znd.volkst.,naar Fr.

Toorn,grtnnachcp,'
u7o8tfe.llq
ijmaakte
zïc/z geweldig booa, hij ontntak ïs
foors.

Hijwerddrijtig,boo8.

col/rïçve.

Colis.

Fr.woordvorm,uitspr.koliel,mv. coltli, o.,m v.colli ':,meer gebrui- Kosxsw :((eig.is het enkelv.collo,
kolïed/, als pl.znw.in Z.-N.gebrui- kelijk dan colllo,o.en v.,mv.colli. meerv.colli,doch men neemtalgemeen
kelijk.
oollia1senkelvoud en collib
s alsmeervoud )).

Term.,p. XXXIX

( Eigenlijk is

colli het m eerv. van het Italiaansche
eollo,zoodatcollits strikt genom en,een
dubbele m eervoudsvorm is.))

Colleée.
Hetcollegevan burgemeesteren nelte-

penen,ofhet .
sc/tepeacollege.

Hetstedelijk collegenan Yperen.

veleVlamingenmeenentenonrechte

College(leeskolee'zjk
qt,mv.college8

datde beschaafdeuitspraak iskoleelgo. of collegikn.

Namen van het dagelijksch bestuur

eener gem eente in Z.-N .

Het college van burgemeester en

wethoudevs.

Kvlrlas.- Kosxsx.
Dit is de naam van het dagelijksch

bestuureenergemeentein N .-N.

Hetgebruikvanhetvz.'
vanteraan- Hetstedelijkcollege,o/hetgemeente- V.DALE. WINK :(C'Ollègeheeten
duiding van de plaats waar een ge- collegeteIeperen.
in Frankrijk en België voorbereidingsbouw ofeen inrichting gelegen ofgescholen voorhetacademisch onderwijs,
vestigd is,werd door D .V., 488-496,
afgekeurd a1s een gall.,le collège copz-

overeenkom end m et de Ned.gym nasia
en hoogere burgerscholen.))

munal d'Yprea. Hier ware dit gebr.
nuwelteverdedigen,vermitsersprake
isvan een schooldiewerkelijk destad
toebehoorde,doch hetisniet het gewonealg.Ndl.taalgebruik.

FRxwxs, 19 : Collège= stedelijk
gymnasium in Frankrijk ),en lyeée
= rijksgymnasium )).
Thans zijn er ook lycea in N.-N.,
b.v.:het stedelijk lyeeum teEnsche-

dé,het Amsterdam sch lyceum .

Collegeisin N.-N.vooralgebruikelijk

in de bet.van les of voordracht van
een hoogleeraar aan een hoogeschool

Colle:le.
Colom bus.Roxoov,1,14;V=R-

In Z.-N. soms nog voorkomende

College.

In Z.-N.,naar Fr.Colomb,de ge-

Columbus.

vorm ,die in N .-N .zoo goed alsgeheel
in onbruik isgeraakt.

ofgelijksoortigeinrichting,b.v.coll6ge
geven ofltouden,collegeloopen,Aztzt?r hef
college gaan.

MAxo.,l9l;Boss.,Handl.,283 en 308. wonevorm alsnaam voorden bekenden
ontdekkingsreiziger.

G m binaison.

Fr.naam,alg.in Z.-N.,voor een

Combination (Eng.,lees kombineeil-

dameskleedingstuk.
s)'
onl,v.
Gom edie.Gekkecomedïe'e.AvcTos, Overbodig gebruik van de apostro- Gekke comedies.
32g.

phe in dezen m eervoudsvorm .

Gom iteit.L6ven8l6er. 330,333 en
Znd. woordvorm van nieuweren
343.
datum,in strijd met de etymologie,
VanJunitotAugustusvalthetzelden naarverkeerdeanalogie(zieBIJIZ
AGSN,
voor...datgeenecomiteiten in werking 1,15).

Daarentegen spelt men kiwibs,boa'
e,
solots,àl'?
,fretw 'a,enz.

Comité,o.,mv.comité'8.

V.DALE.- KOENEN.
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zijn,om gelden in te zamelen.SsGsRs,
204.

In klein comiteit.

znd.vertal.vanFr.entpetitcomité.

Invevtrouwelijk lù'
c6lzzïjw,,in kleinen

'

Com m eeren.Terwijlzijonderelk-

of besloten kring,onder ons.

:nd. volkst. (O.-Vl.; in Brab. en

Klet8en,babbelen.

V.DALE.
Gr.'
F#è.- Commettarién,alleen in

anderzaten tecommeeren.Ssvzws,138. Antw.daarentegen lcvàt?
cr6g
zl,naarFr.
commérer.

Com m entariën .

NaarFr.eommentaire8=verklaring;

Commentaar,m.

Zonder cozzàzzàenzcrïgs !

acsa commelttaires !

Commentaar overbodig, of dat be- het m v.= een verzameling van aan-

ltoejtgeen commentaar.
Com m erce.
Com m is en commi8d'
ordre.

Fr.w.,alg.in de Znd.volkst.
Fr. benamingen, alg. in de Znd.

Handel,negotie.
Commée8 en klerk.

spreekt., voor beambten,inz. bij de
posterijen ;de omcieele vertalingen er
van zijn klevk en ordeklerk.
Zijnexamen doen voorcommisdirect.

Belachelijke uitdr. in Z.-N.,waar-

Examen doen vooreommie8.

m edebedoeld wordt:exam en doen om

teekeningen betreffende de belangrijke
gebeurtenissen van den dag.

V.DALE.
V.DALE,ophetw.commie8:(ambte-

naar bij de posterijen en telegraphie,
bij spoorwegmaatschappijen enz., in
rang boven klerk commies der 4e,36,
260/1:kla88e).
GALLAS
Po8ta88i8tent Aidecom mis des postes.h)

onmiddellijk alscommies in dienst te
treden,d.i.zonder vooraf een lageren
rang te m oeten bekleeden.

Com m is-com ptable.

Fr.benaming,gebruikelijkindeZnd. Boekhouder;rekenplieldig ofeompta- CRAMER,Fr.-H.-D.,p.21 en 22.spreekt.
b6lc,
m èfenctzr (bijdespoorwegen).
z
Term.,p.XLI :( Commis comptable,
Klerk-eomptabel)),en op dezelfde blz.:
Com ptabilité. Comptabiliteit. H et
woord vekenpliclttiglteid gebruikt niemand,ofschoon hetweinig langeris dan
de basterd.))

Com m issie. DeKon.Commissie

Gall.la commïaaïos royalet
f'hïs/oïze.

vakt Geschiedenis.

volgens D .V.,50l.

De Kon. Commissie noor Geschiedenis.

ScHR.,1, 282,283en 318,wi
jstdaarentegen op hetgebr.van uitdrukkingen

als:commissiert
zn bijstand,eommissie

'van stemopneming, comm issie van beoordeeling, de senaatscom missie d6v 5-

nanciën,enz. Dit zijn echter andere
gevallen.

Com m odo.Onderzoekrln commodo Naar Fr.eèzquLte de contntodo etïp,
- HinderenquLte, (ambtelijk) onder- Bij HARTMAN,HetGemeentewezen ïs
en inœmmodo,of ook lnjormatie de commodo.BEIz
Iz.,Dict.. vertaalde dit zoeknaarbezwaren volgenst
1ehinder- Nederland 6@zBelgië (Den Haag,1892),
eommodo61incommodo.
letterlijk :xOnderzoek-overdegemak- wet.
p.45,heethet:(onderzoeltdecommodo
ken en ongem ak-ken

Com m unie.Tecommunie gaan.

Alg.in Z.-N.

etincommodo )).

Tercommuniegaan.

Aldusbij Kclpsss en V.DALE.Bij
K oxxzN echter :((te eom munie gaan )).
Ditook in hetGr.G dè.- Synoniem e
uitdrukkingen :communiceeren,de H .

l

Coplplz
tfozïc ontraktgelï, tot de H. Tajel

Com m uniekant.

Gewone sehrijfwijze bijhet volk in

Communieant,gem.s1.(v.ook colt-

ft1,G,'
/?,.

Z.-N.,alwaarhetw.ook steedsa1s-. pzuzzïccsfe),communéekind, ccxztcpzcgebruikt wordt.

ling.

Com partim ent. In die Zwitser. Alg.in de Znd.spreekt.;glll.com- Lspoorwegqcoupé (het gew.w.),m., CR&MMR.
Een vookcoupé= afd.
sche wagens welke iedereen compar- partimentdelre,de2meetde3meclaaae. tr<'
jsïgl-c/dy6lçxg;een le-,eeu 2e.en voorrool
ters;een ltiet-rookcoupé= afd.
timep,tbevatten van l.
sfe,2deen 3d6klas.
Bozzs, l5.

Com plikeeren. Gecomplikeerd.

een 3e-klasse-coupé.

NaarFr.compliquer.

cozspdïccezczz. Gecompliceerd, ingc-

voor niet-rookers; een damescoupé
= afd.voorvrouwen.

1l-t
z?z(ï.,X1X.

wikkeld.

Com poseeën .

Gall.componées.

Composieten of samenge8teldbloemi.

SEBR.,29.

gell.

Com poseeren .
NaarFr.composer.
Copzposceres.
II'
-t
7?zd.,XIX.- V.DALE.
Com positeur.
Fr.benaming,alg.indeZnd.spreekt. Componi8t,fot
p?tt/ïc/zfcr of tooîtzettev. '
i
1Scn(
@.,XIX.- V.DALE.
Com positie.Ikheb hem laatstnog Alg.in Z.-N.in debet.van :school- Repetitie, pro6/z
/l
6tf,
sfr'
èW ; vepetitie- A-.DALE.- GALLAS,op hetw.proejeene goede plaatsin de compoeitie be- examen voor(le rangnummersofeen- lrerk,proejwerk.
werk ((school)Composition v.,conzorgd.Toxx-,51.
voudig terbepaling van hetcijferder lkhebhem laatstnogeengoed rang- cours m.- maken voor '/ Fran8ch,
vorderingen.DE Rxvr,45:t
(dernière- nummer bezorgd (o/ doen halen)bij Composer en français. voor 'fover-

ment encore, je lui ai procuré une den proejwedstïijd.
bonneplace dansune composition ).

gcngyozcpzt
'?
à:tpreuvesde fln d'année
v.mv.),en op hetw.place:((school)

Plaats-, rangnum mer. Composer povr
le8 --d : Repetitiewerk- voor de rangnum mersm aken )).

Com pteur. Es de compteur ope'
t

Fr.w.,alg.in deZnd.spreeltt.

Z,1)6At.
s?tl:z,3.

Concert.

Teltoestel,vegistrator,verbrniksnteter.
Is de gaameter open ?

Uitspr.in de Znd.volkst.konsllvl,

Coktcert(leeskon8ertlj.

naar het Fr.

Concerto.Totopluisteringvanhet Verkeerd woordgebruil
c, ter verfeest zalereen concerto gehouden wor- mijding van den Fr.woordvorm.

derden fluiten.Coxsc.,Scltilder,40.
Concurrencie. VERHEVDEN, in

voiture8,rélocïpât/c.
s Ndl. ajstand8wijzer.
Boss., Uitepr., 41. Kvlrycss.
KosNsw.

Een cottcertofeen m'
uziekuitvoering.

den.Boss.,Ndl.Taalb.,111,61.

Dan volgdeereen concertovan hon-

Fr.gazomètre = Ndl.gashouder.
Fr. com pteur d'Jlccfrïcïfé Ndl. electriciteitsmeter.
Fr. compteur pouv

Concerto, o. = muziekstuk, waarin
één instrument bijzonder uitkomt;

concertikto,o. = klein m uziekstult van

Dan volgdeereenovatieop honder- dien aard (Bos).

SpellingnaarFr.coltcurrcïtce.

(len fluitjes.
Conc'
urrentie.

.
l)V/.,26.

F!.d.d.e.#.,11,170.
8

Concurrentie-correspondentie.

96
1

BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERK INGEN

1
:

Concurrentie. Onmogeliike colcvrrenfïc.

Opschrift,aangetroffen aan de uit-

ConeuvventieoAzpzogelïg'
/
c!

stalling van een winkelteAntwerpen :
verkeerde vertaling van Fr. eoncurre?zc: impon8ible, waarin impo8s2bl6

geen bijvoeglijke bepaling, doch gezegde is.

Totconeurrentievan...

Letterlijke vertal. van Fr.iusqu'à

eoncurrence #e...,vooralin Znd.notarieele stukken.

Toteen bedragvan...

BELL.,l4.

Conditie. Maarop ééne conditie: Verkeerd gebr.van de aanvoegende Maarop één conditie,n1.datFrans,
datis,alsFransnietgoedleert,hijvan wijs,in navolging van het Fr.,na t
l als hijnietgoed leert,van de AcadedeAcademiebliive.CoNsc..Schilder,28. condition que;overigens ook gebrek- miewegbliijt.
kige zinsbouw.

Conducteur. Een conducteurvan Naar Fr. eonducte'
ur dea ponta 6t Eenopzichtervan (o/bij)den water- V.DALE.- In de Nnd.legertaalis
bruggen en wegen.
chau88ée8.
staat.
conductenr gebruikelijk in de bet.van :
opzichter bij het leggen van bruggen
enz.

Conferentie. Een conjerentie van Degewone benaming in Z.-N.,naar
onderwijzers.
Fr.conjévence.

Conéé.Morgen hebben we cozzg/.
In coozgégaan.SlMoxs,73en 74.

Conéo.IndenCosg/.
DeBelgischeCongo.

Fr.w.,alg.indeZnd.volkst.alsm.
znw.
Gall.allen en eongé.

IndeZnd.volkst.zegtmenalgemeen
de Congo,te vergelijken met andere
namen van landstreken als d6 Elza8,

Een onderwi
jzersrcrgat
ferïsg.

Morgen hebben we '
vriiaj,(:c#ot)l)verloj,een'
?rï/en dag.
M 6t'
verlojgaan.

In Congo.
Belgisch Congo.

deKrim,dc Oo8t,(d:)Transnaal,doch

Ndl.cosg/,o.,bet.meestal:ontslag,
b.v.iem.ziin coAzg/geren.
D.B.,94.

Copr:,169.- D.B.,62.
Gewoon Ndl. gebruik
(stroom ),Congp (land).

de Congo

In Neerlandia, Nov. 1914, schreef

vooralonderinvloetlvan Fr.leCongo.

echter ook de Zuidafrikaan Ou Bos'
r

(Pretoria), p. 208 : Gisteren-morgen heeft hij Zuid-Afrika verlaten
om naar de Congo te gaan ));p. 209 :
((de regeling van het taalvraagstuk in

de Congo );en Mej.W .MAAS (Kaapstad),p.210,in vereenv.spelling :(op
weg naarde Belgiese Kongo )).

Consciëntie. Van het ond6rzoek

Gewoon woord gebr.in Z.-N.

Overhetgewetennonderzoek.

V.DALE.

tlcAl non8cientie. kvech.Catech.

Hoemoetmen zijneconscientieonder-

Hoe onderzoeken wij ons gewetenk

zoeken?M eelt.Ccfech.

Consom m ateur.

Kateclt.Bi8d.Roermond.

Fr. w., voorkomend in de Znd.

Conaument,verbruiker.

spreekt.

Consom m atie.

De gewone vormen in de Znd.

Con8umptie,coluumtie.

spreekt.,naar Fr. con8ommation, cozz-

Consom m eeren.
sommer;in N.-N.weinig gebruikelijk-.
Consoorten. Piver en conaoorten. Degewonevorm in Z.-N.

Connumeeren.
Piveren con8ovten,.

GITT:IC,50.

Consul.

Uitspr.konk
vaul',alg.in Z.-N.,naar Consul(leeskonlzul,de'
t
fa1sin gal ALL.-AB.,49.- SCHARP#:, 107.
hetFr.
ofpvf,ofalsJinD.Göttçf
r).
Boss., Uitsgr., 58.
KvzrsRs.
K osxycN.

Contekst. Naar wij uit den con- Naar Fr.contexteen naar analogie Naar wij uit h'
et (f6ky/)'
?:r:cA
z#, of D.B.,43.- Ook gebruiktmen lliere
tekst kunnen vermoeden. De z
scà,clt
fe, van Fr.teœte=,Ndl.tekst,m.
uitden dtzpztl
shtzxg tt,
('
.
x den,zïn,)kun- voorin hetNdl.conteœt,o.BijV.G.,
20 Nov.1921.

Content. Wij zijn ean alle drie

even content.Ssvzxs,245.

Contrainte-draéer.

nen opm aken.

Gall.contentde...

II,259,leestm en :((daar de beteekenis

uitden kontekstnietaltijcleven duidelijk wasp.
W ijzijn oneralle drieeven content, Zieook tevreden.

even tevreden.

Alg.in de Znd.spreekt.,naarFr. Deurwaarderbijdebelastingep,.

porteur deoontraintes.waarvoorm en in

Zieook dragen en dwangbeveldragev.

de schrijft.gewoonlijk bezigt drager
van dwangberelen,.

Convoqueeren. A1 deleden con- Alg.in de Znd.spreekt.,naar Fr. Aldeleden convoceerenbop-,,
gt
zzn,
6x- Men zegt verder een vergadering
eoqueeren.
connoquer.
ofbijeettroepen.
eonnoceeren of beleggen, bijeenroepep,.
Dit geschiedt met connocatiebiljetten of
oproepinqnbriejies,ofwelmetcoswoccfïe,
ofoproeping8kaavtevt.

Convoyeur.

Cx peratief.

Fr.w.,alg.in Z.-N.

Geleider(vanpostduivellofvan vee,
bijvervoerperspoor).
Ditbnw.wordtin Z.-N.alg.gebruikt Coöperatiere'
pgre6nfgïp.
g,ofconperatie. In zuiver Ndl.is eoöperatiej alleen
als vr.znw.,naar Fr..(8ociétésco/pérc.
bnw.ofbijw.
tive.

Corbillard.
Cornichon.

Correspondentie. Zullen wij

decorreepondentienog hebben ?

Fr.w.,alg.in Z.-N.
Fr.w.,vaak gebruikelijk in Z.-N.

Liikwagen.
Augurk (v.), augarkje, komkommertie.
Naar Fr.corre8potdance wordt in Zt
zllenwi
jdetztz?zylvïfï?àgnoghalen?

Z.-N.van treinen algemeen correspondentie gebezigd, hetgeen in N.-N. in

deze bet.minder gebruikelijk is :Fr.
a'urons-nous la correspondance?

Een correspondentievragen.

Naar Fr.correspondanee alg.in de Een oneratapkaartje, ol3
er8tapje of
Znd.spreekt.voor:een trambiljetdat eorre8pondentie-bilietvragen.
ook geldigisvoordetramlijn waarop
men overatapt.

Dist.,80.- o.s.,1p6.

Corset-crocheteeren.
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SXSWOYSXXW
Corset.Corseteopmaat.

l

TCSUORTWG
ASGEMEXNNRDERLANDSOH
Uitspr.kor8ee',mv.korsees',en'
p.inl
Korset(leeskoraet')(0.),keurauij(0.),
Z
i
N.
jkeura (v.).Kor8etten naarmaat.
Fr.w.,waarvan hetNdl.equivalent l
l Ko8tuumnaaistev, dame8kleermaak.

OPMERKINGEN

.-

Costum ière.

in Z.-N .niet alg.bekend is.

Cote.

tnter.
j
t

Fr.w.,gebruikelijk:10bijhettee-j 10ijlaatcil
.
jer.

48# en 111,5.

stuursterm,40 in den effectenhandel, 20 Waardeeringncijjer, ook kortaf
50 als sportterm (in de renbaan)
,.De ciijer.
Ndl. equivalenten worden hiernaast
opgegeven, tevens ook de bronnen
waarwijzevonden.

Programma #.H.B.S. feetzullrdeTù,
1906-1907, p.27 : De leeraar geeft
later ditwerk,van zijn aanmerkingen
en waavdeeringscijjer voorzien,aan de
leerlingen terug ).--Voordebeteekenis
(forciijerszieBllIzxtlzx,1,16.

NaarFr.coterkz'
/zcvoquis,

Gecoteerdnschets.
Een leerling coteeren.
Hijisgoed gecotee.d.

croqui8cof/.
Fr.coter'
t
z,zélève.
Fr.ilc:fbien coté.

coteeren.

.

Een deurdriikoeajetslgeven..

'
l.
!
sxsl,Gid8Teeke'
tonderw.,11,36en

kenen, 20 als schoolterm , 30 a1s be- t1'

Coteeren. Een schetsteekening

Couche.Een coucb,
everf.

Ne6zlcsdïtz,Nov.1915,p.262.

Fr.w.,alg.in de Znd.volkst.,vaak
verbasterd totkoevs.
NaarFr.donnertroi8covche.
:ê '
une

30Do88iermerk.
40 Beurunoteering,koersnoteering.

CRAMER,op ditw.en op hetw.cofe.
GALLAS,op die woorden.

50Noteering(vandewinkansen).
Een schetsteekening '
van zpz
ccfcïj/ere

GALLAS,op h
,etw.cote.
TENs1,Gido T66k6Alt
?'
?ldeT'
d
z'.,11,36en

woorzï6n.

48 ;111,5.

Schets met'
Jsgodchzero'
?zmaatciijers. Coteeren,beter q'
toteere'
tb= teekenen,
Een leerling een ciijerg6'
p6s.
merken met cijfersof letters,voorzien
Hijstaat goed aange8ckreven.
van volgnummers of teekens, vooral
van de bladzijden van een koopmansboek (V.DAIUE en KrlrsRs).
Een laagverf,of:vedlccg.
1iWn#.,XXVI.- V.DALE :(
fCouehe,
v.(-s),laag(inmijnen,in deaardkorst);
Een deurdriemaalorordcp.
ïlt
zcres. laag verf(in deschilderkunst).)

porte.

Couloir. In eenzeerslechtverlicht Fr.w.,alg.in de Znd.spreekt.,als
compartiment,zonderconloir,kreeg ik naam voorhetgedeeltevaneenspooreen plaatstusschen 5 andere reizigers. wegrijtuig, waar men doorheen kan
L.JAcoss,in Btudio-Alagazine,1 Oct. gaan.
1925,p.l8.

Gakbg (v.),doovloop (m.).

metgang)),en ( Foïfz
t
zrc(f.)tàcouloir
cokzfrcl.Rijtuig met middengang >.

GALLAS, op het w.doorloop : (( W cgos
meteczz- :W agon à couloir)),en op het
w.couloiv :(( Foïfure 4 - :D-wagen.>
Ditlaatste leze men dee-wagevt.

l

Coupon.

T6rm.
, p. X11 : ( Couloir eentral,
Aliddelgang.- Couloirlatéval,Zijgang.)
- CRAMIR,op hetw.roiture:(Foïfvre
amérieaine. Doorgangsrijtuig (rijtuig

Alg.in Z.-N.,mindergebruikeli
jk in

N .-N .,voor :overgeschoten stuk van
een stof.

Lap.

GITTéE, 40.

Lappendag = dag,

waarop in m anufactuurwinkels opruiming van lappen wordtgehouden.

Cour.BaasVanHecke had geenen Fr.w.,bijna alg.in Z.-N.,doch te- Binnenplaats, c,
c/zfcrplccjd, acytev. V.DALE.- PRICK,Eng.,geeftechter
hof;hij had maar een smalcouvken. genwoordig meestal koer wordende t
'dt(0.)(van eenhuis);speelpW % (aan 6ONf,V.,in dezelfde bet.als(a1g.)Ndl.
R.LovsLlwo,PoegzPaoletto.

geschreven.

een school).BaasVan Heckehad geen OPtuin;hijhad maar een smal achter-

uitie.
Coureur.
Fr.w.,alg.in deZnd.volkst.
'
FllrcsAz6r.
Course. Er waren slechts enkele Fr.w.,alg.in Z.-N.,doch gewoon- I.
reg.
roa,waloop ;wedstvijd.Er wacovryod.Leren8leev,98.
lijk in den schrijfvorm koer8, mv. ren slechtsenkele(roeij
wedntrijden.

Zieook koers.

koersen.

Course-booten. Levensleer. 52.
Court-circuit.

NaarFr.calkotsdecoarse.
Fr. w., voorkomend in de Znd.

Race-booteu (leesEng.vace = reejs).
Kovtaluitiug.

spreelkt.

Court-pendu.

Fr.benaming.alg.in Z.-N.,vooreen
soortvan appel(in Franl
trijk ook cc-

Aagt-ofaagjenappel.

pettdu,;in de volkst.verbasterd tot
korpendu.

Cravat.

Naar Fr.c'
ravate.doch meestalpz.

).
Dan(v.),cvavate(
.v.

GITTXE,39.

Itoomijs.

IJJc?èd.,XXVII.

in Z.-N.

crèm eàla élace.
Crém erie.Florimond...ging een
cvémeriebinnen om t,
e ontbijten.Dsau-

Fr.uitdr.,alg.indeZnd.volltst.
Fr.w.,alg.gebr.in Z.-N.

Lxxs,124.

Creveeren.

criée.

i
u elkinvickting. zn,
t
slk/z,
tàa; kuelkevij,
boterjabriek;melksalon.

Znd. woordvorm, naar Fr. crener crep:crt
lgz.
Pslcx, Eng.,geeft zoowelcrereeren
= platw.voor sterven (van dieren),
alscrepeeren op alslàgerevolketaal.
ellendig omkomen (van menschen).
Fr.w.,alg.in deZnd.volkst.,voor: J'6ï!ï?
1g,revtd.
t (v.en 0.),vendutie;
openbare verkooping bij opbod of venduhuu,ven,
dulokaal,verkooplokaal.
afslag,ook voor:inrichting voor openbare verk-oopingen.

Crisis: crisissen van folterenden

angst.Leven8leev,212.
Critiqueeren .

Aleervoudsvorm die in hetalg.Ndl.

ç'
Irilais,mv.cri'8e8.

ongebruikelijk is.
Naar Fr. critiquer, alg. in Z.-N..
doch vaker in den schrijfvorm kriti-

KosxEx,N.S.,289.

Toch leest

men ook bijCoRx.HvyGlxs,Barthold

M eryan,63 :((c1.i8isseïtin denlandbouwl).

cvitiseeveu.

J,
lus#.,xx .

keeren.

Croche. Iedere nootkon dan nog Muziektermen,alg.in Z.-N., naar ...ccx lc/tfafcnoot,cc,
?
zzçstiendenoot Men noemtdeze noten ook nog wel
zijn een ronde,een witte,een zwarte, Fr.croche,doublecroche,triplecroehe. ofwelc6stweeezldertig8tesoof.
etaartnoten (metéén,twee ofdrie vlagcroclte,dobbelcrocAeofdriedobbelcrocl
te.
getjesofstaarten).
Cr-lss,st.-lansvvienden, 17.

C rOCh'
eteeren . Zijzetten zich bij znd. volkst.,naarBelg.Fr.eroclbeter Zij gingen bij de kachel zitten ln ,
11/1
,
/
76% Tied, een gedicht in
dekacheltecrocheteeren.SsvsNs,229. = in Frankrijk broderau croehet.
ltaken,.
MaastrichtschdialectdoorE.J.J.
<SIaAR,
isspraak van een t
(gekros8ieerdesprei:
çRegenboogkl.,86).

Crocheteerkatoen-D aad.
BELGICISM EN

Crocheteerkatoen.
Crocheteernaald.
Crocheteerw erk.
Crusoë.Robinson Crusoè.
cuisinière.

cul-de-sac.
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Znd.samezlstellingen.
Znd.uitspr.alg.kruulzowee.
Fr.w.,bijna overalin Z.-N.gebrui-

OPM ERK INGEN

Haakkatoen.
Haaknaald,/?c@lr#eN..
Hqak'
l
rerk.
Robinson Crluoë(leeskroelsooj.
Keukenjornuis of kookjovnuis (0.),

Pyuulwl, wetetuwaavdig .42I6r!:4, 131.
c'
uininière bet. in N.-N. meestal

kelijk.
kookkachel.
lteukenmeid.
Fr.w.,in Z.-N.meer gebruikelijk Slop (0.), keerweer (m.), keerweg;
dan in lzet N ., voor doodloopend dood epot)?

stra>tje, steeg zonder uitgang; ook
cultuur-kam p.

voor:doodloopend spoor (in een station).
MOORTG..16 :(inplaatsvan hetw.
Kulturkampj te vemederlandschen,
doetmen beethetin zijn oorspronkelijken vorm overtenemen ).

Kutturkampj.

Bos : (
fKulturkampj,m., de strijd
tusschenstaatenR .K.kerk inDuitschland ).BijBosvindtmen ook culfvurkamp(bijvergissingaldaaro.,in plaats
van m.),dochbeterdan nogware lletw.

cultuurstrijd,zooals in VIVAT 's Geîll.
Eneyclop.isopgegeven.

Gurieus.Rijisveeltee'
arieun.
6%dez
?
,
fz: Beth.

Alg.in de Znd. volkst.,naar Fr.
ourieuz.
Schertsende benaming in de Znd.

Hijisveelte nieuw8gierig.
Noaw8gierigzlgje('
pcnEnkhld'zenj.

Alg. Ndl. dat ï,
s cuvieu8 = da'
t is
opmerkelijk,eigenaardig,vreemd.

volkstaalvooreennieuwsgierigevrouw .

Curienzemo8terdpot!Pall.,142.
Hoe gïj,curien8neus!SlMoxs.89.
Cursus.
Een cllrmzsvan geschiedenis.

Schertsende gezegden in Z.-N.tot,
een altenieuwsgierige.

Nieuw8gierigrenf/:!
O /ï/nieuut
nqierige,tftycz)
'ebent!
czfryv,s (lees k'
arlzun, telkens met,

Uitspr.in Z.-N .m eestal kuurtsuua,
d.i.metkorte lzeldere'u.
korte dole '
tz,a1sin d'
urt'
).
In Z.-N . alg. voorkomend gall., Een eursusin gesclziedenis.
coura#'#ï,9fo#:;somsook we1in N.-N.:

KOENEN.
D .V.,478.479.- D.B.,68.- AI,I,.AB.,66.

qProjeetie-teekenenin aansllzitingmet
den cursus van beschrijvende meetkunde),(Progr.R.H.B.S.Wag6ningen.
,
1906-1907,p.l2);(Zijn loon...stelde

Neerl
andia,Nov.1912,p.245 :Een
cursusin bijenteeltin Mexico.
L.BIz oycLEY,Cursus in practisch
rekenen voor kweek-en normaalscbo-

bijtewonen )(J.DE VRlEs,DeM arte-

Toorhetqchriftelijl
trekenenin delagere

laarnder W etensehap.naarhetFr.van
G.Tissandier,p.31).

school.
Verdernog :Cursusroorblaasinstrum enten.Ook in sam enstellingen :dan8curdu',knilbelir8118,enz.
SclxR.,1,279-280,teekende nog aan

hem in staat, 's avonds een zekeren
cursus tlc?z geneesktlnst en godsdienst

ALL.-AB.,49.- BOss.,Uitspr.,49.-

len,enz.
L.BIJ oyc L>cY en G.Pt)sTMA,Cursus

eursussen voor rechtsgeschiedenis(Frlgen de8 Tïjdd,1907,1,p.377);voorts
ook:cursusoverschoolhygiene(N.
R .Ct.,
20-9-1909), cursussen oler toegepaste
wetensehappen (f#.,25-1-1912),cursus
over de inriellting van den Nederland-

schen Staat (x
4!g. Handel8bl.. A'dam,
7-3-1902).

Cyc1lst. Decychstrijdtsefensnog

Fr.c.
?
/clïdfe.

Dewielrijderrijdtnog dadelijk naar

naar De Panne.SIMONS 73.

Czar.

De Panne.

Xavolgingv/dFr.spelling ;ofschoon
deze schrijfwijze nog in eenige wdbn.

Cccc?.oftsaav.

voorkom t. verdient de verdubbeling
van de a aanbeveling.

Dint.,l8.- Onk1'.,54.
XXV.

D.V., p.

D.
Ilaad. Een daad van rede e'n,recht- Afgekeurd in Jptzz/#.,l64,alseen gall., Een l'erstandige en 'rechtvaardige ScltR.,1,94-95,teekende eehter aan :
vaardigheid.
daad, of een daad die getuigt 'nc?z een,daad '
pczzbarmhartigheid IKuIPERS,
'un acted6bon ,$6'
n,.:etd6ê'- fïce.
(g6zont
'
f)rerstand en,gerecbtigheid.

op hetw.daad),eendaadvanmoed (10.),
daden '
pc?
zgelreld(Ned.I'
P@
).vanStrajr.,
a'
rt.38l),daden,'
pc,
'
?
zl
coophandel (Ned.
'
Fè.'
van'Kooph.,art.2),een daad '
pt
zl
aoci,ale reehtraardigheid.'
pc'
?zver8tandig

ataatsbeleid :01'
vqn g6zozlt
/cpolitiek(Gel'
zïc,Arnhem,aangeh.in D1'
,
8t.,80).Nog

andere voorbeelden geeft hij aan,1,
208 en 281.

Daden stellen.

Erm oeten daden g6,#6!# worden.

Alg.in de Znd.schrijf-en spreekt. Dadenverrichten,,totdadenovergaan, lneenongunstigebeteekenis,d.i.van
kwade ofslechtedaden zegtm en verder:
der geletterden letterlijke vertaling metdaden optreden.
van Belg. Fr. poser des ccfe,g= Fr. Ermoetgehandeldworden,dedaden een daaç
lbeqaan,ofbedrijren'
.
accomplirdesactes(zieBIJLAGEN,1,17). moeten spreken,of:datnaoetdoor(la-

(Nu moest)toch in de besten...de
drang sm eulen om de dx d te atellen.
DRAULANS, 92.
Buiten het gevalran h6et6r daad m ag
niem and aangehouden worden.

Gall.ltornlect
zt
sdeFagrantdélïf.

den getoond worden.
@@@om ltandelend of metterdaad op te
tredev..
Gr. I#-db.,1112,Pl82 :((Een pasvolBuiten het gevalvan heete daad,of:
buiten hetgevalra.n l?etlzlp.tdzl'
n,gopheeter brachte daad noemt men eene Aeefe
daad )).- Een oude datief na het vz.
daad.
op komt voor in de staande uitdr.op

heeter daad (bçtrapt ?t/
orden.) = juist
terwijldedaad bedreven wordt.
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Daadkrachtié. Zijn daadkraolt-

tig optreden.
Een (laadkvaehtigekerel.

Daadwerkelijk.
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Germ.tatk,
röjtig.

Zijnkraclttdadigoptreden.

OPMERK INGEN

Afoortrrg.,l7.

Een kranige ofenergiekekerel.

Volgens Gr.11W:.,1112,2184,en

Werkelijk,metterdaad.

1/
1/
-43.yl.
N .F., l2.een germ.,werktö-

Kr'
IIaERS,V.Dz&I.1:enKosxEx-geven
tftzctfz
?rt'
r/
cclïj/
calsalg.Ndl.op.

tig, ftïfldc/z; volgens AltloltTg., 208,
echter niet m eer wraak-baar.

Daadzaak.

Germ.Tat8ache,fcfy#chlïch.

Daadzakelijk.

ScI.
Is.,1,141-142,verdedigdehetgebr. Feiteliik.

Feit.

van daadzaak, dat ook in N .-N .vaak
voorkom t;vooral tegonover begin8elkweatieofbegièlnelzaa,k (.= Fr.queatiol'
t

Di8t.,126. Mo()RTg.,17 en 18. -

HS#î..
4.
N.V., 1.
3. Dr.vww '
WSET-,

Zuiverheid wcoz Taal, 9. - Hsxom xs,
91.- Gr.JIS#&.,1112,2184..- - V .DAIXX.

depzïkzcïpe)vraagthij:(Ligtdan het
w.daadzaak(t
pfcyfïok?dejait)nietinde
rede? ))

D aal. 'k Heb alleen hier daalge- Znd.volkst.(1uiml).,0.van Brab.), Neldjer.'lt Heb alleen llier ncerge- &z..11
St8è.,1112,2186,overhetw.daal:
schreven watop 'tvolk zijn tongeliep. vooral in de samenstellingen daalko- sehreven...
(Gewestelijk nog in gebruik, o.a.in
LsxwycaTs,De '
Uert
ïznïjzzïlzg der Alver- men,daalleggen,daalliggen,daalvallen,
N.-Holland (koppie daal,kopje onder)
m anuekens,p.V11.

daalzettep', daalzitten ;komt' ook alg.
voor in het Platduitscla,b. v.in het

en in Deventer ).

dial.van Elbing (bijDanzig):settem
dal= setztihn nieder(Llor.,ScheldeBr6ïch.
scl,11,307).
Daar.De feiten zijn rïlcf'
rom #6ff6 Gall.être /41 (= aanwezig zijn),les De feiten leverentt'
/ctvrcoàeen 8pre- Oolt dejeiten sprekevtvoor zich zelj
bewiizen.
jaitst
soxflà...
kend :6'
?
.
t
?ï/.
:op.
(V.
'DALE,op hetw.jeit);dejeïfenapreDe heerlijke bladzijden van VlaandeDe laeerlijke bladzijden van Vlaan- ken.zi
jn sprekend, getuigen duideli
jk

ren's geschiedenis in de middeleeuwen

derens middeleeuwsehe gesehiedenis (V.DALE,ophetw.spvekenj.

zijndaarom tebewijzen,dateenvolkdan
alleenietsgrootschverricht,wanneerhet

getnigep,duidelijkdat...

zelfstandig optreedt.Onkr.,l4.
A1deze stukken zï?'?zdaarJ,!.
S zoovele

Alg.Ndl.hetvvriatfccz = isaangebroken (V. DALS, op het w. daar);

((Atlgusta,er isniets meeraan te doen,
Al deze stukken maken zoovele aan- de goede man gaatsterven ;weeskalm .

aanklachten tegen...

klachten '
aittegen...

dan zitlhij 'took zijn,'
totdatheteinde
tfca/
z'i8)IJ.v.MAvlux,Kvatea,145).
Toch troffen wijook aan bijF.DoMII,A Nlzvwswxuls,Typen, 76 ((De

.

Jt-ï:daarverbijsterd zwerfttusschen
waarheid en leugen...

(Achter een betr.vnw.kan daar,
zooals da in het Duitsch,in onze taal

Alwatdaarstraaltuiteenminofmeer nietgebezigd worden om aan den bijlang verleden...

Als onze zaken daar oj omtrentlukken. E.VAx D'
RlllsscnE,De Kinder-

Alwatstraalt...

zin meerkleurofnadrulktegeven.H et
is m aar ballast.))

Znd.voll
tst.(Brab.,.
&ntw.).

vriend, 162.

Daarheen.Stildaarlteen !:'
p6'
?
z.

11'ï:verbijsterd zwerft...

martelaarsboelten ziiu daar om het te
bewiizekz)).
Aloortvc.,l92.

Als onze zaken tamelijk goed afloopen (oj uitvallen). als onze zaken
eenig8zin,8 luklken.

Germ.stilldchïpzlc!
?cn,

Stilzijn leren 8liiten ofdoorbrelkgen,

Wdl..
4..
N.IJ.,13.

/rustig voortleren.

Twee jaren zijn daarheen gerlode'
tt.
V.Bssss,11,64 (l.
fctl
rltz'
n,
f).
D aarom trent. Sedert omstreeks
1200 zijn die grenzeu daaromtre'
ntdezelfdegebleven.LECOUTERE,l;4.
Die twee kleinen waren daaromtrent
zoooudalsikzalgeweestzijn...VER-

dchïgzt//ïehcpz,-geltent.

Twee jaren zijn lteengenloden,voo'
rbijgevlogett,'
t
l6'
rz
?
Jlog6p,verloopelî.
Hetzelfdeprov.a1sdaarojomtvent. Sedertomstreeks1200 zijn diegren- Alg.Ndl.daaromtrept= loin denazenLtagenoegdezelfdegebleven.
bijheid van een genoemde plaats,b.v.
hii ltlt
?o'
nf ï?z het tft
?rp oj daaromtrept
Dietweekleinen waren ongereerzoo (ï?zhetdorp ojdaaromatreeka);ook van
oud...
dentijd :lt6t'
Jydvieuurojdaaromtveut

MxNo.,245.
Het ergste van alis dat 'n menscll,

Ldaaromstreeksj, ongeveer zoo laat;
...alvorenszijnmaagtamelijkgenoeg 20omtrent(ojtenaanzien van)dezaak
tevullen...
in kwestio,b.v.watt
fïo zaak ctzpzgccf,
daaromtrentF
ct
zz/ik.
?
znieu mededeelen.

alvorepszijnmaagdaaromtrenttevullen,
eerstzijn geldbuidelmoetledigmal
ten!
Jos.Joos,239-240.

Alaarmaaktlzetontstaanderkatoen-

Daarstellektwerd reedsafgekeurd door

staan der l
tatoennijverbeideen aanzienlijke aanwinst daar...L.p:
blRAET,in
F!.d.(
8.6.#.,1I,187.
Dealgemeenegelijkheid willen daav-

D aarstellen . Alaar 8telt hetont-

inZ.enN.als(looper)gebruiktwordt nijverheid een aanzienlijke aanwinst
voor allerllande begrippen,waarvoor '
u'
it...
wijmeerpassende aanduidingen hebben.Het heeft dus een verarmende De algemeene gelijkheid willen tot

Ontaalkundig gevormd werkw.,dat

VAN Ly
cxxsr, Alledaagsche Bokken ;
SIEGENBISEX, Lijst t,t
z.
?z woorden en
ldtdr.,oncfhetNdl.taaleigen e
sfrïjt
yywtt
fc,
p. 18;Nasswv, Geschmijten, 111, 105,

stelleït.Syuvsxs,219,

uitwerking en behoort reeds daarom

122, 41l ; Joxcxsluoyu'
r, in den Nut8-

Hetjaar1892,dat,in depolitiekege- veroordeeld te worden. Daar8tellen

etan'd brengen.

Hetjaar 1892,dat in de politieke alma.
l
gak voor1862,p.35;J.GIMBERG,

schiedenisvan Belgiëalseen keerpunt vervangt:tot8taltd brengen,ï'
?z'
richfe'
n,, geschiedenis van België alseen keer- in Schoolen xsffvdïtl, 1X ,372 en 374.

daarstelt.P.Fayioy
zslcq,F!.Belgié.
:6- oprichten,vormen,c,
c9
1!6gg6'
?à,8ticltten, puntaanwiiet.
devt7#Jp,11tl,8J.
be8chrijvep,, dc/tïu6rcn,, rerraardigen,

Di8t., l26; Neerlandia, Sept. 1904,
p.121(G.vAxSTOLX);JF#!.zl.N.F.,l3;

boltwen, '
m c/ctl'
n, uitmakelt, teweegbrengen,'
tltaorfbrcAzgc'lz, revoorzaken, :6ram en,vïft8cnko?z, opbouwen,opleveren

Aprstzpooltx,Ilc, 1l6 ;PLulM,N . S.,
1T,l53 ;M ooRTg.,l9.Ook het Gr. IFdè.,
Itvlrsss, V. DALS en Kosxsx ver-

(v.L.,Taal-ontgivtniltg,in HetVaderland.Den Haag,8Oct.1916).

oordeelden llet als een germ. D.
dar8tellen wordt evenwel in een heel
andere bet.gebruikt(LEor.,Ndl.-Hgd.,
p. l9l ; 'W IRTH, p. 618. Zie hiervoor

BIJLAGEN,1,18).
Daarlaten is in onze taal het eenige

werkw.dat met het bijw.daar is sam engesteld.

Daarstelliné. De daar8telling

van eene soortvan inquisitie.

Daarvan .

Afleidingv/hbarbarismedaar8tellep.
Vele Vlamingen, vooral bewoners

Heti1%8t6llen of inrinhten van een

Mooxvg.,20.

Daarlran.

KOENEN.

soort van inquisitie.

van Brusselof omtrek,spreken ditw .
uit:daarran'.
8*

Daarzijn-Daéblad.
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-

Ziet men dat ook in Frankrijlt ten
aanzien van de Russische,Zweedsche
en anderekunstenaars?Verre daarnan.

Gall.loindel4.

...verre'rt
z?èdaar.

In Neerlandia, Aug. 1926, p. l23,
troffen wij eehter dit passend gebruik
aan : J'
rtr
,
rrt
rdaarran,dat wij Neder-

J.SABBE, 204.

landers,de rassenbotsing...zouden verhaasten door vast te houden aan het
verouderdestelselvan militairen dwang,

vindtmen juistin Nederland een steeds
zieh uitbreidende m eening, dat ge-

leidelijk moet'worden gevolg gegeven
aan de verlangens naar zelfbeschikking,
die in Indonesië tot uiting kom en.))

Daarzijn. De ware natulzrgelijk

Germ.dane%n,ww.;Dasein,znw.

ze van eeuwen herdaarï.9.

Wien zijn we hetdaarzijvtversclàul-

Dewarenatuurzooalszevaneeuwezl AIooRTG.,21.- Gr.IF#!
?.- V.DALE.

ller er 1 , of in llaar eeuwenouden
toestand.

Wiezl zijn

digd ?

llet aauzijn,het be-

8taan,hetleren versehuldigd ?

Daasderik ,m.

Znd. volksnaam (Diest en omstr.)

Regenbremsofregertdaas,v.

Eenandere,nogalgemeezlesoortvan

voor een insect,haematopota :!v't)ï@I1,

daanofbremsisderunderdaasof'
rundev-

Fr.œstre,dat menschen,runderen en

bremn (fcècx'
t
fy bovinu8,Fr.fcoa),die

paarden bloed uitzuigten geduehtsteken kan ;in andere gewesten heethet
dier dazerik,blinddaas of daas.

door een luid gegons haar tegenwoordigheid aankondigt.

Dabben .Hetpaard staattedabb6n Znd.volkst.(Brab.,Antw.en Limb.; Het paard krabt t
f6zz grol'
t
d om of
van ongeduld.
ook in N.-Brab. en Ned. Limb.) ; graajtmetzç/n ltoejden grond op van
KIL.:(Dabben, 8'
ubigere, aW/o#6re, ongeduld.
Dehond heefteen gatin den grond fodicave?
).
Dehond heefteen gatin den grond
gedabd.

Gr.I'
lrdl
?.-- V.DALE.

gekrabd.

Doorhetslijkdabben.

Doorlletslijk klauwetk.

Dadié.Dagenvandadigleven.
Dadiéheid. Dorsten naar dadig-

Germ.tdtig,
T4fïg/
ccïf.

heid.
Een zuchtnaardadigheid.

Bezig,werkzaam,bedrijtt
ig.
Dorsten naarbezigheiçl.

Dist.,126.
1F4:.

AlooltTo-,21. Gr.

Een zucht naar handelittg.

Daé.Eenevtdaghadzehembeloofd...j Gall.v,ziour.

Opz6lr
ere?
zdaghadzehembeloofd...66*.Di8t..78. D.V.,43l.- Zieook

Zekeren dag zegdehijtotzijne moe- D.B.,90,en ALL.-AB.,72,hielden Op zekeren dag zeide hij tot zijn BijW ITKAMr,Gescl
dedeni8derJ7Neder...SEGERS,121.
ook dezeuitdr.zonderhetvz.op voor moeder...
derlanden, 1, 141, lezen wij echter :
een gall.,certain zblfr.
Zekeren dag trad hij zelf deze zaal
binnen )).

Een dezer dagen.

Bijwoordelijkeuitdr.,in dezenvorm Dezerdagen.
Toch vinden wijook bijV.DAI,S :
vaak gebruikelijk in Z.-N.;vgl.Fr.
Eerstdaags, bw. een dezer dagen,
usdece8jovr,
g= vandaag ofmorgen.
binnenkort)
3 ; bij Pl
ucx,Fr.,op het
Toteen '
pl,
?zdi6dagen.M.SABBE,#ï1., Meernoghoortmen tot&n ran,deze Totbinnenkort,tot è'
Jy/nt
,,leen paar w.dag (dezer- 6s,cesjours-ci;Jézz
46.
dagen :naarFr.4 lfndece.
9journ!
dagen,of toteen van de eer8tvolgende dezer- :x,undeeesjours).
,

dagekt.

Oponzedagen.LECOUTERE,134,174, Aftekeurena1sbelg.,volgensVlRc.,
184,190.
147.

I'
ttonzedagen.

D.i.iAl onzen tijd,thans.
BijHASSILBACH,II,142,vindenwij:

D .B.,90 :f(Op dienttoteen nauwere

((tot in onze dagen )),en daarentegen :

bepalingvandentijd,inlaateen grooteretijdruimteonderstellen :hiik'
trcpz
op een Zondag in demaand efulï.Kom
op dit'
à
fyr.Op zulk een ouderdom.fa

(tot op onzen tijd (bij denzelfden
schrijver, T, 10 : f
(In onzen tijd )).
Bij KosNsx, Woordverklaving l7, en
insgelijks bij Vo1R,
Rlwx,111, 48,luidt

onze dagen..Irt een ommezien.f'
?z deze
'are zegen ik 'tf'
ttlnaam.Cfr.BAvwlxs,

het evenwel:((tot,op onze dagen )).

j 897;HE'
1'MrDB.,DeelXI,kol.280Den dag tlckzvandaag :

87.))
Ten onrechte afgekeurd in IFczùé.,

1

H eden,,lteden ten dage, ltedendaaga,

W ant a1s Munte-zaliger,zoo zijn er 177 :(Dedag van vandaag is,woord tegenwoordig.
den dag ran '
tlytdoog maarheelweinig voorwoord,deletterlijkevertalingvan:
pastoorsmeer.CLAss,Sich.No'
?
J.,l54. leofa'
ajour#'#v6,dedagvanheden,of
dedagvanvandaag9.- ZieBIJTUAGEN,
1, l9.

Plucx,Fr.,op het w.dag :f(de- rlp,

giateren,l'
hier;de- vap,heden,lejour
d'aujourd'hui);en (de- van morgen,
lajournéededemain;de- vanvavtdaag,
lejourd'
aujourd'hui).
K tursss,op het w.dag : ((de - ran,

morgen baartook zijn zorgen ).
Zie ook Gr.J#'tf&.

Vandaagaohtdagen.

Ten onreehte afgekeurd bij LoMB.,
18/28.

Vandaagorerachtt
fcgt
,n.

FRANKE,40 :( Jux daag (o.
p6z)acht
dagen hoop ik metmijn wevk klaar te
zi1'A.))

Mijnammelakendagvoordagbeklast Alg.in de Znd.volkst.;vgl.Hgd. Mijlltafellaken bemorsthijdagaan Duvsy
cR,1I,77..
- BijV.Gsyuoycssx
hij.V.BslRs,1,191.
Tagj'
arTag,enalg.Ndl.staproorstap. dag.
vindt men echter zooweldag '
pooy.dag
(op hetw.woor)a1sdagaattdag (op het
w.t
It
In).
Ik zou willen dateralle dageware. Dageisdeolzdemeervoudsvorm,die Ik zou willen dateralledagen,/!16 ALL.-AB.,139 :(z4!16daag (nu meestTAw1s.,3.
later samengetrokken werd tot daag dag oféedereïtdag was.
al:alledag).)- Hxsssyusxcu,1,178:
(Cfr.KvlrsRs,op lletw.dagj.
Alle dag en alle man zijn eigenlijk
meervoud )).

l.(
Is 'fbreken van den dag.H.TEIR-

x

Llwcx,in F!.d.d.e.h.,1,120.

Een leelijkedag.

Angl.atbreak 0/day.

Methetaanbreken ofbiihetkzïcke'
n,

van den dag,in den vroegen m orgen,
vroeg in den morgen.

Znd.volkst.:spottend voorman8- Eenleelijk mirakel,een leelijkspook,
per8oon,
.
een leelijkedraak,iem.die er uitziet

V.Dxl,
yc.- Gr.JF::.,1112,2214.

als een rogelverscltrikker.

Dafblad.Driewekel
iikechedagbla-

VeleVlamingen verliezen dewezen-

den,H.Rlvlzxl,Aan8chouweliik Leer- lijkebet.van ditw.uithetoogen geboek,II,lll.

bruiken het voor courant of krant in

'talgemeen:gall-/olzncl,troisp
't
?urscl
zz
ltebdomadaires.

Courant,krant,'
nïez
/
zzt
7.
:i
llcd,blad.
Drie weqkbladen.

Dagbl
ad

nieuwsblad dat iederen

dagofooktweemaalperdagverschijnt.

Daéboek-Daéteekenen.

l01

l
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We1isNdl.dagboek= Fr.iournal,

in de bet.van :boek waarin iederen dag
aanteekeningen worden gehouden,b.v.

Jouvnaal,o.

Het Dagboek rr
lAz l'
lNlgt
lvl Frederik.

DagboekenzijnindeNdl.handelstaal:

lzet kaaboek.het memoviaal, het bankboek,hetïx-en nerkoopboek,enz.

5. Hwgsus,Beklt.Leerb.'
?//t Boek-

Echter is het verkeerd het koopmans-

ltondeèt, 6de druk,p. 90 : ((De boeken

boek datin 'tFr.journ,
alheet,ook in

van eerste aazlteekening heeten Dag-

gebeurtin Z.-N.

boeken heeten Bijboeken, of beter :
AjgeleideBoeken.)-- 10.,p.l04:(Het
jo'
urnaal der zn,
ctzAlt
felïjlr
t
vcà,c methode,
j34.Om hetgrootboek dermaandelijkschemethodebijtewerken,maaktmen
nog veelgebruik van hetjournaal.Dit
boek, oorspronkelijk het dagboek der

't Ndl.dagboek t,
e noemen,zooals vaak

of H'ulpboeken,. De daaruit afgeleide

dnbbele boekhouding,heeft een maan-

delijksehe functie gekregen,zoodat de
naam m aandboek of mensuaal beter

zou wezen.De praktijk ishet evenwel
journaalblijvennoemen.v

Daébraak. Bij de brie: van de

dagbraak,VZRMAND.,156.

Angl.day-break.

pcgercag,oclttendkréekep,(#el)dagen, Hsxomxs,181:(Hetaanbreken'
t
/t
llz

(hetjaanbreken rczldnn dag.Als het deltdag isde aanvang van den dag in
windeken blaastbijhetaanbreke%bnan heta'
lgemeen. Door dageraad en het
d6n dag.

Daéem ent.

Znd.volkst.,voor:oproepingvoor

Dagvaardièlg.

lW & 80zvan den dag verstaat m en heb
zichtbaar worden van het zonlicht.))

Gr.IPd&.,1112,2236.

hetgerecht;in N .-N .verouderd.

Daéen.Hetcongresdaagde.
Daéhuur.Eengoededaghu'
urver-

dienen.

In daghuur werken.

Germ.tagen.

Hetcongres%adplaats.

Hetgewonew.in deZnd.spreekt.,

Eengoeddagloon verdienen.

reeds in het M nl.daclthure;V.G.,II,

294,vermelddeineenlijstvan(Vlaamsche woorden bijde Amsterdammers
in gebruik )):((Daghuur :vastgeld )).

Daélicht.Ietsoktdereenongunstig

daglichtaj8cltilderen.

N.W.Cf.,5Nov.1919. AIOORTG.,

9l.

HetGr.lPdb.enKtlsxy;xgevendag-

huur als alg.Ndl.op ;ook KtulœRs en

In dagloon,of:in daggeld werken. V.DALE bovendien de uitdr.ïrtof op
daghu'
urwerkeo
z.

b

Tenopzichtevan hetvz.:gall.pré-

Ietsièteenongunstig,ofitteenleelijl
t

Di8t.,112.- D.B.,96.

senter qc. t
:o'
à
f.
s'
?
z;l jonr déjavorable daglicht stellen of plaatsen, iets met In tegenovergestelden zill:ietsï?leen
(= mettreqc.dans '
ul
z'
.iouv t
féyc,
rtlAzfc- sombere,zwarte kleuren afschilderen, gult8tig Ofi1t6691jraaidlflïcà'
fetell6n Of
geuz, peindre çc.sous de qsozn,èred cou- iets te donker voorstellen.

plaat8en,,Ook i6t8:46/d6,Sc?65O01,
9f6kle'@ en

l6vg.
s,peindveen laidj;bovendien,ten

malep,,ietstemooiroov8tellen.Verder :

opzichte van het gebezigde ww. :
contam inatie met de uitdr. iet8 pz6f

iets ï?z een,'
pclych,'în een 'perkeerd,f4
11ware,'Jzzeen helderdagliehtyfellert.

nombereklt
l'
l
zr6kzaj8childeren.

Daéloon. sverklieden,die hooge

dagloonen verdienen.

Gall.iournées:in'tNdl.volstaathet

Werklieden,dieeenltoogdagloottver-

D.V.,399.

enkv., daar elke werkm an maar één dienen.
dagloon verdient.
Een bissehop qan eezt minimum 'pcs
Gall.d,'
u,'?z minimum de 8alair6 :Fr. Een bisschop met 66?à minimum- Di8t., 174.
Dagloon = betaling
dagloon van 21,000 fr.
8alaire bet.niet alleen dagloon, doch wedde van 21,000 fr.
van één dag arbeid.

ook jaarwedde.

Fr.minimnm de8alaire= minimumloon.

Daéorde ofdftgorder?svatstaater

op ltetdagorde,op de dagorderb

In Z.-N.is er dikwijls weifeling,

Dagorde(v.),orde'
pclzdendag,c,
gcz
?
ldc

HARTAIAN,H6tt?tl
??lts6Ftftl
r
t
r6zeoli%tW6-

vooralonderinvloed van Fr.ordretf'
y (v.j,pugten rt
wjbehaudeling(vooreen derland ett Belgié (Den Haag, 1892),
iour.Boss.,1P#è.,77 :(Zeg niet:D6 vergadering).svatstaat erop dedag- P.35-36 (
tHetSlotdereersteal.van
ofhetdagorder.Zeg :(ledagorde.))

ovde, op detyg6stf(z,of :watiseraan de art. 63 der Belgische wet luidt E lle

oz'de'
t

coAtfïenll'ordretd'
?
z)'
o%tr.W ijhebben gemeend,dit in Nederlandscla te moeten

weergeven door :zii behelst de zc/cevz,
waarorer beraadslaagd za'l '
troz'de'
n, de-

wiilaa'n dagordegeeneandere beteekellis kan gellechtworden.);
Dagorde'
r, A-. = bekendm aking, a,f-

kondiging van het leger,b.v.iete bij
tfcgtprtfe?'Terèneldetk.

Daiteekenen. Da'
t Portret dag-

D.V.,599 (ln overeenstemming

Dat,portretdagteekelltuitlletjaar

GALLAS,OPhpt,W.dGgteekelle'
ït:(
tDGt

teekent'
è
la'
kthetjaar1371.
metzijnegrondbeteekenis,kan men in l37l.
dGgteekentn'
0gïtit1520:Celaremonteà
Diestukkendagteekenentlcx
?
z1472tot bepalingenvan tijd,diedeherltomstte Diestukkendagteekenenlzïfdejaren 1520 ),en OP hetw.dateeren :(- %1
ln,:
1475.

kennen geven,alleen dan het voorzet- l472 tot 1475.

Rem onter à
' )).

Datwerk schijntî
lattom8treek8 1450
iedagteekenen.
De reliquieka'
st dagteekent lp
c,
z
?
t r66!
'
lcler.

se1'
vat
l
'
tgebruiken,wanneerdebepaling Datwerk schijnt'uithet1?t,
J#d6'
'
zàder
welke het helpt vormen,een welbe- 15deeeuw te dagteekenen.
paaldtijdetipaanwijst;b.v.deroorrcdc De reliquieltastdagteekent '
ait!c,
f8r
i8 gedtz#f66lrt
lz
rtf/ t'
&,
zl l i
'
hlei.W anneer tijd,of:Q lcp,
glèietzoooud.
die bepaling echter eene tijdruimte,
68l tijdperk te kennen geeft, dan

KUIPERS, OP het w. dagteekeneyt
c-- '
Ptz?
1,bestaan Sedert;- '
ttit,zijnen
gronfl,zijne oorzaak hebben in :ongetwiijeld dJ#f66k8?ld6 di6 belçlng8telling
0?t
)#'
ttitdeO1.
lt
f#6//N'
t
1(
1?A8Ch6l
teidekï*ereld,
J.TER GOtrW );

b.V.deze e
gchïlt
fe/ij dagteekentN,
ïf de

(uiteenen tijd)afkomstig zijn di6 g6-

Wordt het voorzetsel '
uit vereischt,

enOp hetw.dateerelt:t(dRgteekenen,

15#6eeall).XlaarOok in ditlaatstegeval

wookïte dateertt7!*itde '
?Jtl?'ïfe ee'u'lil;d6

leestmenbijOnzeZnd.schrijversmeestalrcAz.Tn beidegevallen gebruiktmen

tllot,di6Wddchd'
?lhetbbEdftzt''
f,dt
l'
tee'
rt&!
%:
a,
lï'
tl
tst
v ti6%%jJJ,
?-n.

in hetFr.de;vandaardefout)).

Voorbeelden m et, lc@n, ten opzichte

Gall.celada'
te#'
tzlo'
r.
s,dccctemps,ook

van een bepaald tijd stip :

SCHR., 11
, 312-313, vond echter :

Nederlt
lïtd 6?lB6!#ïJ,P.39 :(
çzij(zekere

volgensD .B.,69 en 90.

Omtrent sommige (woningen)dag-

WARTMAN, Het V8?Nz661lfCNJ6Z6?l iyt

N?6f)dagteekentTG1%30Maart1836).

teekenden de voordrachten nog 'vayt

3. V. MAURIK, &il éé1% #6K', P. 4 :

1907)(N.R.Ct.,5-3-1909),(dehier
besprokenuifdrukking dagteekentran

t
( Ftz*1 dat Oogenblik dagteekent mijn
vriendschappelijk verkeer met Herr

1815 )(BUYS,T,353);ook nog :(de

Hagenbach.)

l02
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I

wijzevanverzamelingvanhetbestaan-

Docllool
t besehtkken wij over voor-

dereehtin wetboeken dagteeltentvoor-

beelden m et het vz. thtz'
là in bepalingen

al8edertlleibegin dezereeuw )(AssEu,

die geen bepaald tijd8tip aancluiden :

En om verder te bewijzen,dathet
in debedoeldegevallen nietaltijd dagteekenen '
ttïfbelzoefttewezen,doethij

202 :(lk geloof,datonzewareintimiteit dagteek-ende '
?
Jt
z'
n,het tijdvak,dat
we elkaar een onuitwisehbaarlitteeken

nogopmerken,dathetgebruik van dag-

bezorgden.))

teekenen alsonzijdia (= onovergankelijk)ww.- gevolgddoorll
anof'
uit(of

V.GsLossy
nw, op het w.dateereu
(onze kennismaking dateert eerst.
t
ll'
n,

sedertb)- itlhetNdl.een navolging is

den vorigen zomer ).

1.8).

H .J.Scu:
lMMsIz,in Keurleusep.,VIII,

van Fr.dater,volgens het Gr. J'Pdl?.

V. Dxrus, op het w. dagteekenen

((fig.)datdagteeken,
t'
pl'zdie'
n tiL
id ),en
op het w.dateeren :((vele gevalletldatee-

A'
e'
n,al'
ptzn.iare'
tb/#:'
r,zijn reedsjarengeleden begonnen,gebeurd )).
W IRTH,p.528 :((Deze toestand da'
teert valt't m iddellvan de 17e eeuw.))

Diesehilderijisgedagteekend'
t
lcn1580.l D.V.,601-602:(W anneeropeenig Die selï.ilderij is gedateerd 1580, Letwel dagteekenen kan in eivoorwerp een of andere dagteekening draagthetgccrfcl1580,of'op diesch. genlijke1
4 zin alleen gebrui
kt
vermeld staat,en men ditwiluitdruk- 8taatht
ljiaartal1580.
worden om er mede te bedoelen den
ken metbehulp van gedagteekend zï/s,
lloeveelsten dag eener maand vermeldan kan dit niet geselzieden m et eene

den.Ook dateeren heeft dezelfde betee-

bepaling met'
pcn );gall.cetableau e8t
t
fcfdde 1580.- D.B.,G9.

kenis,b.v.de/
yrï6/wa8gedqteerd 17Ja'
l
zz
t
ztdz
rï(V.1)ALs,dateerettj,datdf'
t
zk 1846
Amsterdam op tfe?z 10#:4 M ei gedateerd

IKvIrERS,dateerenq,doch hetisbovendien,evenals Fr. dater.ruimervan inlïoud,d.i.hetwordtook gebruiktom het

jaartalalleen op tegeven.

Dafvaardifen.

Verkeerdewoordvorm.

Dagraarden.

1.
Pt
z.
n.
4/.,140.

Dahlias.Schoone daltlkaesevt.
Dam .x4cz
?
zdewillekeureeytdam 0p-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Verkeerdgebr.vanhetvz.aaït,door

Dahlia.Mooie(
lahlia'b'.
Tegendewillekeureektdam opt
tlcrpcn,

W ESTERA,231 en 236.

werpen.

bijgedachte aan deuitdr.aan'ï6f8lmal ook :ctz?zdewillekeurpaal6n perk of
en perk dfepes, soms ook we1 onder pcrk en ,/t:2stellen.

invloed van Fr.mettre /2n,leh()ltï,des
ob8tacle8(j qt.

Delleelegemeenteraad18ofTlooqd6n Znd.volkst.(Brab.,Antw.)voor : Deheelegemeenteraad werdaan des STOETT,n.190/251 en 258/353.
'
dam c/.
uit zijn dienst ontslagen worden,uit dilk gezetofgelaagd, kreeg #:(n)bon8 Gr.W db.,T112, 2258.
zijn ambtofbediening ontzetworden, ('
pcn deNez6re).
Dieknechtmoetde'
n dam W .
enz.
Dieknechtmoetdedttal '
t
zïf.
Meteenendam kasseienvaststampen. Znd.prov.(Diest e.0.), naar Fr. Me:eenhandltei(v.)of8traatetamper
dame,v.
(m.) straatkeien, straatsteenen vaststampen.

D am e.Ingang voordamen.

Gewone lneervoudsvorm

in de

Ingangvoordantes.

Di8t.,34.- Onkr.,99.

Znd.schrijft.,naar de volkst.waarin
Sn ijschoolvoordamen 6N,iulrrouweït.

Jongedc+6.SEGERS,158.
DrLodewijk DOSfe1,Echtgenootvan
DGme Angela Tysmans.

men zegt dt
zpzpletztl, mv. van dam,
evenalsmadammeqnt,mv.vanmadam.

Gall.dame8etdt
rzzàoïy6lle.
g:Fr.dame
h
uwd
e
vr
o
uw
va
n
s
t
a
nd.
= ge
Aldaargebezigdvoorjongegetrouw-

Knipcursusvoordanèes.

Jongelvolfw.

dq vrouw :gall. l'eup,e dam e.

Ndl.dame vrouw van rang ofvan
den fatsoenlijkenstand in 'talg.,hetzij
gehuwd of niet. Eenïge ionge dam68
= Fr.qq'n.?'6N41e.Sper8o'
tt't%e8.

Verkeerd gebruik v/
'
ll w.dame als Dr. Lodewijk Dosfel, Echtgenoot BEDA, in het weekbl. Vlaandereyt,
c'c of M etrouw AngelaTijs- 14Mrt.1926.-- Metdamewordtin het
titelvtsör een familienaam ,in navol- van Frozlt
Virlv VtRIR

lletFr.

m ans.

Xdl.een vrouw van Zekeren stand aanesproken wanneer men niet Weet Of

zijal dan niet'gehuwd is.-- ls'
ro'
t4N7e
geldt als titel van een gehuwde vrouw
in de hoogere Standen,b.N-.1)rON'lLt6?7Jn
Brederode ; T1.0a1I) Wordt gpzegd VOOr
lageren stand, b. v. '
t)r0'G11? eO Nz#6R

(KUIPERS,OP hetW .1,/'
0/2/
tr).

Op zijnewandelingen...had llijden Verkeerd gebrtlik v/h w .damevoor Opzijnwanttelingen lïad hijden no- Zil
't dt
zme de danle die dool.iehuntweedoch- ethtgenoote,Avatook in 'fFr.wordtaf- tarismetzijn lmouw en huntweedoch- mand geleid wordt,d.i.wiereavalier,
no
t
a
r
i
s
me
t
z
i
j
n
d
q
m6
e
n
tersverscheidenemalen reedsontmoet. gekeurd (zieBIJLAGEN,11,201.
tersreedsverseheidenemalen ontmoet. heerOfdanserhijis.
M .SABBE,Vl.M 6%t8Che%t36.

Dam enril
*Wiel.
Dam pkracht.BoLs,40.
Dam PSCXiP .BOLS.03.
Dan .Treinen waren erdan,nog niet.

Naarde Znd.volkst.,dammelnjvelo. Damesriiwiel,tftz?
zètw/ïeté'.
Germ .Dampjkrajt.
stoomkracht.
(lerm.Dampjseltijj.
Stoontboot(v.)ofRtott
mschip.
In Z.-N.wordt lïetbijw.dan vaak Treinen waren er toen (of de8tijd8) VSRES'
.
P,32. Gr.11
:6
16.-- Aletbeebrllikt,O1n een bepaald tijdstip in nogniet.
trekking tot het verleden wortlt het
3$VOC1OdOI1t1i6iOdrukken ;gall.alore,
bijw.dan alleen gebruiktin debet.van
IR dG/9e1)%l,b.V.:X0#6VdChet,dtlF5blc-

'

Vandat
'tafwasallehoop verloren.

depnh /ory,dè8Ior,
:,

Totdan toewasern0ghoop.

jusqu'
alora.

Het'
ttl
cgdand@fJanvantafelopstond.

Gall.ce/utalor8g'
tze.

176/
4l
jlijftlfïjd6G16R.
'
Van toen af,van déeà@
.tijdaf,van dat VsRc.,l49.- Vslœs'
.
P,32.- V.G.,
oogenblik afwasallelzllop verloren.

Jos.Joos,162.

DG%(66%d)...d7%(66%d)...

VR&k gobrtlikelijk,vooralin Z.-N.,

1,130.

Tot dien fïj# toe,tot dat f/W.
9f@, VSREST,32.--Toch vonden wijook
10i Op d&f OO961%blik 5VaS er nOg &ijV .G.,111,P.V1llteOn hooggeachte
UOOP.
Specizlibeit, die... Zijn Spijt betuigde
motOt(IV'
VJOC16hObYOT1biliCsiRzYl1
).
Toen ofjuistop datoogenblikstond I#fczzd.,105.
J'an van tafelop,ook :toen wa8hetdat
J'an Yan t&fel opstond.

Nu(6ex8)...#(z'
l1('
t
z)
:E:.
)...

Degewoneuitdr.in hetalg.Ndl.;

l03

Dank-Dansen.
..- .
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.

S--

i
1
.

TosclcuTzxg

..

..
-

..
-

-....

Al-osxsEx xsolssAx oscs

l

I

nietzelden onderinvloed van Fr.fcnfJf..tantôt...

......

opussuzxosx

vgl.de bijw.uitdr.zàu en dan = afen
toe,vantijd tottijd.
Echtertroffen wijaan :

((zelfs de muizen,die...dan van dit,
dan van dat hun deel eischen )),J. v.

MAURIK,UithetFo!/
c,16(anderevoorb.
aldaarp.76en 96);
((hoe W ilhelm in Am erika heeftrondgezworven, dan hier, dan daar, J. v.

MAVRIK,UitJ/p.Pen,22 (anderevoorb.
in Toeniknogjongwas,p.l29en 278);
((die m an tilde dap,den eenen en dan
den anderen pootvan hetbeest )),Dr.G.

J. Boy
cxExooGEw (Keurlessen, V, 7);
((een bleeke dame,die...dan eensllad
gezucht, dan eens ingesluim erd was,
dtz'.z eenn eau de cologne genom en, dan

?
z)
6er een8 geslapen had,en aldiddoor
leelijk geweest was ), HILDEBRAND,
Cam.ob8c.(Keurle8sen,IX,100).
.

W ij zijn,voorwaar z66 Vaderlands- verkeerd gebruik van het voegw. W ij zijn voorwaar z66 vaderlandlievend,dan wieook.W lLolyiRs,27.
daunaeenvergelijkendentrap van ge- lievend alswieook.
lijkheid.
Dank.Hetgetalvan dezerampzali- gall.gvâce4.
dank zijbeterevoorzorgen.
gen vermindert, dankcc?,betere voorzorgen.BoLs,107.

Dankaan devoorspraak vanMijnheer

VEsc.,151. Dist.,112. D.57.,
578.- D.B., 9l..- ALL.-AB., 72.
V.G.,1,141.- ScHR.,1,307,en II,128.

Dankzij(ofdankjdevoorspraak van Dank zïjheeftdewaardevan een vz.
den heerVan Bottel...
Dank aan hem != wij betuigen hem
Een werltman,die,dank aandezewet, Hier daarenboven gebruik van de Een werkman dieten,gevolge'
tl
cn die onzen dank(Fr.merciti!'
tfï).
sederteeneweek zonderwerk en bijna uitdr.in ongunstigen zin,hetgeen v:r- wet...
Echter vonden wij bij GALLAS, II,
Zonder eten zat !Toxv,136.
keerd is, tenzijin ironischeopvatting;
3dedruk,p.V (Voorbericht,in vereenv.
DE REUL,143 :'
tf,zouvrierg'
d
zi,depJr
spelling) ( W e hopen,dat ons werk
Van Bottel...Toxv,l12.

os Rsss,116:Grâcetjla yzrofccffol

deM . Jux Bottel.

cette loi,cïrcvle sans travailler et p'
rcdquetstzp,.
smanger depztfïd'unesemaine.
HetwasdankAieztw A,datdofooren...
gall. c'aaitgr4c:4...

eenige vooruitgang zalvertonen boven
de vorige drukken, dank vooral aan

Hieraan wa8 h6t t6 danken dat de zijn toewijdingen zorg.)
,jaarmarkten...

Dlxvc:,in F!.d.d.e.h.,II,70.
Iem.ietsdank wiiten :almoetén wij contaminatie van ïezn,. i6ts dopk
hetin de eersteplaatsaan den grooten weten (gunstige beteekenis,tenzij in
naam van Jan vanBmzggedank wiiten. ironischen zin)metaan ï6-.i6t8wiiten
J.F.W lLI,
zMs,in B6lg.3fu#.,jr.1840. (kwade bet.) :de vergissing gebeurt

Iem.ietsdankweten.

STOETT,n.250/336c.- V.DALB,op
hetw.wijten.

nogallicht,vooralten gevolgevan het

Hijdoethettegenzïjne'
?ldank.

feitdatweten en wiiten hetzelfdeverl.
dlw.hebben.
Alg.inz.-N.,verouderdinN.-N.

Hijdoethettegen zï/n zzn'
,ofmet
tegenzin.

Alsof de wereld tegen ziinen dank
'tond.Coxsc.
Dankbaar.

Alsofhi)
'66najkeerhadt
lcsdewereld.

Bij TAMB.,24,als beleefdheidsfor-

(fà)dank '
?
z (z6er).

m ule,naar het gebruik in eenige Znd.

Gr.I#'d5.,II12,2277-2278.- V.DAI.s.- Dvvsss,II,76.

Hetalg.Ndl.kentnogdeuitdrukkingen tegen wil8. dank,zï/'
na ondank8.
Degewonebeleefdheidsformule,doch
daarnaast ook wel : ten hoog8t6 dclzk-

gewesten :Fr.ie'
pou.
sremerciebien.

baar(V.DALE),duizendmaaldank,zeer
verplicht,enz.

Dankbetuiéiné. De familie C.,

Dankbetuigingen.

Danken. lk dank u om detoezen-

oitmeervotzdiggebruik op kaartjes

menlijkebetuigingvandank.
verkeerdgebruikvanhetvz. om.

ding vanhetrolletjealsook om debeide
Iemands vijandschap aan laster te

Ikdankuroovdetoezendingvanhet

Mr.G.W .vAN RIJN ('s-Gravenhagel,

rolletje,alsmedevoordebeideartikels. in hetweekbl.Vlaanderen,10-7-1926.

artikels.

danken hebben.

De familie C.,Dankbetuéging,of

in antwoord op rouwbeklag in Z.-N .is ih16tdankbetaiging.
een gall.,remerczments :de fam ilie betuigt haar dank en dit is dan één geza-

Het gebr. van danken in een on-

Iemands vijandschap aan laster te

gunstige bet. is verkeerd, tenzij bij '
wijten,hebben.

wijzevanironie.
pssawl,N.s.,II,94-95 :( pijpevt Moeten wij naar zoo'n lterel ziin
V&n ZOO'n kereldansen ?
fluitspelen, ook piepen,heeft'peep pijpen dansen?
(Xu moesthi
j)naardcpiipen dt
zAzdcx
gepepen.'t Is afgeleid van 't La- Nu moesthijzïch fgewilligtaan een
TG%teenreglement..Jos.Joos,5à.
tijnsche pipare (= fluiten, piepen, reglementonderwevpen.
klanknabootsing),en hiervan is pijp
(= fluit)gevormd.De giipers waren
(en zijn nog bi
j de Marine)de fluitD ansen.Xoetenwijnaard6pijpen

spelers.In de uitdrultking : Naar ï6-

PLUIM, Syn., n. 23.
p.183.

HENDRIKS,

STOETT,n.1006/1560:(NaarïepzcAàdd
piipendtz/àt
geTà,d.w.z.allesdoenwateen
ander begeert; iemands wi1 in ieder
opzichtvolgen;eig.zöo dansen alseen

anderpiipt,voorfluit.Menkaninpiipen,
evengoed hetmeerv.van hetznw.zien,
a1s de onbepaalde wijs van het werkwoord ;beide opvattingen golden vroe-

mandspï/pe?zdansen iepiipen onbep.
wijs,enniet,zooalsdeqspraakmakende
gemeente>blijkens(naardepijpenvan

ger,en ook thansishetnietuitte maken,welke van beide bedoeld wordt,
ofschox men vrijalgemeen er den in-

iem and danzen

:nitiefin gevoelt.))

meent, het m eerv.

van pi)'
p.Trouwensdie (iemand )zal
welaan éénpijp ((= fluit)genoeghebben.)

KUIPERS,Op het w.pijp,zegt met
betr.tot de bedoelde uitdr. ( pijpen
kan hierook hetww.zijn

PLvlM, Onze Taal8chat,1, 47-48 :

V.DALE,op hetw.pi3
'
p :((spr.)'
naar

(Piipenisduseeneonbepaaldewijszelfstandig gebmlikt en niet een znw.in
hetmeerv.,zooalsmenweleensmeent.

iemands pï//6?ldayt8e'
n,alles doen wat
hij begeert; ziiyte FM'
F8Tà ï/t de% ZJ/
c
hoaden,Zwijgen,niets te zeggen heb-

Im mers men hoort vaak :Ik wi1niet

ben )).

naardepijpen vanmijnenbroederdansen ;inplaatsvan :naarItetpijpen.)
SCHUTTE,n.230 :(
tPijpen beteekent hier fluiten.D e uitdr.beteekent

ZieOOk hetGr.Wdb.

Danskoord-D at.
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dus dansen naar het fluiten van een
ander.))

In Z.-N.zegtmen,naastwijmoeten
naavzijnpïjppndan8en,ookweldan8en
zooals A,
ù'Fuit (of,elders, echuijeltj.
Hiervoeltmen pï/p6s evenmin a1seen
zelfstandig gebruikten noemvorm ,doch

li)'n beer begint16dan8en.
à%

D anskoord.

alseen znw.inhetmv.,zonderclaarbij
te gissen dat pijpqenjfluitten)beteekent,alkomtgiipnogvoorindesamenstelling orgelpijp.
Zie beer.
Inde Znd.volkst.,als1w.znw.,voor:

Springtouw,o.

touw dienend bijeen meisjesspel.
D anskot.

Gr* J#-d:., 1112, 2291.
Alg. Ndl.
danakoord, o.= gespannen koord van
een koorddanser.
Gr*1'Pdb.,1112#2291. - V .DALE.

Alg.in Z.-N., misprijzend voor : Gemeen danshuin.
danszaal.
Gr@ IIJdè.,1112; 2298. V.DALX.
Darm .Darmen van debrandspuit. Alg.in Z.-N .voor :lange dunne buis Slangen van de brandspuit.
van leder,caoutchouc,lood,enz.
Een caon.tehouc.davm.
Een gummi-8lang.
Dat.Ditverslag,datwijin derhaast Zulk gebruik van het betr.vnw.dat Ditverslag,hetwelkwijin detr)haast Vgl.HEcxss,Wortschatz, A 33,v* r
moesten opstellen...
de inhoudstafel:(Ditteeken (/),h,etbij een antecedentvoorafgegaan door m oesten opstellen...
het aanw .vnw .dit wordt door vele
welk nooit in de schrijftaal gebruikt
wordt,dienthier ))...
goedeschrijversvermeden.
Zoo ook Dr.M .A.vAx W EEL,Zuiqlerlteid tcAlTaal,p.3 :((M etveelgenoegen
heeftdeschtijverditopstel,hctwelk in
hetweekblad D e R ede
genom en ))...

werd op-

Toch vonden wijbijJ.H.vAx DER

VooR'r,H edendaag8che Amevikani8men.

p.VI :(Mochtditboekje,datdoorde
goede zorgen van de Heeren G .B.van

Goor Zonen in een zeer behaaglijk en
aantrekkelijk kleed gestoken is, zijn
weg vinden
Zoo'n alledaagsch ding,iet8 watvan HASSSLBACH,1,97 '
Fcfwordt(ook)
iet8datvan 'sm orgengtot'savondsvdeel hetonbep.vnw.iet8a1santecedent :in 'sm orgenstot'savondsdeeluitm aakte gebruikt a1s zuiver betrekk.vnw.,d.w.
z.metuitgedruktantecedent,en we1in
uitmaakte van zijn persoon. CLAls, de Znd.volkst.hoortmen ietwatdat
zijn persoon.
plaats van dat, a1s het antecedent ltetSich.No'p.,6l.
en fefdat.

Zoo'nalledaagsch ding(sl.eenbroek),

Gebruik van het betr.vnw.datbij

gcen,dat,ofeen onbepaald vnw.(cl!>,
nietn,çefe)is.Dat,watik14zeg,moogtge
geru8to'
tler vertellen.Dati8 ïefe watïk

xïefbegrijp.d!Ieswatadem heejt.!or6d6n
Heer.))

Hetiseigenlijk een quaestievan welluidendheid (KoExzx. N. S., p. 89,
j266,50).

Ik weet nietdatde am btenaars tegen
Verkeerd gebruik van hetvoegw.dat Ikweetnietojdearnbtenaren tegen
H .E.JAcoBs,Bvienen uitde GertzsS'.,II,
die rekwisities protest aangeteekend inbijzinnen waarin ietstwijfelachtigs die requisities protest aangeteekend geyds,I1,63.- Dsx H ERTOG,N .t
ofonzekers uitgedrulttwordt.
hebben.
hebben.
45.
HxssyzrBAcH,II,32 ((Datdrukt,een

zekerheid,ojeen twijfeluit.Derechtev
wi8tniet, dat de diej o
'
zà:deplïc/tfïgen
had = De dief hâd medepliclAtigen ; de

rechterwistdatniet;o/ t
yc diej medeplichtigen had= H ad (le dief m edeplichtigen ? De rechter wist het niet,

laijtwijfeldeeraan.)

D .B., 101 ((Nu1doute que...point

de doute que...Eri8 geen f'
tz
/ïj/e!aan,
U/...)
Deheuglijkestond,datdegraafneder- Dvn ov,61,wijstop ditgebrui
k : De heuglijke stond,toen de graaf Dycx HERTOG,N .T.,1I,34:(Detiiviel.Coxsc.,Omwœ teling.
< Dat,in navolging van het Fransch, nederviel.
de'
n.
, toe91 (ook we1datjzulkefïrc'
ztz
nï:
Denzelfden dag,dat hij kwam .10., komtvoornaeenetijdsbepaling,waar Denzelftlen dag,toetb(ofu't'
tf
lrop)hij nog mogelijk was. Op dagelt, ,
?t
Ja,
)1
L.'p.F!.
kwam .
'
?
zeer (of#cflhetwat8tilï'
?zden.winkel
wijtoen ofal8zouden gebruilten ).
wa8. De dfond, d a t o'
n,d Gods g'
tzn'gl
hiev brfzchf,wordt'
zàcfgerierd,wordtAtïef

lterdach.
t
'(STARINGIh
).(Zieook DEN HExTog,N.5'.,Il,70.)
RIJPMA,19:zlntintop hetmomentd c t

we over hem ap'
c,
k6Al,trad hij bittnen
(Vergelijk Jui8t toen we o'
pe'
r ltem
,s
prq,
kez
n,trad hijhïnlzen));en (Het'
tle
in den tijd tt
:e?z ltetreizeltAàog zooveel
bezwaarlijker1ra8).
PTUUIM,N'.S., 1,l0l (Detijd,toen
wii nog vrienden waren,ligtrer athter
()n,
.
$
,.Dedcg, foen hiicc/tkYczn,,wae
een jeestdag (d.w.z. er waseen feest
in 't dorp ; daarentegen beteekent de

Heden dathetdedag is.
N% datde oorlog geëindigd is.

In 'F@sd.,105,wordt dit gebr.
keurd als een gall.,4 présentg'
tz:
lejour,maintenantç'
t
f:lag'
tzerzeaceseé.

dag, dat hijtzc?z/ctccpl,was een jee8tdag zijn aankomstwas voormijeen
feestdag).)
Nu hetde dag is.
N 1&de oorlog geëindigd is.

DsN HycsTog,AT.S.,I1,84 :f(achter

n,
'
zl,toen en terwiilwordtsoms datgehoord Nu datik hetzie.Toen dat ik

hetzag.Terwiildatï/
cltem hielp.)Hier-

D atum -De.

l0;
5

sssolczsxsx

!
l

Tosszcsvzxo

I

l Asosxssxxsosscaxsscu

opxssvxosx

l

bijin voetnoot:(InCovlœsvs'Eœtane
komtdezezin voor:Doljherïssertfccïch
s'
t
z,datzijoner de lrïst
forcs nprak,t
ft
rf
dikwiil8gezien tehebben,waardeschrijver blijkens de punctuatie sv nog als

een deelvan den hoofdzin heeft aangemerkt.))

W el,watbottegetrekkendatwijtoch Gewoneconstructiein uitroepenvan
zijnkCoxsc.,Schilder,43.
verwondering in de Znd.volkst.Zoo
lllcfdatgïjltierkopzfdoenbVycsMAxp., zegt men nog :wat'
a eehoon boek dat
31.
ge daar hebt!hoe datzesprongen en
ltuppelden ! doch gewoonlijk schrijft
Ipïe(
latwe daarhebben !10.,78,94 men,metweglatingvandat:welkdc/tot
?s
en 246.
boek gedaar A65f!hoeze.
:3:/
*x:8p,61
Een schoon kind datge daaz'hebt! huppelden ! welke constructie door
AvcTon,12.

Wel,watzijnwijtochdommeschepsels!
Heere!Heere!Karel,iiihier? ofwel:watwoerfj6ltierheen?hoekom ie
hierzooTerzeild?
W el,wel!'
d
z
Sc(s)hebben we daar?
of:Zoo!ben jijdaar?
Gcfheb je daar een liefkind !

D.V .,637,D.B.,104,en ALIu.-As.,119,
werd afgekeurd als een gall.,quel !)6t:4:
livrero'?z.
savez 14 !comme ilsacztffcïelzf!

Evenzoo zegt men gewoonlijk :wat
's mooi boek hebiedaar?hoesprosgex
enhuppelden :6!
Bij RI.
yrM.
&.
, l14,troffen wij echter
aan :'sFoutendatàïjgemaakthct
f!Een
sehapen dat er Terdronken zijn !voorbeelden uitdeNnd.volkst.,diemethet
Znd. taalgebruik kunnen vergeleken
worden.

(ZieBIJLAGEN,1,21.)

Hijvoelt datmet zijn vlaamsch hii
toch maareen dompelaaris.W lsolEas,
35.
Het is te voorzien datop die grens
tusschen Germanismeen Romanismeer
voortdurend eene wrijving zal plaats
hebben.DENEEZ,Ndl.Letterk,182.

Gall.in de constructie,zeergewoon Hijvoelt,dathiimetzijnVlaamsch Navolging van de Fr. constructie
in deZnd.schrijft.:ilsentç'
?
:'êeal
uede toch maareen verschoveling is.
komt ook weleens voor bij Nnd.ausa lcsg'
t
z:ile8ttraité6?zparia;ilest4
tetzrs.Aldusb.v.bijCosx.Hvvglxs,
prévoirç'
t4': cettelimite#'
t
zgermanisme Hetistevoorzien,datfrsteedswrij- Bavthold z
v 6rpc?z,189 :(wij weten...
ettfz
?
.
zromavti8meily aura fozfjozfr.
gde8 ving za1ontstaan opdiegrenstusschen dat.om hethoogste in de kunst tegedi8nenssion8.
germanismeen romanisme.
voelen,men moetleven en ademen in
een sfeer,die...);269:(Rolf vertelde)
(datals hij groot was, hij tuinman
t
wilde worden )h.

zijwillen hebben,dat,hijop de Aca- Gebruil
t van de aanvoegende wijs Zijwillenhebben,dathijopdeAca- DvlLov,62. Vgl.AruL.-AB.,236demie bliive.Geefmijdepapieren,dat bij een werl
tw.dateen onzeker feit, demie bliijt.Geefmijdepapieren,dat 238(Wijsïzàden bijzin,j.
ik zein mijnen zak steke.Cowsc.,Schil- een onderstellingofeen doeluitdrukt: ik zein mijn zak 8teek.
der,38.
een arehaïsme (vroeger stond dit
schrijftaalgebruik onder den invloed
der klassieke talen, vooral sedert de

Renaissance), ofwel, en waarschijnlijk veeleer,een gall.
W ijdeelen u mede,de goederen zijn Verkeerde weglating van het vgw. W ijdeelen u mede,datde goederen VosnlNx, 1, 36. DEx HlRToo,
afgezonden.
datinonderwerps-ofvoorwerpszinnen: zijn afgezonden.
N.S.,II,59,en N .T.,II,27.
W atspijthetmij,ik je welkom be- afschuwelijk anglicisme dat in N.-N. W atspijthetmij,datik...
zoek heb moeten missen.
uitdehandelskringen in den briefstijl,
vooralbij jonge dames, is doorgedrongen.

Datum .Brussel,datum t
ferpont.
Antwerpen,llden April 1920.
Gent,den 26 Septem ber 1925.

NaarFr.datedelapo8t6.

getalbijeen lidw.in een datum.

zber,85:r,gber,10èerofXber.

Brussel,datum alspoatmevk.

Verkeerd gebruik van het rangtelw. j Antwerpen, l1 April 1920, of don
In datum s van brieven, couranten
zonder lidw .in een datum .
lldes April 1920.
enz.is hetdegewoonte den hoeveelsten
Verkeerd gebruik van een grond- Gent, 26 Septem ber 1925, of den derm aand uitte drukken in een grond-

Op dezewijzewerden denamen van
de 4 laatste maanden des jaarsreeds
vroegerin dagteekeningen gewoonlijk
afgekort,hetgeen o.m.blijktuit bewaard gebleven Ndl.handelsdocumenten van del7deen l8deeeuw (zieb.v.
Handel. '
t
?/A 32.
:/c Taal- e?z Letterk.
congrea,Antw.,Aug.1912,p.639 en

268/61 September 1925.

getal.
Let wel:Heden ishetdcelfdc(dag
van)April.Vandaag zijn wij (op)dea
elfdes (dag van)April.
Sept.,Oct.,Nor.,D6c.,ofwel9,10, Gcn#.,234. In 't Ndl.gebruikt
l1,l2,b.v.Brugge,1Oct.'25,ook : men welvreemde verkortingen a1s la,
1-10-'25,ofwel:1/10 '25.
2a,3a (prima,secunda,tertia)en 1O,2o,
30(primo,secundo, tertio),enz., doch
verderkomen cijfergetallen tegenwoordignogalleenvoorinverkortingen,waarin zehun Ndl.uitspraak blijven behouden,b.v.hetl0#edeel,een7-jcrïgkind.

vlg.).Tegenwoordigkomtdatgebruik
nogvaak voorin Z.-N.,zooalsoverigens

ookin'tFr.nogsteedsop analogewijze
wordt gedaan.

Hijisnadatum niebmeerhiergeweest.

Znd.volkst.

Hij is %b@ dato,xt
zt
fïevz, dqarn,
a of

later niet meerhiergeweest.

Dauw .Van den h.
emel8cl
ten da'
uw
Alg.in deZnd.volkst.,voor:leven Van den wind leven,van de lucht
leven.
zondereten (V.ET-SEN,57).
leven.

V.DXLE.

f
(Gijkunttochvan denda'
uw nietblijven leven,)'zeide boerin.V.Lov.,Dure
Eed,3l.

Dauwdistel.

Volksnaam in Z.-en N.-N.voorze-

M elkdistel.

PAQVE.- HEvxyrLs.

kere plant,8onchn,e;in Ds Bo's Kru%dwoordenb.wordt de spelling douwdi8tel

Davidsfonds.

voorgetrokken,waarin douw (vgl.Eng.
doejzou beteekenen :konijn.
In dezen naam van een Vl.vereeniging, geheeten naar den kanunnik

David-jonds.

Vgl.Thieme-jonds,J'
dzlï'
t
f.
s Vuylstekejonds,enz.

J.B.David,is de verbindings-a overtollig, naar verkeerde analogie van

b e.Den'oven is koud.F.TIMMIR-

Willemn-jovtd8.
In navolging van de Znd. volkst.

Maxs,
in Jt-ïnfez.dloelr'
llr.B., 1922-1923, staathierdenvoord6:vööreenmannel.
'

p
.ll.
'

Deoveniskoud.

In de beschaafde spreekt.heeft het
bep.lidw.doorgaansslechts twee vor-

enkelvoudigznw.,beginnendemeteen

men,deen ltet;in gewone schrijft.ge-

gaan dooreen bijv.w.met zulke be-

ongewoneschrijft.heeftmen bovendien

klinker, een #, b,d of f, of voorafge-

ginletter,gebruiktdeZnd.volkst.d6n
alsbep.lidw.(of'nen alsonbep.lidw.)
zonderonderscheidvannaamval(Vg1.

bruikt m en er drie, de, den en het; in

nog tweevormen,desen der(Cfr.AIzL.AB..154-155).
ZozTsovT, Taalonderwii8hervovming,

'
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l
!

fvsac-,inp-î.(f.d.e.h.,1,l99,ofher-

l(
$0:(tAlseenleerlillgdlt
s.sc/,'rijft
(in de tuin die mijn oom koc
tllt,)dan
zullen we llem er op wijzen dat daarin
twee speljoute'
t zitten,d.w.z.fouten
tegen de gangbare uchvijfwiizc. Maar
als llij leest :(in des tlzin,dies mijn

druk er uit, p. 24;ALL.-AB., l57;
VoRalxx,1,l37;Ds Voovs.Spreken
en SchrïjreAz,40-41).- Een dergelijl
t
verschijnsel komt ook voor in Nnd.
dialecten :qas den emmer vo1isdan
luptie over ),J.-J.CssMyus,'fHa,vtop
deFé!'
t,
?
'
z7;(En zoolank asd'A
zlepe1in
de breipotsteet)), NIEBoSR,l3.Voor
hetgebruik van den vorm d6n in Nnd.
gewesten raadplege m en verder DEN

oom ltocl)t )), dan zullen we llem er op
lwijzen dat hi
j twee taaljouteltmaakt,
d.w . z.dathijzondigttegen detaalwet,
die ellc beschaafdsprekend Nederlandervanzelfin acllt neem t.

Hsur
roo,N .T.,1,q164,vooralopm.3

en 4,p.138,en verderook p.197.
't W as genoeg... om de wind aan- Gebruik van den nom inatiefvoorden

I

Zieook BIJ1uA(4SN,1,22.
'tMTas genoeg om den wind aanhou-

houdendinhunnezeilen tedoen blazen. accusatief : schrijver vergiste zicll dend in llun zeilentedoen blazen.
VssMwNo,.24.
waarschijnlijk onder invloed van het

VEsc., Hist. &rqmm .,51 :f(Het on-

derscheid tusscllezldeen den.datsedert
het einde der 18e eeuw regelmatig

Fr.,pour ç'
àz: le rekzfdonne dtzs.g lenms

wordt, is aan sehoolsche opleiding te

roiles.

wijten.In feitedus kentdespreektaal
geen verbuiging, daar ze sleehts één

naamval,denAce.,gebruikt.Deschrijftaal kent sedert ruim een eeuw een
kunstm atig onderseheid tussehen Nom .
en Acc.mann.enk.))

Op 18-10-1686,werd er den eersten

Bij het gebruik van den lijdenden

Op 18-10-1686 werd er de eerste

steen eener kapelgelegd door een Ant- vorm wordt niet zelden hetonderwerp steen eener kapelgelegd...

DEN HERTOG,P.1'.,l47:Aanhangsel,
nr.1.

werpschen bisschop. C. VERHAVERT, voor een lijdend voorwerp aangezien,

Zieook oplletw.bodem.

Bru8nel8clte Tppe'
n, 2l.

De Jspïege! 'vavb Handel en I#-tzAldel

zoodatdan ten onrechteeen aecusatief-

vorm wordtgebezigd.

(maandcourant, Rotterdam), 25 Oct.
1926,p.5:(Deroorzitte'
rdpz'
tz/cden jubilaris toe.De jubilaris '
t
ccrd door den
voorzitter toege8proken. l11 den eersten

De directrice werd opgedrlgcs, een

nieuw plan in te dienen.

Een deelnemend voorw . dat zich

dcx de directrice werd opgedragen,

nietdooreeneigenvorm vanhetonder- ofwel:d6directriceheejt(#cd)opdtacht

zin is iubilaris llet lijdend voorwerp,
in den tweeden hetlijdend onderwerp.l
Dsx H ERTOG, F.T.,147.

w. onderscheidt, worde liefst niet gekregep,een nieuw plan in te dienen.

voorop gezet,tenzijvoorafgegaandoor
het vz.aan.

In den Gïdy,in De('
p,)Gid8,ofwel:in

DeGïtf,
sk

De Gid8isde titelvan een bekend

In(DeGida),ookwe1:in(
l6tt(Gid8)

Dsx HERTOG,N .11.,1,77:zDeeehte

Nnd.tijdschrift.In Di8t., 29-30,en

eigennamen zijn die,welke geen lid-

met een art.van Prof.VERCOULLIE,
opgegeven datmen dientteschrijven :

voorkomen.Bijde uitbreiding van de
behoefte aan eigennamen,zijn er ook

vormen.Evenzoo :'
Jn dtl
'
/tTiid8p1
.6g6ï,
'

blad.llôtelDeKrooa,enz.)
'

in Onkr.,84,wordtinovereenstemm ing

woord hebben en nietin hetmeervoud

ïx deu Gid8,((daarhetlidwoord en het
substantief geen ondeelbaar geheel

vele ontstaan, die dît kenm erk niet
vertoonen, b.v.:De &ï#.9,HetHandel8-

in den N ederlandschevt Spectator,enz.

Dsx HsRvog, N . S., 1, l44 . ((De

Evenalseen Duitscherzegt :Beiblatt

Nieuwe Gids (Dec. 1890) opslaande,

der Fliegendew,Blâtter;niet Beiblatt

vinden wijop deeerstebladzijde...)

man supplément au (du Figaro),
nietsupplément2
1(de)(LeFigaro).)
Aldus is ook voorgeschreven bij

de oigennamen zijn er A'
ele, die hun
oorsprong uit soortnamell nog dllidelijkerdoenblijken,doordatlletlidwoord

VsRc., 146, reed vroeger ook door
ALB.THIJM,in het W eekblad '
tltz'z46'n,
Am8terdammer, 1886,no.495,p.4,en
door J'.Glwlxsxg,in School en.Sfvdfe,

in den eigennaam opgeTlomen : De
R'
ayter, De Tijdspiegel,.
/lt
5k'Haafl,Delz
H eldev, f)tyKvim ,enz.Het tidw.is dan

1X,375.
V.DALE :(Gid8artikel,o.(-en),artikelinhetbekendetijdsehriftdeGids;
...'
zà'
uAn,
zn,
er,o.(-s),eeneaflevering van
den Gids;...r6#ccf6ur,m .(-s,-en),...re-

op lidwoord te zijn,en er is dusgeen
reden om het,als somlnigen doen,t,
e
verbuigen b.v.:ï?
z.
D6('
n)Gids,enz.)
DEN Hycxroo,I7.T.,l47 :(Verbuig
geen eiaennamen.Dus een artikelin

dactie,v.,redacteur,redactie van den
Gids)).

D e G id s ; rorze,
rt 'ait D 6 o ?k,d erga '
zàg d er e6rtste v?cre ld, enz.))

der((FliegendeBlàtter));een Fransch-

Dsx H ycuTog, N .1$.,T1l,74 :((Onder

een deel van den naam , houdt daarom

Men vindt: in hetFr.tijdschriftLe

SpectateurM ilitaire'),((een num mervan
The Times )),doch ook,even goed :((De
SpectateurM ilitairem eldt...)),((Frédéric

Manon sehrijftin de EchodePari8...
In zulke gevallen is dus tweeërlei op-

In een groote kamer der afspanning

deal.
zost
s.

H et lidw .de werd hier, tegen het

In een grootekamervan de herberg

Nat het ontbijt verliet ik den Zur-

Demanschap vand6AtSanLorenzo.

Dist., 30.

Onkr., 85.

Boss.,

gewoon gebruik in,beschouwd alseen (o/stalhouderij)den .4z.
e'
nW.
onveranderlijk deelvanden eigennaam

Halkdl.,268.
V.DwI,E,op hetw.leeuw :(in namen

en bleefaldusonverbogen,ofschoon het

van hotels, koë ehuizen enz. ïzè dex

voorkomtin een bijstellingbijeen an-

Gouden Leeuw logeeren ).

deren naamvaldan den nominatief.
baran.

vatting mogelijk.

In veleZnd.dialecten ishetw.boot

m .en zoo worden ook de eigennamen

van vaartuigen door onze schrijvers
m.gebruikt.

NahetontbijtverlietikdeZurbaran.
Demanschapvan deSan Lorenzo.

Diat.,47.- ALIu.-AB.,l35.--Boss..

Handl., 268.

Volgensde geslachtsregeling van Dl
Vm ssenTs W lxxELzijn denamenvan
vaartuigen vr.,uitgezonderd die op -er,

welkem.zijn,en enkeleanderedieonz.
zijn;ook de eigennamen van schepen
zijn vr.,b.v.de Tromp,deFrie8land,
t/:Limburg(Kosxsx,AT.S.,267;DsN
H SRTOG, F. T., 60, en N . T.,1, 14l;
PLIJIM, N . 8., 11, 6 ; HAss>nLsAcH, 1,

166;RIJPMA,132).
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-5
.f.de F''ï6.
:ofM .De Vries;de Iz'rï6.s
In DL#t.,24,wordt aangeraden te
M .de#'Tï6.:,ofookwe1M .DeFrs'8.
9;
DsN HERTOG, F. T., 146,en N .T.,
ofDeI'rrïe,s'
t
spellen M .De Frïe'
sen ook De Fdee, De Frïed.
Il, 247 : ((W anneer in een eigennaam
het lidw.in dezen familienaam steeds
voorzetsels of lidwoorden voorkom en,

meteenhoofdlettçr,zooalsin Z.-N.het
gewoon gebruikis.

schrijftmen die alleen meteene hoofdletter,als zijhetbegin van den naam
vormen :De Groot,l'
rJ'
àzDiik,Ftzzlden
Berg, De Gï#,:, H et H andel8blad, enz.
Daarentegen H ugo de Groot, P. r@p,

Diik,H.vandenBerg,enz.)- Zieook
KOENEN,N .S.,282;PLUIM,N .S.,1I,
236,en RIJPMA,38.

HAssyzLn&cH,T1, 126 :( (Ook) het
voorzetselofhet lidw.krijgt,als deel
van den eigennaazù, een hoofdletter,

behalve (meestal) wanneer een voornaam voorafgaat.Ts er een voorzetsel
en een lidw.,dan heeftalleen heteerste
een hoofdletter...De Ivïf;Fcn He1x8d6;
Fca der Palm ;Hugo de Groot;11V!!6Apz

FtzAz (van) dert Berg; Jan Ten (ten)
Brink >...

Dez/
rïeztd Jan.

Overtollig gebruik v/h bep. lidw-

H .M .deX ozàïxgïzàW ilhelmina.
Z.E.deK ardinaalMercier.

woord :gall.l'amiJean,JS.M .lar6ïn6
1W lhel-ïrte, S.E.16CavdinalAfezcïer.

FrïendJan.

H .M .K oningin W ilhelm ina.
Z.E.Kard%k
naalM ercier.

D.V.,443.- D.B.,62.- KONING,
41.

Koycxsw, N.S.,52:lBijtitels,waarmede m en iem .kan aan-oftoespreken,
kan het lidwoord gem ist worden, alF :

Dokter P.aprck metDominee X.Graaf
Z.rei8de met Proje88or 0.;doch men
zegt : De genee8lteer P.d/vc/c m6t den
predikant X . De ltoogleeraar B . ï.
g op

pen8ioen geateld. Evenzoo blijft het
lidwoord wegvöôrsoortbepalingen :Ik
ga naar oom Jan,naar tante xzlzznl,en

verder : GraajXerz
n,t
lz
d
zf,Priyt8 Wï!!8+,

Mevw WweJuliusdeGeyter.

Verkeerde weglating v/h bep.lid-

Mevr.deW H.JuliusdeGeyer.

woord :gall.A me FveJ.de Geyf6r.

Prineee W ilhelmina,enz.))
Zie Ook PLUIM, N .k$'.,1, 170 ; DEN
HERTOG,W .T.,lI,81-85,en W .S.,11111),
74-75 ; HASSELBACR, 1, 100; RIJPMA,
l16.

Koxlxo,41 (Madame veuve Cli-

quot. M evrouu'devgctfuv': C.- Madam e
la douairière de B.M errouw de dokzcïrière 1)ox B .:

J.v.MAURIR,Toen ik N.
t
?#ion,
g'
&7J.
9,

D6velkiseenuitmuntendvoedel.

Overbodlggebruikv/hbep.lidwoord:

Melk iseen uitmuntend voedsel.

314:f(De flrm adeW ed.de Jonge.))
Kosxsw,N.S.,52-53 :cN am en van

Dekinderenmoetenspelenom gezond gall.lelcïfe8tun6nourritnreezcellenfe, KiMeren moeten spelenom gezond stoffen!(stofnamen), alsmede abtezijn.

il/ouIqne!6,
:enjantsjouexf,volgens tezijn.
D.V.,444,en ALL.-AB.,85.- Vgl.
K ONING,41.
In som m ige gevallen gebruikt het
Ndl.evenwel ook het lidw..

stracte substantieven,hebben geen
lidwoord vdörzich, nl.alszijin algemeenen zin m oeten worden opgevat,
als:Ilzevï.: nuttig.A'ïkenhovfi8tfvvrzaam . Jfessïai8plsc/zf.Eendrachtmaakt
pzccAf.Volhardingï.g'
a noodig.Seïnheïd
i8 gezond. Nood l66rt bidden.
((Opmerkingen.10Is er echtersprake
van een bepaalde soort, dàn kan het
lidwoord niet gem ist worden,als : Het

iizer'
t
lcx deze gereedscl
tappen ïateweek.
HeteïkeAà
ho'
tzfnan dez: tajelï.
s Fin bewerkt.De kenni8 van den aardbolneemt
steedstoe.De eendrachtder Nederlanders
'ttlce 8oms bewonderenswaardig.D e rol-

harding ran dezen leerling 6.
:teFrïjzep,.
))20 W ordt de stof a1s een geheelopgevat,dan wordt het lidwoord van be-

paaldheid ook gebezigd Hetiizer is
xuffïg. Hetgo'
tzd heep eenejraaiekleur.
Het brood ï.: een gqzond voed8el. H ier
wordtdestofalseen begrensd geheel,a1s

eenesoort(j153)voorgesteld.)
H ekssycLswca, 1, 226

D
ani8p
tefdeoorlog.

Overtolliggebruikv/hbep.lidwoord:

Dan i8h6foorlog.

gall.alorsc'ct
:fla g'p
zczre,

m orgen kerm is; etétait !'#ïw6r, 't was

.

O zeker,'fi8'fnajaar,'1i8:6herfst!
Ssvlxs,15.

c'eatl'automne,

kogeltrefthem indeslapen :'tï.
s
d6Een
dood SIMoNs,30.
Insomm igestreken18Azfweldezwarte

o'e8tla'morf,

O zeker,'
/isnajaar,'f'
J.
vherfst,of: winter))
.
we zijn in 't najaar,de herfst is in Koxlxo, 41 :((C'est la kerm esse de't land !

c'est?)66,1la pW,
:3r6 uoire,

srmoede.S'
Txsuvsyxs,in F!.d.d.e.#.,

Rooken ï,g

sel
tadeliikenHetrookenïdachadeliikverschillenongeveerals:Tabakïy'
vergijen
D6tabakï.
:verqij.)
D . v.,447:(c'estlajoiredemaivt,'tis

...

ltiiï.
vdood,of'tï,
smetA6A),ge-

main. H etï,
s morgen J,
'orpzt',:.))

Eenandergevalisb.

v.bijF.DOMELA
#cca...
Nlstzwswavls,Typep,,246 :((Datis de
In som mige streken is ev wel, of oorlog zoo zegtm en terverontschullteersehter wel bit-re (o/ diepe) ar- diging. ))

1,40.
moede.
A1den zeekant was het de gegurïg:
du cts/ddela merc'éfcïllamenaeecoa- Van den zeekant dreigde getfurfg de
dreégin,g l,c?z den springvloed. S'.rRzv- tinuelledela grandemarée.
springvloed.
vsrs,in F!.d.d.e.h.,1,38.

Dedzïeviijden van zijn fortuin ziin

verloren.

Overbodig gebruik v/h bep. lid-

woord :gall.leetroi8cïsgvïâplee.

Drie'
t
lk'
/devan zijn fortuin i8 ver- PLVlM,N.S.,1,203:(Ook debreukloren.
getallen :e6n halj,een vierde,drie zea-

D e.

108
BELGICISM EN

TOELICHTING

1

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPM ERK TNGEN

K oxxEx,X.S.,91 :((M en zegt:Een

tiende behooren tot de bep.lloofdtelw.,

geheel7'
è66/ftweehclrtt
?z.Evenzoo in de
muziek :een,
ebeelenootlteejttweehalpe?
'
1,'
vier kwarten,tzchfacht8ten, enz.
Ook :Een gchc6!heejtdriedcrtfes,cchf
acltt8ten;derden ziin gzooft
sr dan '
pï6rdep,,alsmenletopdeafzonderlijked.i.
losgedachte deelen nl.dezulke die 1os
naastelkaarbestaan;bedoeltmen enke1de waardij,dan zegt men :Twee
derdeen drie'
pï//#6i8gr
zpzc?zïtegentien
riipiende(d66!en).)

immers zij geven ook een hoeveelheid
op een bepaqlde wi
jze (in cijfers voor
te stellen)aan : 3/5 kapitaal= drie
vijfde kapitaal; dvie rfj/dezz en. t'
ul
ee
vijjdevti8J?'
n,geheel);
10.,N.S.,II,84:(Debreuk-getallen
viijde,z6.
s#6,enz.krijgen alleen een x,
alszijelk deelop zich zelfvoorstellen ;
driet.
ï?'
/den zijn dusdrie stukken,elk
1/5bevattende;drie'
t
lï2'
/dedaarentegen
iséén stuk,driemaalzoo groota1séén
vijfde;vergelijk drie gn.ldev
zs en
dvie g '
tzld e'
n,.))
RI'.rrMA.ll3 Twee z6 '
&t,Ttd e en

drie zet'ep,#e '
J.
g riij z6'
p6n de. >
1D.,158 :(Twee derdetnà
.zijn,er al
uitbetaald, 'f andere derde zJ! ook nog
welterechtkom en.))
Zie oolt acht8te.

D6bladzi
jde8en debladzijden 24en

Gall.la page8,

25 ;
de paragraaf 134 ;

leparagraphe 134,

l
tetnummer4endenummers6,7en8;

le'
llupzézo4,

Bladzijde 8 en (d6)bladzijden 24en
25 ;
paragraaf l34 ;

nummer 4 en (#e) nummers 6,7
en 8 ;

hetartikel18en deartikels21tot 25

l'articlel8.

inbegrepen.

artikel18 en (#c)artikels21tot 25
inbegrepen, of :de artikels 21 tot en
m et 25.

Ikmoetden 21ofwelden 48nemen.

In de Znd.volkst.bedoeld als de
tram (rca liinjnr.21of48enz.:gall.

Ik moetlil
'vt21ofwellijn 48nemen.

PRlcu,Fr.,ophetw.lil
'n:t
(- 3& nepzen,met 3 gaan.prendre la ligne

le 2l,le 48.

no.3 )).

Keurle8sen,VI,p.60 :(Iu1'
,
in.cc/tl>;
p.61 :(toen meine Wvenigkeitliin ccllf
bel
clom );p.152:('A1IFcg8nnan1#% 11
iert van de Hoogesluis aan 9.

Van diehemden isde38uitverkocht.

Gall.le tn'
y-érol38.

Hetisalbii#e?
zzessen.Coxsc.,Schil-

Overbodig gebruik v/h bep. lid-

Van die hemden is(?tr.)38 uitverkocht.

der, 38.
't Is achter den éénen.TAMB.,19.

Hetisalbijzessen,()fbijtka 6uur.

woord in uuropgaven in Znd.dialecten.
'tIso'
verof na éénen,hetiséén uur
door.

Het is een kwart na den twee'n.1D.,
19.

Het is kwart orer f'
/
z)cet/xl, (een)
kwartierover /'
œ66(/.
/
z),ofkwartier na'
f'
!
t
J68(gn).
Hetistien minuten v66r#rï6(/n)..

Het is tien minuten roor d8n,drïe's.
1D.,l9.

W ijgaan nooitnaarbed '
voorden tieWijgaan nooitnaarlledrn6r10uur
nen (tien ure).TAMB-,23.
(of166r10llren).
Neem een vlasbewerker uitde Leie- Gebruik van den acc.in plaatsvan
Neem een vlasbewerker (vlasar- Koxlxg,41 Nous ne travaillons
streek, die den M aandag meer bier den gen.in tijdsbepalingen,dieeenge- beider)in deLeiestreek',die '8%1aa'
n- pasledimanche.Wii'
d
z,
6rl'
t?
'
n de8Zondrinkt dan de heidekleuter op drie regeldeopvolgingtekennengeven:gall. dags (elken Maandag ofop een gewo- dag8 niet. Venez me vtlir dimanehe.
maanden,...die dep,Zondag metzijn lel'
tzz
nàï,le dimanche,le dimanchema- w.6x.Maandagtmeerbierdrinktdande Kom Zondag biimii.9

duiven speelt.S'TRstTvslus,in F!.d.d. fïa.

heidebewoner in drie m aanden, die

6.h',1,44.

468Zondcg.
gmetzijnduiven speelt.

CoRx. H uvglcxs, Barthold 3'16r#cn,

Den zoAzdcgcwond had de beenhouwer
de gewoonte m etvrouw en kinderen te
wandelen.Ssvsws,68.

Des Zondags 'a avoïtdn was de slager naar huis gaan.))
gewoon met vrouw ezk killderen uit
wandelen te gaan.

148:(.
Ta,hijzou #c?llt
nkderdagdaqrop

Zijn moeder hield er aan, dat hij Hierstaatomgekeerd een gen.voor zijn moeder hield er van,dat hij
*8 Zondags aan de zee doorbracht. een acc.,a1slijdend voorwerp;dever- den Zondagaan dezeetloorbracbt,of:
Ssvsxs,152.
warring ontstond onder invloed van dathij'sZondagsaanzeewas.
het Franscb,datin beidegevallen zegt
le dimanche : paseer le dimanehe tz'?z

bord de la mer,t
s/jolzz
rwt6r 8ur la plage
Hetsein de8op8tand8.

le dimanehe.
Verkeerd gebruik van een genitiefs-

Het sein totdf/?zopstltnd.

Zaalder prf
p/eadora.
Ingang derjongens.
Ridderd6rLeopoldsorde.
Hetwaseen boerenzoon der omstre-

bepaling,in plaatsvan een voorzetselbepaling :gall.lesignalde la rérolte,
aalledesz?ro/c.
s.
:e'
&,
r.
:,entvée#:.
:garkons,
chevalierdel'ordredeLéopold,'
un'ieuïbe

fa66rt
zcrq
skamel-,doceltfenkamer.
AIU
L.-AB.,67.
Ingang voor jongens.
Ridder'
JAtde Leopoldsorde.
Het was een boerenzoon ran de

ken.

pay8an des environ8, '
tz,z avocat de la streek, ofwel uit de omstreken, '
u'it

eapitale,laCentralechzéfïeslztrdelar'
dze dep,omtrek.
Ik ben gehuwd met de dochter van Plcfïp,ckz.
eenen advokaatder hoofdstad.ArcTos,

Ik ben gehuwd m et.de dochter van
een advocaat die ïrt de hoofdstad

144.

woont.

De Christen Arbeidscentrale der

D. V., 428-431.

l

De Christelijke Arbeidscentrale (ge-

Pletinckxstr.teBrussel.O.F.,5-12-1926.

vestigd)ïAzdePletinckxstraatteBr.

Van '/ongediertder papen verlostons
Uitdrukking naar analogie van een
Vaderland !J.oE GEYTER, Geuzeïtlied. beeld 'ptz'
/zeen kind,een dchvrk 'van 66n

Van 'fpapendom ,of'fpapengebvoed...

V.G.,11,425-426.
DlN HERTOG,N .'
S.,1,86,en N .T..

'ent,deugnieten rclz1
v
'ongene,flzïg Taït
rolk en dergelijke;vgl.Fr.@I
.
n amour
d'appartemen,
i,'
u'
n,
ebonnept
lfcd'homme,
doch ook '
/
zs ta8dego
zez
t
zzen larermine

T,40 :(Eigenaardig zijn voorbeelden
als :Een dcàcfl/
tzAz664 kinçl.E6n r6n8
'
d.
tzlz een,kerel.A'
6zz dott'cp.ee'
z hoedie.
Scheep8toktwen rcn zelltiN/en.KGll8bQI-

noire.

Schertsend gebruikte Jos.

stukken ?!(zA1 handen :?' wolbalen t/cn

Joos,149,de uitdr.,letterlijk opge-

beeyten (v.Dlqs'ssEL),in welke verbin-

vat,om ermeete beduiden :allerhande

dingen hetgram m atiqch bepaalde woord

dieren die zekeren pastoorlastaande-

eigenlijk hetbepalendeis.9

den.

Gednrendedelangejarende8z'
t
rïjgcsa.

D. B., 68-70.

Overbodig gebruik v/h lidw.in een

partitieven genitief : germ . wöhrend
der langen Jahre des Schweigene.

Gedurende de lange jaren zwijgett8.

AIOORTG.,l77.

Deeé-Deelen.
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W atdoe-d:daar?V.Bssas,T,148.
InveleZnd.gewesten isdègebruikeVerstaat-dcmebSllloxs,58.
lijlq als tweede persoon in vragende
Moet-d:nu blousen droagen... bLe- zinnen qn andereomzettingen.

W at doeje daar?
Verstaieme?
Moetienu bloezen dragen?

vcsalecr,3.

1 .A.s 4s.,l80.
.-.

KoExEx,AT.z
S.,292 :f(Tn hetdialect
van N.-Brabant lloortmen nog:Kom
demorgen ?B6% dedaar ;docb ook Kom

Va'
n woarkom dedan?Leren8leer,l8.
Vindcgiidazooaardig?Leven8leer,20.

W aarkom iedan vandaan?
Vintd)iiidatzooraar?

degiimorgen?Bend6géidaar?waaruit
blijkt,datde beteekenis van de (toon-

zwak 4vl niet levendig meer gevoeld
wordt.l)

Voltnlxx,1,67

De enkdlvouds-

vorznen van de2epersoon zijn n11gelijk
aan die van het m eervoud ; vroeger

(vöt
sr de 16e eeuw)had men nog du
fspr.duu1,docb dit is in het westen en
midden van onsland geheeluitgesleten.
Tn Brabantzegtm en b.v.nog :((Neem deook 'n peer?:En daarnaast:ffNeem -

degijook 'n peer?)Bewijs,datmen in
denietalti
jd meereen voornaamwpord.
voelt.))

Ook in het Betuwgch dlalect, big
'
Nlyisosa,11 (ZlJ
'-g: nou heelemâ
'ö1
stapelierend geworde !?
c Hed.g6
D eBètuwe dan nog nie gelAze? ))
'

Deeé.ben deegkneden.

In Z.-N.bijna alg.z4.;vgl.D.der

Teig.

Hetdeeg(0.)kneden.

Hetîsall
toel
tvan éénen deeg.

Zegsw.voor het zijn allemaallie- Zijzijnallen van ééndeeg,of:hetis
den van dezelfde soort;bijV.ELslN, alkoek vanéén deeg.
38:;'tzijn koeken van eenen deeg).
Londen en Parijsis koekoeké/Aldeeg. Contaminatie van hetï.
:alkoek f
Jcw, Londen en Parijs,hetisLén,pojytcf,
peSehelde,9-7-1923.
één deegmet hetï,
galtiid koekoek éézà of:datissop en gcztl
cckfbrood.

0r.Wrds.- Boss.,Handl.,221.
V.DALE,op dewoordendeeg()
n koek.

zlsg.

Deel. Een goed dc6lvan zijn vermo- Neerlandia,Aug.1921,p.109:(Deze
en.
uitdrukkingisstelligeenAnglicisme en

Hetgvoot8tedeelvan zijn vermogen.

gevormd naara good deal)).In de Znd.
volkst. kom t ze evenwel voor buiten
invloed van het Eng.

V.DALE,op hetw.de
'el qeen,groot
deelvan zijn vermogen heejtAfjverlorcn,
zeer veel erva'n ;--voor een gvoot deel
hebïk datccs hem tedanken, in deeerste
plaats ));en op het w . groot ((.
voor een
groot deel, t'oor het groot8te gedeelte,
grootendeels,meerendeels )).

KlllplqRs,ophetw.goed :(vrijgroot,
a
a
nme
rkelijk :een-- getalaoft
fcf6s ;eep,
6 poos ; een - eind 100yl6,n,; ces - :
honderd gulden ;dat heb ik woor eep deelaan /è6v1tedanken ));enz.

Voor::p,goedded.
Een lteel deel m enschen. VERMAND.,

Vgl.Eng.joragooddeal.

Grootendeela, rlïvlc
vcàoo/e, in rvïp;e

GwlI,as,op het w.goed

Vooreen

mate.
-- deel:Pour une bonne part.))
Een hoop of een boelmenschen,een
Deel,voor :grootem enigte, w as vroe-

Znd.volkst.

:g.
Een he'ldeelappelen.

gpootgcyjjg!personen.
ger in N.-N.meer gebrlzikelijk dan teEen (h6e!6)boelofeen grootehoereel- genwoordig.Het Gr.Wdb..1112,2333,
heid appelen.

zegt er van : ((In dezen zin sleehts ge-

weotelijk nog in gebruik,vooralin Z.N(1l.))

D eel/4c:8pzvan iets.

Zie deelmaken.

Deelachtik.

In Z.-N.isdeuitspr.meestaldeel-

cchffg.
alcn ofi
n ietsdeelqehtig zï/zzofwor- Gall.pavticiper4,aroirpart4.
#64.

Deelaeltttig.

Tetsdeel
achtigzïj?zofworden.

ScHARpi,67.- Boss.,Uitspr.,67.Krlrylss.- K OSNEN.

Men zegtook :deelgenootw/zzàietszïjn

of worden,b.v. ((W at in hezn leefde,

En toch isereigenlijk nietsverricht

Entoch isereigenlijk nietsverricht dat moestbijmedetleelen,opdatande-

om de uitsluitend Vlaam sch-sprekende
buitenbevolking aap, de groote weten-

om te maken, dqf de uitsluitend ren deelgenootzouden worden '
pcyz 't geVlaam sch-sprekende buitenbevolking lukdathijsmaaktep,F.Dow%El-wNlEvdeel zou ltebben a'an de groote weten- A4'ExH4J1s,Typen,52.

schappelijke beweging op landbouwgehieddeelachtigtemaken.L.os RAET,in
F!.BelgiésedertJJJP,VI,106.
H etvolkisnietdeelachtigindenvoor-

sehappelijke beweging op landbouw-

uitgang en de beschaving...W lLolsas,
33.

vooruitgang en de beschaving...

gebied.

Hetvolk heejtgeen tt
zczàld6c!in den

opdatwijdeelachtig'
?
zp
orde?zvan de Gall.aroirsapartdeqc.,ofwelgerm.
opdatwijonadeelzoz
tft
/t
?zzhebben Vroegere Nnd.schrijvers gebruikten
lauwerkrausen welkeernog tçplukken einerSacheteilhajttigtwerden.
ran delalzwerkrausen...
ook welbijdeelachtigzijn ofworden het
zijn !AvcroR,308.
vz.'
van ofweleen genitief(zievoorbeelDeelen . Een gevoelen, een .mee-

ping,iemandszienswijzedeelen!

den in het Gr.JF#b.).
J.VEROAM,in den N utsalmanak voor
Iz
'cp,hetzelfde gevoelen,'
?
Jtzs dezel
jde V.DALF,op hetw.deelen :f(een ge1885,p.91 :qMen spreekt van 6en ge- meening ziin,metiemands zienswijze voelen deelen,eenemeenivtg deelen,van
roelen deelen (d.i.lerdeelenj,en men of metiemand instemlften.
hetzelfde gevoelen, van dezelfde m eem eent er ïzàdeelen. - VERc., l46 :
ning zijn,daarmede instemmen ;op
(Zeg niet :iemandazieylt
:z
?l
ïjz:deelen.
het w.instemmen :(çmetiem .s'/ze/epzzzltlz?,

Maarzeg :in iemandszï/
JTlt
gul
ïjz:deelen of er mede ïAl.9/6v,zn,6'n)).Ook V.G.,
1,139,heeftzieh aldusuitgesproken.Di8t..116 :((Men zegge niet een gevoelen,een m eening deelen zooals in 't 'Fr.
partager'tz'
?zsentim en.t,raneopinion ;be-

ter:ran.dezeljdemeeningz'
J/n,daarmede in8temmen.9.

.

Toch blijktin hetgegeven gevaldeelen,en niet deelen in,tothet gevestigd
gebruik.D it wordt overigens m et tal-

vanhetzelfdegevoelenzijn; metiets
ïst:f6zzàz46zz, zich aansluiten bij,zich er
.

voor verklaren : ik .
:/6/)1 geh,eel '
J,l met

watderorige spreker heep gezegd );en

op het w. o'vereeïtstemmen : ((van het-

zelfde gevoelen zijn,ééns denken ivt
één opzicht,
:ft>
pz-cn wiionereen )
;.
Kvlplas,op het w. gevoelen ((met

iem.eenszijs vayt- ,dezelfdemeening
hebben a1shij;iemands- deelen :ziclt

rijke voorbeelden aangetoond door
ScHqR.,1, 36-37, en 11, 136-137 ;niet

meti6z?zcnda- l'ereenigen ;m etïezztcsd.
:
in8temmen n.
GALLAS,op het w.een,8 (4H etmet

alleen trof hij aan:een geroelen,,een

iem.- zïjs :Etre de l'avisde qn.,en-

Deelm A en-Deer.
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OPMERKINGEN

l

trer dansles vues de()n.lhen OP het w.
#evoelevt: Eene'
?
Jl'
n. zijn met Partagerl'opinion de.))
Zie ook in het,Gr. '
F dà).,1112F 2338,
het onderscheid tusschen deeleït in. en
deelen.
Van een anderen kant,in de bet.van
belangstellen in anderm ans voor- en
tegenspoed, zegt m en iets deelen of 'Jn
ietsdeelen,en ook ïzàiets deelnemen :

meevtin'
g,iem8.zienswiizedecle'
n,,doch

verder nog een oprtzffisg,iems.opïïtie, '
p6rlt7tzchfïng, bewondering, verbazing enz.deelen.

V.DALE,ophetw.deelen:((:g.)deelnemen :ik deel(ïn)uwedroejheid);op
het,w.liej:f
tliej6/.leedmetiem.deelen ),
enophetw.deelnemen:((Eg.)iniemands
droejheid deelvtemen,die medevoelen >.
K1.
TIPERs,op hetw .deelen ((iets met
iem .- ,deelnemen in,iets gem een hebben m et gedeelde 'prcz
ttgd is tyztzèèele
rreugd, gedeelde smart ï,g halve tszzltzrl;
Zicb deelen :De wolken deelden zich.

Deelm aken, of deel maken (van
iets):

Die Eetm ans-club,waar beiden d6el
van maakten... was een eigenaardige
vereeniging.Levensleer,35.

Sindshijdeelmaaktevan...Id.,61.
Vandaar dat de beste eigenaarszich
onthouden erdeel'
pl,
s temaken.(n1.van
demaatscltappii(DeVriendschappelijke
Eigenaars)).Toxy,182.
Sinds hare eerste communie maakte
zijdeelrlytdecongregatie.Sso>zRs,206.
W ie maken gces deelnan de gemeenschap der heiligen? M eeh.Ccf.,35.
De m eeste steden maakten deel '
pln

Gall.86 diviser.

Zïch rerdeelen :De wolken venleeldevt
zich.

Gall.jairepa,
rtie(de...),
jairepartied'z
tzx club,d'unedt
pcïéf/.

Die (Eetmans-club

D .V.,359.

Dist.,108.- D .V .,3.- D .B.,.4-5.
ALL.-AB.,282. V.G .,1, 130.

waar beiden Regenboogkl.,58.

deelvan uitmaakten...

Sinds hij deel'
uitmaakte oflid wa8
van...
Ds Rsrl,,193 :(1es bonsproprié- Vandaardatdebesteeigenaarszich
tairesnaturellement.s'abstiennentd'en onthouden erdeel'
pcytuittemaken,of:
fairepartie)
'.
nietgeneigdzijne%.zïc?tbijaantee?kzïfezi
(nl.van,bijdevereenigingD.V.E.).
Sederthaareerstecoynmuniewa'
szij
bijde congregatie.
W ie ziivtbuïfc'
/zde gemeenschap der
heiligen ? Kat.Soezpzosd,41.
De meeste steden maakten,deel '
tz'lf

deRepubliek.

Vgl. :D ie twee personen maken een
paaruff.

Fr.iljaitpartiedu tiersordre= Ndl.
hiiï,
slid'
pcAzdederdeozde.
Fr.iljaitpcrfïe de la complgnïc=
Ndl.hijbehoortèïjoftothetg6zelechop.
Fr.il8 jontpartie d4I cortège= Ndl.
ziigaanï'
?
ldev,8toet.
Fr.jaireycrfï:dv comitédcdirection
= Ndl.deel'
ttïlzn,
c,
ken'
l
?c,
s ofgitting ?ùeèben ïn hetd?6.
gfz
t
l'
tfr'
tl
c'zeen '
tl
erecnz
lgïng.

van,beltoorden èïj ofonder de Republiek.
Die platen bevu8ten ()p of ï,z de bibliotheek derhoogeschool.

Die platen maken deel'tlc,n de bibliotheek derhoogeschool.

D eelnam e.

Deeluitmaken (van iets).

iemande(ookinïepztzzàdt
sl8mart- ).

Germ . Teilnaltme. Evenwel verde-

Deelneming,(h6f)deelnemen.

Di8t.,123.- MooRTG.,137.- Dr.

digde Scxs.,1,137-138,hetgebr.van

M .A .vAN W IEI,,Z'
uiverheid t'cn Tccl,

woorden als aanname,ajname, d6el-

5en 9.

%am 6,enz.

Deelnem en. Ik neem deel aan Gall. ie3zrcztd.
sparttirotredoz
tt?e'
u,
r; Ik neem deelï'
rtuw droefheid,ook : Dist.,116.- D.B.,36.
uwedroefheid.
vgl.ook D.an iemand8 .
/fz
tfmpzcr teil- ik deel (ï1z)uw droefheid,ik betuig u Zie ook hierboven deelen (opmernehmen,.
mijn deelneming in.uw droefheid.
kingen).
Deelnem en in ïcf,s= zullts m qdevoe-

len,b.v.deelnemen ïrtiemands droelheïd,liiden,8mart,leed.k
lc'
riïee,ongeluk,
nrengde,gelvk.
Deelnem en tztzlà iet8 er aan mededoen ofm edewerken,b.v.aan,ceztreld-

tocht,aan eea stril'
d,cl?
z een wedstriid,
tlca een opfflchl,a,an certje68tdeelytemen.

Evenwel leest men bijKUIPSRS,op
het w.aandeel : neemtm en aandeelïx

iemandsrreugdeojdroejheid,dan ishet
medegevoel hartelijker, inniger, dan
wanneer m en er eenvoudig aandeel
ccs neem t,)h.

Deem ster.

D it w., reeds voorkom ende in het
Mnl..leeftnog voortin deW vl.volkst.,

terwijlhetin N..N.isverouderd;het
komt vaak voor bij particularistische
D eem steren.zekerendagtrok ik schrijvers; Meilers Bocà,. (1745)

Donker,t
ïvz'
?
r
t
sft
'r.

G.
r.lpdè.- V .DALE.

Sçhemeren,donkerotlrdex.

Zie ook dum8teren.

Dkt%'8ternis.

Gr.1Pdè.- V.DAI,E.

Sehemeving,(àcf)haljdonv
ker ofhalj-

Vergelijk,voorhetgebruik in flg.zin,

naar den zolder, toen het reeds aan ((Deemnter,duister,donker )).Vgl. D.
't deem8teren was.Jos.Joos,147.
dömm eryt= schemeren.

D eenlsterheid.

W vl. volkst.

Bij APPELDOORN,

11 A, 99, wordt opgegeven dat dem sterheid voor duisternis f( in de 13de
eeuw volkrachten leven ))was.

Deem sterins. Toen hing de

W vl.prov-,gebruikelijkbijveleZnd.

btterdömmerung (W agner)= Ndl.
deemetering overala1s een geheimzinnig schrijvers,ook buiten W .-VI.;vgl.D . duister.D e 8chemering, het vevval of D. Gt
waas. S'Tssvvslzs, M inneltandel,II, 5. Dnmmerang.
de ondergang der Europeesche be- goden8cltemering = Fr.le crépvlclflcdee
schaving.
d'
ieuœ.
De Deemnteving der Europeesche Beschaving.Titel van een werk door W .
H sRMxxs.
Znd.volkst.(Antw.,W .-V1.);KIL.
Leed;letsel;deernis.Het wasvree- Gr.Gdè.- V .DALE.
D eer. H et was een deer om aan te
((Dere,deyre,mi8eratio; nooumen- 86liik om aan te zien,het,waseen bezien.
tnm )).
droevend tooneel,een nare boel.

Hijheeftergeendeervan gehad.

Hijheeftergeen hindervan gehad.

Deerntel-Deknaana.
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1
7nz.-N.heeftditw.vaak in 'tg
,e- Daareenblozend (boereltlmeisje...

deern lneteen armvolgeurige klaverop heelgeen Ongunst,ige beteekenis.
't hoofd.V.BlsRs,1,249.
En ineetogener en stiller werd de
deerne,m et iets engelachtigq op lzet gelaat.TSIRL.-STIJNS,1T, 180.

D ees.Op dees plekje.V.BE'
l
sRs,1,
281. Dee. jaar.V.BycyzRs,II,97;VER-

Znd.volkst.(Brab.,Antw-).

MAND.,157.
Dees week.

Bij V. DAI,>:, in overeenstemming

Zuurdeeg,o.

methet Gr.1P#!).,als Znd.opgegeven ;
reeds in 't Alnl.:de86m .

Deesem en.Het brood dee8emen.

Znd.volgensV.DALS.

In Z. -N. wordt tegenwoordig hierConstance Van Genck wist,dat Jozef mede niet hetzelfde bedoeld als in

Defti:.Dejtigemensellen.

Zl
w rtf66g doen ïn hetbrood.

Zicl)dejtig gedragen.

Di8t.,43.

1'J''c?>#.,13 en 132.

Deesem en deesemett komen als alg.

Ndl. voor bij Kcleslts, Kosxsx'
,
GAlmAs, PRICK (Eng. en Fr.) en V.
GEI-DESEN ; zoo oolt zuurdeesem, dat

zelfsbijV.DALE alsalg.Ndl.voorkomt.
Toch zi
jn dezewoorden in N.-N.alleen
gebruikelijk in debijbeltaal.
Fat8oenlijkeofrechtschapettmenschen. D.B.,43 Dejtiq beteekent 'voornaam,ntatig.

Dejtige zzè6Aàt
sc/
tt
ln

Vlaminekx een deftige jongen was. N.-N.:LINNEBAXK.55,wijsterop,dat,
Sycoy:Rs, 62.

DuNrSER,I1,80.-- lleern wordtte-

genwoordig in het alg.N dl.meestal in
minachtenden zin gebruikt.

Deze week.
Deze kinderen.

Deee kinderen.

Deesem .

Opditplekje.
Ditjaar.

OPMERKINGEN

nette, chique

mensehen, personen tot den aanzien-

men onderdeftiq verstaat,in Holland

ijk ofjatsoenlijlcgedra- lijken, gegoeden stand belaoorend en
(ietsrijksen voornaams),in Vlaande- Zich behoovl
een zekere waardigheid en statigheid
ren((ietsonbel
-ispelijks,'narmemensch gen.
Vftn m anioron Vortoonond.
kan in Vlaanderen zeggen ik è6'n,'n
Dejtig doen, het tegenaestelde van
dejtigman).Hetbetrefteen versehilin
gevoelswaarde.
jamiliaarziln.

Op den dejtigen gevelstaat nog ge- DE Rycul,,22 Sul'la respectable Op den 8temmigen ofeerbiedwekkeïtschilderd In de oog Gods, in Ste.- façade,on litencore ces m ots Sous den gevel...
Geertruide )).Toxy,28.
l'trï!de.Df:6zf,fl8ainte Gertrude
Zie BIJLAGEN,1,23.
Zelfde opm erking als hiervoren.
Fatnoenlijklteid,rech/,
:c/ztzp6n/
z6ïd.
Deftiéheid.
1f'c,z?#., 160.
o
f
we
e
r
z
i
nwe
kke
nd,
Deéoutant.
Bij vele Vlamingen in de spreekt., Leeliik; ajkeerwalgeliik.
naarFr.dégoûtant.
Deken. Jozef lag warnzonder ltet In dezebet.vaak o.in deZnd.volkst. sozeîlag warm onderdedeken (v.).
deken.SlMoxs,8.
Deken tvyt oud6rdom , of ouderdom 8,
D. V., l1-12, veroordeelde oudev- Deken ll
c?ziaren.
GALLAS,op het w.doyen ( Oudste
deken.
domsdeke'n als een gall.,doyen d'ige,en
(in diensttijd ; d'anciennetét en
noemdehet zelfs((een zinledig woord ));
Oudste lid (in jaren ; d'âgej;Nestor));en op hetw .#t?àt??k:(( 'van ?'c,'
re'
?z:
zie ook D .B.,44.
Doyen d'âge.))
Volgens beiden m oet het eenvoudig
V.DALE,op het w.nentor :((oudste :
zijn :ltetoud8telid (#6rvergadering).
de '
zàcdft?r der qtergadering )).
K.vllaycn,
s,op hetw.deken :((de ,?c1z

jaren,de oudste,die eene vergadering
bij ontstentenis van eenen voorzitter

leidt )).
G-&.LruAs (fOuderdom8voorzitter Présidentd'âge.))

Deken eener(universiteitslfaculteit.

Gall. doyett t
ï'v'
n,
e jac'
ulté, volgens

Deeaaltvan een faculteit.

V. DALE (Decaan,m. (clecanen),
deken eener universiteitsfaculteit ),

D .V.,l2, doch het Gr-W db.geefthet
w .deken in deze bet.op.

en op het w.dekeî
l,
t
pt
lrcrjaoulteit

do/
cezz (deeaanj

KOENEN,op het w.decan/lu ((d6

eeneracademische/J,
mç!/6# ))
.

Kvvrsxs,a1s verltlaring van deoaan :
voorzltter van eene aeadem isehe faculteit
GAIULAS,op het w.doyen,:(( d'utte
/
r?:,Pl :Presidenteenerfaculteit.)'
@cc

Znd. volkst., van een persoon van
Toen vlogen zij met deît lcrc! de
wien men spreekt in m in of meer on- lueht,in.
Sapperloot!(sakkerloot!o/tedromSapperlottekens,)'dachtmijn dekett. gunstigen zin ; vgl. W aalsch mon
JW.,197.
me1!)dachtonzevent.
#W'
t
46(SIGART,Glossairepzo?
lftl
ïsl
..
D ekken. Een woning met stroo
Ten onrechteafgekeurd alseen gall., Een woning metstroo dekken.
Met stroo gedekte woningen.
dekken.Metstroo gedektewoningen.
couvrir,courert,bijD.V.,34.
Een tafel met een laken dekkev..
D.V.,34,eischte hier bedekken,terEen tafel m et een laken bedekken

Toel:vlogen zij met miin deken de

lucht in.173.Fpzf.,45.

De tafel (wordt) met het kostelijke wijlD.B.,24,integendeeldekken voordamasten laken gedekt.ToN*-,7l.
ilek v.

Dekkett ware llet gepaste woord,

De tafelwordt met het kosteli
jke wanneer er m ede bedoeld werd : de

schreef. DIC REt1Iz,70 : ?c,riche nappe dam asten laken bedekt.
dtzpzcddétlcougve la table.
Ten onrecbte afgekeurd alseen gall.,

Zie bedekken.

Zet'
d
ztt
lltoed (of1tw pet)op.

tafel geheel gereedmaken m et al het
noodige er op voor een eetmaal.- Zie
bedekken.

V. DAI,E

zïch dekken,zi
jn hoed

opzetten )).
K VIPERS :((dek 1z,zet uwen lloed op ;
houd /?.
f gedekt,houd uwen hoed op het
hoofd )).

courrez-vous, bij Bltol
qcxAEaT,l2,bii
Coprf;, 169,en bi
j SExo>2x,250;zie
ook D.B..l08.

Ook zegt men :wees gedekt,en blijj
gedekt.
Op te merken dat zich dekken verder

nog bet.:zich vrijwaren voorverliesof
voor mogelijke aanmerkingen,b.v.ik
F
rt
zA
z daarbij 91ï6f rerliezen, ik 7z64) mii
behoorlijk gedekt.
Deknaam .

Alg.in Z.-N.,naarD.Deckname;afa1seen germ .doorBED.&,in Flccn16 J'an.I926.

P8eudoniem (0.),8chailnaam.

V.DALE geeftdeknaam reeds als alg.
Ndl.op.Ook het Gr.1P(@è.verm eldthet
zonder aanm erking.
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DenA.

i Speen,
1
Znd.volkst.(è
..teDiest,An,.teAntw.,j
'tKostu geen,dem. J'
XURISSEN,Hei- elders ().);KIL.:(Deme,uber,huber, koeuier).
kleutere, 1,l1.
D em i.Nazijntweeden (
tdon,
i)te

hebben binnen gegoten.STMONS,50.

) &r. 1#*d1'., als (Znd.) prov. f/(?cA?z
mv. npeïtett (van een )
f(dcApc,daarl3aastook (Iemj.

't KOstu geenzier,ttieînendal.
1
Naziln tweedegrootg/t
z.
qtehebben 1
: Alg. Nd.l. demi, = demi.
saison,

rlxm6'
n )).

DeFr.bierhuistermendemienquart,

r verkortingen van demi-litre en qnart geledigd.
delitre,wordenin de Znd.yolkst.tbans
alg.gebruikt.

Dem issie.Zijn demissie geven :
Alg.in de Znd.spreekt.,naar Fr.
'tEsalmeerof'nmoand,dathijziin. donner8a #é'
mï.
9,
9ïo'
n,.
demina.ie g6g6ll6s hèt.Leven8leer,150.

OPMERKINGEN

1

Zijn ontslag,zijn demissiettemet
l.

l licbte ovezaas.
?
!
.

' V.DA1.
,
s geeftechterop :(Demhnie,
v. (-s....siënj.ontslag,ontzetting,uit
den diensttreden zijvterft
r
zz
àï,
sàef
leven.
nemen.krijgen.)

j

Dem pen .Op gedempte'
tttoon.

Tnhetjaar1887veroordeeldeJ.GIM-

(Een geluid)dojje'
rAnq,
t't
'à
t.Op dc,
//oAà

sasg,in Schoolen kslfzdïc,IX ,375,deze toon.

V.DAIS
E :(ten f
ycl
vïg dempet,minder
sterk, minder helder m aken ;

met

I

juitdr.nog a1s een germ.,die Stimme l

gedempteaft
lp?,bijna fluisterend Ook

:d
f
impjeyt:(Wijdempenalleenputten,!
grachten,maar geen tonen )). Vol- '

s
preektmenthansverdernogvaneen
foondem per = sourdine ofsordino.In de

, gens M oolkT(7.,211,mag ze r(als ingeburgerd besehouwd worden )).

bedoelde bet.beeft dus dempen bllrgerrecht verltregen.

Dempié.

Alg.inZ.-N.voorkortademig,zoo-j Dampig (van paardezt,schertsend Dempig (
)okeenNnd.prov.vol-

welvan den mensch alsvan een paard ook van menschen),kortademig,aam- gensKulpyzl
as en V.Dxlul
,
z;zelfs isllet
gézegd ;KIL.:(Dempig,aetltmatiç
u8); boretig.
alsqlg.Ndl.opgegeven bijKOENSN en

M eiiers lFbch. (1745) : Demïdgb,

bijGAI,
LAs.

dam pig. H et beteekent ook kortborstig )).
'

Denappel.

Znd.volkst.- Ook inhetGr.Wdh.: Denlnen4appel (spreekt.).denpekegel v.DAI-S :(l'
lennevtappel,m.(s,-en),
(Depv
appel,devruehtvan den den,ge- (wetenschappelijketerm).
vmzchtkegelvan den den,dep,n,
ekegel.)
woneris:pijnappel)
'.
Den-appel
s isdetitelvan een ll
14ndel
.

l

Geld
L
er
ehsLz
etv.,ve
e
n(in
dmialee
t)
doolr
Kl
:s
.
sT
lr
th
.al
De
vor
de
p,
.appe
,
.

die ook in N.-N. zeer gebruikelijk is,

l
1

wo
vroa
dtuvs,
erGdexrcya
l
s
Ndcl
er.z.n).eldbij
-z
..
sa
el
,g
1.
psl
x.v
(#,
.

Denkbeeld. Het denkbeeld '
tl
cz
n Hetw.denkbeeldkan nooitbeteeke- l Degedachteaan datnleisje...
dat meis!'ekweldehem gestadig.
nen dedaadvan /t:/denken :gall.la (
pennéedecette#!?c.

D.57.,34. V.G.,1.132.
D.B.,71:(Denkenaavt.Degedachte
aan de sclleîding.)
h

Te Brugge ratteBenoit zil'n dcvzkèecld
Gall.coneeroirkz??z:ïdJ6,ofwel confaTe B.r.kwam Benoitop hetdenkbeeld.
op om ,in de Rlzbenscantate te Antwer- m inatie van op hetdenkbeeld kom en en op de gedachte,of vatte 1$.h,et plan op,

Pen, den toren te doen meêzingen in een vl
an opvatten.
zijn orkest.J.SABBI,97.
Denken.Ik docht'heb gedoeht.
Dialectische tijdvormen.

qratdenktgeerzoz?

vormdeB.zijn plan,...

Ik dacht,heb gedaoht.

Boss., Handl., 215. Dunkeq,z'
nij
doeht,m;jheeft gedocltt.
Hoeojwatdenktgeer ovç
tr ? W at Evenwelvindtmen bi
jRI.
T/MA,l19 :

Volgens D.V.,555,een ga'
ll.,qn'en

pensez-ro'us?

dunktu daarvan?
Zoo denk ik erook over.

oatdenk ik erook 'van.

Denktgi
jdaarop?Coxsc.,Schilder, IndeZnd.volkst.iqdenkenopiet8.( Denktgijdaarct
za?

qW atdenktu ervan?))Ook bioiF.DoMyct,xNlEuwyuxucls,T?/pf'Aà,327:f(W el,
mevrouw, wat denltt u e?.vanyzou er
OOr1Og komen ofniet?))

Dvy'
lutlv,59.

16.
op k,
6pz.en meernog peizen op ïta
fr
g.'
3p
oitallesdoetmij op de bossehen en iem.het,gewoon gebruik.
Ditallesdoetmijaan(lebossehen en
heuvelen denk/
an.Bors,33.
j Gr.Wdb.:(OPiemando!ïef.
gdenken, heuvelen denken.
Niemand dacht op eten.VERMAND., metdien persoon ofdiezaak alsdoel.
107.
In N .-Ndl. slechts gewesteli-ik in ge't Meisje zit op mij.te denken.ST- bruik.)
q

Aap,iem.,aan,iet8 denken,==zïjn gedachten aan hem,er aan wi
jden,dien
persoon ofdiezaak voorden geesthebben,b. :Hijdenktnog dïkwijisaan
den vroegeren tijd.
Oeer ït
s?'
n,.,orer ïcf.
s dettken = naden-

Ik m oetlaehen a1sik erop denk.J'os.
J'
oos, 120.
En ze zouden vandaag ook méér op
hem denken.Dlu vt.xxs, 172.

zaak betreft,dien toestand overdenlten,

Moxs, 62.

1
I

l
l
l
;

ken over een toestand die hem of die

overwegen,b.

Langhebik orerdie

zaak zitten denken.
Op ïcf,9denken,b.v.op m iddelen die
men tracht te vinden = e3'op zinnen of

Peinzen,naar de verwezenlijkingervan
L
J

streven.

)

da,chten houden, llet niet vergeten te
doen, b. v. Denk om die boodsehap

L
f

0m,(oolc(7,
f7?z)ietstf/iwt/ztl?z= hetin ge.

I.
,
&LL.-AS.,62).Denk er aan den brief
op tijd te posten tHz
tssl
cLsAcyI,1,42).
16t8denken = hetm eenen,gelooven.

i

l
J
J

iIetsvap,iem.t
/clzl'6'
'
zù= zekere mee13ng overiem .hebben.
(Cfr. D .
B., 84 ; ALI-.-AB.,

62 ;

HASSELBACH,1,l2l ;enz.)

urijdeytken,onzenplichtzoo tehande- Gall. nou' cropon.
g de nctre deroir W ij devtken dathet onze plieht is,
len.
d'aqira'
in8i.
wij achten het onzen plieht,of wij

I:'
41/
n4.,55.

rekenen ltet/ofonzen pliebt...

Allesdachthijtotnugedokengebleven.

Tsm s.-S'r1'
-fxs,1I,288.

Hijdachtc?
:
cA ongelukklg.

In den Berkenboom ))waar ze h6m
kken daclbten,,keken ze verreeds ver&'
troLool,65.
paft op. .
((

Alles,(zor))dachthij,wastothiertoe

verborgen gebleven.

Gall.ile8 eroyait A4c,
lhef
zge'
?
,
fz,
ox le c'
ropt'ïl parti.

Hij dacht dat àè' Ongelukkig wae,

D.V.,370. D.B.,l3.

aohtteofwaandecïcFlongelukkig.
GwluLxs,op het w.çwoire : 10 (( qvt
In den Berkebooza'k )', waar m en habile :Gelooven dat iem .handig is.
daçht dt'f h1'l' reeds vertrokken was, 20((8e :Zich wanen, -houden voor.h)
keek m en verbaasd op.
t( toutpermin :Meenen datm en alles
doen znag. haî;de z'-prïf :Denken
dat men gehaat is;geest heeft.))
Kvlpsxs geeft echter op :((ltil'denkt

zïch een grootheer,meent dat hij een
groot heer is s.
Ook GAruraAS (( Hi)' denkt zïc?l t!6x
gvootFzp/
?r:11secroitun grand seigneur.))
zie ook gelooven en weten.

ll3

Denkm aal-Desweéen.
BELGICISM EN

Denkm aal;
bvolta-denkmalen, là. Ià'E MIINT, in
17!.d.d.e.h,.,1,350.

Dennebosch

deîbnebosnclte'
tt,SE-

tlsRs,82.

Dennenboom .

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

Germ.llenkmal,

Gedepklcclrt
?kz,montut
èbn'
t
ït;

Bron,zedcnkmale.

bropzen getïtln/zfepke?zelz.

OPMERKIN GEN

Aloouvt
4.,22en l36.

Vaak voorl
tontende afwi-iking van
despelling D.V.en T.W .;ook V.GEIuOEREN spelt echter aldus,omdat men
in de uitspraak valzdatw.den klanlte,
niet czthoort.

Denttenboseh.

Zoo ook dennenwoud, d6'
/à?z6Azthtzn.,se/,
evenals beuken&/).
:c#, beukenlaan,, eikenn3oud,enz.

Vaak voorkonlende afwijking van
despellingD.V.en T.W .,waarschijnlijk omdat sommigen in deze samenstelling denken aan hetstoffelijk bnw.

Denneboom,den.

Zoo ook beukeboom.lï'
zàdf
?looAn, peveboom en dennestam,t
ïp?znpft
zl
k,docl
awelluidendheidshalve dennenhout, f
dï/
c6n,ltout,enz.

dennen ; vgl. ook D. Tannenbaum .
Zie Bllr,w(4Ex,1,P.I.

D ennennaalden . CLAES, Sich,. Afwijking van de spelling D.V.tm
N'0t).,l0.
T. MT., waarbij is gedacht aan een

Dennenaalden.

Vgl.dennetak,mv.dennetakken.

mv. naalden van dennen.

Deposeeren .

Alg.în Z.-N.,naarFr.dépouer.

D:po'
/t66z6'
n,.

Een.geponenz=,de persoon die iets
deponeert.

Depot.

In eengrootgedeeltevan Z.-N.isde

Depot(leesdeepool),o.

uitspr.deelpoo,nl.ook te Brussel,vanwaar deze uitspr.zich,vooraldoor het
leger, over het heele :*1. land heeft
verspreid.H et,w.is in Z.-N .m .,naar
hetFr.

Depot'
?ln,jabriek.
Derde. Hij verteerde de twee dc'
rden,van zijn inkomen.
Derdens. Een driedubbele aazl-

Gall.dépôtdejabrique.
Gall.lest/6'
t
zz tiera.

Fabriek8depot.
Hij verteerde twee derde van zijn
inkomen.
Een dri
edubbele aanklacht 'en'

Gerln.erstqn,
s,zv,
tl
ïf6nt
s,drittelts.

ltlacht : eer8tens wegerjs sm aad.aan de
polltie ; tweedenn wegens het opgevell
van een valsehen naam ; derdett6', om
na 't politieuur nog in een drankhtlis

tezljn gevonden.SlMoxs,56.
Derf. Dat,brood isderj,zoo devjals
een leeren lap.

Diegrond istederjgeworden.

66.raf6,wegens beleediging van de poli
tie; tekttweede... f6Azderde...

Znd. volkst. (Brab.. Antw.). van

Boss., Uitsgr., 58

Kt7zrsRs.

KolxEx'.

Datbrood istaa,
i,zootaaialsleer.

Zieook dewoorden aehtsteen de.
Vy1Rc.,148.- 1IS#!..4.. A'.F.,13.
Zieook eersteneen twettdens.

Gr.l#'f
/?.

brood datnietgenoegzaam gegistheeft

en daardoor onsmakelijl
c is; KIL.
(Derf-brood, panis czgAnaft
s, '
Kttl
'
?
z jer-

Diegrond istevantgeworden.

Azlczàfcfos
van grond die te hard
geworden is voor den plantengroei.

Deréelijk.

Niet zelden hoortmen dit w.uit- Dergeliik(leesii= ij).
spreken dergolnk.

Boss.,Uitapr.
,26 Samenstelllngen
met gelijkworden metejuitgesproken,
daar geliik nog geen achtervoegselgeworden is :dergelijk (dergolejk),insgelijks (inschotejks).)
DlN HERTOG,N.T.,11,202 :(Deij
in dergelijketoonlooste maken iF:eene

'

slordigheid, waaraan niet. toegegeven

moet worden. Sommigen drijven het
zoo vervan ook de iivan lie#
iderijk en
zelfs in koltl'
,tbk'l'%'l'k toonloos te doen
hooren.))

Deriné.

Volksnaam (Dieste.o.)vaneenplant, Herik,v.

D ertienavond .

8ip,a.pi
,8crt'clàf
sïts.
In eenige znd.tlialecten zoo gehee-

Driekoningenarond.

Dertiendaé.VsRMANo.,74.

ten,alsde13dedagnaKerstmisen de

Driekoningenldag).

avond vtsördien dag.

Deskundiée. Hetwerk zalvoort-

Overbodigpleonasme.

gezetworden onderhetgeleide van cen

Hy
cvl
tslzs. In eenige N.-en Znd.
geweqten heetdieplantwildezn,tlt
s/ezd.
Gr.##Wb.- V.DALE.- Ko'ICNSN.

Gr.I'
Pf
ïè.--KUIPERS.- V.DALE.Kolcxlcw.

Het werk zal voortgezet worden
onder(de)leidingojonderhettoezicllt

bevosgd tfet
slrvwètfïgo.

van een deskundige.

Destilods. De minister heeft des- Mr. COXST&NTIJN, in Neerlandilt, De minister heeft i'
nderti'
jd vertiidsverklaard...
Apr.1913,p.80: k
tW aarom gebruikt l
tlaard...
Destijds,toen ik arm was.
men tochdestiidsalsmeni'
ttdvrtijd be- IndertIid,toen ik arm was.
doelt ?1
)
J.SCHUITEMAXER Cz.,in slorknMa,gt
=k
z
'
jlz,Jan. 1927,p. 55 : (Pentijd8
wordtsteedsgebruik/,alsitbdertihlof
voorheeltwordtbedoeld.')
DsN H ycx-rog,N .S.,111,196 :f(Tot
de follten van den dag beboorthet'm is-

De8tijds = te dien tijede,in ofop dien
tijd,in diedagen,toentertijd,toen,d.i.
in een voorafgenoemdentijd,b.v.:Hij
is van zijn l5e tot zijn 18e jaar op
kostsehoolgeweest;zijn ouders woonden destiid8teArnhem.
l'
ndertiid = eerti
jds,voorheen, vroeger,in vroegertijd.

bruik om destiidsin debeteek-enisvan
indertiid te gebruiken... Het gebruik
van destiids isalleen gepast,wanneer
voorafuitdrukkelijk een tijd genoemd
is, waarop dit aanwijzende bijwoord
terugslaat. (Zie oolt D>cN Hzs'
1'
oo,
N .T.,1,47,en F.T.,l47.)

Desverlanéd. Een zwartkolom-

Contaminatie van desnetlangd met

Een zwarthaardkacheltje datnaar

kacheltje,datnaar deererlangd in zijn de uitdr.naar'
pczl
tlA/g6Alofnaar t''
,
W - willekeu,
r in den onderboezem van den
schuilhoekje onderden schoorsteen kan keur.
sehoorsteen geduwd of er uit getrokgeduwd of er uitgetrokken worden.
Levensleer,3.

Desweéen werd hijgestraft'
.

ken kan worden.

Germ.indespelling:D.deswegen.

D6.
:'
t?cgcwerdhijgestraft.

V.DALE,op hetw.deswege:uniet:
deswegens >.

1l4

Deuéd-Deze.

'

l
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TOELICHTING

Deuéd.Een,(fczfgf
.
fl
:an,6enwijn.

Znd.volkst.

peugd gocs :

Alg.in de Znd.volltst.en soms ook

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

O PM ERKINGEN

Keurt,
tz?zwijn,keltrigeofgittigewijn,
een lekkerwi
jntje.

V.DALE.

Deeg doen,goeddoen :

Hetvuur(vier)begintdeugd tedoen. nogwelvoorkomendin deNnd.volkst.,
Twxs.,52.
voor:het'doetgoed (aan 'thart).

Hetvuurbegintgoed ti,doen.

Het deed lt6'??zden,gd hier zoo warm t,e

Gr.JJ't'
@!?.-- V.DALE.- Itoycwsx.

, In Necrlakîdia,Oct.1926,p.164,a1s
opschrift van een stukje iz1de rllbriek

Hetwa8Acpzeettgenotllier zoo warm

Zuid-Afrika ((Datdoett'/cztgd.))

zitten.SEVENS,21(oOk 215).

te zitten,of :llijzat llit'
l'zoo lekker t
'

Hetdeedh6m deugd.Patl.,2.
zoo ilt daaraan miin èz
t
zïlwl'e'
?z eens
mOChtdeugd doen.F/.F6rf.,5l.

Hiihad erdeegvan.
Mocht ik me daar eens aan tegoed j
doen.
I
1

Nrarrn.

En Rikus Verhoeven had 6r deugd
TGR.. CLAss.Sïc/t..Nov.,104.

24.

Hijheeft,nooitgedeugen,
.

l

En RiltusVerhoeven l'oktd 6,.behagen ë
0 ,Ofsmaakteergenoegen ï?z.
1

Zij hndden 67 heimeli'
lk deugd '
pcAl.
àI.sasss-Fî
,l.-73.
'

Deuéen.Indienhijdoclït.V.Eraszx,

1

Zijhadden erheimelijk schik ofpret)
i
ï'
?z,of:zijverkneuterdeîberzïc/àïs. I

Dialeetischetij'dvormen.Inihedoc
tMn
l,.
hfe

Tndienhijdeugde.

waren dehoofdtilden :dogken, c

ghedochf of ghedoqlten (V=Rc., Hist.
Gramm.,87).

Deuéeniet.CLAES.Sieb.Xt
?r.,37.

!

'
l
!

Hijhecft nooit gedeugL
l,of :nooit '
E
willen deugen.

Alg.indeZnd.volkst.

Deugniet.

(

Buvssc,in zijn Boejie,4,37,90 en

132, gebruiltte als volkst. den vorm
deugertiet.
Gr.J#W5.,op het w.deuqniet loTn
de oudel'e opvatting. Iem and die niet
deugt, nietswaardig persoon, boef,

schavuit,misdadiger.Thansalleen in

Z.-Ndl.)- (20In dejongereopvatting.
Ondetzgencl,ongezeggelijk kind.In den
regel in m eer gunstigen, schertsenden

Deure.Enhijtrokdedeureachter

Navolging vanSTREVVELS'schrijft.:

zich dicht.V.Lool,49.

in bet O.-en W vl. isde slot-evan vele

zelfst.naamwoorden,bijv.naamwoorden en bijwoorden behouden gebleven.
In de bet.van bediende ofbode in
een ministerie,gall.huinier.

oeurw aarder.

Devant4m.
Fr.w.,vaak gebruikelijk in Z.-N.
Devoir. Joostheeftook ziin t
@61
?f'
#
In de Znd.volkst.nog steeds ziin
gedx zt!DRAVLANS,190.
d&pot
la
rtenldoen,naar Fr.laire8on d8-

Denr.

Deurwarhter.

zin,van vrooli
jke ofwildekinderen.)
V::Rc.,inJr!.d.d.y./t.,1,l99.

scHu., II, l5-l6.
Deuvwaarder
= beambte bijbet gerecht,bij cle be-

lastingen.

Front(0.),jrontie,haljh,
emdie.
Joostheeftook zil
'
n pllchfvolbracht.

Gr.JPdè.,ophetw.devoov.

voir.

Dew elke. De zuivere wettelijk- Dewelke,voor welke,is verouderd, De zuivere wettelijkheid, zonder ALL.-AB., 222 : In de schrijftaal
heid, zonder dewelke geen persoonlijk doch komt.nog welvoor in boogeren welke geen persoonlijk reeht meer treft men ook nevens die,icp, datde
recht meer bestaat. On8 Fctfcrlc/t8, stijl.In deZnd.schrijft.vindtmennog bestaat.
vormen welke (niet dewelkeb
., welken
16.9..19.
dikwijlsdewelkein gewonen stijl,onder
(niet denwelkettj, hetwelk aan. Deze
invloed van Fr.leqItel,!tp.
/.63!8.

laatste vorm en worden vooralgebruikt,

Dsx Hssvoo,N.#
$'
.,TIT,1l2 :(Het

om deherhalingvan dietevermijden.)

vragend voornwd.welkwerd in hetmnl.
relatiefg.ebruikt in de vorrnen 11:616 en
welke of in de gesubstantiveerde vor-

- DE BAERE, 104.
HAssELsAc1<,1,98:((Voorwelkevindt
men soms dewelke. Toevt atelde de zeà.

men deldiejwelk ofdeqdieq
welkeen hetwylcofhetwelke.Dien gesubstantiveer-

dentFt6zn,zil'
n eehtgenootewoor,1
.
n dewelke
Hiziin ozf
dospeelgenooteherkepde.,

den vorm heeft de tegenwoordige taal

alleen nog in het onzijdige hetwelk.t

ootoon,op denwelke(sic)diewoorden

Behalvehetgebmlik van de vormen

De toon,waavop die woorden wer-

den uitgesproken.Uit De fftzntfclrd dewelke, #6?l'
tr6lke11, m oet nog aange- den uitgesproken.
overgenom en door 0- Vaderland, m erkt worden dat het betr. vnw-,
)6-:.,1g.
afhangende van een vz., hier in de
w er

Dehevigheid,metdewelkezijopkomen plaats staat van een voornaamwoorD6stagaaavt
j,16-1.21.
delijk bijwoord,onderinvloed van het
Fr.,waarin men b.v.zegtauquel,N r
lequel,txrcc lo,qkl.elle,6ntr6 368t/1461.
:,enz.

k

Deze. zijbetrokkeniederhareslaap-

am er;

Verk-eerd gebruik van dezein plaats

D.V.,436.- AIm.-AB.,175 en 222.
DEN HEsvo(4,N . T.,II.76 ((Verbindingen van een voorzetselm et welke
of hetwelk worden meest vermeden door

Dehevigheid,waarmedezi
jopkomen. het gebruilt van voornaamwoordelijke
bijwoorden met welke= waarmede,
door hetwelk = waardoor,enz.Ook verkiest m en in plaats van den genitief
welks meest waarran, en voor den datiefvorm waaraan.))- vgl. DEx Hsu'Tog.N .S.,111,113.
Zie ook welkeen hctwelk.

Zij betrok-ken elk haarslaapkamer;

dezevan Nina.wasop den ach- van dïe,waar dit vnw.wordt gevolgd di6 van Nina wasaan den achterkant

D.V.,439.- D.B.,67.

Deze wordt.vooralgebruikt ter aan-

tergeveIvan 't.kasteel.
dooreen bepalingmet hetvz.l'
cn :be- van hetltasteel.
duiding van het nabijzijnde tegenover
Deweruen van den hoogleeraarPyle- doeldefouten staan onderinvloed van De werken van den ktoogleeraar P. die,hetverderafzi
jnde:dezepwyt6ndie
roen en

dozevan den heer Buyse.SE- het Fr., waarin eelni, cclle, ce'
tfz en en dievan den heerB.

vlxs, 8.

vrouw ;ook als tegenstelling van gene :

cellea zoowel beantwoorden aan deze

aan dezec?zgenezijdederz'
ïwïer.Hebben

en dita1sa'
an dieen datin hetNdl.

dezeen gene betrekking op zelfstandig-

heden,die in een vorigen zin zijn genoemd,dan wijst deze op de laatstgel
j

noem deen gene op de andere :ik hebmet
ègw ooyyj 64 %i,
t
w j&)6#6r gj)6r (/6 zaak g6.

1

e
g
dez
end
e.l.
ve
tz
oe
pa
ra
er
nk
er
,e
np
'
er
ro
dke
h'
ed;
lvur
t
ye
,gme
ene
twi
jd
ea
#
sd
j

I

ze ooit voordeelen zov opleveren. Deze
wordt ook zelfstandig gebruikt; m et
die ofgene verbonden,gebruikt men het
om zelfstandigheden tegenover elkaar te

plaatsen :deze4
-eonverscltillig,dieheejt
geen f'r
jd ;dezezegtdit,genedat(KrIPERs).
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OPMERKINGEN
Deze (l'it en gep.e woT'den, bellalve
ais tegellstelling van die tan (la'
t.weinig

gebruikt. Geej pzt'dit
?,
s
'
cAtzc'
r,dat #(
?flotJ4 een,? q,rJpà, zegt.tnen, al liggen de

voorwerpen ook diclltbi
j een gebaar
'

Gelukkig deze.4t'
,6 onbekend leeft.

Verkeerd vooruitwijzend gebrnik

Gelukkig hii,dieonbekend leeft,of

van het vnw. deze, ter aankondiging gelukk-ig degene,die onbeltend leeft.

vergezelt,vaak llet,verzoek (11AsslcLBAcH,1,94).

D.V.,439. l).B.,66.

De volkstaal gebrlliltt in zlzlke tle-

Onze Vlaams/ahelandwe,'klieden,bs.'
j
zonderlijk dezen die '
s Zomers naar
Frankri
jk uitwid
iken.SsvExs,104.
Demeestemannen,en zelfsdezedie

van eenbepalenden bijzin waarvan het Onze Vlaamsche landarbeiders, in vallen meestaltijd (lie,die...,docllin de
hetanteeedentuitmaakt:fczo,d1
.
6..,is Letbijzonderdegen,
e3î
,,die(ofdil
,,kzl
c?/ic'
? scltrijftaal vermijdt men de l'erllaling
een fout die in Z.-N.dagelijks voor. deszomersnaarFrankrijk uitwijken. vandie.
komtin deschrijftaal,gall.c?l'
u.
iqui, Demeestemannen,en zelfsdeqenen Kosxsx,AT.k
%.,9(
) In plaa,
tsvan

zich verkleed hadden.1D.,129.

cctfz qlt%',cc!l6t?N,?'.celle.
?tptï.

di6zich verkleed hadden.

die,t8C'
,6 bezigemen welluidendlteidshalve

Hun l
tleurloozemuziek waswerkelijk
dezediepaste...M.SABBE,in '
Uf.d.d.

Hun kleurlooze muziek was werke- die,welke;bijv.van eene vrouw sprelijl
tdiewelke paste.of '
?q??dien ccz'
d, kende,dientmen t,
(
>zegaen Hetï,
:dée,

denbewezen.SsvExs,216.

lladden bewezen.

e.h,.,1T,27.
Aldeze'tt,v'61:6hem vriendschap had-

dat c: paste...
Al degenen, d16 hem vriendschap

welke 'u hare 'ccry?'
à te koop a'altbood.
Echterin de C.(-). :ls datdie,(yzc dat

boekover Jîqzz
ner:ldge8chrel'
eêtheejt?).
Zie ook H xsssyuswcs.T,98.

De l
&l.
oodboom.Dezeboom,d'
ie ir1de Niet na te volgen gebruik van het De broodboom.Dezeboom,welke in Echtertroffen wijsart:
tropische landen geteeld wordt.
betr.vnw.d'
te bijeen anteeedent'dat detropisehelanden ge>eld wordt.
FELI(
?IE J1SHIJ, Nettie ?l
qàà
,der ,
$ï
!66
Dezevoozbeelden,diemen voor '
t,grij- voorafgegaan is doorhetaanw.vnw. Dezt voorbeelden, welke men voor (A1melo),p.60 : Vader, begon ze.
Pen heeft.
dezeen reedseen ofmeerbepaaldezelf- -tgrijpen heeft.
Deze,40*
.
6juistttekamerwildeverlaten,
standigheden aanduidt.

keerde zicllom .

De Bz
%zz4crt
??
zvattltetHe6lal(si
jthoff,
Leiden),lT,4-5:(1)eBlatlwe Paratlijsvogel.Ditisdeblalzwe vogel'bijllitnemendheid op de wereld.Geen een ande-

re vogelvertoont. i11 zijn veeren zoo'n

prachtig helder-blalzwe kleur a1s deze,

dieop zi
jvan lletlichaam (lraadachtige
pluimen ontwiklvelt.))
Zie ook het w.dat.

Is deze h,iqr de weg naar N ... niet?

TAMB.,34.

Verkeerd gebmzik van den vorm 46:6

Ts ditnietde weg naarN .?

(m.of v.)in plaatsvan het onzijdige
dit.

T6?
zdezehandelende.
Veel voorkomende fout, zelfs bij
Dat hij de drijvende kracht was iîb GALT-AS,op lRetw.deze,en aldaar ver-

9'
etfezen,halldelende.
Dat hijde drijvende kracht'was in

deze,wordtte R ozendaala1s algemecn taald 'in 't Fr. agi88a'ntcuz w'hente'. dezen,wordt...

bekent!beschollwd.

0ok foutiefbijGALLAS,op hetw.deze:

dezen te beschouwen als de dat. van dit,
zelfst.aanw.vnw .

Baidezeberichtik u...

Als fout aangegevenin'
lPd!.d .
N .V..
l($.

D ezelve.

BROI
JCKAERT,11,wees op het misbruik dat van dit w. nog gemaakt
wordt en citeerde daarbijBILOERDIJX
dieerreedstegen opkwam.
IFcn#., l3 c Eertijdsschreefmen

Bi).Azen berichtik

'

p
Hi)
,#cz:,ofdie.

dikwijlsinplaatsvandie,tliens,dier,(
l

Echtervolgenslat,tpl'
M,N.
S.,1,237
(Ik laat'
t
z bij #:zt
n/?
-(brief)of biiJcz:
(letYren)wetelt.
I'
IASSSLBACH,1,181:(
tHetpers.vnw.
dezelvqkomt'nog voorinJlanselarijstijl;
zelj wordt dan sterk verbogen.Als er
van vorstelijke personen gesproken
wordt,ziet men hoogstdeznlè'
e;in den

2dennaamval,inplaatsvanlletbezitt.

dezetve, de8geljs, tfcrzt
îD/
cr; maar die
woorden,(dezelre.enz.,niotte verwarren metdezeljde,enz.)welkenooit tot';

vnw .z
g'
l'
nofh.
aar:hoogstçleszeljsofhoogst-

geheel uit de schrijftaal verbannen ;(

het iz1onbruik geraakte dezeb'
e en het-

kanselarijstijl,waartoe alle Staats-en
Rechtsbescheiden behoorcn ).
.
!

in deze ttlnctie in hetmnl.voor,maar
tegelijltook in di
evan dezel
hle.Thans
wordt hetalleen nog een enkele maal

:
1
1
1
!
!
-

schertzencl-deftig gebruikt:Het!?r'?.
w#,sr(
?gà dcazej/s ge
kfuïçt
r?à hadden,
1Mta,
alleltwatte diep 'ïkzhetglttcw'tsgekeken.

1

Metzzàq
:j?
zzïc/
cc??ech,
tgenoot gaathet

1

goe4 vooruit. p ez elt.e ligt op het

derzelver.)
Dycx HssTog,

de spreektaal behoorden, zil
'n n11 ook l
l

zelve, ter vervanging van (le personalia
hi). en lteten Ilunne vorm en. Het kwam

1

ooqenblik z'
,
y'
,zs'
iqaarlie te rooken,enz.

1

strativa genoeg voorllanden, die deze

t

stijve A'ormenoverbtldigmaken.)

C
ln de Znd.volkst.altoosm .
Dit w.,het verleden deelw.van het
ww. rondiatelt, naar Fr. roltdir, werd
ten onrechte afgeketzrd in IFc,.
??,#., l7.

,
S.,111, 108-109

Ten slotte is nog even te verm elden

het
is dusverkeerd ze nog te gebruiken.i
ZiJ. hooren thans alleen thuis in den 1I

Gerovtdinte diam anten.

Vlaattderett,1-9-192fJ.

In te dezen en i:è 46zca?
,is de vorm

((Ten deze,ï?zdeze :En l'espèce.)'

Dianzant.

IPd!..
z
1.N .F.,l6.
Dr.M.A.vAx '
BTEEL,ix1betweekbl.

1J gewose gevallen zijn er demon-

1
1 D'
iamant, o. a1s stoznaam , m . als
voorwerpsnaam .
Gerondlae diamanten.

V. I3ALE vermeldt het ww.roktdisten
en hetznw . rondistenwerk.
V . (7.,1T,294,geeftop in eenlijstvan

Vl.woorden bij de Amsterdammers in
gebruik (diamantslijpemsterm) .
&0,
n,deeren :(rondistenb
..)
-

Dichtbijofdichtèï?
#
'?

Heta,
lofnietaaneenschrijvenlevert

W-ezijn diehtbi)huis,diehtèï?
'de

eenige moeilijkheid op, die wij met stad.
voorbeelden wensehen toe te lichten.

Valtt
lenadruk op dicht,dan schrijft

men :dieh,
tè?
:
/,gescheiden;valtechter
De boomen staan tedicld ??ï?'elkaar. denadruk op bii,dan schri
jftmen aanHijisdiehtbijde80.
een dicldbij, dat gewoonli
jk een saVan verreen dichtfejbii.
mengesteld bijw.is,doch ook welvoorz.
Hijwoonbhier diehtbij.
kan zijn.
Ik woon dichtbiidekerk,diehtbiide

school.

9*
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l

Dichtenslust. A. VSRMEYIZEN,

Ongewonevorm,waarschijnlijknaar

in F!.d.(l.8.lt.,1,301en 311.

OPM ERKINGEN

l

l
f
J Vgl.lee8lubt.eetlu8te.d.
l

Dichtlnet.

analogievan l6v6neln8t.

Dichter. Vondeliseen diehterpc'
n, VolgensD.V.,499,(wordtde oor- Vondeliseendichteruitde17eeeuw, Het gebruik van het vz.wvan in het
de17eeeuw.
sprong ofherkomstin den tijd uitge- of:een zeventiende-eeuwsche dichter. gegeven gevalis echter gewettigd door
Vondeliseen diebterder17eeeuw. drukt met k'
an of vtïf,alnaar gelang
hetfeit dat hetvoorkomtbijde beste
ervaneentijdstipofvaneentljdruimte j
pNnd.taalkenners:
l
sprake is.In het Fr.wordt eehter in 1
Dichtersrcytden ouden tijd,titelvan

b
eidegevallendegebruikt;vandaarJ
datveleZnd.schrijversgeen verschil/

een
boekdoorKATœI
C;
'
Dichtersrap,dezen tijd,door VAx

me
rnweve
ten
tend
mak
en,e
n'
.
/
ctiz
n
gver
ebreuisik
en,l?
in e
ee
rba
waar
in
@
t,
cht

HA
I.
I,;
De
voornaam ste diehters van de le

f

f

wordt.))

helft der 18e eeuw, ocvsss, ovopz.

OokbijALL.-AB.,67,wordtditge-

Ge8ch.Ndl.Letterk.,l75;

!bruik vanhetvz.va'nfoutiefgeheeten ;
het gebruik van den genitief in zulk
gevalzelfsdubbelfoutief.

I
'
t
1

de taalbeoefenaars'van de 18eeeuw,
Dr. J.'
I,s W lxxsru, Genehied.der N dl.
Taal.

.
l
/

! voorbeelden metden genitiejzijn ook
'taIrijk,zooalsdevolgende:
tnt,Dichtersdeel9eEeuw,doorJ.H.

1

coosnz
sxess
aex
pesrx
di
ht
s;
der lle eeuw, K osxsN,

,
1

l
l

!

j
1

t onderallediehtersderoudheid,V.DA-

op hetw . dichter;

i
)

$LED
'
,o
epsc
jj
her
tij
w
v.
er
osnde
or
v,1a
8e
;eeuw DsN HER,

1

ToG, N .T.,1,39 ;

I Letterkundig Leesboek ; T, Bloem j
le
nig
u
tsde
we
k
eenv
voeoer
naa;ms
ls
cz
hi
r
jv'
ei
r
de
rr
l7
ea
nnd
1e
8e
uw
It
Ie
,
Bloemlezlng uitde werken van de voor-

I
.
Dichtl
né.IndeZuidnederlandsche

Germ.Diehtang.

Dictaat.

TegenwoordiginZ.-N.bijnaalg.voor

dichting.P.plMoNT,Eenigen''15.

naamste scllrijvers der l9e eeuw,door

(
l

(
DuvssltenVANGooa.
4

l Poézie,Wchf,diclttweïk,gedicld.

l MoORTG.,22,

j
t

Dictee,o.

i Boss..'
F#è.,l8.

d
icteeroefening:(Eendiktaatisin
Vlaanderen wat. de Hollander een

)
Dictaat aanteekeningen van hetkgeen op de universiteit door een pro-

jdictLe noemtb
t
, H6tSchoolblad tt
mr

fessorisbehandeld.

iVlaandeven, jrg.1,nr.8,p.60.Vgl.
D .Diktat.

Die.Tkheb ook rln,diepennen.

Gebruik van van,dievoorzulke,zf
4o- Il
took heb zulkepennen,zoo'n pen- HASSELBACH,1,95 :(Ik gebruik aldanige, du8danige, dcrgelïjke, Roortge- nen,pennen vlczz di6 eoort. of eenige tijd zulke,pennen (als ik hierheb).)
léike:gall.,p
''cïau88idecesp?'
t4-68,ily pennen,zooalngiierhebt.
Toch troffen wijook aan :
Er zijn van die menschen,die noott adeccygensbilyc dec- moments.enz., Erzijn zulkemenschen die nooitte- V.DALE,op hetw.bui:(
tnomslteeft
tevreden zijn.
volgens D.V., 440 (q Deze Fr.con-l vreden zi
jn.
hiirc,
n die è'
ulegz,is hij geheel anders
Er komen p@'
Kùdie oogenblikken,di6 structie,die in onzetaalnietbestaat, Er komen zoodanige oogenblikken, dan gewoonlijk ).
veelleed vergelden.

wordt,in Z.-N.uagevolgd;ze is reeds dat zo veel leed vergelden, of ook :

ZERxllçl,Paedag.G (f5..p.1059:((Er

lgd
en
es
vD
ol.kB.
sta
deonorAT
ge.d
oAB.
nge,n87))
ook erHi
kojmsen
$emf8zonl
ogkeenbbli
kekkeenn,(
!ï6(z..
zeijnoms
van
'
di
evibneg
i
e
eiezic
edn,
eHij schreefllc,
?zdieboeken,die toen 1
It
vo
ot
,a
6l
t
$,
Sr
..,
ehs
rc
e
o
o.
oq
al
a r
ebr
ij
gr
ep
np
dn
e,
fd
ni
it
oh
nta
ta
rn
eki
ke

veelgelezenwerden.

j
)
l

ertoenveelgelezenwerden.
i

It
oe
n-i
sst
jl
aa
zn
ij.t
,
t
ochvolkomenduidehjkvoor
l
J
.
v
.
M
a
v
mx,Kpatea,1:
.
)9:(iltheb
Jvan tn'c oogenblikken,dat ik gelukkig

J
1

t
'

?s
i
'
pee
len;wavond
elnu,zu
keenoog
.enblikhadik
op
di
s.l

1
1
(

? 10., Toen ik xoryl'ong waa,26 :((veel
waren erznetnan dieopgespelde ((fg'?zI'-

(

jout noor opgesperde)neuzen,waar'tin

'
$

!

!fegent13.

1
(
'

) F.DoMssa Nlsvwsxntus.Typen,4:
((
fsrzijn in degeschiedenisnan tsïgtijd:
vakken,die in alleopzichten belangrijk
zijn,omdatzijnieuwe en groote dingen

I

doen verwachten.p

Foutieve zinsbolzw : tugschen het $
Men zou voorgeven. dat m en de non
1 Men zou voorgeven,datmen denon
uitgenoodigd bad bii den heer P. den betr.vnw.dieen zijn antecedentstaat uitgenoodigd had den avond door te
avond doorte brengen,di6 onpasselijk een anderzelfstandigheidswoord.
brengen bii den Aeee P.,die onpasseWaS. sst
4lrxs,267.
liik was.
F:l8kleeratojlenlagen nog op detogen
Op de winkelbanken lagen nog vele
uitgespreid, die Pauline zelve op de
etolleït uitgespreid, di
'e Pauline zelf

habben begon terug te plaatsen.
ID..1298.
Tegen de b6kG ##84,dienï6fti:rdchc- Mr.C.BAKE hedt in een artikelin
Noovden Z44ïd,XXI,350 vlgd.,((Eene
nen,warcn,w erd verstek verleend.
komm akwestie )),doen opm erken,dat
hetalofniet plaatsen van een kom ma
hierverschilin beteekenis kan oplevesc

terugin de vlkken begon optebergen.

Tegen de be8eltuldigden,,diegeen nan
DEN H sxToo,N .:S.,II,69,en N .T.
allen.llert:c/l6son wateyf
,,of tegen de II,244.
b-chaldigden,z'J,azwie nïoléén werdchEn,6n was,werdverstekverleend,ofook :
tegen alde heecàvldïgtpn werd wegenn

ren.In hetFr.en hetEng.wordt n1. wkt-verschiivtin,
g verst,
ek verleend.

T
g: bekly gden gï: niettcrae/lc- dezeonderscheldingin achtgenom en.
Tegen die èet
sc/lv?tyïgtf6ztwelke xïef
nex
sesege
uur
d verstek verleend.
In het eersfe geval zijn alle be- ver8clten'
en waren, werd verstek ver,wer
schuldigden niet versehenen, en in leend,of :eenige ècachuldïgden waren

het tweede maar eenigo. W anneer pi6tpezechescn,en,tegen f
lezclslwerd
echter dergelilk misverstand mogeljjk verqtek verleend.
is, dan kan men het niet op een
komm alaten aankom en,en iserreden
om een andere constructie tebedenken.
l

l

LoMB.,103/138.

D ie-D ienaar.
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W aaris deman'dien,g-ijzegt,da'
tu
vergezelde?
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VAx Lycxxsr gebruikte llierin den
Svaarisdeman,diegijzegtdatu Beschouwen wij nog eenige vooracc.dien,omdathijmet,andereschrij- vergezelde (ook :die,zooals gijzegt, beelden van dezen eigenaardigen zinsbouw :
vers,doorvergelijkingmetdeovereen- of volgenauw zeggen,biju was!@
komstige Latijnsche constructie, ten
De 8childerii, d,
?
'e (betr.vnw.)m6n
onrechte m eende te m oeten besluiten,
zeide dat vevkocbtfzlt
z,
:,bangtnog bij
den,8childer.
dat in dezen en dergelijlre zinnen het
De 8ollieitant, d ie #ïj meent dat
betr.vnw.die afhankelijk is va'
n het
b'
enoemd zol'
t
r<
)rt@:'
?à,heejt zïch tevuggeonmiddelli
jk volgende werkwoord.
VERc., 136, heette dezen zinsbouw
gebrekkig, zoogezegd omdat het ww .

trokken.

zeggen en dergelijke, zooals denken,

hecgz zevd,ï,s ravtdaa'g niet be8chikbaar.

De bode, die'
à
z gijwilt da t ik er
De zmz'
n, w i6?
z gij denkt dat ik
hett'
rcf6nzal,w6et6rjl
xi8tAtï6ft'
tz'
n,.

gelooven,'
ptv/tzzàgtsn enz.,geen dubbelen
a,ecttlsatief kunnen hebben
Het is
een latinism e of m issehien liever een
anglieism e.In regelm atig Nederlandsch
Zegt men :Waa'r is de m an,17JTà'tllien

D e t?'
z/d6r'
4ev,'J'
n,g, w c a'r'
?Ja Az men
reTz
Jlcchffe d c l zél gnnote '
œïAzt
:fc'
?z zou
oylewerg'n',isgeheelnti8lukt.
Om zulkezinnentedoorzien,kanm en
ze best op. de volgende m anier ontbinden :

gijzegt,datJtïju vel'
gezelde:>
Dezelaatsteconstructiewordtom de-

zelfde reden vereischt bij D. B., 6,
(niet :waaris de man,dien gijzeidE
dathïju vergezelde).

God,dien gij sidderend gelooft,dat

bestaat.

OPMERKINGEN

Deec/zïldedjhangtw,
f.
'gbiiden dc/àlder,
hoofdzin ;

Een zinsnedeuit,BssTs.Innavolging
God,die gn sidderend gelooft dat
die zpzes zeide dat vevkoeht was, bijvan Vzsc.schreef D.B., 6, voor bestaat,(of:aan ul
ïen,
qbestaan gijsid- voeglijkebijzin.
Deze laatste ig samengesteld en ltan
qGod,o,
a,
n wien ge gelooft,datA#'be- derend gelooft).
'
op zijnbeurtontleed worden :
staat (niet, God,dlen gijgelooft,dat ,
men zeide,hoofdzin ;

hi)bestaat)).

dat di(
, (nu aanw.vnw.)l'
erkocl
tt
wcd,lijdende voorwerpgzin.
Ook kan men,om zich dergelijk-econstructieg duidelijk voor te stellen,den
bijvoeglijken bijzin veranderen in een

?
i
1
1

1
1

tusschenzin, b. v.
D e ondernemiv,g
m en '
perwccàz/c
d a a z'
p a Az dat ze p'oote 'ttlïxafes zo'a
op!6'
??6r6s --18geheelmialnkt.

Hieruit blijkt dat in al deze zinnen

het betr. vnw. die of het voornaamw.

bijw.waavvan,waarmededesamengestelde bijv.bijzin begint,a1s zinsdeel
thuishoort in den naastvolgenden zin,
aanvangendem et lletvgw.dat.

W orden zulke bijv. bijzinnen wat

lang, dan is het aan te bevelen ze te

vev ijden,daarzeerin datgevalerg
leelijk kunnen gaanuitzien.Beterishet
dan een andere wending te gebmziken.

Ook zijndergeli
jkeconstructiesalleen
aannemelijk,wanneer zij niet te ge-

wrongen worden.

(Cfr.vooralDsx HERTOG,N.8.,II,
77,en N .T.,1l,38 ;ook H AsslLBAcH,
1,97,en 1I,34 ;verder PLUIM,N .kS.,1,

103,enKoExsx,A7.S.,205.)
Pieter Nasson, (D'
.6x men gelooft,te

'sGravenhage geboren teziin.

Gall.P.N asso'
n que i'tllzcroit?/r6 né
Pieter Nasson die,naar m en gelooft,
ê.La H aye :in 't Fr.iszulke zinsbouw te 's-Gravenhage geboren werd.

D .V.,267. Zieook geloove'n.

de voortzetting van de Latijnsebe

constructie m et den aeouatilm8 evv,

inqnitivo = accusatiefm etnoem vorm .

Aanleg,dien hetvolk blijken geejtfc
bezztten,.J.SABBE,196.

Jan van Avennes.die W i
llem 11 bti
.

Gewrongen constructie.

Aanleg.dien hetvolk bliiktteèezïffes,of:di6nhztvolk bliikbaat bezit.
Misbruik van dit verbogen aanw.
en ziin zusterten huwelijk beko-

hetlangdurig beleg van Aken gewiehtige vnw., ter vervanging van het bez. inen.
diensten had bewezen, had daardoor vnw.z'
Q'n :(
fhiervaltwaarlijk we1niet
's konings gunst gewonnen, en diens tetwijfelen,wiensdie zusterwas,met
welke de H enegouwsche graaf hlzwde ;
zueter ten huwelijk bekomen.

moeilijk toch konhetzijneigen,en dus
we1 geen andere dan die van K oning
W illem zelfwezen )).
H et oud vrouwtj
e was ietwat beter,
doch had aanvallen, die op zeeziekte
leken,gehad.V .Lov.,D ure f6d,166.

Nietnatevolgen constructie.

Hetoud vrouwtje... had aanvallen
geltad,die op z88zïe#f6 leken.

Dr.J.vAx VLOTSN,qDiens ;een Nederlandsche taalsm et onzer dagen )),

art. verschenen in zijn tijdschrift D6
L6v6n,8bod6,5e deel,2* stttk,1871,blzn.
235-242.
M en gebruike dien,
q alleen waar het
in aanmerking kom t om dubbelzinnigheid te weren.

DEN Hyl
sTog,N.T.,II,71 (zie ook
F.1'
.,148):(Eenezondetegen dewelluidendheid is hot, een zin door een

bijzin aftebreken,wanneerernogmaar
een zeerklein deelvanoverblijft,;b.v.
Miinhorloge8taat,c.
?.
sikhetoptajelp,
68zIets,di6 niet beweerd werd.0na Fc.
In '
W vl. dialectezl wordt het betr.
derland,1-6-1920.
vnw.di6(m.ofv.)ook in hetonz.ge-

Iets watnietbeweerd werd.

leg, .9fil)),enz.
Zie ook op hetw .dat.

bruikt(vgl.Fr.q'
t
dj:ditgebruikvindt
men dan ook in de sehrijft.van Westvlam ingen terug.

Diefte.

Heden nog gebruikelijk in Z.-N.en
in Z.-A.;vroeger ook in N .-N.,b.v.

lliejetal.

Gv.I.
1Wh.- .Krl.
'
PEIts.- V.DALE.Kosxsx.

bij C&TS.
Dienaar. Dat bracht een dienaar

m5jdezen morgen.Towy,196.

DtTysss,Studie, 230,teekende hier-

bijaan a1sspecifek Vlaamseh :
dienaar (in Holland een d%enl
ler,
wijldien,
der in Vlaanderen beteekent

knecht of bediende, b. v. een meteel-

diende'
r

opperman))
è. Hier wordt

V.DALE :((d'ienaar ro'zt 'fg6recltt,die
Dat bracht me vanmorgen een diercl 't g6rechf, een gereebk bode, de bevelen der jllstitie ten uitvoer
brengt tt.
een deurwaarder.

Diender-Diensvoléens.
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niet bedoeld een diender
agent van politie, doch een bode '
pqn

ltetgereeht(vgl.DE Rsvru,209).
Diender. De diendervan een metser,van een schaliedekker.

Metaerdienders.
Een tafeldïesder.
Een misdiender.

Dlenen al8oftot?

H elper.De handlangqr of opyerman
Gr.174//.).,1112,2527. V .I')Aluls.
van een m etselaar,van een leidekker.
Alg. Ndl. diepder (eenigszills nlinOpperlieden ofmet8elaarsltandlangers. aehtend) politieagent.
Een tafeldï6ztltzr.
Een misdïenctp-, mist/ïtr/àtrr of koorknaap.
Het ondersclleid in de beteeltenis In de eerste plaats diellt de lmid tot Dievten /?
:/(een doel) bestel
ntlzijn
wordt in Z.-N .niet alg.gevoeld het bekleeding en totbescherm ing van het tot,gesehiktzijn tot ofvooreen zeker
vgw .ala kom t er niet zelden minder qeheele licllaam (of om,het geheele doel;het vz.tot geeft een bestem ming,
passend voor in de plaats van het vz. lichaam tebekleeden entebeschermen). eezlvooropgezet doelte kennen.Verder
tot.
Die planten dienen totveevoeder.
beteeltentdietèen totnog :van dien aard
Znd.volkst.

Diefeiten dienen totbewijs.

Die bewering dientniet totde zaalt.

zijn,dathetleidtnaareen gegeven doel.
D'
ienen al8 (ware hetl... gebruikt

Mijn manteldient naclltsals de- worden in dehoedanigheid van...,(toeken (of doet'snachtsden dienstvan vallig)dienstdoen als...;llet vgw.als
drukt een min of meer toevallige aandeken).
Dit vertrek dient onsa,
l8 keuken.
Steenkolen dienen l'oor de vemvarming van onze woonk-am ers en voor de
bereiding van lichtgas.
Dat voedsel dient lliet î'oor zwakke
magen.
Datwerktu.
ig dientom lneeltebuilen.

wending uit.

Dienen '
pfl
tv (een verrichting) gebruikt worden om iets te verriellten ;

tfïcz
nt
''
?
z'
voor (ietsofiemand) geschikt
zijn voor...;lletvz.voorduidteen mogelijk (loelofeen passend gebruik aan.
Dielte'
nt
?r
m f6...,wordt gellruikt,bij

een infinitief.
Gedurende versclleidene geslaftllten
D.V ..447. D.B.,63.
Gall.ltrel'tznerricedeqn.
geslachten waren zijin (/64 d%en8ttlr
zzi Dezelfde schr. gebruikt p. 292-293 warenzijbiilletgrafelijk hllisilîdiennt Let nog op volgend gebrtlik ï?
z'
iemands dien8t treden = llem a1s onderhet grafelijk huisgeweest.Sst
nE:
R.
s,79. daarentegen de gepaste uitdr.:((Sinds geweest'.
geschikte gaan dienen ;ip,(/ïtrzfsl'van t8e?è
eenigen tijd was Jozef Genechten in

Dienst. Gedurende verscheidene

Staat orergaan ; ï?à Staatsdiennt zï/'
z?,;
hijï.
:inofonderr
yït?'
àzs/== i'1k-rijgsdienst,
onderdewapens,bijlletleger;ï?zdien8t
derwaarheid,derlïc/t
/c,val
'
t(zot
ït
s'woovd.

diena bii den bouwmeester Van
Baerle

J.v.Llsxxsla,Ferdinand Svpc/c,396 :
((beiden gaven den wenscl) te kennen,
dat Sander hen op (le reis 'vergezellen
m ocllt en evenals Van Lintz zelf,gelegenheid zoeken om ïAèdien8ttfct: grooten

Czaarseen nieuween meereerlijkeloop-

Dat gebeurde overal, ook
m engden dienst.

ge-

Dedielutgaatvoor.

Fcn dienstziin.

Bedoeld werd :in clen dienstvan ver-

***in den gemengden dienst.

baan te beginnen )).
WSC'?zt@.7.

schillende spoorwegmaatscbappijen ;
gall.en dord ccmixte.
Gall.letserpïc:avanttout.
Gall. être de evc'
rl?ïctr. reecls doorgedrongen in de Znd.volkst.

Dien8lgaat voor.
Diewntltebben oft'
/.zc4.

Gem eenzaam zegt men ook :dien8t
kloppen.

b
'
t is gebruikelijk bij llet
Dïckzyfrrï.
?
-zir
in'tvïjr
'tz/àdien,
stz'
Jj'
?
zof Trtzn,dielt.
leger,b. deadjudant,(
leoFrcïcrnat'
t
hebben,'
pr#'
c/hr
ebben.
t'
lïczzt
:f= dewacllthebbende adj.,oF.
D .V.,84.-- Zie ook hernemen,.
Gall.reprendre'so/z8ernice.
Zijn diensthernemen.
Zijn diensthevvatten.
sfdtltnAzd is in Z.-N.a'
ldus ten onDlenstdoend. De dienstdoende DïeAà.
De waan.
nemende burgemett
ster (bij D .B.,55. Komt,waarvtemevtd voor
burgem eester fbijverkorting :de d.d. rechte van alg. gebruik voor plaat8ver- verkorting de t
cd.burgemeester),of zonderbep.lidw.,noch een anderbijv.
pcngcntf,b.v.zooalshier om den per- de îoco-burgemeester (verkort de w.m et bepalende bet., dan neemt het
'
burgemeester).
AN:/th
t
zs dien8tzf/'
n,
.

.

soon aan te dlziden die niet tot burgo- L.#.).

meesterisbenoemd,doeh bij afwezigheid of ontstentenis van den werke-

lijken burgemeester dezen vervangt,
d.i.zijn ambt tijdelijk overneemt :
gall.jai.
qan,
t/f)??c&'
o?
,
1,lef./.bourgmestïe.

geen buigingsvorm en aan,b.v.:een,waarnemend burgemeester ;de heer .N.,waarnemend burgemee8ter; okîderteekep,d door
den heer N ., waarnemena l?kz'
rf/oAzàtlcy/cr.
Dienstdoend wordt in 't alg.N dl.ge-

bruiktbijden naam van een hoedanigheid die den betrokken persoon of de
bedoelde organisatie eigen is,om aan te

dlliden dat llij of zi
j den aangewezen

dienst verricht, b. v. de diekè8tdoende

omcier (Fr. 6?
z actirité de .
se'
rwïce);de
dkenntdoende t
scàlfffezïj (Belg. Fr. la
garde cïblïfktft,aetive,Fr.?,c garde Azfzfïoltale '?n,t?!?'
J?(?), tegenover de rztt,
sf6'
n,d6

nchlttterij en de rt
?t
:ert,
ta-.
:c/alfferïj; de
diett
stdoende gccdfelïjkc (Fr.lb
ttf
'/eian,
tl;
een, tyïcpzyfdoep,t/ am btenaas' beleedigen

(Fr.ontra,
ger z
tz
,
?zemployé#cz?.
: l'et
rerciee
de.
:6.
sjonction8j.

Dienstveerdlé.VlRMANo.,6.
Diensvoléens.

Dialectische vorm , bil- particula-

risten gebruikelijk.
Vaak voorkomende vorm ,naar analogie van anderszina,'?66l,:zïwa en derge-

li
jkewoorden :(
6D'
ien,
8isdegen.enltv.
van het aanw. vnw. die ; deze gen.
kom t evenwelin de uitdr.niet te pas
om dathet'werkw.rolgen voorheen niet
den gen.maar wel den datiefregeerde,
De afleiding van de uitdr.dienvolge'
n

is:aanw.vnw.+ teg.dlw.+ :.Bijbet
teg.dlw .Toïgendem oest dus hetasnw.
vnw.in den dat.staan :di6n-volg6v,d6.

Dienstnaardig.
Dienl'
olgen8.ofdientet'gevolge.

Dist.,33.- Onkr.,90.

VolgensdewoordenlijstvanDsVnlEs

en TE W INKEL is het dienvolgene.W el
geven het Gr. lP#è.,K vllasxs,V.DALE
en K OENEN daarnaast ook dienarolgen,a

zonder aanmerking a1s gebruikelijk
op (zienog ALL.-AB.,104,voetnoot2),
doch te recht wordt nog gewaar-

schuwdinL6r.Wrd.,IV,64:qDeschrijfwijzediensvolgen8isfoutief).

Diep-Dikwijls.
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(

j
t
.
!

Later kri@
lgt dit dienllolgen,d nog de ad-

v
erbiale-.
q,tfzt
,'
n,
z'
olgepv
ds,enwordtdoor
assim ilatie dieprolgena )).

)

'

Diep.In ltetdiep.

Ten onrechteafgekellrd,voordiepte,
in Wand., 48.

.

In het(ïfept'der M arkt, Coxcs.,L.

i

In dediepte.

SczlR.,1,ll1,weeserop,dath'
etdiep,

in het gop voorkom t in het Gr. TF#h.,

j

j

l Achteraan op de Ma,
rkt.
I

Gall.au jond delagrand'pl
ace.

Vl.,166.
Dieperik. Dep,dieperikïztgcfzz/,of

OPM ERK INGEN

i.v.

i Dvlluov,66.

K oxlxo,l27 qAu

l
fond d'un
eruelle..rAchterin een ateeg.)
l
.
Alg.in Z.-N.(dieperik,uithetBar-1 Naar t
ït'
lzkelder ofnaardehaaien j Gr.lfdb.- 5.DALS. STOITT,

naardendieper%kgaan:

goensch,bet.eig. kelder),voor te gatn.

In.- /628.
,

Hiermocht(DeJ'
ongeHendrikl
)gerust grondegaan,onherroepelijk verloren Hiermocllt(DeJongeHendrik ) Ookzegtmen naardengrondof

den dï/
spt
vï/cingaan.VySRM.
&.
ND.,188.

j
zijn,ofdood zijn.
$

Nu selloven de stukken hesp,alsbij 1 Hi
erscllertsendvoor:maag.

tooverslag,de tafelafen gingen gelijk
brieN'
en in debusnaarden dieporik van

Alf
redenCO.Jos.Joos,193.
Diepte
.

t

Uitdediepten derbladeren

gerust'
in (/6 diepte ofnaar den kelder sct
v demaan gaan,
.

l
/t
7t
z/1.schoven de stukken ham...de
j
'f
Nu
tafelaf en verdwenen,a1s duiten in
hetzakje,indebipmenruimtevan Alfred

en
Co.
(
Uit dedieptevan het gebladerte... l V.DAIU
E :f
(de rt
vltl
rg6,zdiepten dea

D.'
%*.,399:(Naarfr.grojondeurs;in

i

st
ek.
genttedroomerigetoneneenermu- 'tNd
l.w,o1r,d2t5h
en
erre
s
)p-i
z
ie
SeuR.
5e
,t
vo
nk
del
ev
c.
hv
te
:i
dc
eht
d.
ie

)
scc
lteeala
(flg
)
deod
egprtoen
t
alinj,
f,me
,O
iin
k8
h;
ari,he
t.
ond
oi
r
nd.
e
k'
e
veu
r.
-

t6n dersmart,(PIERsoN,aangeh.in het
lGr. G#!
?., op het w. dieptej,groote
diepten (
De Gï#.
5'
, 1910, TT, p. 504),
geheimzinnigediepten,fonzeF6u?
v,l91l,

borgene daarvan ; =it diepten nan
ellenden (
.Psa1m,l30)).
KUIPEJRS:(
t'
uitdef
S6#J68zde8#J'/pAJ);
d6 diepten rt
zn Gode 't?
#'
.
#6ï# )); (de

1,p.243),enz.

Dlerkennis. Dierkennis en DiernagebijVondel,doorM.SABBE.

Germ.Tierkunde,7'ïcrt
stzg/
?.

diepten tb#.
$.,lCoR.2,10)).

I Diorenkennisen Dierenaagebij Von-j Evenzoo dievenepor,dierenjabel, #t
,
'
c!del.
'ren8lxvookle, doch dierkunde tegenover
î
I

l
1
,

PlJ,'
N'tkunde, ook wel plantenkunde en
vlavttenkertnia,verderdeljstojkunde,doch

:
i

#
!

r
.

delfstogenleer.

Dierkool. Dr. B'
esr.
RTs, Begin- l Germ.I'
ierkoltle(= Fr.charbon t
'
tAzï- I DierlijkeJrooî.
.
saenderscp,.?
.,1a9.
mal).
!
.k
,
Dierkunst.Dierknn8ten Melkerij. Verkeerdevertal.van Fr.zooteehmie. tfzt
xcrdevjtk'c'
re?
zf6clf.
Dies. Winkels, waar men luieve-l
j De uitdr.en die8 -,
64/.is speclf
ïek

; Vgl. diepliike olie, dierlijke stojjen,
dievt
iike,
'
,,,e,'
,
.

Winkels,waar men Lieve-vrouwen-

Vrouwebeel
djes, amuletten... en dies Znd.(vgl.Fr.etqïs'
sïde,
s'
?
zïf6),t
egen- S be@e
ldjes,amuletten...en '
t
z'
cldie8meer
*
@
.
meerverkrilgen kan.H.TSTaLTNCK,in overalg.Ndl.en watdiesmeerzù.
zi)verkrijgen kan.
Fl.d.d.e.à,.,1,80-81.
MorgenlandFche sagen, inlandsche

Morgenlandsclàe sagen, înlandsehe

Fprookjes,droomen6nth'
.
6.
:meer.M.SAB-

sprookjes,droomen en zoo ?,
5/r/,of en

BE Dierk.,l5.

!zoo ?lyrtfer.

Dièse. of dilze. De dièze. Mes'
.
r- Mtzziekterm,naar Fr.diène,m.,in
oa(
nx,20;Aluziekaehool,l6.
Z.-N.alg.gebruikelijk Jn hetvr.
F a 4ï?,
$
so.
l
D iester, Diestersch q Diest- In de Znd.volkst.hoortmen Dieasche:
t68(ch)of Diester8fch); in de sehrijtt.
pïtltqf:rstraat',Hasselt.
vindt men m eestalDiesterach,soms ook ,
$
Diesteracltezku at, Scherpenheuvel.
1
wel.D?'estseheofDiepter.
pïet
sfyc:cstraat,Leuven.

pïoyft'
zsteenweg,St.-Truiden.

Hetkruinofverhoogivtgsteeken.

SCHWEINSBERG,17:(Eenkruis(#ï>)
verhoogtde nooteen halven toon.t

118.
Fa-kruiaof.
Dieetev ofDie8tersclt.

Dientevstvg%k,ofDïeaferychestraat.

1.BoE!scHl, Neerland'
,
s Heldendaden

t6 land, IV, 568 en 570

Als bnw. verdient de voorkeur

Die8ter of Diesteraeh,; bij zelfstandig

Maastricht-W ijk ; Brus8elschestraa en

Diestscltesfeenweg, Leuven.
gebruik,ter benoeming van het dialect
In den Die8terschen K lomp.Naam van van Diest of van het bier van Dio t,
een schoezzwinkelte Hasselt.
kan alleen gesproken worden van ltet
Diest8che Turnkring. Naam van een Diestersch,.
t
vereeniging te Diest.
1
K ousen van de beste Diesterach.e saai. l
Towv,24,26 en 90.

Dieaterscltelaag.
Diestersch.

langs den

Dieeter straatweg zoo ook, IV,568
en 569 ;((Thienev straatweg )).
Vgl.de nam en : zlkcnersteenweg, te

Tongereelteztragt,te M aastricht.
Vgl. nog de vormen : Haarlemmer
Olie,Derenterkoek ;daartegenover :het
Haarlemsch,hetDeventeruch.
Zie ook Aalstache.

verkeerde vertaling van Fr.ltagei pïcafïccA-c/
tclaag.

SEBR.,22.--Zieooklaag.

diestien,,een geologische benam ing.

Alsm.znw.in deZnd.volkst.pvoor:

Diester8eh,o.,ookDie8terlschv
lbier.

een soort van donker bier,gebrouwen

Diesw il.Om Wea?zJ#.

Diets.Iem.ietsdietsmaken.

teDiest.
Znd.volkst.;verouderd in N.-N.

1
.
Om t@48reden.

Gr.Wdb.

In Z.-N.nog vaak in de vroegere, Iem.iets dlddeliik maken,doen ïx- Gr.lFdè.- STOETT,n.256/350.
oorspronkelijkebet.:iemand ietswaars z'
ieïtofaan '
freratan,
d brengen.
Alg. Ndl. iem. iet8 W6fa maken
goed leeren begri
jpen.
iem. iets wijsmak-en, op de mouw
spelden.

Dievin.

Prov.(Dieste.o.);vgl.D.Dl
kl
àin.

Die'
oegge.

Dijnsdaé.

Wordtsom.saangetroffen indeZnd. Diudag.

schrijft.;men hoortin de volkstaal:
Diisdag(uitspr.meestaldeaagjinBrab.
enAntw.,DijsendagenDisendagin O.-

Vgl.Moos'
1'
o.,216-217.

Dist.,l4l.

NIEBOER, 3l,a1sBetuwsch dialect :
;'n Deinsdagavond ).

en W .-VI.

Dik. De graaf d'Artois kwam met Letterlijk vertaald naar Fr. gros.
hetdikkevan zijn leger.CoNsc.,L.r. wegenspurisme.

...hetgroavan zijnleger.

F!.,256.

Dikoor.Detfïll
oorhebben.

Znd.volkt.(
Brab.sAntw.l,voor:ont-

Den bojhebben.

Gr.'
1
#Wè.,1112,2621.

steking deroorspeekselklieren,Fr.oreilJ()ne.

Dikwijls. Dikwiilerdan vroeger...

TsIsIz..STIaNs,II,21.

dikkes of dik, in den vergrootenden

IndeZnd.volkst.zegtmen:dikkeu, pï
kwïjis(leesdikll
nlsjofTaak;
com paratief :vaker ;

AI
m.-AB.,165.- DsBAERE,144.
Ook in de Nnd.volkst. hoort m en :

trap dikker. Vele Vlamingen spreken

superlatief:vaakst(w.i.g.),gewoon. dikkels, dvkkele en dikkee(V.DAIœ).

bijbetlezen in dikwiiu de iialszoo- lijk meeat,-eed/c/.mee8tfentt%
j'
de.
danig uiten bezigen dikwiilderofdikwiilerin deschrijftaal.

De comparatief luidt erin den volksmond ook wel dikwiilsev (VossrNx,1,
145).

Diliéentie-Docent.
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Diliéentle. Vr. COUATM., G6- Naar de Znd. Arolltst.,waarin men Diligence (uitspr. dieïiezjan'8o of I
j Boss., Uitaw .,58.- ltulpsRs.
echenk,80;ToNv,17,26.
,
'
lhoortdieliezlen/aieofdfcllezjenlda,voor: dieliezjann'),pontwagot.
i Diligentie= zorgvuldigheid,naarstig-

lwagen dievroeger dienstdeeflvoorl
t
jj
aejd.
reizigers-engoederenvervoer.
j
t
i
1h STosw,n.391/402. GALLAS,op
Dinkten).A1legoeidingenz%'
l
'nd6,
6.j IndeZnd.volkst.'(Brab.)hoortmelln6:
! Allegoededingenbentaanïndrielknt.)
'1
,
,

STllAcx.
li
z,Arm Flccwd6re'
n,,9.

Datzi
jntochdivtgen!

i!6goeidïng6n dri);vgl.ook D.a . !

! et w.ding :( zflle goede -6n bentaan

gutenDingen .WM drei.Nog op temer- f
l

1ï,ldrieén,- in t.n.p : Tolltes bonnes
i

k
en het brabanoonnisme goe% voor l
i
go:ïe,geede.

1
choses sont en trois. )
l ook zegt m en: driemaal ï,s ach,eepn)

l znd.vol
l
'
kst.;vgl.Fr.c,e8tç'
tz:lqttej
! oatzijntoelanoorvalun!of:-tisl
!''ov
hf
.'DAcs.

01b086!c'eaftoute w.
s6 ajjaire!(of eela toch watte zeggen !'
'
t w as een g6?Ie6î dingen'
. TEI1tra.- jaituse héstoire!),lho8e dfrcx,
g6!être 't Avas 6en lteelgïsp,geen kleïsïgs'
m zxs.1.231.
toutcho8e,cela m'
a ycïfquelq'
ue c/t/l
de, h6%'
d,of:hetbrachteen heeleopsehud.
61.
16% t#'hchï&zzàepf,
).
ding teweeg.
Een ongezien dingev,. BtTGGEN- '
Een wonderlijk ding, iets wat
XAUT,92.

Ik haderdingen mee(o/in).

nooitte zien isgeweest.

Ik had er mefdjeliiden metdle,of :9

t

hetging m i). aan bethart,

l

mi).
.

Hijmaaktergeen dingen in (o/van).
Hijheeftzijn goed (f)
/ bese)dingen

J
hetbegrootte)
(

Hijl?
indtergeen geweteu bezwaavin.
Hijheeftzi
jn beste pak,zi
jn goede

aan.

Dingelnb
.ishiergeweest.

kleerenaan.

znd.volkst.,om iem.aantedt
ziden

ââ
ravktke
ksr
hJeos
tr.aJo
amosv,an
iytgens,den ka
wie
sfnwi
aa1mnome
nn.
op'toogenblikni
et
suD
ike
rb
r.
17D
7.
nno
eme
Dioéenes.

1

Dinge8ishiergeweest.

T

l
'
l

InZ.-N.spreektmenvaakuitdiejo- D%ogenee(leesdieioo/gnne.
%),somsook ) Boss.,Uitnpr.,71.- Koswxx.

#
e6'n&8en zelfs doiozieetno8,naar Fr. Diog66n'.
D.

i
I

%ogène.

Diplo4na. Een diploma v
/J,
'
n universiteit.

Gall,'
tzx dipl
ôme d'vsït'
6z:ï/J.

Een diplomavattd6universiteit,een

,
l

universiteitsdiplom a.

lFc,
ntf.,6.- Mrelzegtmen :een,Wploma.lltzs ip,geni6ur ; verder : een osderwil.zersakte ofakte '
pc'zlageroxg6rwïy.,
q

@(aktevan bekwaamheid voorhet goven
van lager onderwijs), een akte tlon
middelbaaropg8r?
wje.

Dischéenoot. De dinchgenoten.

AvcToR,93en 94.

Fouttegendegebruikeli
jkespelling.

Dediachgenovten,.

Evenzoo :bondgenooton,6c/
ùfgcpoofen,

enz. Daarentegen :wijg6noten.ik heb
genoten, van het werkw.genlkten.

Disciplinair.

Alg.in Z.-N.,naarFr.dinciptinaire

K lt
zyéccn.

= soldaatvan een tuchtcompagnie.

D.i.eigenlijk :soldaatgeplaatstin de

Ikl
aseo tl
os di8cipline. Het depot van

discipline ofstrafbataljon heetkorGf :
de kla8a6.De vroegere ltlasse van disci.
pline werd vervangen door de tucht.
compagnie teAmersfoort.

Discours.

Dispensaire.

In Z.-N. pz. en ultspr.die8l:(
Jer, in Dot
nurn (uitspr.dieskoer8l),o.,mv.
'tmv.dienkoerR.
)di8couv8en.
Fr.w.,alg.in Z.-N.
Raadpleging.
gkantoor.

Koyxzx.- Wzsry
aut,290.

In Neerland%a,.
JUI.1916.p.151,lezen
wijvan de hand van FR.OvpsqaANs

DsxTz,te Param aribo,betreffende het
weren van vreem de woorden in Surina-

l

me:tdebureaux zijn in karttoren omgedoopt en het consultatiebureau voor

longli
jdersenz.in raadpleging8kantoor>.
Dit.Uw werk en ditvan Karel.

Verkeerd gebmzik van ditin plaats

Uw werk en datvan Karel.

D.B.,67.- Zieook deze.

van dat.evenalgdezevaak ten onrechte
wordt gebruikt voor die in de Znd.

Aangezien devoorbijgangers,ondank8

schrijft.
Gall. ftalp'
é cclc = ondanks dat,

dit,het gewone,verkortend pad betra- niettegenstaande dat.
den.V.Lov.,Dure Eed,95.

Niettegen8taandedit...SEGSRS,52.

Vermits de voetgangers denondan
'k.
:
ofïytweerwil4c::r?/44p.toch het binnenpad nam en.

Desniettegenataande of dc.
s(c!)nïeff6mfs...

Ditjarié.De ditiarige suikerriet-

aanplant.

Djakke : een zweepen en kletsen

metdiakken.TsIn,
L.-S'
tqJ'
xs,1T,353.
Dobbel.
Dobbelojkwijt!

D obbetbie..AvcToR,53.
Een stoop dobbde bruinen. 1D.,42.

Germ.diesiâhrig.

De mzikerrietaanplantt'
cn,ditjccr. N.S.Cf.,5Nov.1919.

Znd.vtllkst.(0.-enW.-Vl.);KIIJ.

Zweep :eenldappen en kletsenmet

Gr.11:6
/:.

(.
Tacke,k-letsoore,rcvfïcc ).
zweepen.
1 Dist., l41.
Znd.dialectische vorm in de bet. Dubbel.
!
van tweevoudig,Lat.dnpleœ.
Xoïjfoj d'
u,
!)5:I,ook We1kampop oj ' Ook in Nnd. geweyten hoort men
Alg.in Z.-N.,naar Fr.doll,ble hï/re
= bier dat veelalcoholbevat.

Detalrijke bekersdobbden.1D.,46.

dubbel!
Zwaar of8terk bier.
Een krul'k zwaarbruinbier.

Detalrijkebekerszmaarbier.

dobbelofweldubbeld.
Alg.Ndl.dobbel,m .= grofspel;het
dobbelen.Dezelfde vorm komt voor in

jwoorden,waarindeoorspronkelijkebet.
1dubbelniet meergevoeld wordt,b.v.

j
èo
6!
bsb
a
do
belbeker,dobbelkron,dobld
f6e
6l
n,a
,r
e,
nz
.b
.

Docent aan een universiteit.

In Z.-N.gewoonlijk voorFr.chnrgé
de couze= buitengewoon hoogleeraar,
hulpleeraaraan een inrichting van hoo-

geronde- ijs.

Leetoraan een universiteit.

)
zieookdnbbel.
11
'

' HSRCXINRATR,op hot w.cltargé
j
lf
f
( decovrs,buitengewoon professor,
IIector )).
l
1
; v. DAI,
Z :(Docent,m.(-en),leeraar
lbij'
tmiddelbaar(ofhooger)onderwijs>.
l KUIPERS)tDoceytt(Lat.),m.--en,on.
derwijzer,leeraar(vooralaan gymnasia
en hoogereburgerscholen).>

Doch-Doelschietiné
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Doch.Zijlegden onsde zaak uit, Verkeerdeinversie.
Zijlegden onsdezaak tit,doa :8 Neerlandia,Mei1927,p.85.
dochwerdziieronsnietduideli
jkerdoor.
werderonsnietduidelijkerdoor.
Doctor in reehten,in wijsbegeerte, Gall.dodh'
u,
r6p,droit.en ph%losophie, Doctor ïs derechten,in (
îe wijsbe- D.V.,442.- D.B.,62.- Arz
r.-AB.,
fn medicijnen.
6n v/decïse.
geerte,indemedicijnen ofï'
ndegenees- 85.
kande.

Doddelen. (Ik k...k...kan d...

Znd.volkst.(Brab.,Antw-).

Stotteren,etamelen,ltakkelen,!clleAz. l
1k Gr.'
I#-tfè.- Hsxoluxs,245:;Hak-

d...der nietaan doen,,
)doddelde hij.

elen isnietvloeiend,nietvlug spreken,

F?.F6rf.,260.

om datmen te snelspreekt,ofom datde
woorden niet gauw genoeg toestroo-

l

men ;ntotteren of ntamelen is gebrekkig

I

sprekentengevolgevaneengebrekin

1

de spraakorganen. In :g. zin wordt
meestal stamelen gebruikt.Hi)'stamelde
e6n woovd wcx dank.Stameven is gebrekkig spreken ten gevolge van gebrek aan
oefening. Een /cïs4 stamert de c6rdf:
klanken.))

Doe.Ei!doekind.

HetgebruA
' van doe,een overblijfsel

Ol
tind,daarofdatj6bent!

van het pers.vnw.du,komt nog voox.

li
Lnimb
de)Zinnda.fkveoulrkesnd
t.e(Buriatrbo.e,pA
inn
gt
ew
n.
te
on
t

%
unitedernukrk
negnegne,vd
e
dze
rdemohe
bb
ent
va
ei
d
.i
bij
inw)a
.a
J6
et
wa

.

personen,doch vaak isook de ongunstige bet.ironisch ofschertsend opge.
vat;vgl.D.du Kamel!d'
as'
c/tzzleïc/te/köuchen !

HAsslLBAcH, II, 38-39, over uit-

drukkingen als deze : tt Men noem t ze

roorzie%tigcr ziin, t
z,ïîtfzcng die (4ccr)
lebent.BstlfheejtFz# 'leelgeleden,arme
drommeldaar àï/is.)Enz.

I
I

Zulke uitdrukkingen. zegt H Assxz.saca verder, II,39,cgeven vooralhet
opgewekte gevoel te kennen. W ildzang

daar ie bent= Ondeuqende wyldzcsg!)

Doe,doe,kindeke doe!

! Alsaanhefval)wiegeliedjes,alg.in Sl
aap,kinije,niaap ! ofwel nu)'
q Zieook BIJLAGSX,1,25.
Z.-N.;vgl.Fr.dodo,l'
enlant,do!en de 8u)'
a,kindje.
alg.Ndl.llitdr.e6n N'
z?
d dodiinen.
Doedoedoes.ook weldododoen.
Alg.in Z.-N.voors/pev,in dekiri- Blaapjea doen, evz/c -ia doen, of
dertaal;vgl.Fr.jaire4.
pdo.
bobodoen.
Doek.Iem.in dedoeken doen.
! Znd.volkst.voor iem.bedriegen, Iem.in d6luren leggen.
Gr. '
Fdè. V.DALE.- STOETT,
1bedotten,beetnemen (V.ELslx,14).
jn.825/1251.
Ikdo6ergeendoekskesvond(of@cs). Znd.volkst.voor ergensronduit Ikwindergeendoekjesom.
' STOETT,n.266/361.
mee voor den dag kom en.

1 Gall.anoirpovrbnt.
Doel. Voordoelhebben :Een ver-1
eeniging,die roov doelheeft de armen i
bijtestaan.
r
.

Tep, (offof)doelhebben,ook :zicb D.V.,619.---D.B.,87.- AT,L.-AB.,
t6n doelstellen.
68.
ScHR.,1,315,vond ook ((de organisaties,die zich daarm ede bezighouden,
m ogen...aladoelhebben de individueele

I

belangen hunnerleden tebehartigen ),

I
1
Vereeniging zonder n.
inatgevewldoel.

Gall.ean8 butlvcrcfï/ een onderne-

Vereeniging zonderwiutbel'
ag.

ming kan nlinagenen'
d zijn,d.i.winst
oploveren,van zïch ajgeren,doch hier
wcrdt bedoeld dat er geen spraak is

N .p.cf.,17-12-1908.
Vlaanderen,weekbl.,7-2-1925.

Veteenlgingenzonderwinstbeiagnoemt
jmen ook genootachappen (VlEGENs,Nelderl.flfrgcrl
ï/kRecht,T,p.530.

lvaneenvereenigingdiegeldelijkevoor-

1
,

deelen bejaagt,zoektte beltalen,= e
zichtoetehcl6n,terwijlwin8tgevenddoel
eigenlijk zou beteekenen datdeveree-

nigde leden zieh inspannen om gelde-

Zijn pijlvloog boven overden,doel.

lijke voordeelen weg te snhenken aan j
l
buitenstaanders.
l
In de Znd.volkst.alszn.znw.in de Zijn pi
jlvloogoverden gre-dïjkwcn

bet'
.van :aardhoop eener sehietbaan den doelen.
In den hof van die herberg staan waartegen deschijfwordtbevestigd.
In den tuin van die herberg is een
C elen.
W EIM ND (Do6l,z.n.,o.
,deadoel
e, doelen of8oh%dt6rsdo6l6%.
ofvanà'fdoel;hetmeerv.isnietin gebruik.Een wit,waarop men mikt zii
micktf,p 'twittedo6l(Voxo.).H6tdoelI
.
mi88en,hetwitnietraken,ook fguur-!

Doelen, oorqpronkeli
jk het mv.van
doel(0.),kwam in de 17de eeuw alsenkelvoudig woord in gebruik in debeteekenisvan schietbaan (deze 1ag tusschen
tweegrensdijken)en kreeg dan hetmv.
do6I6Azt
9 d6 (
ft)
6!61z.
9 waren d6 pdtwft
g8ll
waar de 'chkzff6r.
g naar het do6l 'c/tt
lfe?z
(xwssss).

lijk,zijn oogmerk nietbereiken.W aarschijnlijl
t heeft de gewone vergader-

(Alshotelopschrifttreftmen inbijna
elke Hollandsche stad den Doelex,den

van harebenaming ontleend ;doch in

(GITTXE,p.40 vlg.).

en oefeningplaats der schutteren hier-

Ouden Doelen,den Nieuwen Doelen aan ))

dezen zin wordt.hetwoord doelmanneli
jk gebezigd :in den dfct
!.qdoel,of,ge- 1
'

lijkhetgellruikverkiest,doele,zi
jndede
plaats waar de schutters naar het doel
plagten te schieten.H ool'
.r heeft,dotl-

ltuiaen doelroer.

Doelbewust.

)

I

j

1112 2696

Germ. zielbewuszt, voglens Wdl.jgqand.
Stelsellnatig,ofr6chtop h6tdo6l@/- (tDoe
Echlt
erin hetGr.WWè., , :
d.N . F.,l3.
bewu t, met een helder bewuetzijnvan zijndoel).OokPmcx,Eng.,en
Ksolsgeven hetw.op.

Doelschletlné.

Als Znd.opgegeven bijV.DAI,
s;

Het8cA,
ïe/6nnaavhetdoel,soltietFrtii

behalve dat het schieten in een doelen çx e6n doelen.
in Z.-N .nog niet tot het verleden be-

hoort,zijnog opgemerktdathetw.in

den gegeven vorm , m et het achter-

voegsel-ing,in hetbijzonderaandtzidt
dathet schieten op een bepaald tijdstip gebeurt, en aldus is er op den
vorm dan eig.ook niets af te keuren

(vgl.verloting'meth6tterlofes,en ringëWerï/methetgïsgrï/des).
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OPM ERKINGEN
DE BAERS,137.---'
V tlsRlxx,1,l15 :
((De rtzooals in :ik ben stond ook vroe-

Tk-b
loebetniet.

gerbij:ik doe,en dathoortmen nogin
den volksmontt ik doe'tb, evenals ik

gaan,ik ntqan (en analoog daaraal
àlx
lig
'
ik zien.))
Dat zalhem doen nadenken hebben,.

Znd. woordschikking, afwijl
ting Datzalhem ltcbben #064 nadenken.
van het alg.Ndl.
GeneraalChassé deed de stad bombar- Doen en laten,,gevolgd dooreen inoGeneraal Chassé liet tle stad bom deeren.
nitief,beteekenen oorzaak zijn,ma- bardeeren.
Iltzalhem doen verwittigen.
ken dat iets gesehiedt.Doen schijnt Ik za1 hem laten waarsclluwen, of
meer het bedrijvend, laten meer het hethem laten weten.
Do6uw zakuurwerkverm aken.TAMB., lijdendveroorzakenaanteduiden.Een
Laatuw horlogemakela.
vaste regelis voor de verschillende ge21.
lk ileb hethem doen beloven.
vallen bezwaarlijk op tegeven ;alleen Ikheb hethem laten beloven,of:hij
het taalgevoelm oet beslissen.In Z.-N . lieefthetmljmoeten beloven.
kom t vaalt doen voor waar laten ver-

1'
,1Jc,
'?'à#.,l14.

D.V .,31l.-- I7.B.,18 en 32.
Soms is er een scherp verschilin bet.
tussehen doevt en laten': iem .ï6f.: doen
ner8taan = het door retleneering aan

zijn verstand brengen ; iem.ïef.
g laten
tl
ert
sftztls = het hem bedektelijl
t tekennen geven.
Tusschen ietsdoen.'
t
ref6g'
à
.en ietsD,
/6zz
weten kom t het verschilzeer weinig uit.

eischt wordt,blijkbaa'
r onder invloed
van hetFr.,datalleen jairegebruikt:
gall.le géAzértz/Chaseé#,
fbombarderlc
i
ville,j: 16 jerai avertir,/W.f6y réparer
(
votremontre,jeleluiaijaitproAn,
6ffrt
:.
i
Zij (s!. de opmerkingen van haar A. RUYAny.
ELAERT teekende hierbij zededenhaargevoelenofï'
zcl6zz,ook : Kul'
elyts,op het w.gevoelen : iem.
aan
:
(
(
l
i
e
t
e
'
t
b
haar
vo
e
l
e
n
)
)
.
Di
t
waar
zuster)deden haar gevoelen,dathet leze maakten hethaacduidelijk,dat... ietsc
yc,c'
n,- ,doen inzien ;datzalik /
46.
m,
ven in het woud veel aangenam er was. schijnlijk volgens de uitspraak van
doen --,op hem wreken )).
Vr.CotTRTM.,GeAehenk,15.
v.oazws,op hetw.gevoeleh :t
,ij-zal
D.V.(zievolgend geval).
W ellington deed t
w'
n,zijnen Pruisi- VolgensD.V.,31l-31P,ishferdoen wellingtondeedzijnPruisiseheneo
'1le- ltem mijn '
uvf
ztzk doen gty
l,
ots
le'
n,
voorlatengebrtzikt:gall.jaire8entir(
?c. gagenoelen,dat...
schencollegageroelendat...
i 8cus.,1,238:fdetijdheeftreedszijn
l
lgoedewerkingdoen gtroe/?
z'
)(AT.R.Ct.,
3l-12-l9ll).

(àqvt.
Scl.
tR., 1, 223-224 en 238, bewees
echter dat.doen geroelen in 't Ndl.een

GA1u1-As, op llet w. .
sevttil', vertaalt

jltireseptl'
rqc.d,(
1n. 10iem.iets voel-

gebrtzikelijkeuitdr.is.
Men deedaan Pierrever.
staan,dat...

Gall.on J/fcomv endret
1,Pi6r1'e.

l1 baar tastbaar maken
laten merken.

MenbrachtP.aap,'
f'
vevstand,of:men

Di8t.,98.

deed P.inzien,dat...

20 iem . iets

D.B.,l8.- SeHM.,5,

155.
Toeh isgoed N dl.,zooalshierboven is

aangegeven :iem.(dat.)ietn doen verstaan, te onderscheiden van inm .ïef,
g
laten re?wlttcn = het hem laten hooren,
hem dat te verstaan geven.
J.v.Mwvm x, UitD f Volk,p. 17
((Juffrouw van Toorn,die een onmelo-

De wachthond deed een dof gegrol
VolgensD i8t.,98,m oestdoenindezen
De wachthond lieteen dofgebrom
hooren.
zin vervangen worden doorlaten : gall. hooven.

jaireen,
ft
?gzdrc,le c/tïe?z#fentendve.
/,
p.

diseh geluid doethooven );en p.l12 :

9rognementsourd.

(('t is alsof de stilte ons llet gegons der

Scym .,1,223-224,en 238-239,doette

bedrijvigheden in de statlvalïuit,de

rechtopmerken dat,naast het passieve

verte doethooren )).

laten kooren,ook hetmeeraetievedoen
hnoren gebruikelijk is en citeert.hier-

Bsvsv,vrijczàBlij(Nijkerk,1913),
p.136 :(van den toren (leed hetklok-

van verscheidene voorbeelden.

kenspel voor het eerst weer llet oude
W ilhelm ushoorqn )).
V.DAI,E,op hetw.opqaap.:k(er gtztzx
8temm en op,men hoort,in llet openbaar
zeggen
KtilyzlcRs,op het w.opqataèt alom
gaan klaehten op,worden 111.op lniden
toon uitgesproken
Dl'at.,98.

Geen stem doetzich hooren.

D .V.,368 :((Evenals due'ttgebruikt
Geen stem laatzïc/t htèoren,of :niewordtin gevallen waarin laten vereischt mand spreekt.
Iuuide klachten doen zïch daarover wordt,evenzoo kom tzich,doen voor,in
Luide klachten lateït zich.daarover
hooyen.
Plaat:van zich laten )).
uit, of zware klachten worden daartegen ingebracld, er wordt erg over
geklaagd.
De kleine stappen eens ezels doen zich
Hier q kan zicltdoen hooren vervan- pe trippelende stappen van een ezel
op de kasseihooren.
gen worden doorklinken','ttleerkzïzz/cen )). weerklinken op den straatweg,of :m en

hoorteen ezelmet kleine pasjes over
den straatweg stappen,m en hoort het
hoefgetrsppelvan een ezelop de stee-

Dekapitein doet-.
$/zeggen,dat...

Gall.le ctzWfcïzzeme/W,
fdire,16 #ëgénéra'
l'
t
loo:jaitdïzt
?,volgensDist.,98,

nen
.kapitein berichtpzkrj,dat...
De

j Tn gewone taal zegt men oolt De
j
Ikapitein laatmijzcggen ofdoetkzèïjwe-

en D.B.,32.ln beide gevallen is iem.

De generaaldoet'
t
zzeggen,dat...

ietsdt
p6Tàzeggen gebexigd om tebedui-

fyyt,dat...

pe generaal gelastmij '
?
,
zf: zeggen,

bemiddeling van een bode die de tijding mondeling overbrengt.Eigenlijk

Dezelfde gedachte kan ook worden
uitgedrukt, zooals bij DsN HTCRTOG,
N.T.,1,170 : De generaalzeltdtAnïj,
om .
?
z medete deelen,dat...
'
ln ge-

wanneerhetgeen aanleidingkan geven

laat(v)zeggeu ofdoet'
yweten,dat...

den hem iets te kennen geven door dat...

is dat gebruik niet beslist verkeerd,

wone taal zegt men nog De generaal

totmisverstand,dochvooraldesehrijft.

Hierboven is gezegd,dat er weinig

drukt zich keurigel.uit.

verschil is tusschen ietn (//):91 'ttlcfeyt en
ietn laten kz'6feà?.

't Is Abeele d1e mii doetz6gg6n,dlf Blijkenshetverbandisiem.iet8doen Abeelczelfstuurtmeom '
?
zte komen
zeggeyt hier gebezigd om te bedoelen voepep, ofheejtme ge,
96komen zoudt.VIRMAND.,35.
:ffzz
?
xrt/om te zeg.
hem zenden als bode, die de tilding gen, datp?g .
tzdadelil
'
k nerwacht.
m ondelingheeftovertebrengen aaneen

derdenpersoon.Dezewijzevanuitdrukken isvoorzekerniet aan te bevelen.

David deed zich den zoon Gods - egzken.

Hijhad zith nietgenoeg doen '
tl
erztv-

n.SIMONS,10.
96

Gall.sejairet
zppeler,

sepcïreeoigner.

oavid l
ietzïc/lden zoon Gods noem cx.

D.V.,368.- D.B.,l9.

Vgl. de volgende voorbeelden : een

Hijhad zïchnietbehoorlijk latenver- zaak laten onderzoeken,een huis laten

zorgen.

afbreken, alles laat vermoeden dat...,

zijn zoon voor dokter laten studeeren,
op zich laten,wachten, zich ruim laten
betalen.
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OPMERKINGEN

(
Zijn aandrangtot,dichtjesmaken deed Ook hierstaat,volgens D.V.,368- Dedrang om verzen temaken kwam ScHR.,1,238-239,teekendeechteraan:
zich weergeroelen.
369,zïc?fdoen waarzich laten vereischt weerin hem op,of:weer bekroop hem
toen deed zich d/ noodzakelijkheid
wordt:gall.sejaireeczzfïr.
delusttotverzen maken.
gevoelen ) (MI;LTATULI,aangeh.in het
(

)

I

.

j

l
l

gr
b
J#uy.,ophetw.geroelenls(
,heteerste
.
.

(
1

ezwaarza1zich eerstmettertijd doen
V6*OP/611
,'
,(w.p.ct.,a;.j:.j:j!),euz.
ook wjjsthijerop,datmen nog zegt:

(

zi
r
uci
h
m.v
t
,e
ot
?/zol
?cuttrzmicabk
n,b.
vet.:if
t
edibreekmaatan
,e
dus
ni
ng
e

Een dichteren zijawerkdoenkennen.

Gall.jaire tosstzs/gc '
t:s poète et,
:5/, Een dichter en zijn werk bekendœuvre.volgensD.V.,315,en D.B.,19. maken.
Zekerzou hi
jnu aan geheelhetdorp
Zekerzou ltijaarlgeheelhetdorp de
debijeenkomstbiidebeek doen kennen.
bi
jeenkomst bi
j de beelt oververtellen,
TlmI,.-Sq'
IJNs,11,126.
of:zeker zou hijde bijeenkomstaan
debeek ruchtbaarmakenin hetdorp.
Ga,de studiemeesterza1u doen k6rt-

Ds Rsvs,51:((Allez,le maître d'é-

voelbaarmaken )(N.R.Ct.,11-11-1911).
ScHn.,T,225,doch echteropmerken,
dathijookvond:iet.
%tf()6n,kenneu = iets
bekeod maken (Gr. Wdb., op het w.
b8/c8T/#),'en datmen nog zegt:î
-ets kcnbaar zzètz/
ct
?A?,ietg laten Fccrèzàcn.
Ineen andergevalkomtFr.jaireeop.
-

Ga,de studiemeester zalu zeggen of ntlzt're qc.overeen m et Ndl. iets laten

nen,welke strafgij te vervullen hebt. tudesvousfera connaître la pénitence teàt
?zèAà6zàgevenwelkestrafu wordtop- wnten = er berichtvan sturen.
Toxv,55.

quevousaurezà,rem plir.))

De inzender wordt verzoeht zich te

gelegd.

Gall.sejairecoAzncsfr:= zeggen wie

doen /r6z?Aè6'?z.

De inzenderwordt verzochtzfch be-

men is.

kend te maken. cJ/x naam tedoen /c6?z-

I

l s6'
rt,ofzii'
tbscc'
m optegeven,
.

j

D.V.,369.- D.1$.,l9.
Tets anders is ( zich doen /c6.
n,?t
?Aà,
toonen wat men is ltiiheejtzfch ala

j

oeyt yojxtwgyyj man, ryons kegtyogg )); en

t

j
(

v
eir
zic
alte
/
c
l
z
?
z?
y
à
uanvst
gd
ee
nr
z:
in(
me
eh
stl
a
:n
h1
'
it
l
a
az
tz
c,
ïcî
Ando
an
ag
ra
t

!

,

1
l
1
t
)
!

j
!

f
)

keytyteyt; hij Jo/zich cczzeeytcrvj6s
#Ntdoyt kysyjns, toonde zfch in zijn
waren aard ,(n.
1. dathi
j gierig of in.

.

h
amlîgWaS
js)Om
;(od
oke)
tbetbl
ilk
enofdta
hijte
ar
!al
ti
ee
al
en
,et
geven
))

1
l

!

1
$
j

(V.DAI.
s,op hetw.keztA1e>).
scxs.,y,239.:4:, doetnog opm erlten,
datmen ook zegt zlch kenbaarmaken,
b. v.:(I
angswelkenwegzl
kkdewildes
volks kenbaar zzàcc/
gj) tvwxWyzy.pyuasx
saytox RExgsxs, 1, 35), en dat ziclt
bekend make'
nnietaltijd bet.Fr..
9ejaire

j
j
l
,

(
j
I

$

eosAzcf/rc,b.
v. :(Zich persoonlijk be-

l

kendte maken metdetoestanden)(Ip.,
79).

Htjdoetzïchhaten,wzeezel,beminnen, Gall8ejcfrehair(= sercstfr:odielat,1 Hijmaaktzich gehaqt,gerreeed,be- D.V.,369.- D.B.,l9.

qnhteït.

se/cïr:eraindre,eejaireW/?zer,.
96ycïre m.
ind,gelc/tf.

GALLAS,oplqire(:c):q- haîr,lïplcz:

eatimer.

Zijmoesthardroepenom zieh.tedoen

Terataan.V .Lov.,D'
ure ftd, 139.
Baron Bronsteen voelde zicb, eenen

Gall.86j4'
Jr:comgrendre.

morgen,zoozeerop detonggeraakt,dat
hijzich slechts metde grootste moeite,
en dat nog op onduidelijke wijze,kon
doen rer8taan.SEgERs,339 (ook 342).

Xaken,datmengehaat,bem ind wordt.a

Zijmoesthardroepen om zich'
p6r-

etaanbaar te maken.
Baron Bronsteen voelde op zekeren

morgen (dat)zsjn tong zoodanig (was)
verlamd,dat hij zïcA sleehts met de
grootste moeite,en dan nog maar op
onduidelijke wijze, '
ver8tqanbaar kon
maken.

Hijwilzichdûea opmerken.

gall.s6jcïr:remarquer.

Hij wil zieh osfferdc/ùcïden,d6 tw.
n,
-

D.V.,370.-- D.B.,l9.

daehtopz'Jch ve8tigen oftrekken,zïchop
den roorgrond plccl.sezè, zielt doen gel-

tf6zà,n'
aam maken (alnaarhetverband).

Zich ltzfezldoen.W ijlaten on8 niet
doen.

Gall.8elai88erjaire.

nietallea-

Margrietje had de kacheldoen bran- peuitdr.doen bmnden werd ten ond6n.tz.StausLqvsx'
s,Mottige '
Fczlzl8t
:. rechteafgekeurd bijVlTs,370.
(In de woning)waarmen uit spaarzaamheid schiernooitlichtdeed branden.
TsIRr,.-STrJxs,1,131.
Iem .verdriet doen.

Metzïchlqten .
9pclen of8oll
en,clle8
lijdzaam pf
vtgtzgt
?Az. :vij dnl
den juist
M .had dekachelaangemaakt.

V.DALE,op het.w.aavtmaken :t
(dekacll
,
elt
zt
zpz
/zlt
zlltw,doen branden ).
...waarmen...bijna nooitlicht.0p- En nog zegt men verder :het?
p,
?
.
zztz
stak.

o . B., 4, beschouwde dit ten on-

Iem.verdrietaandoen.

rechte alseen gall.,jairede!tzpeineti

beter ofet6rker doen braytden.
V. DAI,E, op llet w.doen : ((veroor-

Zaken,berokkenen iem.'
t
lerfz
rïef,piin,

qn.

gqnoegen doen )).

Fouten diemen bijhetlezen doet.

verkeerd gebruik vandoen voorma- Fot
ztendiemen bi
j((# onder)hetle- D1'
,
st., 129-130. - D.V., 36-37.
ken,onder invloed van hetFr.:jaire zen maaktofbegaat.
D.B.,30.- V.G.,1,132.
Hijwildedie opmerking doen.
tfcajautea,jcçr:uneremarque,ycïredes Hijwildedieopmerking maken.
STEIULwAGEN,in DeJùerczd/
?Taal(zie
Enkeleuitzonderingenwerden gedaan. exceptions, jcfw jortune.
Enkele uitzonderingen werden g6- D'
i8t.
,129-130):(Doetten maken beteemaakt.

(HoePietjeTristefortuin deedp,door
Evo.Z/TTSRXAM.

Hoe Pietje Tristefortuin maakte.

kenen beide ietstotstand brengen,eene

werkingdoen.Hierinzijnbeideverschillend :maken brengt, letterlijl
ten flgllur-

lijk,datgenevoort'
,watmenzich alseen
bepaald iets,op éénen tijd,kan voorstellen ; doen is eene handeling, die,

letterlijk en :guurlijk, a1s eene voortzetting wordt gedacht,en zich aan den
geest minder a1s een bepaald beeld ver-

'zinnelijkt:een boek maken,geraasmaàea, onderscheid maken,drukte maken,

maar :zijnen plicht doen,eenewandeling doen,goed en kwaad doen,zich aan

ietste goed doen,,zeer dtien,zi
jn werk
doen,reehtdoen,.))

Doen.
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Die belofte herinnerde zij gedurig, Gall.co quijt
zïyc
zïfquePierre t
zzf'
rt
zïf Gedurig herinnerde,zi
j aan die behetgeendeed,datPierrealhetmogelijk
-e donnlfozffcz
t
fmoytdepovr...
lofte,hetgeen maakte,O//
rzct
zk wa8,tot
zou gegeven hebben om zijn woord te
!gerolg# had,ofwaaruitvolgde,dat...

OPMERKINGEN
Di8t.,97.-- D.B.,32.

houden.

Datdoet,datgethuisblijft?

Gall. nela,jait g'
t: vou8 restez chez Dat maakt(of uw besluitis dus),'
ron,
ab
datjethuisblijft?
Gall.celakzt
'jaitrien.
Dat doeter nïef(,
s)to6;dat lb
in,
dert D.V.,r!5. D.B.,32.
vzïef;datlet9zç
'e/;datmaaktmij'
niet'
g.

Dat do6tztïcfy.

Eenbezoekdoevt.

1
Verkeerdgebruikvandoe'
ninplata
tts
j Eenbezoekaflegge'
n,,eenvisitema- /tuD.
B., 3) Het Fr.wzie
rkwoord
Jvan een anderwerkw.:gall.jairez
f'
n,
a ken.
,
'
r6 is van veelvtlldig en t
tgestrekt

De proefdoen.
(Een)teeken doen.

t'
ïaïfe,jairel'essai,jaire(.
u,
?
'
zh.
sïg-,volgensD.V.,36 en 37,l'
)i8t.,66,en Re-

Deproefvteml
m.
Een teel
ten gel:
evt.

genbovgL,l., 58.

gebruik. Het' t'
reedt a1s bestanddeel
in vele zegswi
jzen op, waar bet Ndl.
t'elkens een ander werkw. vereischt.

Zie echter op de woorden bezoek,
Vgl.jaire uv, projf
sf, een plan ontproejente6k6n.
'
(
werpen (beramen, smeden, uitdenIn den Opeeldeed deziekte verwoes- Niet na te volgen gebruik, naar 1
Tn den Opeelrichtte de ziekte ver- ken,verzinnen);jaire C
.
#9zvol,een dief,

tingen.V.Lov.,DureEed,180.

.jairedesrt
zl?
q,
ge.
s.
kFr

jwoestingenaan.

a
st
fa
le
lggpelneg;en
i
ryzet?,
?c#,
mee
tk,ae
ja;
irj
ea
'
à
z
a,
rt8
ee
,r
e
nn
ae
rn
tte
ee
ed
-

1
à

kenen;jaive '
d
g,z/ot
$y/,du #!,des !
)>,

.
1
.

een slootgraven,draad spinnen,kousen
breien. Het werkw. ntaken of doen in

zulke ui
tdrukkingen als looper (passepartout)g
uiken,verdientten zeorste
. ebr

1

afgekeurd. Cfr.K OENEN en BogaycRvs,
Practgïnclte Tctzlyfvt/ïtx,1.')

Verbod doen.

Gall.jairet
fé/6,
)'
àd6,jaire '
tf'
n.
carresta- 1et8 verbieden (ook wel rerbod op- Ditzijn degewone uitdrukkingen in
ltion, jaire 8on apparition, volgens leggen,verbodop iets,
sfc!î6?
z).
het Ndl.,ofschoon Sc!1R.,T, 155,rerDi8t.,97,l05en 107.
lem.ct
zAz/t
ovtfen,.
bod doen aannemelijk vindt,en T,52
F6z.
schïjscn,.
en 295,voorbeelden citeert betreffende
,

Een ct
zrt/?okldï'
n.
g doen.
Z.
ï?
'
n,nevscltlinin,gdoen.

j

j
1
i
(

h
etgebr.vandeuitdr.eetf'
ftzoà/àot
zt
ïï'
n,
g
doen.

W ant de opvoeding van Oscar en j Gali.faivede8covrs,/tzïr:8e8cltuaea. W ant de opvoeding van Oscar en
Lena,die Franscheschtllen f
ledaarthtz#Iuena,die Fransche sclïolen bijgewoond
d6n...SrvEws,60.

badden,of op Fransche scholen gewee.nt
l1/7t1,7601...

Charles Sehiovers heeft eenen reizi- Gall.jaire (= vi8itet'
,/réf
?1f6'
n,
f:?')16 C.S.heeft,een reizigerdiedeKemger,die(
tdeKempendoet).Sy:GERs,199. paya.
pen afrei8tofberelàt.
Het was een der reizigers van zijn
Hetwaseen reizigervan zijn flrma
firm a,die bet W alenland desd.SSVICNS,
232.

die het'W alenland bereisde of bezocht.

Hij gaat, zijn 3 maand gevangenis . Gall.ilrttjaire.
se,
stroispzoîsdepr,
J- / Hij gaat zijp.3 mt
tand gevangenis
doen.
aos.
aitzitten'
,of:hijgaatvoor 3maand de
gevangenis in.

Zestig kilometerspermlrdoen.
( 't Ts verder dan we meenden, hé

Gall.jaire 60 kilomètre8t
il
theure. i
Zestigkl
'lometerperuura.
fleggen.
7
.
Gall.jaire= zeggen :(O'
uz
,olî
i!,
)fit
'tIsverderdan we meenden,niet

M oorb)'deed Bert.V.BvgolqxaAvT.88. lc ma.réchalde.% !(?gïd.

Mij al wel,)deed Prudence.VSR-

wa,arAloor ?))zeiBert.

I
l

ken,b.v.:boedoet'tkatl'
e?

MaxD.
,101.

'fkatie

doet(m'
ia.
uw ! (V.GSLDICREN.op het

Ja,ja!)
.
'deed de wachtmeester.S1-

l

Dewinterisgedaan.Coxsc.,Loteling,

W elzegtmenin 'tNdl.hetï.
sgedaan ' Dewinteris'
t
fïf,'
voorbij,gczt/
6lr
e'
n,
.

m ons, 58.

DoenwordtinhetNdl.gebezigdvoor:
het uiten van niet geartieuleerde klan-

w.doen).

i
y

l3.
De sehoolisgedtmn.TAMB.,38.

het werk is verricht,volbracht', afgeloopen,geëindigd,klaar,ook 'fi3 er

uren gedaan is.V.Lov.,Dure E'ed,72.

gedaan = 't is uit met hem , doch in !nitis.

De schoolisn'it.

DAv1D, 78.

BROEI
JK.
4S1
aT, l2.

Cflprà,169..
H et verl. dlw. fledaavt,voor geëirl-

l Kort na de hoogmis. dieteelfuur digd,isin hetalg.Ndl.van beperkt
Een weinignadehoogmis,die t,e elf meegedaap hetisuit,en'tismetltem 1

Nog is het congres niet gedaan.0-

Z.-N.wordtlaetgebruik van hetverl.

gebruik, in hoofdzaak alleen waar er

Nog ishetcongreslAietajgeloopen of spraak isvan een handcling watmen

Vaderlandb18 Oet.1920.
dlw.gedaaltverdertoegepast op tijds- geLindigd.
dtlef,ka'
neenmaalgedaaltzijn.Menzegt:
Hijwistvolgens afspraak,datzo blj omstandigheden en t'
ijdruimten,blijk- Hijwistvolgensafspraak,datzebij een 'rg'
rk doeng,en dusook hetkt
pe'
r/
ris
Diktus weer zouden bijeenkomen,een,
s baaronderinvloed van Fr.fini naast Diktusweerbijeenzouden komen,zoo- gedaan,datkrijgt#ï?
'llooitget
i
/cf
l,
zz= af,
'tvuurwerk gedaan.V.Lool,36.

c'
est#'
m:heeft men b.v.ook la clt
zldtl drahetvuurwerk ajgel
oopen was.
estFnie.

klaar.
Bi
jF.DoM'
ElaANlstlwsxuuls.Typen,
31, troffen wij echter aan Hun
geestdrift
'gelijktop vuurwerk,datveel
geknalveroorzaakt,een oogenbllltscilitt,el.
't.,en dan...gedlzGn iS.))

EnbïiFRANKE,3:(flu'oraaeestpassé.
Hetonweerisgedaan.))
Baa'
r #o6?z.
Bedod doen.

Localismen plaatselijkenamen van Ovevloopertje.
s.
p6!6??.
kinderspelen te Diest (wat tusschen
Ver8toppertje,wegkruipertieofsehuilhaakjesstaat,geldtvoorSchaffen). hoekie.
spe!6?
z.
Pekedoen (lepkedoen).
Krijgertje,naloopertjeofletspelen,
.
Olternprzngens doen (Heinke-npm,
ltgHaank-overspelen.
orerdoen).
Bok-sta-va8ttsppltlp.
Owgringens doen tfleïnke.
:3??.
ïz
n,
g-op
do6'
n,
).
Soldaatdoen.
Soldaatie.
:pe@6/
z.
Een tafel,den oogst,binnendoen.
Koopwaren,kolen,provisie indoen.
Boom en,patatten nitdoen.

Veelgeld og oen.

Zieh aandoen ;zich nitdoen.

Znd. werltwoorden, sam engesteld
Een tafel binntenbrengen, den oogst
m et doen.
binnenbrengen, l?ï?znc4hcleAz of inhalen.
K oopwaren inslaan.kolenop8laan of
opdoen,,voorraad opdoen.
Boom en,aardappels rooien.
Veel geld nevteren.
Zich kleeden ;zieh uitkleeden.

H et alg.Ndl.maakt onderseheid tusschen opendoen en openmaken.:opendo6n
is openen wat eenvoudig dieht is,b.v.

eeltdenropendoen (om inen uittegaan,
om te verluchten,enz.), een > k,q6n
Aïtg' opendoen ontvouwen ; openma/ceA?,is openen m et.aa,
nwending van eenige kracllt ofm oeite,b.v.de t
svl.
?7tfmoest
gehaald worden'om detf6vr open t6 plcken

(om het,slotte doen werken),6en N k,
een'briej openmaken = openen door er
de sluiting van te breken.

Doenink-Donderroede.
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Doeniné.

Doenvrij. Hijisdoenrrii.
Doenwijze.VsRc.,5:Wand.n'205.
Doezelzak.

J
ln deZnd.volkst.ineenafwijkende
bet.
Znd.volkst.(
Brab.,Antw.).

Alg.in deZnd.schrijft.;ookkomt

doenaunj'
svoorin deOvl.volkst.
Prov.(Diest e.o.);vroeger heette

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPMERKTNGEN

I

Boerenhoeve;ook somswinkel,Jzcr-

Gr.l1Wb.- V.DALE.- KOXNEN.

berg,enz.
Alg.Ndl.doenlmg = wijzevan doen;
.
HiJisnietgebonden,heeftdehanden bezigheid.
vri
j mag doen wathîjwil.

Handelwijze,ofmanier'
?
JJK:doen.

LoMs.-,
/30.- ScITn.,1,61.62,351.

en 1T,69-70.

Doedelzak.

dit instrument m'oezel,wat in somm ige
znd.gewesten heden nog gezegd wordt :
wellicht ontstond de vorm doezelzak
door versmelting van moezelzak m et
doedelzak.

Doée.DedogevanVenetië.
Doigté.
Dok.Tn den eerstes dok.

Znd.uitspr.doo/zh,naarhetFr.
Fr.w.,alg.inZ.-N.a1smuziekterm.

l3oge(leesdoo/gi
l).
Vingerzetting, Ac??
,
##r6p84 (bij het
bespelen van een blaasinstrument);
aannlag(bijhetpianospel).
Soms pz.bi
j Znd.schrijvers,onder Tn heteerstedok (0.).

Boss.,Eïitspv.,82.

'
ïrs.
nc.,145.- piat.,39en 84.

invloed van Fr.le dock.

Dokker.

Dokter. Hi
j zegdedokterin degeneeskupdetewezen.At7cros,47.
Dokter-opziener der scholen.

NaarEng.en Fr.docker.

Gall.docteuren médecine.
NaarFr.m édecin inspectenm desécoles.

Doktoor. De vrouw van een dok- De gebruikelijke vorm in de Znd.
toor.Pall.,1l1.
volksi
t.

Doktoren . Dolfken, dateen jam
merli
jk vernepelin:sken bleef,waaraan
geen doj
-toven
' hielp.V.LoOl,54.
Dol.

Znd.volkst.
IndeZnd.volkst.eenm.znw.alsbe-

fltllr
zt
lt
?r/
cf
?z
',havenarber
ider.

Hij zeidathijdoctor in de genees- Doctor= titelvaz
)den hoogsten acakundewas,of:hijbeweerdedokterte demischen graad,b.v.doctor 1
'n,de gewezen.
nee,
skunae of (
loctor ï?z de znogïcïjses,
doctorz
'?zde'
t,
Jj.
'
sèeg:er/6,enz.
S'choo/tvfeg,eehooldokter.

Dokter

Dokter.

arts, geneesheer.

Gr.'
F#!).- V.DAI,S::mijn doktev.
J,
q
debeer.
,
1..,doctorïwtdeAnz
cf
yïcïjzàc,z).

oolfje,dieeenjammerlijkzwakventje bleef, waaraan geen dokteren (of
meesteven)hielp.
Spitnmuia.

Gr.1F(
f!
?.- V.DAI,
E.

Bromvlieg,of blauwe wl6trt
sc/ùrl'lcg.

Gr.Wdb. V.DALE.

Zoo dom alseen ezel,als een tu,a1s

V.DALE.

nam ing voor een insectenetend zoog-

diertje,8oreà'
,Fr.muearaigne.
Ook een znw.,dat hier m .en elders
v.gebezigd wordt,naastlol,v.,als benaming vooreen grootovlieg,algem een
bekend door haarneiging om eieren te
leggen op vleesch.

Donâ.Zoo dom a1s het ptzced '
van
Cbristun.

Alg.in de Znd.volkst.:eig.is het

paard rcn Chriatus de ezel,een zinspe- ltet achtereipd van een wcz/ce,z of het

ling op Jezus'plechtigeintrede in Je- achterste van een,zwijn, a1s 't F
ccl
/ke
ruzalem .

Ik ben vandaag zoo dom ï?z miin

Znd.volkst.

Mijn arm iszoo dom.
Dedom van een rad.

Znd.volkst.
x
V .inBrab.,Antw.enLimb.

hoojd.

Dom p .

Znd.volkst.;ook thansnogeenNnd.

M ozes.

Ik voel me zoo doj vandaag, zoo

suj'
pcsgeest.

Mijn arm iszoostiij.
De naaj(v.)van een wiel.

l

V.DALE.

l V.DALE.
Ook dont,v.,isin deze bet.alg.Ndl.,
doeh mindergebruikelijk.

Damp.

Gr.Wdb.- Kvlrsns.--V.1)Ar,
y;.

prov.

Dom pel.Op den dompelzijn,gera-

Znd.volkst.

.4tzs den aukkelzijn,(gelraker.

Gr.WWè.--V.DALE.

Dom pelaar. De dorpsbewoners

NaardeZnd.volkst.(O.-Vl.,Antw.l.

jsukkelaar,stakkerldj,tsfvpzpoz..

Gr.#F#h.- V.DALE.

ken.

eindelijk,diea1sdompelaars tewroeten

zitten tegen de blinde maeht, die hen
overrom pelt.STIR.
stTv.,in F!.d.d.e.&.,
T, 61.

Dom plucht.
Donder.Een donderrt
zs bravo'
s.

NaardeZnd.volkst.
Gall.'
un tonnerred'
applaudissements.

Eendondervantoejuiehingenbraklos.

M intl
ucht.
.
Luidruchtig bravo-geroep,8tormaoh- Di.
gt.
,82.-- D.B.,51.
tig bijvalsbetoon, donderend applaus, Fen bijvalsbetuiging of applaus beeen,daverend applaus.
staat echter niet altijd in geroep of

Een storm van toejuichingen ..

gejuich, doch als bewijq van goedkeu-

des Donderdags 'y namiddags.

rizag wordt.ook in de handen geklapt,:
dondevend handgeklap, een tyc',crcA?,tf
htandgeklap.
Dikt-,28.

AvcTolz,199.

Donderdaé. Hoe menigmaalhad ,
.
(Detijdsbepalinginhaargeheelmoet
hijDondevdag8namiddagmoeten komen in den genitief staan en het Jidw.van
bakken...

...

bepaaldheid moetvöördetwee naam -

woorden kom en.))
Donderen. Hijisfcdom,te366!//1- Als.Znd.opgegeven in het Gr.W db. Hijistedom,te leelijk om voor d6n Bij V.DALE,op hetw.leelijk,komt
om teA6!p:01donderen.
evenwelteleelijk om teh,
en bijV.DAT-I,op hetw.donderen.
tfutïll,
cztedan8en.
elpen donderen
a1s alg.Ndl.voor.
PAQUE. H svxyurs. Gr.1'
P:b.
Donderkruid.
Volksbenaming (D>c CocK, Volksge- Skfïe/t?o/c,o.
In enkelo Nnd.gewesten heetde plant
looj,1,77)vooreenplant,sempervivum
teetorum .
donderbaard. Verder is donderbruid in
N .-N. een volksbenaming niet alleen
voor de hier bedoelde plant, doch ook
voorverscheidene andere.

Donderroede. Boven op den top
van booge torens zietm en doy erroeden,.
Boss.,Handl.b62.

Znd.volkst.,in den vorm donderroei.

BlikaemaFeider.

Gr.'
Ftfh.

Donderschernl-Doodverven.
..

..--..

-

. )
--..
.
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Donderscherm . In een gebouw
meteenendonder8eherm voorzien.
TElRlu.-

Znd.schrijft.;vgl.Fr.paratonnerre.

-

Vl -

-

---

- --

1 AsgsussxxsosaLAxoscs 1
$

I

- ..---...

-

-

-

opxssvxosx

In een gebouw. van een bl
ik.
eem- Tn het &r.IIJJè.isdolbdersclterm als
ajleider voorzien.
Znd. opgegeven ; bij V. DALE wordt

svllxs,II,83.

donder8cherm,o.,alseenprov.verm eld ;
Kvzesus daarentegen gafdondersolterm ,
m .,nog a)s alg.N (11.op.
'

.
Dondertoren. Er zil
n dondertoveîks in delucht.

Znd.volkst.

Donderkep,donderwolk,t
llz'
tl6cTd'
?
z)
t)là.
Erzijn koppenaan delucht,erkomen

Gr.l'
Pd/?.

koppen opzetten.

Donderzw art.
Znd.volkst.
Donker. ln d6n donker.Coxsc-, Op dit gebr.,naar de Znd.volkst.,
L.r.173.
wordtgewezen doorDulluov,67.
Dood .Bijhetdenken aan d6dood. Erbestaatweifeling tusschen pz.en
w.gebruikbijZnd.sehrijvers;in'tMnl.
wasdootm.en v.(Gr.JFdè?.).

Donkere onweerewolk.
In h6tofden (dat-)dollker.

Gt.1lJdè.- V.DALE.
Beide vormen,zijn ook in N.-N.gebruzkelijkIKUTPETtS,V.DALE,KoExEN).
Dist.,39.- D.B.,52.
Doodisthansuitsluitend m.:de'4ge!
dee dood.
s,ten doode f
lpg-c/
zre'
pos ziin.

Bijhetdenken aan den,dood.

pe uitdr.iem.ter dood nevoordeelen herinnertaan hett?.gebruik in hetAlnl.
Dï,9f.,77. D .B.,62.

.

Twee gevallen van cholera,door dood

gerolgd.

Gall. deuy ctps de choleva, tgzzïk:ï: de

Twee gevallen van cholera met doo-

mort.

delïj/celzafoop (of:dieden doodreroorzaal
cthebbenj.
Pietie de Dood. Coxsc., al'
vond8ton- Alg.in Z.-N.alspersonifleatie van MagereHein,'
prïezzdHein,oom Hein.
,
46,1;F!.F6rf.,238 en 301.BijTEIaL.- den dood.
Han8 s.
ft
yr.
q,Kaftein Aft
p?'
t
:,ofde zei8S'rllxs,II,306:Pierken d6dood.

Tegeu t
/co
zdood (op)reqhten.

waarprlsiszijdood?

Zie ook P'
iet.

man.

Znd.xrolkst., voor alle krachten

Zieh metpompen boven houden.

V.DALE.

mo
eteninspannenom staandeteblijj
ven.
l
A
l
g
.
i
n
Z
.
N.
;
v
g
l
.
mo
n
r
i
r
,
J
/
r
:
mo
r
t
Wa
a
r
c
c
l
z
i
s
z
i
j
d
o
o
d
,
o
f
:
c
f
z
?
z
w
e
l
k
e
!
Al
apsLoooRx,11A,120.talg.In
een
d'unemaladie.
ziekteiszijgestorven?
andergevalzegtmen ook in '
Ndl.:
dood vat),czzgaf,'tll,?l8cltvik,balfdood ran
Aowtgyr,van,(fonsj.

Eeneu oozn ?(
J.
n,iets dood bebben.

Znd. volkst., voor van iets niet

willen weten.

Een lproertf2
'
elaan,ietsdood hebben.

1
:

STOETT,n.232,
/308.

F'
aoriets,voor een (halven)centdood
Znd. volkst.,voor door en door Op iets, op een halven eent dood
STOETT,n.273,
/369.
blijven.
gierig zijn.
blijven.
Dooddoen. Niet alle dagen werd Znd.volkst.
Nietalle dagen werd er een varken ; Dooddoen, voor doodmaken,dooden,
hetverken dood gedaan.VIRMAND.,88.
geslaeht.
wordtin hetGv.Wdb.enbijV.DALEals
Znd.opgegeven ;K v.llasRs verm eldthet
w.zonder die beperking.

Alg.Ndl.isde spottendezegswi
jze :
hii heejt ze randaag weev doodgedaan,
Iem ands beweringen, theorieën, enz.

Znd.volkst.

dooddoen.

Iem ands beweringen,theorieën,enz.

weinig of niets uitgericlat.
V.DAI,E.

albreken,ftnietdoen,ortfz:szfztl
ep,,d6n
Alg.Ndl.iem.dooddoen = hem uithet
bodem in8laan.
veld slaan,totzwijgen brengenmeteen
dooddoener, d. i. een gezegde dat een
algemeenheid behelst en waarmee m en

in het bijzondere geval niets bewijst,
maar waarop de tegenstantler moeilijk
gevatkan antwoorden.

Doodduw en. Hijen ishet dood-

duu'en niet waard.

Znd.gezegde om verregaande min-

achting uitte drultken.

Doods :haaroog stondholendoods, Spelfout :schrijvershebben aan het
TEIRL.-STIJNS,1I,8. (Dan)vertoonde bnw. doodsch ten onrechte een bijzich desmisstom en dood8,1D.,TI,104. woordelijken vorm willen geven.

Hijishet.doodtrappen nietwaard.
Haaroog stond holen doodsch'.

D oodsbed .

Degewonevorm in Z.-N.

Doodbed.

Doodsbeeldeketn). Op zijn

In de Znd.volkst.meestalin den

Bidprentje.

Degewonevormen in Z.-N.

Doodberieht;doodadrertentie.

doodsbeeldeke stond dat hij een reeht- vorm dood8beleke.
vaardige mensch was geweest. CI.
A=S.

G,
r.F4/:.-- V.DATu>:.

V.DAI-E geeftdoodbeeldekeen dood-

prentin dezelfdebet.alsZnd.op.- Zie
ook beeldekelnb
..

Eich,.Nov.,26.

Doodsbericht. V. LoN'., Dnre
A'
etd,4.
Doodsbew il
*s.
Doodsbrief.

scllR.,11,44 :((Doodbewiis doodsbewiie?Hetgebruik onzerverbindings-a
Doodbewii'
g.dooda'
tte8t (0.),doodakte staat niet vast(Boven,1,blz.119,125,
of bewijs van ot,ernr
jdcwt.
130).Zoovind ik nog :doodbericht(Ds
Doodbriel.
VRIES en TE W INKEL,Op hetw.doodj
= doo
dsbericht(1p.).)

Doodséeval.

Germ.Tode8jall.

Sterjgeval.

Doodskaart.

Degewonevorm in Z.-N.

Doodkaavt.

Doodskist. Dat(o/hij)iseennagel
van mijn dood8ki8t.
Doodskleed . Een reusachtig lijk,
datonder zijnwitdoodskleed rilt.BoLs,

Znd.volkst.

Degewonevorm in Z.-N.

Dat (0.
/hij)is een nagel aan mijn
doodki8t.
Doodkleed.

84.

AloouTg.,23.
STOETT,n.902/1391.

Dit is lzet kleed dat,een lijk dekt
Lliikwadej,ofwelhetkleed overdedood-

)kist lliikkleedj.De kleeding van een
doode noemt men de doodskleefdejren
ofhetdood8gewaad.

ooodsm arsch. Wij zetten onze

doodmarsch in.CI,&ss,St.-lanerrienden,

Alg.in Z.-N.,in hett.

Trearmaraeh, ook wel lijkmaraeh,

doodenmarsch',m .

55.

ooodsvijand.

Doodsvonnis. Het Dood8ronnis
van Borms. Titel van een brochure
(Vl.Volksuitgave,Antw.).
Doodverven .Iem.doodrevren.

DegewonevormeninZ.-N.
In Z.-N.gebruikelijk in den fig.zin :

Doodviiand.

Doodvonni8.

Iem.doodverklaren of voordood '
p6r-

doen alsofiem .nietm eerbestaat,naar klaren.

de eig.bet.van Znd.iet.
gdpodreTren

Gr. 1F4fz.,op het w.doodvijand

(Daarnaast,vooralinZ.-Ndl.
,ookdook viiandh
).

Jt'cAèd.,147.- D.13.,23.

5.v.MAURIX, Toen ilc nog .e/osg '
ttlas,

l39 (toen)werd zij door de overige

Doof-Dcorboren.
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OPMERKINGEN

Ishet.dan te verwonderen,dat zij bewoners'voor ((dood verklaavd )).

(4!.de Haversche Regeering)deHaag- grondverf,zoodat er niets meer van te de Haagsche Conventie negeerde?
sphe Conventie doodvevjde? 0. in zien is.

Alg. Ndl. iem. ala de dader 'pc'
?z ieta
doodrerven = erhena voor aanzien,hem
den naam geven ;ïc.
m .meteen tzpzèf,e6'n,
postdoodrernen = hem er voor bestem d

De Toorts,6-l1-1920,p. 698.

houden (Cfr. STOETT, n. 278,
/374;
SCHVTTE,14 ;K obtsuw,lYoordrerkla.riklg,

57;Jpzd.e.Cïitdr-,33;Iuer.JJr#.,1V,64).
W ESTERA, l18 :ç(Ik hoor,da,tmen 'tz'tr

oom doodrevjtal8 burgemeenter t'
ca N.?
Iemand met een betrekking doodrevven,
wilzeggen :hena voor den aanstaanden
benoem de laouden.Hoe kom t men toch

aan zoo'n uitdrukking? Zij is entleend

aan het werlt van den schilder. Deze

zet zijn schildersttll
tken eerst in een

weinig sprekende verf,ten einde een
goede verdeeling en overzicht van het

geheelte krijgen.Deze verf noemt hij
om haar geringe levendigheid doodverj.
Gebegrijptnu zeker de vergelijking?)

Doof. Hijbleef doofaan onze verm aningen,aan hun gesm eek.

Zure appelen maken de tanden dooj.

Doolaaé,of doolage.Daar in de

Hi
j bleef doof roor onze vermanin- D .V.,514. D.B.,72.-- zXIuTu.-AB-,
gen,roorhun gesm eek.
62..
-.-Zie ook aan.
Znd.volltst.(Dieste.o.,Kempen). Zureappelenmakendetandeneggig, Gr. WS#!?.
bot,stomp.alee ofsleeuw.
Znd.volkst.,voor:weekegrondwaar Zwelgkail, modderpoel, 8lijkgrond, D.CLAES, l7.- &r. 'Wdb.
Gall.eouvd 4...

doolaag.V. BylsRs, 1, 279 (De Aeafc- men in kan zinken en verdwijnen (Fr. drkland,zzèt
?crcdw'
g ntuk grond.
delingj.
/os#z'
z?r6);bijKlL.dood-laegheendoodbeDoolage,doorH.Tslluz
lxcx.
laeck;ook in A1eiier8 Iloc/z. (1745) :
Doodtlaage, Doodtlaak, slijkpoel,
moerasschigekölk,broeklandt

Doolaartd). De Doolaar en de
weidschestaé,doorLoosBAsxssMAxs.

Znd.afleidingvanhetwerkw.dolen. Dedolende,ofdezwerver.

De Doolaardn in Egypte,door G.GycZELLE.

Doom .

Znd.volkst.

Doom en.'tW eiland lag fe doomen.

Znd.volkst.

Gr.J#-d??.-- V.D xluyr.

Damp, avonddamp. tcz
pozàr
yl?'
?zï.
sf,
(allovtdjnerel;
damp,wpcdez?
l(van verwarmdevloeistoffen).
(Uitjwanemen, damp doen opgaan.

(?r.JJ'W:.-- V .DALE.

Boren het weiland 8tegen d. tzzzlpel op.

Door.Door toeval.

Gall.parb'
anard.

Corp'
é,170. LovB.,53/83.

Bijtoeval.

Men zegt echter wel door een heel

Door(koninklijk)besluit.

Gall.partzrrt
l
fé Lroyalj.r/gl6'
r,8tqtuer

Ietsd*r de wetregelen,bepalen.

' g nneloi, pcrdéeret, volgens D .V.,
m
W ijlezen watverdereen aardigplak- 581,D .B., 92,en ALI,..AB., 73.

kaatwaardoozhetop lijfstrafverboden
is in de kerk te bedelen.BoLs,37.

bijzondertoeval.
PLUIM,N.S.,1,237 :(Bijbeteekent
somsdoor :Ik laatu 1
)ij dezen (brief)

Bij(koninklijk)besluit.
letsbijdewetregelen,bepalen.
W ij lezen wat verder een zonder- of bi)' deze (letteren)weten.Dit boek
linge bekendmaking, waarbïj het op i8 uitgegeren bii... B ij benluit ran
lijfstrafverboden is...,of:een zonder- den gemeenteraad. Iet8 b i)' reglement
ling plakkaat behelzendedathet...
tl
'
tzt
:ft
:l6liep.Kon,
ing bïj degratie God8,
enz.))

ScHR., 1, 308, teekende ook aan
(( door de wet goetlgelteurde overeen-

Doordezen laatik u weten.

LoMB.,-/29,keurdeditaf,blijkbaar
als een gall.,par la prltvcsfe.

komst)(X.R.Cr.,17-3-1910).
Bijdezen laatik u weten,of:hier- BijHASSELBACH,1,125,eclnterook
biiberichtik u.
(Door dezen briejgeefik u kennis van

de zaak.
Alet belangstelling nam ik kéwsfy
Necrlandia,Mei 1915,p.l08,en Jan.
den inhoud van bovenstaanden brief, door:(Hetgebruik van den lijdenden, van den inhoud van bovenstaanden 1916,p.19 (in ditlaatstenr.:een iromijdooronzen Redaeteurtoegezonden, in plaatsvan den bedrijvenden vorm is brief,mij door onzen Redaeteur toe- niscl) artlkel uit llet Am sterdamsehe
nietalleen om slachtig,maarm aaktden gezonden.
kennis gen,omen.
N ieuws '
nc,?z den Dag van 2 Oct. 1915,

Metbelangstelling werd çloormijvan

Een voorb.van noodeloosgebrlzik van

zin leelijk en dikwijls onduidelijk,in

f(Hetheiligepassivum ))).

elk gevalminder krachtig )). Vooralin

ambtelijke mededeelingen maakt men
zich aan ditm isbruik schuldig.

Doorboren. JTef een kogel doorboord.

Uitdr. ten onrechte afgekeurd in Dool. een kogel getrojjen, neer- of
J'
P@st
f.,22:(Eenkogelisnujuistgeen doodgeschoten,.
werktuig om daarmeeteboren >.
Doorbolren wordtnl.niet alleen gezegd van een handeling die verricht
wordtmet een boor.of een werktuig
dat een boorvervangt,doch ook van
handelingen waarbijnieteensaan een
boor wordt gedacht (Gv. HW!
?.,1112,
2927).

Kvlry
cRs,op hetw.doorboren :(
Loverdr.:devaandels'
t/t
zrcA?'
van :6kog6l8der
nijanden doorboord),en (tflg.;hoog.st'
.)
doorsteken,vellen (met een seherp wapen ofmet kogels):de dagge rcn,den
ou fuimigen knaap had de borst zijns
vijavtdn doovboord, J. v. LExxEr; hij
stteuvelde, '
ptz?z 6eït aantal kogel8 doorboord )
?,enz.
V.DALE,doorboren 1.doorsteken,
doorpriem en :metetd?zdolk hetFztzrfdoov-

èor6zz;(f1g.)datdoorboortmijh61hart,
grieftmij innig ; 2.door ietsheenschieYn : de fpeefïAzgpàvrezà doovboren ;
-

(zeew.)een sehip doorboren,in den

grond schieten.))
Dr. RoMsouTs,.4rfz'e,p. 233 Een
gewone kogel is niet in staat de dikke

huid (v/h nijlpaard)te doovboven ).
S.W .B.&xsR,Aan land gespoeld,uit

het Eng.vertaald (Arnhem),p.2l7

: de kogel doorboorde hem de ruggegraat )).
10

Doordrljvend-Doorleven.
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Doordrijvend.

lnZ.-N.heeft dit w.niet dezelfde l
! Doortaslte'ttd, wilskrachtig.
gevoelswaarde alsil1N.-N.

Doordrinéen. 1'
k wiltlemijvan

Afgekeurd alseen gall.,jevoulai8zzlc Ik wilde mijdie gedackltelldiep
pénétrevdeceapet
bsées,inDint.,109,bij l
tetqentoed yvez?
fcf
?à.
D.B.,37,enbïj1uoMB., .
/31.

LTNXEBAXX,56 Doordrijvend H.
ietsstijfhoofdigs,en onredelijks. Vl.
iet'
s energieks.))

die gedachten doordvingep,.

GALL&S,oplletw.pénétver:(8e--.-de:
Zich diep in 'tgemoed prenten,doordrongen wlp
rden van,terhartenemen.)
PRlcx,F.
r.,op làet,w.pénétrer :c.96
de qc., zicl'lN-alz iets doordringen,zicll
ietsgoed illprenten,doordrongen worden
VR11.

Doorenweé. Nu is zij (de koe)

Xaar deZncl. volkst. (Antw. en l Nuiszet'
oell1
4,
1volopaapdespurrie. GrDuFlaou,58.
Duvsy
clt,11,76.
?
,

tochukdoorenwegaandespurrie.Coxsc., Bl
'ala.) deureweg.
Loteling, 1.

Dooretié.'
(k-bendepijndooretig.
Diellkost,zijn wedooretig.

r(yy., jjj ,2:19.
, Jf

Naar de Znd.volkst.(Brab.,Kem - lk ben tegeltde pijn gehatd,of:ik
pen),deuretig.voor:10aanietsonaan- ben ongevoelig'
voorde pijn,ik voelze
genaams gewend zijn, bijKIL.deur- nietmeer.
etigh;20ergensafkeerig van zijn,bij Dien kostzijn webeu,ofmoelde).
KIL.oor-aetigh,oor-etigh,en bijPOMXY

D.Cl
wAES,18. SToyrTT,11.- /l93.
Gr.'
Fdè.

door-etiglt.

Dooréaan. Iem.doen doorgaan

Verkeerd gebr.van a'
l8,waarschijn- l Iem.doen doorgaan rt
lor een braaf

Hij laat zïch doovgaan '
voov R. de

Gall.8ejt
zïz.
cpt'
tsserpour.

vsut.., 14z.

cow,s.,l9/al.

als een braa'
f m an.
lijkomdatsommigenroo'
rten onrecllte man.
KONING,28 Passer pour sorcier.
Julie...mocht ale een beeld van een llouden vooreen gall.,pa8aerpour.
Julie moehtte recltteettbeeld vall Doorgaatt (gehot
zde'
z
à worden) t'
ooz
r foomeisken doorgaan.SEGERS,227.
Ieen meisjegenoemdv,ortfe,
?t.
l'
enaar.
Cneudt.
Dat woord kan volstrekt pxiet doorFJJA.

' Hijgeejtzich'
t4v
z
fvoorR.deCneudt.

Gall.celaAztlpeutp(
'apasser,cemotf Datwoordkat
l,ervolstl'
ekt'
ttietdoor,i
j lL
j'
i&.
t.,98. Losls.,l9/31. STOET'
J?,
v,
e,
stzfz
rcc
'trt
d,
st
st
r3'
.
lisnietgavtgbaav,(
leugt?'
,
fef,of da'tJ'
.
tzz
n, n.140/l94.
nietdoor ('
?e??,l)eugcî.

PMICK,Fr., op llet w.pasaer cela,
1peut ,passepov,'
reela,datkan ermee
1

I('
loor. )

l
j
'
!

jvtbag
V.iI
).
xIus,o))hetw.passeevevt ((dat
k ?àï6/ latevt ptzaaf?czyy?,dat m ag ik
niet toestaan,goedvinden,(laarm oetik
aanmerkingen op m aken.
H et werk ko'
tt niet (Jllopgem erkt
D .V.,39.--V.G.,1,l32.

H et werk gïAzg niet onopgemerkt
Gall. pas8er ïvttz/ktarç'
lf= niet, opgedoor.
merkt worden.
bliiren.

Prof.H.BUUGER,HetNederlavtdaclt6

Schaap (A'dam ,1927),p.7:(
l
Dezeuitlng

van goede,hartelljke buurschap ison-

'bemerktpoozll
ïïgcgctz,zaan hetofficleele
,

Dooréané.Iem.den,t?oorgcgzgafsnijden.

Gall.couper lepas8age ê,:4.,volgens

,toegang,de'
n wegaj8luiten (K'
cI1
asRs,op
hetw.af8luiten'j,ltem verhinderen doorte
gaan (10.,oplletw.pasj,iem.tf6n door-

t
oegangafsniiden(JP.t8v
.LENNEP,aangell. in het Gr. J'
5., op llet w.

j
gang'
t
p6zwpcr'
re?
z,lïem belettendoorte
Igaan (1D.,oplletw.doovgangj,iem.dcs

ajsniidelts,iem.den,'
tfïfgczàg aj8nijden
(10.),iem.dc'
àzingavtg ajsniiden (TEN

doorfoc/'fz?ersperrelt(To.,op llet,w.(loortocht),iem.t
/cAzdoorgan,g krt
rïf
/crcv?
,

K AT1c,aangeh. in het Gr. JP(fh.. op

DALE,op llet w.doorgangj.

het w.ajsniiden),en stelde de vraag

En ook zegt men verder iz1een ver-

ofdoorgaïtq in zulk verband dan ook

wante bet. (len doorgang belemmerepv,

Znd. volkst. (Brab., A1
Atw.), als

boogschuttersterm .

Dooréanésexam en. Anderen

Gall.examen depassage.

Dooréeven. De planltgeeltdoor.

Znd.volkst.

werden op hetdoorgangaeœamen gebuisd.
TIIRL.-STI,
TNS,1,174.

Doorheen. W ij gaan doorheen een

poortin een houten afsluiting en komen
op een speelterrein.R'lsT W ovnœss,in
D6Schelde,22 Dec.1925.
Doovheen de millioenen wisselvalligheden van verouderde begrippen en opvattingen. L. M lcluslusEx, De H erin,

gïchfïp,gl:lltOnderwiis.

Doorjaéer. En de kinderen!

depttt
gt
:cf
?ebelemmereltIKvIPERS,op het
w.belemmeren).
Elkesellutterheeftdrie f8chiet)56vT- 1 Gr.'
BYd5. :-.llAloyc.

ten.

i
,

Anderen werden bij het,o'
eergaytge-

em -e'
?zafgewezen.

i

De plankzaktdoor.

Verkeerd gebr.,datindeZnd.schrijft. W ijgaan dooreen pool
't...
selàijntvoorttewoekeren :ditsamenltoppelen van lletvz.doorenlletbijw.
heen totéén vz.,ongescheiden aan het
begin vaneen bepaling.staatblijkbaar Doov de menigvuldige wisselvalligonder Fr.invloed (à,frcrc'
rl),evenals heden van veroutlerde begrippen en
het foutieve lang8heen, (le lon,g (
le) opvattingenheen.
voor langd.

Hetsneeuwde.Doorlteen dedansende
vlokken DRAULANS,103.

D oorhelper.

iem .den

D.
V.,39,alsmede D.B.,47,en V.G., snijden.
1,132.
ScHR.,.1,371,teeltendeaan :iem.d6n

niette verdedigen zou wezen.
Iedel'e schutterheeft drie doovgangen.

selgju.:
Synonieme uitdrukkingen

Iem .den weg,hetpt't'/ofden yltz.9af-

Gr.Wdb.
begeven.

V.llAlus.

Zieook

In :Vlaanderen doordeeeuwen lteen,
wijzijn doordemoeilijkheden heen,bestaat de bijwoordelijke tlitdr. door...
heettuit lletvz.dooven hetbijw.l
teent,
diezlendeom aan degedachtekrat'
htbij
tezetten.
In zinnen a1s wijzijn er doovlteen,
daar kan het water niet doovheep,gaat

Door de dansende vlokken h,
66n... llet bijw. doovl
teen vergezeld vazl een
bijw.vanplaats,er,daar,waarmeclehet
een'
voornaamwoordelijkbijw.uitmaakt.
Doorbreïègt
lz.,d'
lovt
l'
t'
aal'
l:
r.
KONING,252 :(
fUn paytierpercé.Een
...

Znd. volkst. (Brab.), voor

ver-

ltwister.

doovbvengev.))

Znd.volkst.(Brab.,Antw-),voor:j Seht
vattser,dc/
zrcp.
s(gemeenslachtig), Ditwordtnuwelgezegdvaniem.die

tzAn.
,vreetzak, veeleet,doch nietmetde bijbedoeling
Twee doovjagers,in denzelfden stijlge- mensclàdie(o/dierdat)veeleetentocll1schvok,schrokdarm,propdf
bouwd als de ouders.Jos.Joos,192.

m
agerblijft;daarnaastookin'talg.j('
veellvraat.
voor :persoon die gewoon is veelte

daDo
thoij
magerblijft.
riagerisbijV.I3AIuE alsZnd-,bij

eten ; bij KIL. de'
ar-j
iaegher, en bij
PoMsv dooriaeger.

KoExl
qw echtera1salg.Ndl.opgegeven.
D.CLAES,l8. STOETT,n. /1259.

Ongepastgebruik :(Hierllad moe- Meniggenoeglijkuurtjt,llebiltbij
Doorleven . Menig genoeghjk
n,. ouden Tllomas doorgebrach,t.
uurtje heb ik bijden ouden Thomas ten staan doorgebraeht of geelete'
'tEerste is 't beste :ge8leten geeftweer
doorleejd.
meer den indruk van ttktttelooe doorgebraeht.))

Gz.'
p-#:.

'
W SSTSRA,234en 235.(Doorleejdmag

alleen gebezigd worden ten opzichte van
gewiclttige aangelegenheden.))
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1

OPMERKINGEN
!

'

r

Doorm aken. Een moeilijken tijd

ln Hetl
7c,
derlc,
Ald,Den Haag,8Oct.i Een moeilijken tijd doovbrengekb,

doormaken.

Dtlo'
rl'
nclrcp,wordtreedsbijvelesehrij-

l9l6, noem de v. L. het (( een grof beleren, #oozlezpt,zè, door8taan, doov- tversaangetroffen en zelfsgeeftV .DALE

woord ),wijlhet Ndl.(hetdaardoor wovatele'
n,.
het zonder aanmerking op in den zin
Hijheeftin zijn leven heelwatdoor- uitgedrukte begrip sjner schakeertl)
, Hijheeftinzijn leven heelwatdoor- van :belevett,dotvaft
zc?
zen,van een curen zeiverder :(Hetwoord isstril'dig gebraoht of ondervonden.

gemaakt.

lmxssprekende, dienfe?
j
zeindetoeaFoopep,.

Wij moesten nog een aantal dagen metonstaaleigen,daardezin van ma- '
W-ijmoesten nog een aantal dagen Om deze reden besloot All
ooaTg., 208doovmaken.
ken nietkloptmetdien,welkedaaraan lt
lt
qch'
tek).
209 : f
(Blijkbaar geeft doormaken in
Toch hebik diemoeilijkheden doorge. in doovmaken.moet worden geheeht ).' Toch ben ik die moeilil
'kheden t6 Holland geenaanstoot'meern.
maakt.
Ook in 'lF4!..4.N .F.,l3,en in N eer- bonen gekomen.
;
Een school,een cursusdoormaken.
lcsdïq,Apr.1923,p.5l,werd hetafge- Een school,een cursusafloopen.
Een harde loerschool doorgemaa'kt lteplrd als een germ .,durchmacltett.
i lt-en barde leerscllool doorloopen '
'
hebben.
llebben.

Datheefthijflink doovgemaakt.

Datheefthijflinkajgelegd,teneinde,1

,

gebracht.

Hijlleeftzijnbeelfortuindoorgemaakt.

Znd.voll
tst-,vooz':verkwisten ;ook

WOleen N nd.prov.

Doorm eter. TH.Dlacxx,R'eken-

Letterlijkevertaling,naarD.Durch''

KUIPERS.

Diameterofm'
iddellijn.

KOINEN, îs-oordverklaring, 250,ver-

lbraeht,Bzdoorgelapt,erdoorgqaagd. 208.

.

kunde,3deGr.
,p.12vlg.

1
1

Hij lleeft zijn heel fortllin doorge-

me
sser,vanhetw.diameter= Gr.dia,j
dool+ m etron,m aat.

V.DALE.

MOORTG.,

meldtalsgerm.:(
ddieboom iszooveel
Iin doormeter)),voordoorsnede.

Doorn of doren . Hij heejt '
*
Az Znd.volkst.,voor:hijis kwaadge- j Hi
.
jismethetverkeerde bcca uitbed Gr.lP#h.--V.1)
JAruE.
eenendoorn getrapt.
luimd;vgl.Fr.1,
.
1a Ncrch/aurç,
?
:
,6:,
26 ge8tapt.
?
t
mçvtl.,aise h'
erbe.

l
h

Dat iseen doorn ï'
/zziinen '
t
?ocf,of1
'
,
n, Znd.volkst.,voor 10lAijltan het 10Datisltem c6zèdoot'
ltinhetoog,of:k Gr. l1S#!
). V. DALE.
ziinen teen,.
nietzien ofernietaan denlcellzonder hijzag lletmetleede oogen aazl.
jn.286/382 en 287.
l
/383.

zichteergeren (vgl.devorigeuitdr-);

STOETT,

j

)zaa2k0;dia
szevo
emN.e
en.ve
hi
noduedreli
jdke:I 20Datisltem6t
9:zdooe
rttïzzhetw!6eac/?.lr)
ntdi
e
bo
er
t.h
in
-N
'
r
r
ivgl.Fr.c'est'
u'
p,eépinect
1pied.

1

)

Datï.
s66ngrootedoornw,
'
lfmijnenroet,l
Znd.volkst
.,
:ri
b
aneen Daarz,cl
/mi
j66?/pak'
nt
zzlhet
hart,l V.DAIzE.
'
jk
hv
eo
idor
ve
lk
ost
'e
(n
Vv
ofvifmilnen.feeAz.
(grootemoeili.
ELsEN, ofwel:die(lc.
:/ïgc)zaak i8weer'
pcztde 1
'

.

1
n
1d
4e
0d).;vgl.Fr.tirer4qn.lflgJp'
,
?z6d,
u llctzkà,datk
:
.
seengrooteaflp'
vooruit. !
1
j
(

'

Dx rnem en.Aanteekeningen,mu.' Germ.durchnehmen.

Aanteekeningen,muziekstukkenenz.

J.SCHIJITSMAKER Cz.,in M ovks 3fc.

ziekstllkken enz.doornemen.
I
nazien,ï4k#7cep,,onderzoeketb.
gfzzï/'
n,Jan.1927,!).55.
'
l oie vent, datmeisje is uitgeslapen,j STOZTT,n..
Doorneukt. Die vent,dat,meisz
e:
1 znd.volkst.(srab.,Azztw.l,voor @:(
--/381.
isdoornœ kt.
j Vaak wordtookgezegd :een,ge?
iloos,listig;is het te onzent een vril p
I
lbi).depinken ;(inongunstigenzin) ge-t
t)
ï(e)k$onschuldig w ., voorNnd.ooren heeft 1slepen,doortrapt.
j
,8te'
pcpz
f,naarD.gewiehst slim,leep.
'
het daarentegen een slechten klank, 1
door het feit.dat neukelt, in Z.-N .een
gem eenzaam w . A'oorjoppen ofbe/?
'kr'-1
gen, in 't N.een platte volksterm
j
I

1
I
i
I
l
j

voorlijjsgemeellnchap,f
/f
?.
q'
/cc/àlt
qomgc??t
/

(

l hebben.

Doornéekroond. Christus, die

i
k

SamellstellingnaarD.model,dorn-

Christusdiehethoofd,metdoornen

zijn doorngekroond hoofd teeder neer- gekrönt.

buigt.

D.CT,
AEs,in De Toekonœt, Feb. ophethoofd,teederneerbuigt.

1874,p.8l,citeerdehierbijhetoordeel
van Dr.Bsu,r

((Ons taalgebruik

als lichtomntraald, goudbevlekt, rozenDuitsch ismen aan dergelijke vormen

J.GIMI9ESG,in Schoolen Studie,TX ,
1887,p.375 :((Onze taalkent,geen sa, menstellingeu als :gondbekravœt,bloedl bevlokt, monbedekt, gesmeed naar het
ze 6'onpverbra,
nnt,
model van 't Duitscl
weinberauscht,enz.))
g

1 .A.
1>r
Ey-raoonw.IIA,p.1l4 en 1l6
..

1voorzetsel,inliterairetaaleonstructies
,omsbingerd, bloedbevlel-t, enz. In bet

wraaktzulkesamenstellingen ).

'

I((Ioilîbbegroeide bergen, goljoknspoelde .

)meer gewoon.s
' M 00RT0.,130-13I:((W e laten er nog
eenig. evolgen :D
' .moosbewachaeu = mos1belvassen
D .dorngekrönt= doovngeikroond
D. lneeruntschlungen = zeeom8poeld - -D .mondbe8ckienen = maan-

beseltettett

jbeladen -

D. ruhmbeladet '
= roem-

D. aieggekrönt= zegebe-

r
otsen ). f
(??A
-erbindingen a1s:piin-j
bekvanste 7?:v,'
:!.s, wolkom floerate ber- i
l

)
kroottd. Alet onovergankelijke werk1woordeni11denvorm vanhetonvoltooid

gen,nbosbegroeide,
s/cc.
nc,
z zijn bij onze i
'
ke naburen zeer goliefd, ter- rl

$

1deeiwoord klinken die verbindingen a,
1

genaam aancloe
.n.))

! - zweetdruipend enz.M eer dalleen dier

lo
o
'
s
ltzeeli)
wi
J
onzexederlandselzeoorenonaaz)-j
1
2
'

j

i

1
l
'

J
vee
ndv
rtere
).D.
jreued
r
tlevnid
re
rr
ug
es
amd
lend:1
ce
ha
,
wt
ea
il
nt
ejen=
d
,
@

tgedwongen, is ingellurgerd. l3ergelilke

'formaties hebben gewis dit voordeel
!

j
1

Jopomsellrijvingen,datzi
jhetaanwen-

j
'

jtocl)geenonbescheidengebruikvante

i

j
j
Zie ook bloedbevlekt.
-

p
l
1
:
.
(
;
i
1
l

l
I

;
1
-

Doornijk.

DlN HER1't
3G,X.1'.,11,l33 (soms

gekroond,of:die,metd6doovnenkroon vindt men, met B'eglating van het

Sehrijftaalvorm llit een vroegere 1 Doovnik.

taalperiode toen de'
i). nog alsï(6)werd
uitgesproken,en die nog al te vaak
wordt aangetroffen als naam voor de

Doornljksch. Een Doorniiksth bekende Waalsehe stad diein 'tFr. Doorlkik8eh.

1de'
z v-an sti.jlverlammende voorzetsels
en lidwoorden overbodig maken, en
daarom is het te voorzien dat hetgeb
ruik- die min of meer onregelmatige
samellstellingen allengsltens zal wettip
Igeza. Middelerwijlschijntlaetgeradener

!ama
k
ken,wantvanlichtvaardigl
g8u&.komt
llichtabusus.p
!
l
l
1
!
l
t

l

tapijt.Toxv,7l.
Tol
tr?taiheet.
Doorsnefdle. Dat kost zooveel Afgekeurd als germ., ittt Durch- Datkost gemiddeld ofdoor 61?
:cxfî6: Ndl.:devijver is 20 elin doorsnede
ïn doovapee.
ec/
lzlï/f, d'
umchschèdttlicl
t, bij A
'looRTq., zooveel,ook :zooveel'
in doorslqg.
= middelli
jn (K1;IPERs).
91-92.

In doorenede = gem iddeld genomen,
heteen door het andergerekend,wordt

Doorsneeprijs-Doppen.

'
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opxsuwlxosx

I
I

)reeclszozlderaanmerl
tingopgegevenin
jh
l
et&r.JIr#!
?.,bijKulpEus,V.llaLsen
GATUL-As.

)

l
,1
Germ. Durch8chnittsmenach, Dvreà-1 De alledaagsehe melkseh, gewovte Eehter vindt,men bijonzebesteNdl.

De doorazàe6-menseh.

sekittshollânder, enz., volgens #Pd!. sterveling.

De r
fot
vynec-Hollander.

,1..N.F.,l3,en MooRTg.,133.

taalkundigen

De gemiddeldeHollander.

De (/oorgxc6-bezoeker van het m u-

j AV. ZouvaouT, Taalonderwijshernor-

Degewonebezoekervaz)ltetmuseum . ming,1,30 :het doorq
sn66-kind.

seum.
Vondelhield zich bijde dierkundige i
kennis van den niet specialiseerenden,
t
foogss66-ontwikkelde.Al.SABBE,203.

V. G., .
1ls on8 w
l.
foot8cefctzlokzt
8f
?rw?z
y'
N
,
Het,peilvan Vondel*sdierenkennis enz..p.36 : de foor/A
zyc-Franscllman,
was dat van den middelmatig of alge- en p.62 de doord'
ncc-onderwijzer.
mt
ten ontwikkelden, niet
, speeialisee- Nog troffen wijaan :
Irenden menseh.
Coax. Huvoy
cxs, Bartbold 3.
J:c,
,c4,
'
J

p. 248

I

den gewonen alledaagschen

dooz
ralzpé-mensel),en p.341 :hijbedoelt
den genaiddelden, in #oordseé geuon%en

l
Doorsneeprijs.

rnenscb.

..

Germ. Duvoltncltittsprekg, volgens l
1 Gemiddel
deprzke
:.
v
.

Dxyuyc,en M ooRTo.,133.

gxru
sws lteeft echter reeds opgeno-

!

men :((Doorapveemottater o.:Eehantillon

I

moyen m.)e,1fDoorsneepviism .:Prix
moyen m .)). Oolt Pm cx, En,g., geeft
deze beide woorden op.

Doorsteek. De doo1
'8t66k Van de

Afgekeurd*a1s een gall.,pevcement,j De doorgravin,
g aan de Schelde,of

Schelde.

Alg.Ndl.doorsteek = llet,doorsteken

in Wand.,188.-- Het Gr.#Pt
ïè.en jhetverleggen vandeSchelde.

(van eeztdijkl;opening ontstaan door

V.
Dxl,
sgevenhetw.alsZnd.opindej
bet van :plaats waar men een krom - I

llet
dof
lrstelkenvaneendi
jk.
Se11Tt.,T,362,citeerdeuitdeN .R.Ct.,

mingvanderivierrechtheeftgemaakt.

l29-9-l911:enisereen(eenvoorstel)bij,

.

-

EindelijkveroordeeldeC.G.KAAKR-

jdatdeganscheMaasvoordeStadtot

BEEN hetw.in Vragenll
c?zden .
I)J#,jr.

een afgesloten dokwi1makenendanhet

: 1918,alseen germ .,Dnrnh8ticlt.

zwanengat,tot rivier qden grooten doovI

1

1ateekh
).

Doortrapt. Dat meisje is door- Zulk gebr.în beslist gunstigen zin ' Dat meisje is doorkt
kee'
l,zeer 56(?z.
t
?- Di8t..174. --JJSf
z?z(/.,20.--STOETT,
tra,
ptin degeschiedeis.
is sedert lang verouderd (zie vooral ven ofrolkomentltui.
,in degeschiedenis. n.285/381.

Eendoortrqpteparlementair.

Gr.+4:.).

l
imeE
en beklraam of schrander parle- onguns
Doort
raptistgw.enkelgebruikelijkin
ntair.
tigen zin : iem . kan doortrapt
)$

ofdoorkneed zijn in het kwade,en ook

$
i
l
ooortrekken. De zoogenaamde

I

gall.tranerner.

s
k
po
elwerddooreenkleinebeekdoovtroi
kkz
m.

l

s
preektmenvaneendoortrapten,ofg6rq7neerden booswieht.

De zoogenoemdeEikpoelwerd door f p.V.,39.- V.G.,T,132.

e
eek
e
o
8n,
ed
en
,ofhl:
enbeekje1
lie
en
pb
doo
rj
ded
no
zr
gn.
Eî
kpot
.e

Hk'tpok cz'
van door.
Znd.volkst.,voor:weggaan.
Hijameerdehem,ofgJ
'?ger'
rc?zdoor. A7'
.DATU
TC.- svol<T'
T,n.l145/1766.
Doortrokken. Hij is doortrok- Znd.volkst.;in N.-N.isdoortrokken Hijisf'
n,de'ro/gererjd,of:doovtrapt, Gv.J#-#à.,op het w.doortrekken.
ken (gclijk 6c,
n,smoutntoop,of geliik e8n in dezeopvattingverouderd.
zqevgcylypcn.zoo gladalsccn,aal.
!
Isjroy
cvq-,n.1400/2147.
o!.
ï67
c@'
n,
).
Doorvoeren . Een karakter dO01'-

l
)
Een karaktervolhoudet'
è,teyteindetoe h Gr.J#'#b.--KtillalqRs.- V.DALE.-

Germ.d'
urehjûhren..VolgensMOORT-

oxT,209,ishet gebruik er van reeds naavwtzfzr/ày'
lt.zacbetsen ofuitbeelden. tH et Izrtzdor/twztï,Den H aag,8 Oct.1916

'

PO6T0Nz.

g z'
t
h/gy,
z?,getrou,
wl
1(v. L.,Taal-ontginning).- ArplqyuoooxN
(m in ofmeergewettigd ).BijGALLAS, Een methode ntren,
II,p.vln,vindtmenzelfs:f
(Coueqaent Jo6pt
z,
s#cz?.
j11A,l16.- JFWl.zl.Ar.p .,1a..- pr.

Een methodedoorroeren.

goorz
poercs:Appliquerdanstoutesarigtleur )).
Een plan doornoeron.

Een plan doovzetteu,fc?z uitt'oer bren-

1

g6n,
.

1

Doorvoer
ink. De doorvoering Germ.Durclblahvung.
tregel

van eeu m aa

j'
M.A.v.Wsi
cs, Zgdverlteid rcx Taal,

I

.

Dedoorvoeringvaneenplan.

l

ooorzenden. Indien wij u niet

,

De'
uitkt
oeringvaneenplan.

I

De bazen zonden hunne beele gasten
door.Avcvoa,328.
Dop - Eenen dop verfnemen.

J

1ook doovroeringgeduldworden ).

Indien wiju nietnt
egzendo'
tofweg-

doovzenden,i
shetenkeluiteerbiedvoor mneent
vou
srenvoyonspas,c'
estunique- atnren...
ae familie.Toxv,55.
par égard pour votre honorable
den doorgezondeh,diehaarmishaagden.
ssosRs,182.

lvan transitohandel.

Detoepassip,
gvaneenmaatregel. 1
l Mooue
rc.,209bb(lz
oolanghetgerma@
ijft bestaan, moet
/ uisme doornoeret

Znd.volkst.;Ds RECL,51:Sinous

uwe achtbal
famille.
Alszijnogkindwas,had mendemei-

I 5 en 6.
'
N dl.doovvoeren is inz.llet uitoefenen

Gr.k#-t
fé).- V.DALS.

j
Alg.Ndl.doorzenden ofdoorsturcn is
l vooral:verderzenden,b.v. een ontvan-

t
Igen,??
r1/doorzenden,deccvrczz/doorstuToen zijnog een kind was,had men 1revt;eelbbedelaardoorsturev,= hem (aan

de meiden weggezonden of doen Aec?z- de deur)nietsgeven.
gaayt die haar niet bevielen (oj niet Ook lllllr8tuven,voorweg8turen,#e6nf
aanstonden).
(aturen, iseehter,volgeushet Gr.HW5.,
l Debttzendankten htlnwerkgasten aj.l
1thaaasongewoon.
1

znd.volkst.,voor:zooveelvoclltals

Een stip verfnemen.

zich bijindoopingaan ietshecht.
.
AIg.indeZnd.volkst.,waarindopin

Hijleejtnandendop.

?
) v.l'la1-s.

p
I
Hijwovdtondevnteun,
d zfïjeen wcrk-'t V.DATOE.

d
itgte.valeig.bet.:stempelopeensteun-jI(he
loo
e
nef
onc
ndos
,ïof/f.wordtonllerhoudendoort(
kaar
tz
e
sf
zz
pz
E
enen#
t'pzetten.
E
clop.

jvoor
Znd
.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.).l/
een bekend kinderspeeltuig.

Een
e
tdov,:66.96240, (m.),ofeen ko'n,nz
$')
'
8
kzrna (,v.).

'

j

Een tolofdraaito'zetten.
Een werptol.

j Een (lril.ftol.
Znd.volltst.(omstreken van Diest).i
j
1
'
l

j Gr.I,Pt/à.- TopishiervooreenN nd.
i
1provineialisme.

wjg.xaj.f
joy aeusu,seuu,schaal,

I
kenz.;dopieszijn verdervoorwerpen die

1denvorm hebbenvaneenhalvenbol,
1OO'AkeVel of een cilinder en alof niet
1hol zijn, b. breidopiea, eierdopiea,
/
'kiendom es,enz.
j

Doppen rapen.

ooppees.

Znd.volkst.(Antw.).

l Znd.volkst.

Doppen.Brood in komedoppen. l Znd.volkst.voor lo ipdompelen ;

M eteen kurkentrekker in rooden inkt I
gedopt.Jos.Joos,204.

Denlvtenjappelsrapen.

Tolkoord(v.en0.),tol.
snoo'(0.).

Brood in koffie doopen.
Meteen kurketrekker in rooden inkt
gedoopt.

) Gr.lTrt/h.
Gr.W db.,1112,3142.- V.DALE-

Als hij geen werk vintlt, gaat hij 20(eig-)een stempellaten zetten op Alshijgeen werk vindt,gaathijziclt V.DALE.
dovpen.
een steunkaart,(vandaar) onderstand al8wevkloozeaanmelden.
)

l3l

Dopper-D racht.

BELGICISMEN

TOELICHTING
lvragenbijeensteuncomité;

Men gedoogde er metmarbollen en

30metdentolspelen;

ballentespelen,tedoppen,enz.Ty
clsL.-

S'
rfgxs,1,227.

Hijzalmogen doppen.

40betalen,inz.mettegenzin.

Dopper. Over 't,algemeen is de

Znd.volkst.(O.-Vl.).

landman toeh maar een arme dopper.
STREtTVSLS.in F1.d.d.e.h.,1,46.
Een hoop dopper&'.

Znd.volkst.

i ALGEMEENNEDERLANDSCH f
1
j Hetwasertoegelaten metknikkers

OPMERKINGEN
Gr.1Fd:.,1112,3142. I'oppen is

Ienmetdenbaltespelen,tetollen,enz. hiervooreenNnd.prov.

Hijzalmogendokken ofopdokken, ook Gr. JPt
ïè., 1112, .
3143. SToxr'
r,
wel:ajdokken.
n.- /1482.- Zieook ajdoppen.
Stakkevldj,8tnmper,8ukkelaar.
Zieook dompelaaven dutk
g.
Een hoop werkloozen, die g6lt
felï/kcn
lsteun tlsfrclgen.

V.DALE.

' Znd. lezing,die echter weinig ver- Dekerk in '
Dorp.Zorgen da'
tde kcrk ï'
?
z('fmid- j
tmidden (rtz?àhetdorp) V. DALI.- Vlyiauou'
l'
, 33 Jf'ïr
den vl
t
z?>lh6tdorp èh,
//f.
!schiltvan dealg.Ndl.zegswijze.
lqten.
-,
818.
96. machen,das8dieKivcheïpzDorj

/)!6ï56.W em oeten dekerk inlletm idden

laten.'
)- Bij Kvlmsus en bij GALIZ
AS
luidthet:dekerkmoetin ltetdovp blijven.
Dorschen.Isdehavergedov8chen?

Dialectisehe vorm voor het verl.

lsdehavergedorneh,
t?

dlw.

Dosch. Ze zsgen ze (beuken en Foutieve spelling de etymologie
eiken) in hunnen heerlijken dosch,ge- wijstaan,dathet w.dos,waarvan de

tooid.SEGERS,81.
Dosschen.

Dossier. Geef aan Meester Staas

denominatiefdos8en,afkomtvariRom.
do8si= ruggestul
t,pelterij.

M .in Z.-N.,naarFr.ledo8sier.

Dos.

Di8t.,19.- Ovtkr.,56.

j
Do8nen.

j

hetdossier.

den dossier.Toxv,l13.

Dow ay.AvcTfllt,168.

Verouderde spelling,ofwelcontaminatie tussehen Fr.Douai en den ver-

Douai.

I

vnlaF
i
ams
ranc
lt
hr
ti
e
jk
nnaamDowa.
aivaneenstad

l

.

Dozijn.Vierdozijnentassen.

Foutiefgebruiltvanden meervouds-

Vierdozijnkopjes.

D.V.,424-425.--D.B.,53.

uitgangbijhetw.doziin naeen bepaald

HAssELeAcs,1,147

hoofdtelw., om enltel een hoeveelheid
aan te duiden.

Alsmen ver-

schillende op zich zelfstaande hoeveelheden bedoelt, kom en deze wobrden

fw qr,tfozïys,enz.)welin denmeervouds-

lv
af
ozr
om.
ndD
err
lije
kdio
nz
gii
en
pe
t.looden(b.v.elk
an
ktp
)o
'
)
;

Draadbericht.

Draadm are.

ln Wlnd-,245-246,werd opgekomen

Telegram,o.telegraphincltè:/
richf.

'
W elwordt draadberieht in de woor-

tegendergelijkptzristischgebruik,naar
D.Drahtbevieht,Drahtnachvich.
t.
Toch isgebruiltelijk :iet8per draad
(= per telegraaf)bericbten of melden.
ScHR.,1,106-107,citeertook :ç
(hijver-

denboeken opgegeven,doeh het komt
in de practijk sehierniet voor;zelfsis
denaam volstrektongeschiktterbenoemingvan een overseiningmetdedraadloozetelegraaf.

zoehtperdraad antwoord )(N.R.Ct.,
17-3-1910),en wijster verder op,dat
hij het wk draadbericht aantrof bij
V-DALE,VSRPAM e-a.Ook hetGr.Wdb.

G. vAN Hvluzsx gebruikte in D6
Kampioenhetw.seinbericht(aangeh.bij
T.v/o BIUINK en L.
&Nc:, U,
t
'
t de Len.
Tccl,1I,144).

vermeldt het zonder afkeuring.

Draaékas.Hijwisehtetraagpen-

Znd.volkst.

Schitderekist.

Zieookkas.

seelen palet,diebijborgbijzijndoek in
dedraagkk .V .Blsas,1,247.

Draai.Iem.in den draaihonden.

Een draaiinhethoofdkrijgen.

Draaiachtié.
Draajen.Zijn winkeldraaitxïcf.

Znd. volkst. voor : hem telkens Iem.aa'
n het1ïjp.(?
*
8hlt
uden.
Gr. I'
Pt
fh.DAss. S'
TOE'
Z,
T,
paaien metijdele beloften.
n.- /1214.
Znd. volkst., verouderd in N.-N.. Een draaiing ofdraaierigbeiflin het Gr.1Cd5.- V.DALE.
voor duizeling.
hoofd kri
jgen.
Znd.volkst.
D'
raaierig,duiz6lig.
Gr.1/
1W:.,1112,3202.- V.DALS.
Znd.volkst.
Zijn winkelheejt'
t
reïnïg lteving,of
V.DALE.
daar is geen goede winkelnering,zijn
zaak looptnietgoed.

Hijlaatden boelmaardraaien,oî:hij
laatdraaien datdraait.
Deweg draaitdaarlinks.

Znd.volkst.

Hijlaatden heelen boelmaarwaaisn, Gr.11
/
74/?
:.- V.DALE.
of:hijlaatc!!6.
swaaien.
Afgekeurd bij VlTs, 370,en bij Deweg draaitdaarlinkst
z/,of8laap
t V.DALE,ophetw.draai:(wending:
LoMB., 19/31,blijkbaar a1s een gall., daarlinksa!.
deweg maaktltiereen draai),en op het
lechemin,??tonrne4 gaktche.

w.draaien ((de '
tccg draait een weinig,
m aakt eene bocht p.
Gr@J#W&.,1112, 3201:(Bijhetdranien

van den weg zag hij even om,ScHIMMsI.,Rom.,l32c.))

Draaitelnis.Ik heb erdraaieno- Znd.volkst.(Antw.).

86n van in 't hoofd. Coxsc., Goudland,
2û.

Draaiiné. Zijklaagdeoverdraai-

ingen t,cn.het hoofd.

Gall.deefovrzzoïezzlc?
zf,
:deI?fe.

Draaipistool. (Hij) droomdevan Puristisch woord, dat in de Znd.
lsnge messen en dvaaigi8tolen met zes schrijft.nog vaak wordtaangetroffen.
loopen.Coxsc.

Ikheberdraaiingevtvanin'
thoofd.

Gr.Gtfè.,1II2,3202.- V.DALS.

Zijklaagdeoverdraaiingen in het

D.57.,499.

hoofd.

Revolver,

Ook het Gv.IF4I).vermeldthetalsZnd.

Taal601Stiil,111,136,raadt aan zich
ervoortewachten,(
fdevreemde woorden k.leingeestig te willen vermijden,
en vooringenie'
urbijv.een vevnnjteling,
voor een 'revolrer een draaipistool >

D racht.

schrijven.p
D.V.,40.- D.B.,47.- V.G.,1,132.

Gall.portée(muziekterm).

Notenbalk.

Gs1l.portée(:g.) beteekenis.

6en t)6lI*k mnzieks pier24619balken.
De draagkraeht van een wetsont- Vlaanderen,weekbl.,25-8-1923.

Vaak zegtm en ook kortaf balk,b.v.

(
> dragtva'
n een wetsontwerp,van
een m aatregel.

wer.p,van een maatregel.

In 't alg.Ndl.wordt drachtwèlge.
10*

1f
)Z'

Draéen-Drank.

BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEMEENNEDERLANDSCH 1
1

opxsRxlxosx

l
I

bruikt,voor drat
agwijdte,schootsver-

lvan
heidzv
aneenvuurwapen,b.v.eenkanon
ooveeldra,oht.
Draéen.Hijheofthetpakgedregen.

Gewestel.vorm (0.-enW.-Vl.)voor

h
etverl.dlw. ook inReinaevt,vs.
3282 :ghedreglten.

Hetstukdraagtt'ot
?ropschrift,roor Gall.qvoir,porferponrtitre.

titel...

Een briefnaardepostdragen.

Hijheefthetpak gedvagen.

1
1

AIm.-AB.,200. DEBz
tlRyc,137.

Hetstukdraagtal
8oftotopschrift,t D.V.,252en618. D.B.,87.

al
aoftottitel...,isgetiteld...,draagt,JV.G.,1,138.
fofheeft)dezen ofgenen titel.

In de Znd.volkst.wordt dragen geEen brief naarde post,brengenbop
bmaikt om te beduiden :heengaan m et de post,doen,een br.gaan posten.

ietsom hetelderstebezorgon (vgl.Fr.
portert,in tegenstelllg van bvengen,

i

IFc'
n,d.,l69. Gr.J1J#à.,1112.3238.
In het alg. Ndl.beteekent brengen

iets bezorgen, zoowel '
vlegbrengen =
maken datheteldersis,alsaanbrengen

dater alleen gekezigd wordtin de be-

/ = m aken dathethieris.

teekenis iets komen bezorgen (vgl.

1 Dragenwordtgezegd voor:vervoeren
t

Fr.apportevj;vgl.ook D.ein,
en#d8/

!meteenzekerekrachtsinspanning,b.v.

qnjdiePonttragen (ofbringen).
1
6nlaat,eenladder,waterdragen ;flg.ook
fe
Een briefnaariem .dragen.
Gall.porterunelettre: qn.(V.G.,1, Iem.een briefbrongen.
voor belast,zijn (metiets),b.v.zorg
130.en Regenboogkl..58).
dvagen,de.
9c#1f@# dragep,zï/n iaren met
Dearmejongendiedegazetwasgaan Dy
cRlcyu,199 Leptzz
?
zrreenjantClzi De arme jongen die de krant was eer tfrtzgc?z;in eig.zin nog voor gedvagenaaneenenoudenheer.ToNY,185. allaitpovter1 l
'
ournaltl'
an de'
tzz m'
on- gaan btengen ##'een ouden lzeer.
bruiken, aan- of ophebben, bi
j zich
nl
kur.
hebben,b.v.4
?c'
r
tias,een.hoed,e/
?Aàlwil,
een lintjeï?zhetJrsoopygfzf,wapen,
sdraHoeverrehetoogook dragen mocht...
Coxso.

In Di8t.,98,afgekeurd als een gall.,

Hoevertrephet,oog,hetgezicht.ojde

G'u8ei !t)ïa qn6 poIlraientptvf6r l68 re- blik ook reiken mocht...

gards, waarbfj nog is aangemerkt

i gen.

GALLAS,op hetw.porter (A%t88iloï'
?
z

quelclmepevf- Zoover'toogreikt)).

- Ktuz
alss,op hetw.reiken :tzooverhet

((W anneer m en in 't Nederl.zegt,dat

joog,hetgezichtveikt)),enophetw.zoover,

iemands oogen dragen,is het dat hij
zeereoogen heeft).- .BijD.B.,33,en
bijBoss., lFW5.,78,is die uitspraak
opgevolgd.
HetGv.IPdb..1112,3241,keurt bedoe14 gobr.niet af; zelfs vermeldt

Ic- ltetoogreikt V.DALS,op het
w.reiken zoo rer hetoog reiken kon,
zoo ver men zien kon ). ToLLENS,
Overwintering f
(Hijrijst,omarmthem
in vervoering ;slaat zijne oogen D'
on!meetbren afstanddoor,zoover zijveiken

het a1s vb.:((De wegh van den H aegh

k
l mogen.))

tot Schevelingen (was) swart..., 8oo

t KUIPERS,op hetw.dragen

wkidtalsbetoogl
tmochtedvaghen)(H011.

treiken,(vanvuurwapenen)alscllietende

ook f/rtl:64 mocht, Scheen 't al in ons

genoeg,iltkon nietver genoeg zien ;dat

gezicht,te branden t(AssEru
l'N,Samar'
la,53).

geweer draagt (den kogel)zoo '
tl
tv ).
V.DALE,op hetzelfdew.:((miin g8zïcà,
f

Merc.,1660,94c).(Zonerre/!,
9h'
etoog

(fg.)

bereiken m,
a
,
'
l'
lt gezicht draagt niet '
pcr

draagt niet '
p6r, ik kan niet ver zien ;

(Zuidn.)zooner Jl.
,de oogen dragen,a1s

Hulp dragen.

Gall.porterdecolfTy.

#ljdraagtz'
/
z?
tzlgaan hetleven.

Germ.ertrögt8chweram,Leben.

Hetijsdraagt.

men kan zien
V.GSTXDERIN,op
het w .tragen (teine .l'
dich,
:e,da8 z4'!tg6
trâgt???6,Jf= draagt ver
H ulp rerleenen ;hulp bieden,g6we'
n,, D .B.,37.
acltenken,brengen.

Hetleven ralthem z'zwcgofpijnliik, MooRTg.,23.
dn4lfal8een (ztt/
crc)la8top hem,of1.
8
hem 6en fgroote)l
ant.
De gewone zegswijze in Z.-N.;in Hetijsltoudt.
Ditis de gewone zegswijze in N.-N.,
N.-N.mindergebruikelijk,in zooverre
doch drage'
niserin dezenzin nietheeledatKlnlœ'
i
ts en het Gr.Gd:.ze niet
maalongebruikelijl
t
verm elden,en dat V.Dxros in dit op-

V.M ArssEx,halten :((da8Ei8#tïlfnoch

zichtenkelopgeeft,alsoverg.ww.:chet

nicht,het,ijshoudtnog niet,isnog niet

Ei8frlgfen Fr.la glace porte.

draagt,is reeds sterlcgepoeg )';dragen :

#'
akan.'
t nogalfdragen );vgl.D.daa

sterk genoeg );tragen :(dasEi8frJgf,
(hetïj.
sdraagtal,dasEistragtschon ),
en l
touden:(hetïje,deze.
9##'
/
c6rzalwel- ,
das Eis,dieser Nagelwird wohlhalten )).
V.GET,oE1Ry2N,tragen ((daa Eis frlgf

't i
jsdraagt,kan dragen );dragen
('tijsdraagt= daaEi8frdgf),en ltouden :('tijshoudtnog niet= hölt.frtïgf
nocltnicht)).
Ook GAI,I>AS ez1 PRlcx,Eng.en Fr.,
geven dragen in die bet.op.
D .V ..40. 1'Pca#.,172. D.B.,48.
Gall.!6 porte'
ur d'kf?z bill6tde ;Jnt
De houder ofbezitter van een bank28,
.p
Draéer. Dedvagervan een bank- d'une
V.G.,1,l32.
ccfïo'
n., d''
u'n,e lettre d6 c#@K#8; biljet,een aandeel,een wissel,enz.
briefje,eenaandeel,eenwissel,enz.
Betaalbaar aan toonder.
Betaalbaar aan drager.
payableau porteur.
De houder of bezitter van een diploG c'
?z#.,172.
Gall. le povtear d''
lf'?z diplôme, 4'lx
De dragev van een diploma, van een
ma,van een getnigschrift.
Merk b.v.op :bezitter8 van een leegetuigschrift.
eertiflcat;
Ieder persoon moet zijn identiteits- raars-diploma handelscorrespondentie ;
Ieder persoon moet dvager zïjzz rt
z'
l être por/mzr d'uïte cœrf: d'identité.
kaart biq'zïc/lhebben,of er van poor- bezitters van een onderwijsakte Stenozijneeenzelvigheidskaart.
gra:e ; bezitters van taalakten M . 0.;
zien zïïa.
bezittevsvan een akteBoekhoudenM .0.
Ga,ll.chavgéde yzrt?curclïon.
I'Ptzsd.,172.
Procuratiehov#er.
Procuratiedrcgcr.
Brenger ofoverbrenger dezes.
Gall.le porfe'urde la pr/dcnfe.
Drager dezes (o/ van dezen brief).
'1#W'?z#., l72.
Gall.'uzlporteur de Fburncvkr,
Een krantenom brengey.
Een gazettendrager.
W è1is alg.Ndl.lastdrager, èevïetfrc,la porfeude depcïs.
De brooàom brengster.
De brooàdraagnter.
gnr,waterdrager enz.
Gall. porteur tfc télégramm ee
/cc- Telegramèe/fel/r.
Telegram dgcggr.

fevrtélLgraphiquej.
Drager tltizzdwangbenelen.

Drank.Den drank koken.

Gall.porten,r deconfrcïpf6e.
Als Znd.opgegeven in het Gr.W db.

en bijV.DALI voor:natvoedselvoor
stalbeesten.

Deurwaarder IV./1 d6 !'6lJdfïl#8n.
Dep koedrank gereedm aken.

1#'tï.
?z4.,172.
V . DALE verklaart dit laatste w.
fnat en warm voedselvoor de koeien ;
(

(ook)geneesdrank voor de koeien
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'

De berberg was proppensvol met

Alg.in Z.-N . verouderd in N .-N.

De herberg waspropvolm enschen,

lieden, die bii t
gt
znl- waren. TzI=ru.-

die aangencltoten, tvcht besehonken of

s'rlaxs,II,208.

eevigezine dmnl-c/lwaren.

Dratsen. Het,slijk dratste in zijn Znd.volkst.(Brab.,Antw.Kempen); Hetslijk spattein zijn gezicilt.
#ezieht.
inanderedialectendret8en ofdrenaen. 1

EnnadehoogmishadhijNandeen

OPMERK INGEN
I

1 G.
,.1,1,,45.,1112, 3256.-- Gr.'wts/?.
.

Gr.JFdè.,1112,3292.- Zie ook b6.dratsen.

, omdatdezeersli
jkopgeapathsd)

blauw ooggeslagenomdathijerslijkop

f
.
:1
,
1.t
npdebroekvanzijnkameraad). 1

gedranthad.CruAycs,Sl.ch.N o'v.,61.

t
1

W aterop den vloerdrat8en.

svaterop den vloeraprenkelen.

Dreiéen.Hijdreeg,heeftgedregen.

Gewestelijketijdvormen.

De zee'dreigde ons m6tpcrztpclgïag.

1 Hijdreigde,heeftgedrczgd.

D .V.,40 :((Men kan in onze taalniet

De zee dreigdeons te t'erzwclgen.

Eengelijk gevaardreigtanderesteden. zeggeniemandtfreïgem,zooalsmensoms

j Boss.,Handl.,214.

Y . DwI,
yc,op hetw.bedreigen ((drei-

Hetzelfde gevaar bedrdgt andere gen met:me,
tafz@/,metboete l6t
fzeïgc'
l;

leest;men dreigt11.
9te#06n,,en men of steden.

ietsbedreigtiemand (-,
61ï6Ie).Defoutis
ongetwi
jfeld tewijten aan fr.G6nccer,
datzoowelaan bedreigen a1saan dreigen beantwoordt.)- D.B.,23.
)
1

Hi
jdreigdelïem metzi
jn stok.

l

Ten onrechte raadt SENDIN,243
czeg :Hijbedreigdelzem metzi
jn stok.

iem . bedreégen, dreigen hem leed,

geweld aan tc doen ;... derïdcr bedreigt de aanliggende landerijen (met
overstrooming));en op hetw.dveigen :
gbedreigen al8gevaren oAl
.
sdreigen,i
b
onzeAglylt!r daar )).

Hi.
1dreigdehem metzijnstok.

Niet :dreigde.)'

Kllzzayrss,op lletw.dreçgen :(fiem.- ,
iem.metiets- ,(ook zondervoorwerp)

metïcfs - )).
V. DALE, op het w . dreigen : rt ltil'
dreigde hcz?zm et cegzstok )).

Reclltsvervolgingdreigtclk noodeloos Opschrift bij de noodrem in spoor-j Reelltsvervolgillgdreigtbijltoodeloos
gebruik.
wegrijtuigen van den Belgischen Staat,Igebruik.
naastFr.Toutappelnt
lp )
'
ustf#/61p086

4 des pournuites j'
t
zdïcïcïr:a, waarvan

ga
h
en
tk
een
lij
v
kerk
gee
brdevan
vertal
inegige
isn:
e
tohi
veerr-'
I
dr
,h
is
lfoutief.
!
Drie.Doregelvandrie.D.B.,88. ) Gall.larègledetroi8,
) Deregelvan#rJ8/?
z.
l
.

j

oe oudste broer... stond daar met

1
l
.
1 ...alsofhiJ geen fïcn,kon tellen.
l

znd.volkst.

zijnen mond voltanden alseen die geen

driekontellen. 15!.F60/.,391.

Nochtanszegtmen depcdrond6e

(V.Dxlas,ophetw.driepas,en HAssgruBAc
s,I,I5g). a
Gv
.

JP4:.,III ,3304.

l
l

Drieërlei9 drieërhande. Die overbodig pleonasme drieérlei of Die koopman heeft, dtieévlei (of Aru
L.-As., 95. .- zie ook allerhande,
koopman heeftdrieérleitofdrieér%andeq tfdcgr/
l
z
clztfc drie soorten van.
drieërhandejkoopwaren ingekoeht.
allevleiel
àtweeérlei.
eoorf(rcs)koopwaren ingekocht.
I

Drieédraad.
Drieéen.

Alg.in Z.-N.alsnaaisters-enkleermakerstermen, die bij KOENEN a1s

Riigdraad.
Rijgen.

Provincialismen zijn opgegeven,en in r
het Gr.llrdè.alsarchaïsmen ;bijKIr.

Drï6g4rcc,
g en driegen komen echter
a1salg.Ndl.voorbijKuzplns,V.DAT,
X
en GArul.ws.

dtieflh-dçaed en drieghen.

Drieledié.Eendrieledigministerie. Beide woordvormen zijn verkeerde

Een miniserievan driept
zrfï/6s,of

Driepartiu
ldld
o , Een drie7brtii- Znd. vertalingen van Fr. tripartite een drieprtiiig ministerie.
dig ministerie.
drieled'
ig van drie leden (wat hier

niet het geyalis),en partiidig = eenzijdig (wat,ook niet in de bedoeling
ligt).
Driepikkel. Er zat eenseen oud :nd.volkst.,vaal
ti
.
n den vornldrii- 10Drieroet,drïeyoof,driestal;
Volgens het Gr. '
lP#è. is driepikkel
vrotuvken op 'nen dril
tpikkel vöorhaar pikkel;hleijers Wbc/?.(1745) (Dry- 20drio'
oet,é'
chorpze! (m.,mv.,
9cA4- thans alleen in Z.-N. gebruikelijk.
deurken tespinnen.Vl.F8rI.,73.
pïJk6!,dryvoet,pot metdry voeten ). ntelat,'
t
zw.
gch.
:chlvle!;
Kvlpsssen V.DAI-S daarentegen geven
Het woord isvooralgebruikelijk in 30driepoot:8l*ï6/(0.).
het als alg.Ndl. op in de bet.van
de volgende beteekenissen : 10 werk-

lodrievoet ;20windas.

stoeltje, sclloenmakerszetel op drie
pooten ;20bouten bank opdriepooten

V.G.,geeft op,II, 294 (driigikkeltje:drievoet ),a1s5-1.woord bi
j de

voor de waschtobbe; 30 voetstuk van

Am sterdam mers in gebruik in llet dia-

optiseheen andereinstmlmenten,b.
van een flesehjeswaterpas ofvan een
photographietoestel.

mazltsli
jpersvak ;en IT,317 (driegikkel:drievoet)alsVl.timmermanswoord.
BijKt7lzasssis,voor2o,bijvergissing
gespeld wasschammel(dmlkfout!).
G'
r.1,
JJ4h. Kvaxms.- V.DALE.
H etNnd. prov.brink,m.,gebrtzikelijk
in Saksisehestreken (Overijsel,Drente),
heeft nagenoeg dezelfdebet.a1sdriesqclbj
in Z.-N.
V.DAI,
E geeft driesfchtals alg.Ndl.

D ries ofdriesch , m.,mv.d'
rie-

Alg.inZ.-N.inversellillendebeteeke.

zen,tzrïcts6zlofdrienqlten.

Gvasveld,grab
sperk.

nissen,waarvan de hoofdgedachte is

Ter plaats,welkemen in die streken braakliggend stuk grond datmet gras

eenen ((driesoh ))noemt dat is gewoon- begroeid is; Kllu.

Dries, driesch...

lijk een pleintje methooge boomen be Ager nonalis; ager ptuclwy. Fland.
plant, waar eenige landstraten saznen- Pascukbm p'
zhlïcu'
z
n,, pratn,
m k'o?z conloopen.V.Lov.,DureEed,22.

clue'u,m )).

op in de bet. van :qbraak liggende akker die a1s schraal weiland gebruikt
vrordt )).

i

Driestraat.

In de Znd.volkst.(O.-Vl.)in den
vorm driistrate.
Drietip ,drietoot of drietuit. Znd.volkst.,waarin men verdernog
hoortdriitikofdriite'
utvoor:driekante

Dri-prong,m.

V.DALE.

8teek,m.(mv.stekenj.

V.DALS.

priesterhoed ;vgl.Fr.tricorne.

Drift. Mlen hadden zich doorAvn.
x6n,drift tot de jacht onderscheiden.

In Z.-N.doorgaansm.

Allen hadden zich op dejachtdoor
dedriftlaten vervoeren.

Di8t.,40.- D.B.,52.--V=RssT.,33.

Ssfu ss,79.

A!s wij nog eenige meters dieper Znd.volkst. (Brab.,Antw.) voor : Als wij nog eenige meers dieper
graven,komon wijop dcn L
lriftuit.
eenlaag zanddatdoorwelwatermeege- graven,komen wij aan het '
t
z'8Iz@a#,
voerd wordten bijgrondwerken vaak drzipand ofd6jtzand.
m oeite veroorzaakt ; KIL.

Drift,

drif-sand, drijf-sand. Glarea, arena
vohlïe; arena ce.
sfkzcxg.

Gr.JFdi
?.

'
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(

Drij. Men schrijft naar willekeur 1

oedialectischevorm driidie nog

Het,alg.Ndl.kentalleen de vormen

.

dvieofdvij,bieof b'
i)
','
Jd'
per of iiver. betrekltelijkjongiseninZ.-N.welniet drieen,daarentegen,b'
ii,ij
'.
t?
6z.
Vlers, 108.
algemeen (in W .-VI.hoortmen nl.uit-

l
j Dist.,142. Onk1'
.,24,26en 31.

1
hD.B.,52.- ALL.-AB.,92.
j peoveroude vorm , voor het derde

Alledrijmijneambtgenooten.BoT'
Q.3. sluitenddrie),isinonzevolkstaalte- Mijn dvieambtgenoot,
en,of alle/hoofdtelwoord,isdrie,uit,hetOudsak#enwoordig overheerschend:vandaar dviemijn ambtgenooten.

!sisch thrio.In heeldeMnl.taalperiode

waar er eten is voor drii,is er ook dat'vele partieularistische Vlamingen
w aareten isvoord'
rie.iserook voor lbewaart het telw.dien vorm,ook in
voorvier.AccTos,l4.
hem ook in de schrijftaal met voor- vier.
IZ.-N.,en thansnog isdievorm de uitw e zullen dus meton8 dri)zi
jn.1D., liefdegebrui
ken ;vgl.D.drei.
w ezullen dtlsmeto?'
wgdr%eé'
n ofmet Jsluitend gebezigde in debeschaafdetaal
228.
1z'
n drieén zijn.
'van Groot-Nederland.
!
l
I
I Als.Nnd.prov.komteclàterdrijwe1
!
1
I

ivoor : een gedicht in het dialect der
l

Ommelanden. d. i. nabij Groningen,
heeftb.v.tottitel:(Dedrii'
W enschen,
of de Slijf) Lllegenboogkl.,124),en bij
V .G.,1, 187,leest m en als Sittardsch
dialect :(fveurdreim an )'.

Drijfhuis::in dedriijhuizen van

Laken.Jos.Joos,13.

orijketn) ofdrijtje.Hetdriitie

Naar D.Treibhau8,ter vermijding

In debroeikansenofserr'st,
eLalten.1

van het,aan 'tFr.ontleende 8err6.

Znd. muziektermen, ter vertaling

of driike (trioletl... Er bestaan ook van Fr.trzoleten 8eœtolet.
dnbbele driikene Of 268k6*8.MESTDACH,

Detvgooloftr%ole.v....Erbestaan

ScuwslxsssRg,10.

ook 8eztolen.
I

27.

Drij
*troppe1, ofdrijtrossel.
D ril.Iem.op tfeTtdrilzetten

Znd.volkst.(Kempen),voor :tros

T.
l.
itn,

!

van drie vruchten,b.v.kersen,doch
ook voor :drietalpersonen.

Znd.volkst., voor een Aprilgrap ;
KIIz.:

Iem. (op7e1,1Avrillvoorg6k laten

,
&1g.Ndl.op den drilof op den.tril

Dril, tril. Nutatio, vagatio, loopen, iem totA v ilgek maken.

gtzc?z= aanden zwiergaan.

DeneerstenAprilzettenzedezottent
)p c'
?
zr,
gz
l&g,qyrlM'
).ZieookDlCoox,l62. Op den eersten Aprilstnar/8dej
--

den#dl.

orinéendheld.Bii drïnge/tdheïd

ofbï/hoogdvingendl
teid.

,,tx..w'$'
&7aarjewil.

Ga11.d'urgence:een znw.a1sdrin-

I
(

Metccngmng,of:dringend,ltoog-j H-and.,46.- 1).s.,gI.

ge/ldheïd Of h'
oogdringeïtdheid bestaat dvinger
ttd,ten spoed,
ig.
nte,metbekwamen Fr.JIy a urgence= Ndl.dezaak ï.
s
nietin '
tNdl.;
apoed.
dvingend,liidtg66?zuitstel;erJ,
:haast:#'.
Het bestuur, bij dringendheo Opge- lG 6O?p,?àVdïO?7
',COn%'Oq'
4é6 d'Nr#ence; Hetbestuur,in'pf
lc#rt
rpcderïAzg op-

roepen.

Dedvingendheid1z)6T# g-temd.

geroepen.

d'';T#611C6I'
tttt)9fé6.

De Xt
z//àer (of d8 Gemeen'
teraadj beal/oftotdadelijke beha,
ktdeling t
lcAzhet
tmord/el, of verklaarde >,ef voorgtel'uzgent;ook de vfrgczàfr6rk/crïng 'tverd
aangenomen.

orinkbaar w ater.

XaarFr.eaupotablewordtdieuitdr.
in Z.-N. dikwijls gebezigd waar het

Goa drçnkwater;
s.Blsoas, Handleiding 46r Gezonda1s opschrift volstaat :Drinkwater. à6'
,
#,
:/e6: (Gorinchem, 19123), p. 48 :
(De natuurzelf levert ons het drinkwateralseenvoudigsten engoedlkoopsten

minderpast,b.v.alsopschriftbijeen
pomp ofeen kraantje :eigenlijk isveel

waterdrinkbaav,zonderdathetdaarom
als drinkwatel'geschikt is.

drank.Toch is niet albetwater,dat in
de natuur voorkomt daartoe bruikbaar.
In het algem een beschouwt,m en terecht

1

slechts zulk watera1s goeç
it
feïnll
v/cfee,

dat helder,kleurloos,vrij zoowel van
zwevende bestanddeelen,alsvan bij-

l

z
bi
oj
nde
renee
renukbepaal
ofsma
k
nlkto
l
is,d
aar
oor
da
gee
ha
ee
aan
koo
lzuur een verfrisschenden sm aak, en

)eindelijk door daarin opgeloste zouten,
keen zekere mate van hardheid,bezit.>

Dr,
*nkbus.Een blikken drinkbua.
Drlnkebler. Dat ismaardrinkeèi6r.

Drinkelijk. oat bier iswelnidt
leklrer,maartochdvinkeliik.

Znd.volkst.
Znd.volkst.,voor:scllraalbier,dun
biervan geringequaliteit.

Znd.volkst.

Drinken.
Hijdronkaanden'voor- Gall.bo%
'
re#qn..d,qc.
de vereeniging.

uitgang van

Drinkkrl
gik.
Dnnbier,f
schcrtrclhï6r.

Dvinkbaar.

/

I
I
.

Hijdronkopdenbloei,ofopdenI
D.5r.,525.- D.B.,5l.
' M en zegt op iemands gt?zoltfhee

vooruitgang van de vereeniging.

D robben.

Znd. volkst.(Kempen).

Drobber.

Znd.volkst.,voor:kinddftalloopt. (Kieine)àletzfe.

Droefzlnnié.

Germ.triibeinnig.

oroéen.Zijnetranendrogen,.

k

l
1

Dribbelett,zcc3/
,
//6.
gdralben.

.
D?'
O8/#e>fï#,n'
Gqrgeeetig,#6drvàl.

D.V.,41:(Hetfr.ww.séeh6rdient ZijntranenHdrogen.

d
rinken, ook transitief ; iemanda g6zondlbeid drivtken, verder nog : op i6mands'?z,c?z',
'ïs ofopïezn,tzzztfdrinken.

l
I
I

)
Mt)osTG.,23.

ter uitdrukking van twee begrippen,

j
v.DATU
E,ophetsw
.ajdrogeu de
jtvanen,Jtefzwe6tl/t
rog6n,,afwisschen;

S/chez ro8 larme8 luidt in het Ndl. :
dvoog u'
œetranen aj.Dtoog v-8 tranen

1troosten in zijne smart,zljne droefheid
staken )),doch ook op hetw.drogen :

waarvoorhetNdl.tweeafzonderlijke
woorden heeft drogen en afdrogen.

l- (fg.)iemanjsfzcmeaajdrogen,hem
)troosten;- zilv,efrcne'
zlafdrogen,zich

lseen gall.,aan't,verkeerdverstaan van

((Qmandntranen dvogen,maken dat ze

't Fr.te wijten.))- Deze uitspraak

ophouden te vloeien :; en op het w.

werd beaamd door D.B.,5,en door
Vssc.yinFl.d.d.e.A.,I,241,ook in den
overdzrk,D6TaalderI'lc-ingep,,92.
Een onderzoek naar het gebruik

tvaan ( sfigal iemanda tranen oogea,
.zijnesmartlenigen h
).
Kclzœss,op hetw.ajdrogeït @zi1
'
ne
tranen - ,ook zïc?l(dat.)d6tranen (acc.)
- ;ook 5g.: een eind maken aan zijn

wijst echter uit,dat in bedoeld geval
(qguurlijketaal)dtogen voorajdrogen,
d.i.afwisschen,algemeenvoorkomtbij
de beste Nnd.taalkenners en letter-

droefheid;(5g.)iemandstranen- ,ook
iem. (dat.) de tranen (ac.
c.) - , hem
troosten,zoodat h% nietmeer sehreit;

Droéerij-Droom en.
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kundigen en dan ook nietalsverkeerd

droogdefrtzAzes aj,dï6de(lnt
gchuld knie-

m oetaangezien worden.

lend 8chreit,HSLMERS ));

doch ook op het w.dvogen :c (5g.)
iemands tranen - ,hem troosten )).

Kosxsw,op hetw.ajdvogen :5g.iem.
tranen - , hem troosten, zijn smar:
stillen )),en op hetw.drogen :((flg.iem .
l#'@Az6Az- ,hem troosten )).

l

h
?

GALLAS,op hetw.lavme f
(Séeher,

l
1

I
'

e
ssuyer I6,
s-e deqn :Tem.tranen drogen

l
1
I
'

mandstranen afwisschen ojdrogen,eéclterl68?
crzn,
eddeqn.s
P.vAwVLSDOER,GraankorvelsfBaarn,
1998),p.13 :(
fGezegend is hij,die de

)
t

,

DEiL
em
IN.
OT
tr
ToEo,
sto
ep
n.h
)etw.t'
raan (
tIe-

l

tranen van anderen droogt;wantzijn

)
1

eigen tranen zullen gedroogd worden ))
,

j
'

l

en p.15 :Eé
n traan,dien men droogt.
d dan duizend

l
,
1
)
I
l

l

,
we
eg
t,'z
arer
diemen
Woo
nt
).wa
.6
J.:CsycM
zs
,No
voeolgle
6w,oVoe
teslpo
linegdeing,
P.J1
ma
ar
dr
dn
en
kv

j

hunnetranen ).en p.18 :(Ik kan die

1
!

*. In (le eerste de beste
Droéerij

tranen drogen ).

Gall.droguerie= drogistwinkel;zelfsI
i Drogisterij.

Ndl.drogerij= 10plaatqwaariets

drogeriizultgedatvinden.AccToR,106. wordthetw.inZ.-N.vaakaangetroffen j

gedroogdwordt,inz.visch(Fr.séehoir,

in den foutieven schrijfvorm droguerii.l
i
l
In Z.-N.vaakvoorkomendespelfout,j
i Drogist.

Droéuist.

naarFr.drogui8te.

I
l

néeherie);20hetdrogenzelf(Fr.eéeh/e);
3o(Tfleestalalleen in 'tmv.)dvogeviien
= drogistwaren,n1.gedroogde genees-

j
'

krachtlge kruiden.en verder ook verf-

)

stolen,chemicaliën(Fr.drogaes,dro-

jg'
tter%e8).
BijV.DAI,
E leest men (Drol,v. Gro/ linnen garen (wccrrcn drol KvlrEssgeeftop a1salg.Ndl.:(Drol
(Zuidn.)grove draad ;zeer groflijn- wordtge
z
aponnezz).
(van drillen,draaien),v.,eenesoortvan

Drol.

waad :Vlaam8nhedrol,blauwedrsl,enz.

groflinnen ).

gd a1sdweilgoed,paklinnen enz.tt
l gebezi

Drollié.Eendrollçgehouding.

Ditwektden schijnop,alszouhetw.

I

o
nbek
ndlz
ijnn.
inN.-N.,zelfsindebet.
van
gre
of
inne

I

VolgensV.DAI,
EgeweztelijkenZnd.
.

Grappig,kluehtig,koddig,dnxkach.

in debet.van koddig,kluchtig,terwill
drolligheid er als alg.Ndl.wordt opgegeven in den zin van klucht,grap.

Een drolligkind.

In debet.van gemelijk,lastig,baos-

Een lantig,lveernpannig kind.

1 DezefoutieveschrijfwijzeisinZ.-N.

Drogegist.

alg., ten gevclge van de dialectische

uitspraakdiebijhetonderscheidenvan

l Znd.volkst.,voor 10beschutvoor
den regen ;20 in de gevangenis

1

.

V.DALS.
1
i

l D1'
i
,
8t.,l0.- Onkt-.,51.
)

j

de spelling m eto en oo,een e6tot richtl snoer dient,doch in bedoeld geval in
dwaling brengt.

Hijzitin 'tdroog.

@

GArn s :(tDvollig :Drôle,facétieux,
boulon,cocasse.))

willig ishetw.speciflek Znd.;vgl.Znd.
aardig.

Droo:.Droogegist.

Kvlesnsgeeftdrolligindezebet.als

alg.Ndl.op.Aldusvindt men ook bij

1
)
h

loHijziterdroog,hijisonder dak ;

I

V.DALE.

!
jin2
d0
ehdi
o
joz
ditintu8
8ch
nst
'
'ïer
mtn
r
nde
,h
j
zit
de
pce
c,
of
ka8
,t
ine
ni
bak,
,

fa hetkot.
'

Ter gelegenheid van den Zaterdag-

Verwarring tusschen hetww.drogen

Daar het juist Zaterdagavond was,

Koxywo,23:qMettresécherdu linge.

avond was al het koper en blik,versch en het bnw.droog.ten gevolge van het llad m en al het koper en tin, versch Lotnen opltangen om t6 laten drogen.>
1

g
eschuurd,buiten t6dvoog geefeld.V. sfchi
eitlda
tOv1.dialectenmeestalgeenver-jgeschuurd,buitentedra
fgengezet.
Lov.,Durefed,95.
in uitspr.m aken tussehen droog, l

Pmcx,Fr.,ophetw.drogen:Afe-

hnngen,,10m ettre sécher;20être au sec>.

Hoopengarven,dieinrijenopden dvogeendrogen,d.i.zevereenzelvigen( Hoopengarven,dieinrijenopden

akkerteA oog werden gesteld.1D.,ib.,127. tot den vorm drooge,met scherpl.o ; !akkertedrogen werden gezet.
vgl.bovendien Fr.mettre,stlch8r.
q
1

Drooéen. Hij hing mantelen rij- Fouttegen degebruikelijke spelling, l
I Drogen.
broektedroogen bijdekachel.SlMOxs, onderinvloed van dedialectischeuit-(

32.
spraak.
j
Drooém aalder of drooém ul- Znd.volkst.(Brab.),voor:iem.die I Gvutter.
der.

geen molenaaris,doch meelverkoopt
en ook welandere artikelen.

Droo:scheerder. M. SABBE,
Fil
.,

43.

Droogkomiekofdroge/;ozp,
i6k,eehalk, STOETT,n.566/845.
Znd.volkst.(W .-Vl.);hetw.staat,in ui
t,grappen,maker.
Alg. Ndl. droogeqheerder= lakenbeve
r
ba
n
d
me
t
de
Zn
d.
z
e
g
s
wi
j
z
e
i
6
m.
#
echeren zonderzcez?, ;g.voor :iem .beetreider.
nem en.

Drooézak.
D room en. z4ox iets droom en :

nig
:nd.volkst., voor :iem . die wei

Een dvoogatoppel, een droogpruim,

V.D&LE.- STOE:T,n.307,
/410.

aantrekkelijk is,zich koud en onver- een droogpraimer v'
@a 6en nent, een
schillig voordoet.
drog'Jflc- ,een droge '?8pz.
F@s iets droomen,cln iets denken,
Gall.aonger,rlrer tk qe.;ook is het

Diet.,118.--,D.V .,525.- ALI..-AB..

De Franechen droomden aan een mogelijk dat het voorkomen van het oforer iets poinze'
n,,pW/'
m8zen,soezen. 62.
nieuwe inli
jving van onze provinciën vz.aan,bijdroomen veroorzaaktwordt
bijFrankrijk.
doorbijgedachtesandenken aan iet8.
D iteeuwig droomen aan Holland,aan
Amsterdam , aan alles wat... Cowsc.,
Bamnia,20.
'droomdezich een koning.
Hi)

Ga1l.ae v'
étler met een praedicatief

st
d
tribuut=zichvoorstellena1sineenj
room .

Hi
jdroomded@fhh. koninglvk.

D.V.,370.- Zieook denkog,gotoovon

enweten.

Droozen-Dubbel.
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Droozen.Hi
jzitdaartedroozen.l
nd.volkst.(Kempen),voor:10droo-r 10Soezen,sujjen;
, Z

merigkijken,K1Iz.:(Droosen.Dormi- 20 drukken, per8elt (ft
)fntoelgang oj
fcr6,dormincer6 );20 moeite doen om totwaterenj.
lfaecaliën ofurinekwijtte raken.
Druivelaar. .
SymI.,3 ; Roxnov, Een in veleZnd.gewesten gebruike- Wiinstok.
Hsvxllus.- KvlpsRs..
75.Een knokigedruinelaar.Pall.,1 19. lijke volksbenaming voor deplant die Een knoestigewijnntok.
'dewijndruifoplevert(PAQVE,94).
(
Druk.Tw66deherziene clruk.
Derde verbeterde druk.

DAI.
E.

Zonder komma achter het rangtel.

Tweede,herziene dl'
lzk.

' De bedoeling is nl. dat die tweede

woord kan diteig.alleen beteekenen :
detweedevRn deherzienedrukken,de
derde van de verbeterde drukken,wat

D erdq,verbeterde druk.

druk de vmzchtis van een herziening,
dat deze derde druk een verbetering
isvan den vorigen.

ereehternietmeebedoeld wordt

l

Drukklné.Uitheemschedrukking. Gall.lazzredàonétrangère, . j
Uitheemscheinnloed,vreemdedwang,@ Zui
D.V
.,4l.-D.B.,48.-V.G.,1,132.
1v 68.66van 'tbuitenland.
verN dl.isechter :dedrukàïsg of
De dvukking der om standigheden.

la zvgt:rsïon de8 circonaancen,

Drukking op iem.uitoefenen.

exeroer'
un,
cgresqion 8urqn.

De dran,g der om standigheden.

d6drv: ',@n,d6bzcAf,vanden dampkring.

Dwang,prct
q.
d:op iem.(uitloefenen, '
pcn een rloei8toj.1?
cn een gewich,
t,enz.
l
iem.a
-eweld (aanldoen.
'
Drukproef. Dit ziin de d,
.uk- NaarFr.le8épreklrc.
swordt'in Z.-N. Dit1.
,
8dedrukproejofproej.
D.V.,399.
proeren.
doorzetters,drukkersen personen die
i In 'tNdl.zegtmen b.v.altîjd in het
l

1me
hettmbv.
engebez
tediogd.
en hebben,gewoonlijk

jen
enkge
v.
eeneerste,tweede.(
f67#8drukproef,
bruiktm en alleen hetmv.wanneer
er werl
telijk van meor dan één spraak

is,b.v.ltet ïe raadzaam alle proercx,t6

!

bewaven,zrkolcng(
jr'
z?
,
ï6fajgedvut
kti8.

Merk ook volgend meervoudig ge-

l
i
l

l
Druksel.

bruikop:(Terwijlikdeproejvellenvan
d
'Mezentweeden drukcorrigeer (J.v.
1
xsmx,Toen ï/
cnog iong t
rca,257).
l Ndl.druksel= afdruk,b.v.van een

1
. Drlâkwerk.
,
;
' In Z.-N.vaak als vertaling van Fr.1

i
mgrimé=gedrukt stuk,afgedrul
tt
werk.
D

(
zegel.
j

Voovl.Fr.-F!.Iuijst, 137,geeft het Formulier,o.
verder nog op ter vertaling van Fr.
imvimé (6n P rlantt
f'v'
/
zjormulaired6 .
I86Y%h
ïce).
l

rukvaardié. In den beginne

l

moet het den beer Ba1 lastig geweest

.
Gerrn.dvuckjertlg.

j Er zijn b. v.poatwr
bnsel-jormulieven,
jteleg.
'
ra,
m.
-jornl
.
l.
l
,
lieyen,enz.

Persklaar.

j
1
l

-

zijn,den weg te vinden...om tot aan

l

hetçdrukvaardig)tegeraken.Dr.H.

(

CLasvs,VoorberichtvanJ.BAI,'sF:r-

klk.'
Ftfè.

l

(

Drukvaardig!

Bedoeld als toestemming om afte

I

drukken, zooals Fr.bon tjtirer.

Drum m en. Deanderen 4rnmd6n

Znd.volkst.

i
1

Dringen.De anderen drongen in 't

m idden dehoogbesneeuwdestraat dicht

Di8t.,158. Drommen,van drom =

midden van de dik besneeuwde straat menigte,isalseen N nd.provincialism e

tegen elkaar.V.BCGGENHAUT,93.
Ze stonden allen op en drumden bij

hethoektafeltje.SIMoNs,82.

j

tdichttegen elkaaraan.
j

voordringen opgegeven bijKrllaycasen
bijV.DAI,s;in de 6deuitg.vanV.DAIZ
S

j

isdrummen.alsalg.Ndl.opgenomen.

1
'
In Z.-N.vaak a1sr.znw.;in deaan-j
' Een glaasl
e jenever,een drolie. een V.DAI.
Sgeeftop alsalg.Ndl.drupyel.
gehaaldebet.geeftKOENEN hetw.a1s 'borrel.
m. borrel(jenever).

Druppel.Een d- ppeljenever.

Vlaam sch op.

Dr
uppelélaslke).
Du
.

:
1

Ajdrukken!

j znd.volkst.

ALiefsteduifken,liefsteduifken!

,

l
J Likeurglakje.

Koxxsx,N.S.,292:cIndemiddel-1 Gij,g:;)'
ij,ie.

Zezdejongling,waarom treursd@
J?> eeuwen en nog jaren daarna was du Liofsteduifje...waarom treurie?
V.BElRs,1,65 (De Jgngel
ing ex dq (leesduu.toonloosd6,alshetlidwoord)
D1z#).
het.persoonlijk voornw.van den 2en i
persoon enkelv.,de verbuiging er van
was:du,tdïjztd,diiner(ij= ie),dii(lees: I
dij;in de eerste helft der 17e eeuw
raakt het in onbruik,omdat men gl'
,
(onsgiijginggebruiken voorhete'nkelvoud,en ditnaaranalogie van .wi)=voor 1

)
I

DENHEsTog,N.T.,T,81 Nahet

uitsterven van du werd g%jzoowelvoor
het enkelvoud als voor het meervoud
gebruikt,doch het bleef hoofdzakelijk
tot de sclari
jftaal beperkt.In brieven
houdt' gii het midden tussehen het
gemeenzame i6 en hetbeleefde U.Ool
c
in toespraken, gebedexl en dergelijlte
hoogespreektaalisbetgebruikelijlt.)
l Buiten de vermeldebronnen zîjn des-

i
kenverdweenhetgapmdeweguitde
besehaafde spreek-en schrijftaal.)

)
aangaandeo.Lm.
teraadplegenlx:
V>cRc.,
!66en 96;AT,
1
.-AB.,79;VoRn,
'x,1,67

wo
rdtuitgesproken in de dialectenI
waarin het nog voortleeft en ,T.VAN

)
l44;RIJPMA,9
5;PLUIM,N.X..1,185,
tenIT,73;Dus.
rslqR,Studie,blz.2,nr.9.

Bsass in zijn NederduitsoheSpraakleev
(1852)beweerde datmen t66 uitspreken moet,toch heeftH.MEERT,in zijn
werk Het roornaamwoord .
l):d (1890),

!
j V .DALZ, op hetw.gij7(hetenk.du

1ook dcisnog slechtsin enkele streken,
zooalsin Limburg,Oost.tIelderland,en
Friesl.bekend ).

afdoende bewezen dat.het in het Middelnederlandsch als d'u,
u werd uitgesproken.
Enkele Znd. letterkundlgen hebben

i

hetgebruikvandnwillendoenherl

j

Ofschoon du tegenwoordig als doe

Jen )39;HAss>zLx?AcH,1,89 en 230,II,

t

even,dochwatdood isblijftdooden

er kan geen kunstmatig leven in ge-

blazen worden. Overigens zeggen te
recht'
iu.zevx en scavm xox :f(oatver- I

j
l
$
t

liesisvolkomen hersteld door de voor-

tnaamwoordeni,
i).enie.,
)

Dubbel. Dat werk,dien postzegel
heb ikin dabbel.

Ga11.l
'el'
aien doublc,

oat werk, dien postzegel heb ik
dl
.
lhhcf,hebik tweemaal,of:ik heb twee

D.V.,586.- D.B.,93.--ScHIt.,I,309.
Gelijke exemplaren in een verzame.

ezem plaren rcx dat werk, non dien ling noemt m en de dvlkdlelea, de doupostzegel.
bletten of d6 d'
ubbele eaie-plc.ren.

Dubbeldaéen-Duitschdom .
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Een akte,een stukindubbelopmaken.

jaive,4reyder en double (6zp/t
fïfïos),

Eenakte,een stultdubbel,ï'
nduploof

Een eensluidend afschrift van een

inf'J/eelloudopmaken.
akte heethetdubbelof %etduplbcccfer
Ietsin dubbelvouwen.
! plier czzdouble.
Ietsdubbelvouwen.
van.
l Naar Fr.double ?)f?r8 = bier dat veel Zwaar of8terk bier :
V .DALI:. - zie ook b1
Dubbelbier :
.er en dobbd.
'
Vader Van Genechten...ging...een alcoholbevat.
Vader Van Genechten ging (aen glas

glaasjo dubbelg8z'
#6x drinken.Sy
.
cosRs,

zwaargerntebierdrinken.

307.

I

D'
ubbelojl'ul
z
l?
'fspelen.

Naarde Znd.volkst.;vgl.Fr.iouer Kampopo!(h4èà
?6/,ook kwijt(quitte)
Iquitteov double.
.0/dubbelspelen.

Dubbeldaéen.

AlsZnd.opgegevenbijKosxsxr.

Dubbelspan.

DetweePccdc/t-,Pink8ter-en Jff
vef-

dagen.

Znd.,waarschijnlijknaardevolkst.;

KON.,22.

V.DAI,Z en GALIZAS geven daaren-

tegen d'gbbsldagen alsalg.Ndl.op.

Tweespan.

VERc.,150..
- V.G.,1,140.

Hijzit,ernog onertemiimeren,te

KUIPERS en KOENSN geven dubben

in 't Fr.is hetalthansattelage 46deux.

Dubben.Hijziternogoptedubben.

Znd.volkst.,voor:overietsnaden-

ken.Volgensv.DArE,5delzitg.yist8uè- peinzen,tepvakkezeeren,teplekeren,of: nog a1salg.Ndl.op inden zin van aar-

b6n verouderd in de bet.van (
ftwijfe- te 8oezen.
Hij stapte voort,werktuigelijl
t,diep len,aarzelen );gewestelijk in die van
dlep nadenkend.
dubbend.V.Lool,65.
(mijmeren,peinzen,en dan gewoonUren aaneen kon hijdan wakker lig- lijk duppen uitgesproken ).
en piekeren.
gen en dubben.10.,76.
V. DALE, 6de uitg., vermeldt bij
( Feel wordt nog een sukkelaar! ) dubben nunogalleen:((gew.enZuidn.)

dubdeze.10.,78.

zelen,weifelen en twijfelen.
0ok vindtmen bijGALLAS:(Dubben
onov.w. Balancer,hésitert;vorder :
ADubieeren onov.w.:Douter,balancer>;
en :(Dubio(ïn):---ziin :Balancer).

dachtze.

PRICK,Fr.,geeft dubben nietop,al-

mijmeren,peinzen;soezen;ookdup-l

Wijstaan tedubben en testotteren, pengezegdp.

draaien met onze petten,bijten op de

DynRZUI,,27 (On hésite,on bre-

leen:cdnbieeren,v.:douter,hésitert,

I Jvijstaantetobbenentestotteren... en,tfvho,in ,ï.-.
-z1/..
,l
a:siter,.

vingers,zuigenaanonzezakdoekenen douille,ontortillesacasquette),etc. l
leveren het onbetwistbaar bewijs,dat
wijzoo onwetend zijn...Toxv,32.

Duchtik.Een d@ichtig kunstenaar.

germ.dpf'
achfïgt
.
zKanntler.

Eenknap,rccrz
/ïgofltit8tekendkun-

MOORTG.,92.

stenaar.
1

Duiden.Op ietsdwiden.

Aftekeuren volgensVE
iiRc.,149.W slrx&wo (1843), op het w.duiden :
(Eigenli
jk,wijzen :metden.'
pïsgcrop
iemand duiden ;doch in fleze beteeke-

Or.ietswiizen;ietsaanwijzen.

V. DALI, op bet. w. dldden, geeft
echternog steedsop :(wijzen (metden
Vinger):de.
gfz
?
zz
drplcnduiddeopeenwolk/8aan deR .
geziehteinder)-

nisbeginthet reeds te verouderen )).-

0ok KtuplRs en KOENRN vermelden

vgl.ook D.aujefv'
c,
sdeuten.

Tam .iets ten goede d'tdden.

verkeerd woordgebruik.

Duidgné.De dkddéng uwer woor-

Iem .iets ten goede houden.

Germ.Deutnng.

den zieik niet.

hetnogin dezebet.

V .DALI.- M en zegtalleen :iem.ïefa
t6n kwcde duiden.

Debeteekenisuwerwoordensnap ik

MOORTG.
,92;doch 2l0 :(Modui-

niet,oj:ik zienietin,hoeuw woorden #il#, dat verkeerde uitlegging beteem oeten geïnterpreteerd worden,dienen kent, heeft een wettig bestaan zn onze

opgevat0/verstaan teworden.

!

taal,en dniding,dat,niet zonder in-

!

l

vloed van D.Deutung,hoelangerhoe
meer uitbreiding gevonden heeft, zs,
a)s equivalent van intsrpretatie, mijns
dunkens,even gangbaaren geldig.VAN
DAI,S 's N 4è.teekenthet op en ontkent
aan het werkwoord duiden den zin niet
van verklaren, opbelderen. 9

Duikalm anak.

woord dat waarschijnlijk door G.

Snlteurkqlender.

KOENEN.

Gszsrurzs is verzonnen ; van het ww.

duiken,,oudtijds en heden nog Cn w .en O.-VI.voor:verbergen.

duiDui
ken.Hijd'
uikte,heeftofisge- oialectischetijdvormen.
kt.
Duiknaam .

j Hijdook,lleeftofisgedoken.

pitw.zalwel een W vl.scheppinz

zijn.

B0ss.,Handl.,211.

Schl
xilnaGm,A'
g8lfdonï'pl(0.).

KOENEN.

Hijmoester zïch bijneerleggen.
Iem,om d6R Dingerà'
'
&AK,
81?
,llinden.

V.DALE.
STOETT,n.1301,
/1997.

Tem.op dei
aY#8r'
Stikken,I'
JOPFe''
tOf

V.DALE.- STOETT,n.-'-/1998.

- -'
l

Duim .Hijmoestden t
suï- leggen.
Naar Fr.mettre,cozfc/
t6r 1- poucea.
Iem.rond zïjnen d'
uim à'
unl8l draal
kn znd.volkst.,voor :hem gehoel in
geliik men wil.
zijn machthebben.
lq
om.OP ZC/IId'
Gimen 1:1037:84.
Znd.volkst.,voor:hem berispen.

geven.

Hijis er hetringerkeu csfden duim.

znd.volkst.,voor :ergensdelieve- Hij heejt6%.e6zzwitkC
&8f/8, Of hij V.DALE.
ling zijn.
b66It6?
'een.dchree//e roor,hij mag er
leen pof/c breken.
Duisternls. Naarmate de dlgister- o.v.,400 :(vertaling van fr.les Naarmate de dkdsterni8 V'
eneden en KvlrsRs,op hetw.duisternie:f
((ook
ninsen beneden en rond onstoenemen. fgs?sro,datsteedsin '
tmeervoud ge- 1rondom onstoeneemt.
in 't mv.)giidie...'
schi/fen dcheïdfltet
BOLS,49(ook 50en 52).
bruiktwordt;in'tNdl.zegtmenbeter
licht'
PG'Idikke- e
S8n,VONDEL >.
dgdatevnh.))

Duitenkllefster. VsRMAxo.,75.

1

znd.volkst.(Antw.),voor :gierige 1 Sehaeltetaar8ter(lees&'
elt= sj),eelt
rokvrouw ;vrekkige kelml.

Duitenkliever.
D uitsch. Toekomende Lente slaan

Duitscl
tvoorDuit8chevisZnd.volkst.;

Zieook klieren.

8t8r.

Duitendiel. govtenteller,8tl
hrt
zclhcnd.
Het volgend voorjaar slaan we de

weden Dvïfdchzooplata1seenem ossel. wat de gebruiltte tlitdr.zoo platala een Dvï/dche'.gte pletter.
SIMoNs,5l.
m oaaelbetreft,ditiseen onnauwkeurige

vergelijking in de Znd.volkst.zegt
men datbeter,zooplatc2,
seent&'
g,zoo

j

platals cex d'tdt.

Duitschdom .De verdediging van
het Dgdtaehdom.
Het Duitschdom opwakkeren.

Germ.dasDeutschtum.

Deverdediging van hetD'
uitach ele-enl,ofvan den D'
uit8chen ccrd.
Het D'uitenlt ncfïonclïfeifd#6trel, Of

hetDuit8ch eflpzbe-llgfzï/n Opwekl
ren,
opwakkeren.

MoosTo.,24.

D uitscher-D uizend.
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l

Duitscher. Men kon zien dathij

I Men kon zien dathij e6n D'
.
lfk.
f.
9cher

Verkeerde weglating van het,lidw.

Duit8cher was.

KoNlxg :(Ce monsieurestFrançais.

een :gall.on 'popcïfqubilétaitAllemand, was.
wordt te recht hiertegen ingebracht in

Di8t.,79,en bijD.B.,64.

Die heer i8 een Franschman.
Cette
dam e est Allemandc.Die dame ïs een

Duitq
uche.

Ditgeldtechternietvoorallege-

l DExHsRvog,N.S.,111,76,wijstop

staattegelijk eenu
'
VeAr?t
zo
z#6reneen

jman,enz.,a1shetalleentedoenisom

v
allen.ScRTt.,1,57,citeert:t
(dateen
zelfde individu tegenover denzelfden

j
f
(hetfe
it,datmengemeenlijkzegt:Hil
!,
is c6,
n, Engel8chman, e.en Fransch-

Vreemdeling is) (Buvs,1,38);doch
ook ;(om staatsburgerlijke en andere

iemanddoorzijnenationaliteitteonderscheiden.Daarentegen :Hi)
'i8A'
ng6l,
qcà,-

burgerscbapsrechten te hebben, m oet I

man,wanneerb.v.de verznelding grond

xnen NederlaMer zijn ) (10.,1,31);
(hetkindvan eeneningezeteneisdus

!istoteene uitsluiting oftothetdoen
tgeldenvaneenigrecht.9

dathijbeweert.Nederlandertezijzl

(inNeerl
andia,Feb.1912,p.4l,gepast:

Nederlander )(VEEGENS,1,22);(om-

i
. C.ProxHoov ('s-Gravenhage)schreef

(N.#.Ct.,1-3-l911),enz.
.
Duitschvriendelil
k.

l
I

) Och,mijnhker,wasU Franschman
o
fDuitscher,IJbadgelijk t'
Jw taalte
eischen,maarHollandscla!!!)

j
l

) zieookophetw.66?z.

jD'aD
it
chgezind.DvïfvcAgerfcp6Az,pro-'j1, Moosvo.,146.
itu
se
hs
.
l

Germ.deutschjreundlich..

D uivel, duvel. Iem.d6n d1Iï'?6! Bij V.DALS,op het w.duivei,a1s Iem.d'
u@
velen,Jontfertm,dlnderiagen Op hetw.aandoen vermeldtV.DAI,E
.
aandoevt.
Znd.opgegeven,voor:hem erg kwel- (plat),iem.8arren,negeren.
echter zonder opmerking,dus a1s alg.
len. Zie ook DE CocK,264.

A1sge(men)van den dutilvelspreekt,

Ndl.:ffiem.tfewtduivelaandoen,kwellen,
plagen,treiteren )).

In Z.-N.de gewone lezing van het

Alsmen van den duivelspreekt,dan

STOZTT,n.- /430.

zietge(pz6a)zijnenstaart,ofziinhorene. C
be
kendespreekw.(V.ELSEN,49;D=(ia/
?ïjnabij,ofdan,;t
rapt.
?48nopzijn1laprOeeokkt,zaejgct
men:Al
sjevan46sdu.
vel
ocx,Volksgelooj,1,3),dieechterook 'staart,t/c?zvammeltz4
/Azgebeente.
tzf hij achter de (fc,fr (VIEsweleensin lletN.wordtgehoord ;vgl.
Fr.q'
uand on pcrlcd'
u dovp,on 6n,roit !
?
a qll,
eue.

xov'
l',78),ofwel Spveektmen '
pt
4?lden
vent,Jzïj ia f
v bij oj ow/zpyzf tKowyxo,
246).

Gelijk ded'
ut
.ijvelis,zoo betrouwthij Znd.volkst.,voor men beoordeelt Zooals de waal'
d is, vertrouwt hij
ziJ
.n gasten.
een anderveelalnaarzich zelf.
zijn gasten.

Au 4:#u(ï)p6!oudtwordt,wordt#ï/

Znd.volkst.(V.E'
f
usEx,49),voor

STOCTT,n.l.
351/2076.

Oude Nchfpzçyy6'
?z zitteît ondev denj

eremijt,ofdrinkt#ïj wiiwater,gaatà#'
/ deugnieten, losbollen worden op hun ïlveekstoel.
lnder den v eek8toelzitten.

ouden dag vroom ; vgl. Fr. quand le

diablederïe'
nzvieuz,il.
$'
:jat
'termite.

spartelen (o/tewerkgaan)geliik68a

Znd,volkst.;vgl.Fr.eed/-6n6r,Re 1 Spartelen (ojtekeer gaan)al8 een

d,
tf(ï)'
p6!in een '
ttljtz/
f
zfcrt
'cl.

débGttre eommle 144 diable dan8 '
tzn lrazende.
èéllïfïtv.

Hijisden d'
t
zl,
elteplat.

Znd.volkst.,voor:bijdehand zi
jn.

Hijiszoo gtad c?
a een aal,zot
/slim
c!de6n '
po.
:,of:hijweetvan wanten.

putilvel-doet-al. Muziek, ala- Znd.volkst.,voor:iem.dieallerlei D'
uinelntoejager, (66s) Manll8je-van- Bos :(jactotum,o.ls1
.
'
c,wellichteen

van,bevooldeduivel-doet-c,
1.VERMAND., diensten moet verrichten.
y5.

all68 ofmannetie-nan.
alles.Jan Doelcl, drukfoutvoorm.),een doe-al;duivels(::n,)doealofjactotum.qMuziekalavan!) toejager;Manusje-van-alles.)
beval, commandeerde oj riep onze
Jan Doetql.

Duivenprijskam p.SEGIRS,220.

Alg. in de Znd. schri
jft., ter-vijl

(Postltfv'
ltl
6zl
z
t
zœt
fr/tfcht, dwmenwed-

Alg. in de Znd.schrijft., terwijl

Po8tduivenmereeniginq',ofvereeniging

tfvï'
peAzco'
zlcr
l'
tf'
r.
sin despreekt.gebruike- strijd'd'
t/
#t'
6Ak'
co'
n,
ct)
t/r,
s(0.).
lij'k is, voor Fr. (lâcher-jeoncouvs de
'
& geon8l-royageur8j.

Duivenm aatschappij.

1
l

tfw,ïz
peafsocï/l,ïf in de spreekt. gebrui- t'c'
n.duivenhoudern.

kelijk is,'
voorFr.aoo'
etécolombophile.
pujver.
pulvln.

Znd.volkst.;KITu.:(Duyver,Duyverick, Colomb'
ue ),'en (( Duyvinne,
'Colomba );vgl.D.TaubersTöaberlichb,

Dojjer,pwxxezjeedvï/.
D'
tdj,@/)
ïj//8.
:#'
u#.

AIm.-As., 129.
DALX.

Kvlryczts.

en Tdubi'n,.

ouizend . Meer dan tweedaizend

Tegen het gewoon gebruik in zijn

Meerdan tweed'
uizendbronnen:

DsN Hsa'
roo,N.,
S'
.,111,12l:(Dat

nierhondo'd roeiers, driehonderd kin- drie dvïzywttf, drie millioep,, enz.niet als
bronnen,> .sxsss,Dievk.,12.Daaren- hier de veelvouden van duizend in één
driehonderd, enz.aaneengeschreven worR gen :'
piov honderd roeiers,d66 ?ùtlzlderd woord,die van honderd in twee woor- deren.

kinderen,1D.,éb.,1a7.

den geschreven.

vurdnizendfrank,S>zv>z:Ns,227;fï6n-

duizend frank,TD.,232.

i
j
1

-.

den,vindtzijn grond,alisdie een wei-

frank.

duizend en millioen zooveellangere ge-

,

'

U16r duizend frank ; tien d'tfïccad nig willekeurig,in het feit, dat ve r

DeduizendeWevers.L.ps Rasv,in l Distn,49;Onkr.s92:fEenfout,die

F!.d.d.6.y.,yy,j.72.

veel voorkom t, is het zelfstandig ge-

Ded'
aizendenwevers.

bruik van de telwoorden h.
onderd en

tallen kunnen voorkomen dan vöör
hondevd.))

RIJPMA,113 f
(ln :ltonderden z46Az-

aclten,tf,tzïzyxtf6x aprinkhavten enz. kan

't teiwoord zeljstandig opgevat worden

duizend in 't m eerv.onder den vorm
van howlerde,duizende.))

in debeteekenisvan ltonderdtalleu, dvïzey tallen,eni
nverband daarmeeschrijft

Dsw HERTOG,F.T.,148 :(Schrijf

men er gewoonlijk een Az achter. Ze

honderden,duizenden zijn in dit geval

metbijvoeglijkewoorden :'
veleAn,
esac/les,

meervoudige znwdn.))

ontelbars aprdx/c/jlyàya, vandaar de vor-

DEN HxaToo,N.t
S'.,111,125:<Uit
de neiging, om honderde, dz/ïzeade

men honderde (mcAzechea), dgdzendo
fapvénkhavtenj.

niet.:honderde of duizende zzle'
rùélc/dt'gz;

worden eehter ook synoniem gevoeld

pleat
gc/ù6n teschrijven,blijkthoedeze I
woorden toeh veelal a1s attributen gevoeld worden.>

Hondepdenofduizenden vanm enschen.

Verkeerd gebruik van hetvz.'
van
gall.des eeztfcïztet:,d6s plïW 6r.9d6 pereon'ne8.

llonde
' rden ofduizenden menschen.

D.V ..512.- ALI,.-As., 68.
In oudere taalwerd het vz. van in
zulk geval welgebmzikt.Aldus BlLossollx,De Ziekte tigr Geleerden,111, 195I 198 :t(.Ta,had ik duizenden rca tongen
I
fvan metaal). Ook heden kom t dat ge-

bruik nog voorin dichterli
jketaal.

Dum steren-Duurzaam heid.

l39
'

BELGICISM EN

TOELICHTING

Ik heb duizend en één soldaatgeteld.

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPM ERKINGEN

Verkeerd gebruik van den enkelIk heb duizend en één soldaten geVITS, 373.- W e1zegt m en D 6 du'
lvoudsvorm .
teld.
zend en éé'
?z N acht, doch dit gevestigd
gebruik, naar anaiogie van twee t's een

halvedag e.d.,blijfteen uitzondering.
Eez) rubriek van het weeltblad D e .JS.
dischePontheefttottitel:De1001I.P.
Verhalen.

Dum steren. Ik vluchte geern de

W vl.volkst.

stede bi##i bet dumsteven van den dag.

lk vlied gaarne de stad bij'
gchemer-

Zie ooltdeemnteren.

arond,of:ik gagraag destad uittegen

RODENBACH,Anond.
'tBegost alzoo te dumsteren.H .VsRm lqs'r,Voordraehten.

het vallen van den avond.
't Begon a,lt'e seltemeren ofdon,ker te
wovden.

Dunken.Erwasgeenandermiddel, Verwarring met 4en onv.verl.tljd Erwasgeen andermiddel,dochtmij, W y
csTslu, l3l.- V.DALS en Kozdachtmij,om aan depijnbank destwij- van hetww.denken.
om...
NlN geven reedszoowelmiiécchfop a1s
fels te ontsnappen.Coxsc., Valentijn,
vlï3'docl
d.
182.
Ons tlunkens.

Vaalt voorltom ende fout in de Znd.

Onz6s dunkens, of ook

schri
jft.
Duo.

tens,volgens onze meening.
Duo Ofd1l.et,o.

M .in de Znd.volkst.,evenals in het
Fr.

Duplicata.

onzea bf). . VERc.,146.

dunltens, onzes inziens, onzea erat.h-

Fr.woordvorm in de znd.spreekt.

D'
uplieaat,o.

(
l

I

Volgens Wdl..
1..N.v., 5, liever te
vervangen door eep,dubbeld.

Durven. Hij dievj,heeft niet g6-

Gewestelijke tijdvormen.

HiJ
'dltvlae of dorst, heeft,niet,ge-

duvnep,.

tnzc/(/of hetniet durven doen.

zedierjnietonderzijn oogen komen.
Bymj.,24.

Ze dn,
rjdeniet onderzijn oogen (
.
fc) DEx HssTog,N..
9.,111,l77 :(Bij
jl
tomen.
d'
trî,
ep,ishettaalgebruik weifelend.Hij

Indien zi
j haar verlaten dierven.
VERMAND.,6.

Di8t.,59. --AT.
L..AB.,199.- Boss.,
Handl.,211.- DE BAERS,137.

Germ.in de constructie,wenn .
sïcI Indienzijhaardurjdenverlaten.
I
1

ihrz'
tfverla88en wagten.

1
1

Hijisdurven weggaan.

In zulk

j
jtdurvenweggaan
geval heerscht weifeling $ Hi
,hee
.

durjthetdoen staatnaastHijt
fvz//het
te #064,wag alleen bewijst, dat durven
nu eens minder,dan meer zelfstandig
voeldwordt.

gex
)N.s.,111,177-178.
DSN Hyusrog,

tusschen het gebruik van het huip-

werkw.ziin bijeenwerkwoord alsweg-/

gaan ofkomenendatvanbethulp-)
In iederen moeilijken toestand durjt
gijopmijrekenen.

werkw.hebben bijdnrven.
Germ.dûrjen.

Duts.Een armedntn.

In elke moeilijke omstandlgheid
moogtgij(mag)
'e)opmerekenen.

van datkoatveelen datï,
sdnur.

1

232.- V.p.Brulxx en LAxcés,U'itde

!

Ergensdendurenti)'
dinbrengen. ! znd.volkst.
,voor:erkwistig,alte Ergen:ded'
uurteinbrengen.
Door den duur.

l

Duurtetoeslak.

Len.Taal,Iv,130.

V.DALS.

mild mee omgaan.
!
znd.volkst..; vaak hoort men deur
Op den duur.
''
zz dl- r.

Duurbaar.V.EruszN,5l.
Degewoneschrijftaalvorm in Z.-N.:' D'
ierbaqn.
Hetduurbarelsnd.Towv,69.
waar de Vlaming in zijn dialect dier
Ernest Staas, d'
anrbare vriend. 10., zegt voor d'
aur, maar in de schrijft.

90.

Dist.,127.

Znd.
volkst.,alsgemeenslachtig znw.f Een arme tobber,t
gfcàker, drommel, Dut8isook een Nnd.prov.tKvll
aERs,
een sukkelofeukkelaarfnterj.
v.DAI,
s).
Gall.coûter chcr,ofwelcontaminatie Dat1
*8d'
,
l
zvrofko8tv?ee!(
eld).
1#W4d.,l9.- D .B.,28.- RIJI'MA,
.g

Duur.Datkostd'
/
z'
ur:
Kostdatzoo dun,v!F!.Forl.,271.

1

Di8t.,142.- D.B.,58.--Kslpzfus.
-'-V.DALE.-- KoEN>cN.

lduur gebruikt,rneent hij evenzeerl
j

jzi
I
ingedn,
eawel
lg.ke
taavor
ld'
aurbaartemoetenbe-!
m echterin 't N.niet I

I:0brut
'
kelijk is.
;
:
InNeerlandia,Apr.1923,p.5l,werd '
k Dlxartebii8lag.
deaandachtgevestigd op (bijslaq,dien !
velen geheelten onrechte toealag noe-1
men )endaarbijezop gewezen,(hoe 1
hetRijkzoomooivoorgingmetd'
aurte-1
j
bijslag);germ.Teuerungôzuschlag. 1
i
j

V.DALE t
fBihslag,m.,bl
balagje,o.
(-s),bijkomend voordeel:miinebetrekking lererfm'
iidaizend gulden op,maar
iyt dcf werk hebik nof
?een ct
zrt
sïg
biisl
agies
t;doch ook op het w.toeslag:
*
f
rhi)kril
*gteen toeslagopz'
?
,
.
zo
straktement,
:enezekeresom daarboven ));

@
i

j
t
l
r
p
I

verder nog :(Duuvte-toenlag,n).(.en),
toeslag op het traktement wegens de
duurte derlevensmiddelen )
oît, jsechter nu welgeen reden
. om er
de voorkeuraan tegeven boven karakt

1

fende het gebr. van bijslag, t
fzfvrj6-

stieker N ederlandsch. ScHa.,1T,
eenri:
7, ejteert vele voorbeelden betre6
f1
-

j

biialag,enz.

Duurtijd. Tiidens d6n duvro'
d

dertentoonstelling.

Overbodigpleonasme :(Hierheeft

Tiideu ofg6du,
r6nded6tentoonstel-

lvt
zAz#.,40. Scl.
Ilt.,1,79.

men driemaal tijd tijdena,tfzz'
d
zz en ling,zoolang de tentoonstelling dnuvt. In#6g6!6s'
vjdxzfllaïlfïc6rïw.
gnancvrsaa.
tiid,t
fzfvz beteekent ook tiid );gall.
.
qeïtteropleid%ng'
pooraktenzl
t
zn bekwaampendan,tla f
y'
à
frde de l'ozpo,
sïfiop
z. Een
heid totF?6f geve'
n van mdb.onderwiia,
w.alsduurtijdbestaatoverigens niet.
vastgesteld bi
jministerîeelebeschikking
van 14 Mei1915 ('s-Gravenhage),lezen
wij:(tijden,
atfcs geheelen t
otkzz deropleiding')).

Duurzaam heid .W aarborgen'
van, (Ditw.isop deaangehaaldeplaats Waarborgenfgcndeugdeliikl
teid,det
zgduurzaamlteid. V. L()vsIa
INo, Sophie, ongetwijfeld gebruikt om het begrip, deliike of betrouwbare,t
lcdfe waarbor200.

datin 'tFr.aoliditéheet,uitte drukken. gen.
In het voorkomend geval echter ten
onreehte, want d'
uurzaamheid is wel
nolidité,m aar zooalshet w.overigens
uitdruk-t, alleen met betrekk-ing tot

dentijd.)

l

D.V.,4P.- V.G.,1,132.

l40

D uvel-Dynam iet.

ssr-ozclsusx

'

TosslcsTlxo

1 AuosxssxxsosssAxoscs '

opMssvxgxx

1

Duvelsva,sschenm etzeep endurel. l znd.volkst.(oieste.o.,Antw.xem- wassehenmetzeepennoda.
.

Pen).

Duvelkeln). Een zoogenaamd

Alg.indeZnd.volkst.,vooreensoort

f
(durelken Leve-leer,2-3.

vankacheltje.Fr.petitdiable,diablotin,
D.Teujelclten.
Duvelkeskerm is of d'
uivelslcer- Znd.volkst.(Antw.):wordt'gezegd
mis.'tIsd'
anelkeskermis.
wanneer het regent terwijl de zon
schijst.
Duvelshaar ofduirelsltaar.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.),
voor :lohethaarkleed van jongevo-

Eenkleing6gt
afca kacheltie.
'tIsl
:ermisï?zdehel.

V.DALS.- ScssTTx,32.

10Don8,'
lzedle e;
20eerstedony,melkbaat'
d,'
plc.
:hlced.

V.DALS.

gels;20deeersto baard en knevelharen

van eenjongeling(Fr.d'
avet).
Dialeetischevorm voorhetverl.dlw.

Duwen 9 douw en . Gij llebt gedouwen.

(d):x,verl.dlw.van ?to'
à4(J)ezz.

llzt'wt.

Vaalt als opschrift aan deuren in
Z.-N . de im peratief is een navolging
van Fr.pou88ez en de meervoudsvorm
is daarenboven verkeerd,daar niet bedoeld wordt datm eer dan één persoon

tegelijkertijd moet duwen.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Dw aas.W atzijn de kinderen weer
dwaaa!

Boss..Handl..213.

Duwen.

MTat zijn de kinderen weer wild,of
woest

Een dwazewind.
Dwaas weer.

hebt geduwd tof, volkst., g6-

van douwen,naar analogie van gehou-

Vgl. Fr. tzA4 vent jou = wind die
draait.
t

Alg.Ndl.dwaas= onverstandig,gek,
zot.

Een dolle, oz
pp
rr
ll/: of onpestadige
wind.
W inderig,opaqfvïznïg,8tormig of '
wild
W eer.

Dwaliné. Gesehiedklnndige dwa-

Verkeerd gebruik, vermits deze

lingen.

Dwalingentegend6gcpchiez/enïd.

uitdr.zoubeteekenen :dwalingendiein
de geschiedenis bekend zijn,geboekt

Colœé,169.- Lolxn.,25/40.
Zieook !6ilen font.

staan,hetgeen toeh niet,bedoeld wordt.

Dwanébeveldraker-BRsrz.,Dict.,

Znd.vert.van Fr.porteurdecon-

206.

Dwanékam izool, of dwané-, Alg.in Z.-N.,naarFr.cami8olede

kapot-le.
lyorcc.
Dw ars.Wezullenet'eensdwar8door 1
j NaardeZnd.volkst.(O.-V1.;inBrab.

gaan.

p6?zz'
,
zwcrderderofbij48bel
aatiugen.

Zieookdrager.

trainte8.

Dwangbui8ofdwangiak,o.

len ereenskortemetten of
55,
e zul

V DAz,S.
.

I
lenAntw.ermet'
.
th
tzz
lî6'
voetevtdoorgaanj; kovtewetten mee'pcl'cm.
!vgl.Fr.mettre le8 pï6ttsdan,s le plat.

Dw arsdoor. Moeder Nora is zoo

NaardeO.-enMTv1.volkstaal,voor:

Aloeder Nora isflink ojferm getee-

sbrafgeteekend ,zoo een beerlijke en 1geheelenal,eeht,
voledig,indengrond. kend,alseenheerlijke,door64doovof
dwar8doorware Vlaamschemoeder.Ons

op end'
op (ook :oy 'x toy)Vlaamsche

t'aderland,5.9-1926,blz. 6,kol.,4.

m oeder.

Dw arsen. Ja,ja,het konijn was
1osen dwar8tevrijDoorzi
jn eigendom,

NaardeZnd.volkst.(O.en W.-Vl.).

Ja,ja,het konijn uas uitgebrolten
en liep vrijdoorDoor'stuin.

Zie ook dweereehen.

den hof.Jos.Joos,221.

Dw azerik.
Dw eepen.Dswrlawxs,172.
Dw eeper.DRAVLANS,117.
Dw eeperll
*.Avcros,308.

Znd.volkst.
Du,
aaahoojd,t/wf
zc,
:;wildzang.
Alg.voorkomendeschrijfw.,in strijd Dlrepen.
kmetdegebruikelijkespelling;vroeger, D'
uï
eper.
b. in M eiiers J'
Joc/l.(l745);qDwee- Dweperij.
pen,zöt zijn.Dweepery,zöttigheit).
Dw eers. 'k Smijteenkasseidweere l Znd. volkst.; in Mnl.. was het 'k Smi*j
(%e.zooi'.
p) een straat@'t *
' wer
.
doorzijnporseleinenwinkel.V.Lool,29. dwars,dwere ofdweers;i
kleilers Jl
z
-dcâ,
. steen d'
ubars 4oor zijn porseleinwinkel.
(1745):b
lDweer.
gch,dwars).

Dweersch.

k

.

lW S
pelling,voorkomende l'
.
)ilO.-en
vl.particlzlaristen.

Dw eerschen. Een straat dweer- 1
j Naar de volkst.(O.-en Mr.-Vl.),in
l
'
gchep.
Igebruiltbi
k
jparticularistiseheschrijvers;
Daarvliegteenhertvoorbij,deweiden 4M eiiers Wsch'
. (l745) (Dweeraehep,

doorendweerechtdekronkelendebeek.)dwarsovergaazl).
ROD>:NBACH,1'
P66!#e.

Du/.,9.- Onkr..5l.

Dwara.
Eel
astraatoversteketz.

zieook dwaraen.

...en loopt of trekjéz
t
cqra door de

kronl
telendebeek.

'

Dvveersdoor. oan blies hij (de Naar de Znd.volkst.,clocl) tez)011- Dan blies hil een i
js'
kouden ltleht
'wind)'n ijskouden luehtstroom dweera- rectllte aalleengescllreven.
stroom dwaradt
lorBert'skleederen.
door Bert's kleederen.V .BIJGOSNHAUT,
125.

achtermuur,aan een dweershout,hingen

Naar de Znd.volkst.; t. a.p.is er
Dicht tegen 4en achterm uur, aan
spraak van een marionettenspel.
een d'
war8hout,hingen de verschillende

de versehillige persoonaadjes, pakkens

Personages,zoo voor 'tgrijpen,oj in

Dweershout. Dieht tegen den
#ereed.VSSMAND., 33.

Dwin:eland.

't bereik der hand.
Vroegere taalkundigen, b. v. SVEI- Dwingeland.
Lwxo,en zoo ook nog Corpi',127,leidden dit w.af van (tdwingelen,, thans
dwingen )). Deze oudere opvatting is
echter onhoudbaar gebleken.

Dwingeland(= landbedwinger)iseen
eigenaardige sam enstelling in den aard
van brekeapel (.= spelbreker), slokop

(= opslokker),stokebrand (= brandsO.
ker.onruststoker), enz.Cfr.AU..-AB.,
268 ; DEw H >'
iRrrog, N . T.. II, l49 en
168.

Dm am iet.

1'
b
1.in de Zn(l.volkst.,tegenoverFr.

dynamite,

D #namiet, o.

l4l

E -Eed.
BELGICISM EN

l

TOELICH TING

ALGEM EEN NEDERLAN DSCH

OPM ER KINGEN

E.
'

E.DathuisiseZaterdagafgebrand.' IndeZnd.volkst.ise/
.uitspr.a)ge-1 Dathuisis('
vevledettjZaterdagafge- Boss.,Hattdl.,245.--PLUIM,N.S.,
bruikelijk vöör namen van dagen,Ibrand.

1,l73:(Inuitdrukkitl
genals:ikkom

Ezondagheeftdemeulder,voorzijn waarmedehettijdsbepalingen vormt.I Zondagvond demolenaarze966r e6ïtz
vccpz
dcf
/,iseen,((Jf's)geenlid-

deur,zevinden liggen.V.Bssss,1,l63 Vöörtweenamen,beginnendemeteen lzijn deurliggen.
woord,maarhettoonloozein,datin de
/op de kerpzl
/el.
d,hoortmen en :cgzDiinsdag,e'
n,Donmiddeleeuwen ook op beteekende.)
Hijkomtei
l.
fcf
zAàdcg.
derdag.
Hijltomt(aanstaaltden,,Afct
z?
zt
o gof DSN HERTOG,N.S.,TI1,80 ::
(Geen
Naast e M aandag, e'
zz Donderdag Alaandag aanstaande.

lidwoord is te zien in de spreektaaluit-

hoortmen bijons ook :te M aandag,

drukltingen : Hij komt. 'Az Zondag,

ten oowt4tlrtft'
fg.

'/
?',M aandag voor a..s.Zondag,enz.Dit
'p, vooren isde toonlooze vorm van het
voorz. 1*n,, die in l-etm nl.alszelfptandig

1

1
I
1

!
1

I
I

!
i

,

I
l

Eau deGoulard.

Ea
ud
eJ
v
eil
le).
Eau
de
mae
'l
st
se.
Ebenistte).
Ebenisterij.

bepaalden (lag gebruiktwerd :41
:/son-

j

vtendage,en wittep,dovtdersdage.spoedig

j
1

men 001
4 :eeyt'
?
Tt
le'
/z.
$t
'
/cX,
c,664 goeden
nlrijdach.zelfs werd llet zeer onlogisch

1
j

nïet een ti!i
p
enden e
nitief ver'dbe
zkal
L-Je

werd llet almet een, verward en scl
zreef

bonden :en tsaterdaechs. )(Zieook .DEN

l
j

!
Eau borique
fe.

Ivoorzetselvoordeaanwil
.zina van een

l

1Hssvoc,Ar.T.,1,86.)

I
Fr. benamingen, alg. in de Znd.( Boovwater.
'

spreekt.;watdevoorlaatstebetreft,1 (7oulard-water.

De benaming eau de(,
'
o!og??
,
6werd uit

ihetFr.înhetalg.N(l1.overgenomen
l

;
isned.
audeiavelleookwelinN.-N.be-i B
e
k
ter
o.fl'lekkenwater.
t
kdoemt
k'z?v
ozrsi
ït?s
a
lstellingen,als
Ike
X
jll
ee
li
sw
sea
wa
ter
-e
i
en
au-coo
lo
ol
,
6o
-.
#
rl
k
l'
.mel
l
'
Rrtzzàd.,47:(Maarwatisebeni8terl.
'
)
'? Kastenmaker,kabinetl
verker,ebeni8t.1 Menbelnbakersis(1ealg.naam voor
DatisFr.voorébénhtevie.gelijk ebe-

Ka8tenmakerii. kabinetwerkerii, j
ikastettmakers ()f ebenisten,(= verkaar-

m akersgenoem d teworden...En waar-

ScnR., 1T, 132, alwaar men nog leest :

om zich ebeni8tnoemen?Ik geloofdat
de meeste zeer weinig ebbenhoutverwerken.)

t
(het meubelmakersbedrijf,waaronder
behooren :...bet kastenmakersbedri
jf,
... het witwerkersbedri
jf ) (Ne(l. Kon.

1
nistedenaam isvan hen,diehetbene- k'
tbnœt8ehril'
nwevkerij,ebenisterie;ka,
sten-ldigersvan f
ijn en vofl
raxvan opgelegtl
den hun waardigheid achten meubel- 1 makersbedriij.
)meubelwerk),witwerkers,enz.Aldusbij

scl.
lR.,1,8l.daarentegen :((nergens

Be8l.van 25-7-1901,VIT,.
39).

beteekent ebenist eigenlijk hetzelfde

Echel.Ecltelen zetten.

als meubelmaker )).
l Ditw.wordtin Z.N .uitgesproken

Bloedzuiger.Bloe(fzvïgez,s zetten (o/

De konijntjes vielen aan 't zuigen, elchq-cltel;hetisbijonsn.en alg..ge- aanzetten).
zuigen lijk echelen.Jos.Joos,118.
bruikelijk ;in '
t mv.hoortmen meer
echç
tlen dan echel8.Reeds in het Mnl.

lechelofegel;vgl.ookD.Egel.
i
1i

Echo.

!
V.GELDERENenK'
f
toes.BijV.DAI,
E
' komt het w

1
. ni
et voor in de 5de uitg.,
i a1sZnd. echterwelin de 6de tzitg.
I

l oegoede uitspr.isin z..x.nietalg. Echo (leesefcltb'choot.
.
i
,
tbekend.
l

Koxxsw :(E'ehel(bloedzuiger),m.

- s.(6= ee).) Dezenaam,ofschoon
weinig gebruikelijk in N.-N.,is alsalg.
INdl.opgegeven bij Kvlryuss,GALIZ
AS,

,

1
i scawsrk, 66.--B('
ss.- vitapr-, 53
gengg. woswsx.
;
,

Echt.Diemaniseenecltteaap,een ' Afgel
teurd bij Vlvs, 370, en b%. Diemaniseenrech,
teaap,eenrecldel
V.DALE,op hetw.seccAt
ht
:(inoptima
1form a :een echte iqt,t
tlz
m ,groerer ))!

echte ezel.

LoMB.,20/33.
:
t

ezel.
i

.
l
.
ten op het w.reeh,
t:(Aïj1.
9 een zccà/:

1
t
I

'
(

.domoov,.
i
!
zl
resrus,ophetw.vecht:(datï.
:zijAà
4 K'
1
evt
a
d

l
l

1
t

l gxyosas,op l
aetw.echt:(Een.
-c
lHollander :vn Hollandaispursang,

1

,

echte).en (hijï.
seen ---6gel
c).

t(
I grap)- bon teint. E 6:,--c Bretagner :
!Un Breton bretonnant.Eett .e Parij.
1
1zenaar :'t7IA Parisien pakîsiennant,- de
!
-6Duitscher :Un
l Paris,- et dem i.E en -j

1Allemand de Berlin, - d'Allemagne.
l
$Een .- t?Romein :'UIARtpmain deRome )';
ien op het w . recht :(
(Een e gf?/; :1.111

I

E cossais.

l

I
J Fr.benaming,alg.in Z.-N.,voor :

j
,
I

vraifou.zi) ï, cc',z--t,vrouw /?,
ït-z.o? :
lElleesticibie''fem zne. ))

!
l
hotsl'
ht of
i Men zegt verder :een sc

stof met kleurige strepen of mziten,
echotscblktk01/t'clamesmalltel.
zooalsergebezigd wordtin denationale
kleederdrachtvan Schotland.
1
(
An, of y
1 Kflblxsx.
E czcpzn,
c of ekzelma, ook cczyf!
Eczem a.
! Znd.uitspr.ek'zeemaa,naarllet Fr.
1
I
ekgoom .
;
!
Edel.Ik ben edel.CoNsc.,Z.11.FI. Gall.êt'
renoble.
Tk ben '
va?%adel.
1 I
.
)t1F1o
('tT, 67.-.- I
h'
('ktt
af
//'
/me'
ttach'z
=z
Alléen wilde de edele man de kosten
i
H ier is spraalt van een baron,dus is
Alléén wilde de edelmap...
:tetlpersotàn m etf'tlele ),
'f'voelefls.

deronderneming niet dragen.TslxIz.- eveneensbedoeld !een man van adel.
STIJNS,II,185.

Een edele Spanl'aard.

Eed.Een lcleed,een hoed van den

Znd.volkst.

Y c'x eed.

,
Eenmanvandenoudeneed.
Iem.'
voorzï/nevzeed roepen.

l E(l(?
le1
',.
''t'i
lel1i
etlet).liefleltvaxlaflel.

Een ad6llijk6 Spanjaard, ()f : een 1

S aansch edelm an.

p

Eenkleedvan,deoudeznode,eenoud-

pzodïyc/t:ofonderwetaeh,ehqed.

i

1
1

nd.volkst.,voor:eengoedofbraaf vanEednenma
nv
an8tdiieln.oupenstemp6l,of
N:j s'I
a
t.
lerr
t
'
-r,n.l19.1/18:)l.
maz
n.
oud
en
Znd.volkst., voor : van hem ver-

Ie
la
ed
ngz
ea
n1
,d
zw
at
er
h
ei
n
jtenaanzienvanietseenj
.

Iem.op e64 eed dct
/6?z.

l42

Eedéerecht-Een.
BELGICISM EN

TOELICH TING

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

l

OPMERKINGEN

l

1 xavolgingvanD Scbwnrgerichtin

Eedéerecht.

zl6ch,
fbank nan gvzworczzczt,hojrtz?z

.

deZdn.schrijft.
a,
.
%si8e%.
Eem er :om hun hoofd in een eemer Schieralg.in de Znd.volkst.,ook in
Emmer.
water te steken.VERMAND.,208.

l

N .-BI'.en in de Zaanstreelt;Mnl.emer.

Deregenstortalsmeteemevauitden

Het regentofhetmetemmer8uitl

hem el.Borus,16.

Een.Gezijt'x6?1otter.Toxv,194.

den hemelgegoten wordt.

NaardeZnd.volkst.die,zonderon-

'k Heb dusvoor twintig gulden 'zè6lz derscheid van naamval,'oztl?zgebruikt

pachter!V.BElRs,1,260 (DeBe8tede- vöör een mannel. enkelvoudig znw.
ling).
beginnende met een klinker, een h,
Die hadde gaarne 'scAz knecht. F!. b, d of t, of voorafgegaan door een
F6rf.,24.

Gezijteen otter.

DvvsER, Studie, 230.

HAsssraswcll,T,l77 :(
:ln de gewone
,
Ischrijftaallaat men in de sterke verbuiging bij de bezitt.vnw.en bij e:s

Diehad graag een,kneeht.

bnw . met zullte beginletter, en 'zte

Hijliefoogde 'sezzkeer.SlMoxs,l9.

en geen de uitgangen e en en doorgaans

wanneerhetm.enkv.znw.oflletbnw.

dat voorafgaatmeteen anderen m edeklinker begint.

E6n6groote eiken dreef.Slf
u ss,9.
IndeZnd.schrijft.ltomendevormen
Hijzag dusnaar eenen kastelein om. een,
een eenen nog dikwijlsvoor.

1D.,l1.

ALI..-AB.,

'k H eb dus voor20 gld.6enpachter! 157.

Boss..Uitspr., 15 ((Hetwoord 6en

Hi
jpinkoogde eeni.

weg.Ik heb pzï/a '
voet,'
mï/a hand be-

Een,grooteeikendreef.
Hijzag dlzsnaareen kastelein uit.

VoRltlxx,1, l38 :f(Het onbepaalde
en ontkennende lidwoord wordt in ge-

zeerd. Ze hadden een grooten wïtsc/z gevangen,.))
sproken taal evenm in verbogen als het

en devormen eeneen eenen dienogwel
eens als overblijfselsuit een vroegere
taalperiode in schrijftaal voorkomen,
worden 's uitgesproken,behalve wan- ,

bepaalde...De vrouwelijkevormen eene
ez1eette'
r en de mannel.vormen een8,
eetten komen ldog welvoor in poëzie;
eenetaAzt
:-- '
A?,
p)en eenevtta/
à
z6?
z '?
z6s)

neererde nadruk op gelegd wordten l

ook in het Zuiden van ons land en

l

wanneer een telwoord is ').

Men vraagt een bekwamen onder- Vaak komtaldusin hetZnd.nahet
wijzer.
lidw.een hetbnw.voor in den verbogen vorm,waarhetalg.Ndl.bijvoorkeur den onverbogen vorm gebruikt.
.In hetgegeven gevalisverderhetgebruik van het,onbep.vnw.men,om er
een bepaald bestullrslichaam mede te
bedoelen, een verlkeerdenavolgingvan
hetFr.:gRl1.on demande'
t
z?zz
'wgtitute'
ar

vlaanderen.
Gevraagd een beknt
aam onderwijzer.

Hetadjeetief,dienende om een persoon te kenmerken izi zijn beroep,betrekking, waardigheid of lzandeling,
1blijft,in de sehri
t
jftaal zneestal onverbogen vö6reen manneli
jken enkelvoudigen persoonsnaana,wanneer dat adj.
wordt voorafgegaan door het lidw.een,
I
tenninggeektofeenanderonbep.
jzijn orltl
lbijvoeglijk woortl als ieder, elk,eenig,

capable.

m enig,zekev,en ook wanneergeen enkel

bijvoeglijk woord voorafgaat (zie ook
BIJLAGEN,T,5).
De stem is een zeev aangename.

Navolging van de overigens ook in
De stem is zeer ccsgd- -,of :het
Neerlandia,Feb. 1912,p.42.- 1P:!.
het D. afgekeurde constructie die iseen zeer aangenam e stem .
# .N .F.,l3.

De logische gevolgtrekking'zou een Stimmei8teinet
v6hrap,
genehme.
1 De logische gevolgtrekking zou HASSSLBACH,1I,3:(Constructiesals:
geheelanderegeweestzi.ln.
Toch hoortmen b.v.ook in deZnd. geheelckzder,
:geweestzijn.
Zijn zending '
àpcg een vreedzame. Dï6
volkst.,buitenD.invloed om :dieappel
hulde wa8 tl
e/z oprechte.zijn on-Neder'

is 86s dikke,maar betï,
: geein goede.

landsch.))

En zoovindenwij bijW .ZoETnou'
r,
Taalonderwii8hervorming, 1, 157

DEN HERTOG,N.S.,IIT,90 :(In
strijd met de tot regel geworden ge-

((Onze spelling iseen lastige!')

woonte, om in het gezegde een onver-

Vorder,bij TEN BRIJGGENCATE,in
de Voorredevan z'
.
jn Eng.'
i
'
#-#:.,11
(Hetspreelttvanzelf,datdewijzevan

bogen adjectief te gebruiken,zijn constructies *ls de volgende Dc gelegenheid wasces g'
tfAz8tige. M en kan de

geheelandevemoestzijn dandievan het

g6'
pep,de noemen,
.Noodig zijn deze

bewerking van het tweede deel eene

ondernemin,g Atltlf bepaald een :t,ivzsf-

eerste.))

navolgingen van ook in l'et Hd. veroordeelde zinswendingen niet, en fraai

zijnzeevenmin.Tshet,tedoen om alleen

de eigensehap te verm elden, dan is de
vorm : De gelegenheid 'ulas g u z?,s tig
beschikbaar. en is het er om te doen,

door hetadjeetiefeene tegenstelling te
wekken, dan kan dit geschieden door
den vorm
'klrct
s eene g.?,ôn,.:fig e

J

gelegenheid. De natuurlijkheid dezer
vormen blijkt hieruit,dat.ze nooit bespottelijk klinken, terwijl belacllelijke

1

navolgingenvaneerstgemeldeconstrue-

1

tiebijmassaysvoordehand liggen :De

man waa een (sï/r/c(?, De appel was een
z'trt?,enz.))--DSN Hlsqaog,N .1'.,1,l3,
en F. T., 147.-- Vgl. ook K()Ex.EN,

(
Ik ben Vlaming.

peweglatingvanhetonbep.lidw.in

deze en dergelijke uitdrul
tkingen is
vaak eengall.,ieduï,
oFlamnnd.
Het gaat echter niet aan,de uitdr. i

onvoorwaardelijk af te keuren,zooals
gedaan wordt bijCoppé,171;Boss.,
Brtf:.,93;Loxs.,60/95,en SswoEx,10.
Men make n1.onderscheid tusschen
Vlamingzïjwten eep,Fltzpzfxg ziin.
Gzzslulas's wo.orden '
vee,
a vlamina
di
t' l

N.S.,63.
Ik ben een F/lplïlg.

1
ZL
ieVI
oMokNge
n
.
, P
.e
i
%.
,T,17l-172 :(fMranneer
,

...hetznw.zoowelmetalszonder'tlidw.
van onbep.ltan voorkomen,dan vestigt het znw .zonder lidw.meer de aan-

dacht op de innerlijke eigensehappen,
en geefthetlidw.meereen uitwendige
overeenkomst aan hij ï,
s dichter,beteekent:hijbezit een grooten dichter.
lijken aanleg ;hii ï.
s e6zà dichter wi1
zeggen :hijwordt tot de dichters ge-

en God Fîtzpwzzg sch%ep beteekenen
b.v.zooveel als : Gi)die een Vlaming

rangschikt, al is er m issehien weinig
j talent te bespeuren. Nog lette men op
'

ziit,'
tt
l6O, Vlaming,d.i.gi
jd1e tothet
Vlaamsehe volk behoort,handel zooalsheteen Vlaming betaamt.
Op te merken is,dat'een persoonsnaam alsnaamw.deelvan hetgezegde,
alsbep.van gesteldheid en a1sbijstellingzeerdikwijlshetlidwoord mist,nl.

''t,verschiltusschen:ik behandelhem ale
1)riep.d (d.w.z.hijis een vriend van
mij)en ik beltandelhem als ee01 vriend
(= zooals men een vriend behandelt).
Cl
tri.
ntlu stierj tzl.
g eeoz moordenaar
(overeenkomstin uitwendigheden ;dus
I
niet werkelijk a1s moordenaar),en De
l

Een-Eenliné.

l43
*

sscozczsu sx

l
1

vosslcuvlxo

Ascsxssxxsssssaxoscu

opxssxlxosx

.

7
.

-q)-T

.)
-

man bego'
n met te t
qfelc'
zz en stierj cl,
s
'
m oordc?zaa r (d. hijwerd werkeli
jk een moordenaar). Hij heerscht als

in gevallen, waarin het substantief de
beteekenis van een lloedanigheidsw.

kri
jgt.Toch beperkt zich deze weglatingtot degevallen,waarin dezezinsdeelen een algemeene qualiseatie uit-

koningenh'
iiheer8chtal8 6e'n,koning.))

drukken. Isheteen biizondere quali:catie, dan verscllijnt het lidw.wel
(DEN HlsTog,N.T.,1,86).

beelden aan ;
Een Limburger,een Fries is slechts

'
W ijtroffen nu nog de volgende voorNederlander,voorzoover hij Hollander
is ). A.5.vaN Vy:sssM (Utrecht), in
Neerla'
ndia,Oct.,191.
3,p.246.

fNietnoodzak-elijk islaetdateen on(
derwijzer van moedertaal Hollander
zij).J.H.vfx oEx Boscxl,leeraar in
het Ndl.te Gouda,in De N '
J:Z-J: Taal-

gïde,III(1909).
Zie ook op het w.D'
aitncher.

L'
ettertdaghad zehem beloofd...
Gall.'
t
zgzjonr.kzlzaprè8-midi,lzlzdiEenettnamiddag vond l
aij...ArcmoR, mannhelpr/s-pzït
/ï,'
ttn vcfï?
z.
l5.
fe?z Zondagnam iddag was er veel

Dfe
sf.,78. D.V..431.

Op zekeren Zondagnam iddag...

volkbijeen.10.,27.

Eeètettmorgen zaten de twee makkers
aan den oever van de Schelde.10., 59.

Leopold Een,
.Leopold T'
t
ree,enz.

Op (e6>)zckeren dag...
Op zekeren namiddag...
Op zekeren m orgen...

Ten onrechte afgekeurd bij Coprk,

Leopold deEerste,Leopold deTwee-

l70 ;Boss.,W db.'84 en 90,en SJM l., de,enz.

254;VlTs,373,en LoMB.,35/54.

V.DAIZE,op hetw.een, (
f(ranggetal)
koning W illem .
f,de eerste ));op hetw .
l'ulee :(t't'heeft de waardevan een rang-

getalin :Hoojdstukdttl
c:;Willem Twee;
twee zlpz'ï!)).
RIJPMA,112 : qSoms heefteen hoofdtelwoord 't karaltter van een rangtel-

woord,b.
tweede).)

IFïllgzn,11 (=,twee of dc

GALLAS,op hetw .eel'è:((N apoleon-- :
N apoléon premier.
GALI-AS,op het w.see :((.En cinq
En op ë6'n,,twee,drie zat de kerel op
Znd.volkst.;V .Et,szx, 190 tthet
En een,twee,driezatde kerelop den
In een omm ezien, een,twee,drie ));
den boom.F?.I7t
vf.,294.
zalop ceAl,twee,dl-ïjgedaan zijn ).
boom.
en op het w.temps ((f?z de'az et
J'zzéen,twee,#'r?'
.c had biWieen warm
Een,/?:,4143,drie,of:ï?zéén,,twee,
trois ozmtzz'cpàt?n,
/,s ln een vloek en een
vuurtjeaangelegd.1d.,322.
zucht.))
Op één,twee,dzï/worden de glazen
PRlcx,Fr., op llet w.sec:((6n,c'
Jn,:
t'
erzi
jgeschoven.BoLs,l2.

('
s),in één,twee,drie).

En zie!op '
Ktczzéén-twee-drii scharde

Charlot alles van tafel.Pall.,121.

Aline'sgeit...werd(z-g6'
?z,a-twee,a-drii,

opgepakt.DSACLANS,66.

DALE,op llet w.attder:lo ((deeene
DeeeneojdetzAzdcreongelukkige.Boss, In deze uitdruk-kingen wordt het De ecntc)oj c'
ndgr:ongelukkige.
ojandere gc,
?
.
t'
à
?
7(@?;
cj,dezeofgene: bij
109.
bep.lidw.gewoonli
jk lzerhaald in het
bijden 6c1zoj den c,
zztïerox onzer Znd.
'
...bijden etl
?z0/anderettonzerjonge de66,n,:ojanderegelegenlteid zalhïjzieh
jonge novellisten. A. VERMEYLEN, in
novellisten.
op u wreken,bijeene zieh voordoende
gelegenheid );20(de een ojcAzt
pr,iehet maandschr. Vlaanderen, I (Aug.
m and ));30 ((hetcc'
?z6a ander,verschilH eden breng ik het een c'
lz attder lende zaken diemen nietnaderaanduidt:
onder uw oogen.
ikzal'
?
,
theteen,en t
z?/f
/é!
roverz'
Jj'
?z'
vroegev
!61)#Aà meedeeleyt; eell,64 G'
ttde'
r, vroeger genoem de dïngen oom ï,
s hier ge-

1903),380.

Heden breng ik ltet een tr?z het ander
onder uwe oogen.Bolzs,2.

ttp
'
céw/, we hebben, rijtoertjes gemaakt,
pzuytgzfzzè.q bezocht enz.; ik zal 'àz een en
co?z#c'
rwelv'Jft,otlrfgcz.meedeelen ; zing

66??.:hett?tr?z0/c'
/zt/vr,iets)).

Toch vindt men bijKIJIIaE.
RS,op het
w.ander:2
:dec6zy0/de--elaaeraarzal
het/?6!971 rerteld ltebben )).

Ook bij GALLNS,op llet w.ander
(Deeeneojde- 6lastcraar:Un calomniateur quelconque.))
H et volk stroom de op den oever;de
ook bijzelfstandig gebruik worden Het volk stroomde op den oever; Bijzelfstandig gebruik bezigthetalg.
eexc riep, de andere keek angstig toe. in hetznd.meestalde verbogen vor- de6e?zriep,defzzzorkeek angstigtoe.
Ndl.in zull
tgevalgewoonlijk de onverV.THTSLEN,7.
menvan c:v,enandzrgebezigd.
bogen vormen,b. :Jan en Pietzijn
broers ; de c6z? is ??zef.selctzr, dtn an,dpv

fïpzpztvmfz?? tHAssy
cl-sAclt, 1,94); van
deze broersis de e6?,zoo lui,als de cwtp.
r

nlijtig is (V.l741,
S,op het w. anderj;
doch ook soms de verbogen vorm en

deéén,
(e)lrilWf,decztdczsdat(V.Dzss,
op hetw.ccn,).
Dat kom tten :6w,6x uit.

Znd.volkst.(Brab..Antw-l.

Dat komt orevee.
n uit,op hetzelfde

V.DAIZE.

neer,of:datis neteender.

Eendelijk. 't Leek llem een ees- In de Znd.volkst.(W .-en O.-Vl., 'tLeek hem een geweldig langeladdelijkelange leer metzwaarruwe spor- Antw.) beteekent het.w. eig. ver- der(o/1eer)...
ten.CI.AEs,Sich.ivor., 128.
schrikkelijk, akelig, naar; K1Iz.
Een-en-twintl:.
Eeniézins.

((Eenliek. Terribilis
Overbodig gebr. v/b lqoppelteeken.
Veel voorkom ende taalfovzt dit

E6n ca twintig.
Eettigszins.

bi
jw.bestaatuiteen znw.in den gen.
en een bijvoeglijk woord dat met het

D4,/..23. Onkv..63.
Dzàf.,50. Onkr.,92.
Vgl. ook a'
ndevsziwg en geeluzitu.
.

ZnW.in naamva?l moet Overeenkomen.

Eenliné,ofwelelbkeling?

Beide woorden zi
jn gebruikelijk,
doch verschillen in beteekenis.

Een eettling is een origineel,eigenaardig wezen,zooals m en geen tweede
vindt; een enkeling is een individu,
ieder op zichzelf staand wezen.

HxssELBwcH,1I,70.
11

Eenm aal-Eenzelf.
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Naar Fr.'
ane/oï,
snbestpa8covfb
z-6.

l

Eenmaalisgeenmaal.

woonte.AvcTolt,103.

OPMERKINGEN
Nog op temerlten,V.DALE,op het

w.een,:qéép,keeri8geen keer)),en op het

Eenpersoonlijke werkwoorden.

NaarFr.verbestznz
ïp6ryosnele.

Copek, 35.

lw.gewoonte ceenmaalgedaan i8nog
geen gewoonte )).
Kosxsw,N.,
S.,l02:(Letmen op

Onpersoonliikewerkwotlrden.

den aard van het onderwerp,zoo ver-

1p
dev
es
lo
ton
me
liik
ned
en
eo
bnep
ge
rv
ip
so
so
wnelr
ik
ikweoo
(orf
de
ln
ievi
enr
Eens.lk benb'
etdaa.
rovermet11eens.

Ten onrechte afgekeurd bij Vlac.,
148,en ook bijV.G.,1,139,alseen
gall.,ieeuïed'accordc'
pecvoun!:-d68,
su.
9.
ScHR., 1. 347, betoogde dat men
zegt :lketdaaromtrent66..
:ziin = het
eens zijn omtrentdat onderwerp,d.i.

éénpersoonlijke nl.3epersoon).)
V.DALS,op het w.eena :(het68ziin ofwordevtoverïefd,daaroverin gevoelen of meening overeenstemmen;
ook :wiikoytden hetover hem niet6ewovden,dachten nietgelijk,hoe hem te
beoordeelen, wat voor hem het lleste

Datben ik metu eens.

in één opzieht, in verschillende op-

was )).

zichten ofin alle opzichten ;en ook
hetdaarover eenscï/'
?
z = het eenszijn

Verdertroffenwijaan bijV.DALE,op
hetw.pun,
t:(in dïtlpunten ben ik #ef

zichten.Nog beweeshij de gangbaarheid van dezegswijzeh'
et6c- 0/oneene
ziin metïefs,b.v.:def.
f4?f
)g6Raad '
tt
lc,
s
hetmetdez6 cïpzzewëkeeens (N.R.Ct.,

derdeelen ), en bij Btxxlx'g, Uit het
Z:'.
!
6n,264 : allen '
t
rtzrcs h6t à4'
,
tr'
ls
ee- ,dcf...'
)

over dat onderwerp, d. i. in alle op-

met den porïgc?zspreker eexa,in die on-

25-1-1912).

E6p,
8 op 66p,movgen gingen wij wan-

Angl.oncevpoz?
,a morning.

.

delen.

E6n8op6c4dag.

Op zekeren morgen gingen wij wan-

delen.

I Tevermijdenalseensoortgelijkangl.,
alisdezeuitdr.bijV.DAt,
s,op hetw.

Dr.M.A.vaN W &:s1,,Zuiverheid van

Taal,6.

Op (e6w,
)zek6rentfcg.

eens,zonder aanmerking opgegeven.

In mijn Spraakkunstheb ik eennvoor Gall.'
tnejoispouetoutes,ofwelgerm. Inmijn Spraakkunst.heb ikeen8voor
allemaalgetrachtdaarmeeaftebreken. ein/'
a'
rallemal.
al,een8(en)'
voorclfïï
,d ofeen.
sll
t
?t??'
goed

D.V.,42.- V.G.,1,132.

V:Rsc.,in 7!.d.d.6.h.,1,237.
getracht daarm ee af te breken.
Eene cs rooval verbied ik u u daarTe vgl.methot gewone gebr.van de
E6n8 tht't)rc!...
medete bem oeien.Ssglss,299.
uitdr.eeraten nooralin Z.-N .

Eena te meer bleef de beraadslaging

Gall.:49
16fo1'
8deplw:;hiervan ishet

zonder eenig gevolg.VxsMANo.,101.

Nog 8e'
n,
9 ofandorm, lbleefde be-

JF@> .,102.- VEREsT.,34.

eig.een verkeerde, ondoordachte ver- raadslaging zonder eenig gevolg.

taling.
Ds REvl,,l74 :'
uïtnoir:u6ie'
J6nc4,
?
:

Op eenen avond,als ik de lijst e6n,
s

te ,4:6/ overspeld had.Toxv, 163.

Hsxom xs,85-86 :((Alweder- anvder-

maal- herhaaldeliik- nogmaal8- opOp zekeren avond,toen il
c de lijst nieuw - wedevom.Alle duiden de her-

encore d'/peler ma à'
,e/6.

weer 6e?z,
9 overgelezen had.

baling eener .zelfde gebmlrtenis of

handeling aan.Andermaal(d.i.voorde

lke
twnnen,
eedema
let;sarn
dd
evséé
=nm
tweaal
ede,jnog
gemaal
efttae
data
i
ee
dat het reeds m eerm alen is voorge-

vallen. W'p
z
dorom,dat bijna uitsluitend
in l
aoogeren stijlvoorkomt,drukt het
begrip van herhalingsterkeruit.Alweder
ziet m eer op het snelle en som s ook op

hetonaangename, lterhaaldeliik op het

!menigvuldige,owdenw ophetonaangeDoch eensdathetbegint(teregenen),
weethetsomtijdsvan geen uitscheiden.
Ssvsxs,l3.
Doch eensdatzijbegonteklappenwas
het moeilijlt om haar in te toomen.

ànamederherhaling.)

Gall.vn8joï'
squ'ilcoAn-esce.

Doeh alsheteenmaalbegint,ofzoo- D.B.,100.- V.G.,1,131.- VEREST,
dr@ hetbegint...
33.
Vooreen bepaald tijdsti
p in 'tverleDoehals(of'
&7@na6er)zijeenmaalbe- den bezigt men toen,in pl,v. als of
gontekletsen...
wa.
nneer:toenhijeenmaalbegonnenwas.

Id.,62.

Want Vikteroome en de smid zijn
nietdadelijk weer weg,een,
adatze met

W ant fVictor oome ) en de smid
zijn nietdadelijk weerweg,alazeeen,
-

'n pintin hun hand voorden toog staan.
Cru-u s,Sich,.N or.,206.

maalrnet een glas bier in de hand pan
de toonbank staan.

W anteens,datzebijdePauwelsboter
droeg,had mijnheerConstanthaaruit-

Gqll.'
/
zsiourqu'elleportagt4% beurre.

gevraagd.V.Lov.,D'urefH , 109.

W anteen8ofop :eAzkeer,toen zebi
j
defamiliePauwelsboterbracht...

I

Eene zoover gekomen kon niets hem
Foutieve beknopte bijzinnen :gall. AlsofwanneerAïjeenmaalzooverge- Vgl. het passend gebruik van benog weerhouden.AvcToR,320.
'
an'
e/o1 arrznéc'
t
zjait.us:foi.
nlaet
zïaoAz komen '
œcd,kon hem nietsmeerweer- knopte bijzinnen in de volgende voorpas8ée.

liethijzichdoornietsmeerweerhouden. Hoewelaltijdeen dereersten van zijn
Zoodra F?eIkalkseizoen '
verloopen œcd, klasse,begon hij,eenmaalop deBurger.
leihijzijnmeestersehap afenging(hij) 8cl
tool,nog harderte studeeren.Cosx.

Een8 't kalkneizoen l'erloopen,leilzij
zijn meesterschap afen ging demetsers

dienen.VERMAND.,20.

houden, of : eenmaal zoover gekom en, beelden :

j

orpapewa
d
ren8b
ijdemetselaars,of:ïjn,éeotjzo
o- Huvgsxs,BartholdMeryan,32.
A6fkalkneizoen l,oorll
hij Eenmaalgetrouwd,zou zijhem geheel
leizijn meesterschap afenwerd metse- naarharehand zetten.1D.,ï:.,332.
laarshandlanger.

M isbruiken, die, eenmaal ingeslopen,

niet verdwijnen. GALLAS, op het w.
eenmaal.

Eentoonié.VERMAND.,122.

Vaakvoorkomendespelfout,naarde Eentonig.
dialeetisehe uitspr.in Z.N.

Eenvoudié. Het ware eenvoudig
wraakroepend.

Gebr.vanditw.a1sbijw.vanmoda-

)

Het ware wezenliik, werkeliik of

((hetï,s- krankzinvdglteid );((hetf,
:-

bij D.V.,42.Ten onreehte noehtans

eenleugen );t
(ikrïw,
dltet-- 8ehande).

sl zeifheeftdat,bijpaderinzien,moe-

k:oudig onzin,zondermeern;(Lkdoe??ef

volgens Scaa-,1,170-171 :((DM VsEa-

V.DALS,op hetzelfde w. :q'ti8 e6p,-

ten ontkennen (Versl. 6a Meded-'d6r
K.F.z4c-,1900,l)1z.31).bt
Eenvoudige interest. M oniteur belge
Gall.intévêt'Hmple.
Btaateblad,19-2-1913.

eezt
'
poz
tt
zïgn.
iet,beslistniet'n.

.

-

fnkeltlnvdïge interest.

Eenzelf.En nu gingen dedagenen
verkeerdewoordvorm vooreenzeivig En nu gingen de dagen en weken
de weken weer voort in hun eenzelnen = een en hetzelfde (zijnde).
weer voorbij in hun eenzelldge vervevervelenden sleur.crzAxs,Sich.N o%,.,124.

PRlcx,Eng.,op hetw.eevtvouflig

liteit :a1s gall.,simplement,opgegeven waarachtig wraakroepend.

lende sleur.

l45

Eenzelvlkheldsbewijs;-kaart-Eerstte).
BELGICISM EN

TOELICHTTNG

Eenzelvléheidsbewijsi-kaart. Znd.vert.vanFr.carteg'
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Bewiia rcs idep'
titeit, ïtsesfï/e'
lft
sbewii8;identiteit8kaart.

D.B.,4l.
KPAMSRS : ( Identité, f. (Didact.)

Eettzelvigheid, eenheid ran 'tz,ezcl, nolkom eneovereenstemming.identiteitf.))en

Eenzelvigheid,f.Identité f.

(fg.)

klonotonie f.,ennuim .))

Eer.De eer is van dat kleed,van

Znd. volkst., voor : schoonheid,

datm eubelala,
f.

Hetoog,het.66v- ofhetmooiisvan

V.DALE.

glans,goed uitzieht,aardig voorkomen dat kleed,van dat m eubelalaf,ook :

van voorwerpen.

datkleed,datmeubelisnietmeergaaj,
nietmeerindeugdeliiken efcaf.
Ten onrechte afgek-eurd bij VzTs, Eerek-i8.
V. GELDEREN : ( El
trenkreuz, s.
371,f
)n bijLoMB.,34/52.
= eerekruis,kruisvan eer.)
Ten onrechte afgekeurd bij Boss., Eerewoord.
V.DALE :(Eerewoord,o.woord van
Vd6.,91en 94,en bijLowIB.,63/102.
eer :op zJ
'jozeerewoord 16rz61:
8:64 ;Op
hetw.op :(iet?opziinwoordverzekeven ;

KruistlJ. eer.
B'oort
,
fz'
cl eer.

op p>'J?'?zwoord t,c?1eer ));en op het w.

6ev:(opmiineeer!(
N
0p)mijn woord '
ptzs
6er !))

Eerbiediéen. Een man die zieh

Gall.aerespecter.

Eenmandieziohzeljeerbiedigt.

De gebruikelijke vorm in de Znd.

Eet8tdaagn.

D.V.,367.- D.B.,12.

eerbiedigt..

Eerdaaés.

Ook eerdaagsisin N.-N.zeergebrui-

spreekt.

Eerebetoo:iné.

Gall.démonstration (/'/toAzncur.

kelijl
cen wordtopgegeven bijV.DAI,
S
en bijKozNsx.

Eerbetoop,,:t
vlefvïgïsg ofeevbewii-

.
Dïdf.,142.

zing.

Eeredienst. De eeredien8t, dien

Gall.8erricet
f'Aons6z
tr.

Eeregeleide,o.

Neerlandia,Jun.1923,p.86 :(Eer6-

KoninginW ilhelm ina verschaftaan een

dien8tisnaarNdl.taalgebruik eengods-

vreemd staatshoofd bij zijn verschij-l

dienstige pleclltigheid met de betee-

ning in Nederland.

kenis van het Fransche culte, 't La-

tijnscbecultu8.)

Eerejury.

Gall.iur#
.
u
et
/'Aoplnetzr.
'

Raadwcseer.

Eerenraad.

Germ.Ehrenrat.

Id.

GALLAS,ophetw.iury : - d'hon-

ne'ur:Raad van eer )),en op hetw.vaad :
((- van 66r Jury d'honneur )); doch
ook :((Eereraad m .:Jury d'honneurm .p

AloosTt7.,25.- V.GELDEREX.(Eltrenrat,m . eerelid van een raad ;raad
van eer,eereraad.))

Eereroof.

Eerpenniné.

Verk-eerde woordvormen zulke sa-

fmenstellingen mogen nietnaar wille-

Eevrooj.

Diat.,142.- In samenstellingen met

Eerepenning.

eer zonder verbindings-c staat eerals

keurmèt of zônder verbindings-c ge-

lijdend of alsoorzakelijk voorwerp tot

schreven worden.

het begrip uitgedrultt door het tweede

lid,b.v. :eerbetoon (îem.eer betoonenj,
eevbied (iem.eel'èït
rden),eergenoot (wie
met een ander eer g:Azï6I),eerrooj (iemands eer rooron),cerzucht(zueht naav
66'
r). Daarentegen komt eere, dus eer
1

+ verbindings-t?, voor in sam enstellingen,waarin het beteeltent :wat iem .

tereerestrekt,b.v.:eerebliik,eereboog,
eevedegen,enz.

Eerstle).Opden eernteMei.

Vaalc voorkomende taalfout; het

rangtelw.ishierinbijvoegli
jkgebruikt:
op deneteefcl
z(dag dermaantl)Alei.

Opdeneer8tenMei.

VERr.,146.

De Spiegel rtz?z Handel 6)
1'
i'
Ptz'
?
zdc!
(maandcourant, Rotterdam), 25 Oct.
1926,p. 5 : ((Den tryr,:f6n,M ei rervallen

' decotzprl?zg.D ccczafc Aleiisde rernaldag.
In den eersten zin isden eersten z'k.f6ïeen

bijwoordelijkebepaling,in den tweeden

het ondemverp.))

Deregeeringvan Leopolddenfer.
sf6n,

ofwelkvan Leopold den Eerste?

Volgens VlTs, ll7, moet het zijn

Eersten :((De l'angschikkende telwoor-

den,dieachtereenen eigennaam komen

Deregeeringvan LeopolddenEerste.

(Rangschikkende telwoorden l
tomen

zelfstandig voor )),aldus.U.
VLL.-AB., 112-

l13, ( als bijstellingen bij een eigen-

en metdezen a1shet ware maaréén ge-

naam van persoon Leopold (l6 Eerste,

heeluitmaken.worden nietzeljstaudig
gebrllikt,zoodat men lnoet,schrijven

jhet besttmr van Leopold t
8:n Tweede,
Idedood van Karelden Viijde,enz.)

d
el'
egeeringrc?
zLeozpovladn(FKa
ep
zrelTwdc
6deAz , de otlr/of/e?
es

I
A1sbewijsdatdeeze
bijnamen best
@dienen besclaouwd t,
I
worden als zelf-

FOo
iijkdHcAs
s.ssss) xcu,1, 174 l75,helde

jsta
ndiggebruikt,geldthetvolgende:
V.D &LE,op het w. tweede : ( IFïII6zn,

nog naar dit inzichtover ; Ten op-

de Tk?66tfc(van dien naam)),en op het

zieltte van uitdrukkingen a1s Karel de
(?roof6, Floria de zultzr/e e. d.bestaat
verschil van m eening. De m eesten
spellen in den 3den en den4den naam valden,Grootes.den Zwartns,en ver'ken ze zzïetvormen als W illem de
geli##l

Eerste,Kavelde Viijde,a1s omzettingen van : de eerafc Willem, de zwarte

Floris.E erste,zw arte enz.zijn
dan dus attributieve bijvoeglijke nw.
Vergelijkt men deze uitdrtzkkingen
echter met die alsLodewijk AcfKind,
IFïllcm de Veroreraare.d.dan zietmen,

dat de Groote,t
yc Zwarte ook als bijstelling, als nieuwe naam , opgevat
kunnen worden, en verbogen m oeten
worden a1s een zwak zelfst. nw. Heel
veelmaakt het nietuit ;voorde duide-

.

w. achtste : (( H endrik de .4chtste van
Engeland, Hendrik, de achtste koning
van dien naam van Engeland.))
KR-&MSES,op hetw.nom :APhilippe,
E second du nom ,Ph,
ilipa,486 tweede zpcyz
ldio'
j
tscapz. ))

Zie ook op hetw.goed.

Eerstte).
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lijkheid is deze onderscheiding van

l
l

geen belang.)

I
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l

Volgens K olwEx, N . ,S'., 62, is er
tweeërleiopvatting denkbaar :ftlo.In
uitdrukkingen, als K arelde Stoute,

l

Phil
ips de Goede,Lodewil'
k de Vrome

/

enz.wordtdetoenaam indenregelals
ee
k
nbijv.nw.beschouwd,bv.a'
Ven/d6rende Karel,n,l.tfc?>stouten .Jfcr67,aau

l
j
'
j

zçi'
ytzegelrin,
g ; evenzoo :1*
.
n,dedagen
van Lodewijkden Ut'
t
rrlïe/
nde'
n,,deregeez'
fz/g.
sjtvcn ran Willem r
/c'
n,Derden.

)j
i
lo. Enkele schrijvers beschouwen

l
j

den bijnaam (j 80)alseen zelfst.nw.
en wela1s bijstelling evenals in ;doov
W illem den Ferflrcrtzcr, '
van' Hendrik

den,Leeuw,na '
Ipï?lc'
zndenZ'
ualker,enz.,

zooook :doorJfcrc!den S/ouft
,,ondev
Philipa den Goede.sloo'
rLodewijk 464
F'
ropze,naZode?
tlïj/
cden '
Peerfïc'
zàde.)

De twee eeztsfe lberlingen, ofwel de

Vyl:Rc.,l51:cZeg niet':detweeeerste

eersteIlzlccleerlingen?

1
De 1-66 eerste leerlingen.

Men m ag ge-

rust zeggen en sehrijven de drie
laat.
:ft, dagen der week de '
piij
eer.
vte maandeu '
pg'
?zltetjaar,alkan
erfeitelijk maaréén laatste zijn (ziede

1,42,ertegen isopgekomen.

bepaling van ((rangtelw.))); het zou

Tn de Znd.voll
tst.hoort men :d6
tweeeerste,doch daarnevensooltde flg.
uitdr.fdatzatjdeeerstetzchfdagen (
.
nog
nietgellt
7
v,
rca) eerlang.
VORRINK,1.84.steltnu de vraag

misschien weljuisterzio
in te zeggen :de
eerstt
lC
?i)'j maanden,doch ditkan
ôôk aanleiding geven tot,onjuistheid
immers de eerste J jongen8.de laatste
5 jowtg6Ah:kan beteekenen,dat men de

schen :D6drieeerstedagen '
pcwtde k.
fI-

groepjesvan vi
jf.

vaeantie: W at zegt men .
Oe tweede
driet/tzg6'
zà,ofD6drieflt,eededagsn ;De

tijd tottijd keert in de tijdsehriften de
vraag tertlg,ofmen zeggen en scllrijven

eevntevierdagen,'
dtl
f
?kf!
?zbliéjt:,*
'
,
/thali8,
in de eerstkomende, eerstvolgende s,
alsmetle (ran,deze ccFtlb'
nizen heejt
hè',
leeerate14'
:ren ziin broederdeltvzfyfc

dater,zoohetheet,maarééneerstekan
zijn,isdit aan te voeren,dat men dan
ook niet zou mogen spreken van de
eer8tedagen derweek,deeer8tehzlïc6Azvan

((Bestaat er verschil in beteekenis tus-

zelfstandiglaeden heeft afgedeeld in

nantie en De corsfe dri:t dagen plp,de

DEx H sRToo,N.8.,I'IT,l30 :(tVan

zes vetste rcr/ccna,of De vetate zc'
: narkenn? ))
V.DALS, op het w.eevate : (tin de

.

PLVIM,N.k%.,1,206

leerlingen. Maar zeg :de eevste twee
leerlingen.)
Deze uitspraak wordt ook aangetrogen biR
#
iLoMB.,22/34.terwijlScHR.,

vier gc/ctlchf:

zal:d6dvie eer8teofdeeer8tedrie.Tegen
de zoogenaamde nauwkmzrigheid, die
aan het laatste de voorkeur geeft, om -

'van,dit ?loel) bevallen

ltet dorp,enz-,evenmin als van de drie

v,'
J/devie'
reerstehoojd8tukken ltef beat,

grootste p
bagena en dedrievetstekoeiep,.

d6 c'zdeze minder go6d, de hoofdstukken 1 tot en met,4 ; de 'nïer eerste

Uit de grondbeteekenis van eer8te,nl.
t'rot'gafc of voorste is het gebrtzik van de

z
'
owtgez?.
suitdeklanse.vier van de jongensdie vooraan zitten n.

drIe eerste zeer goed te verklaren.De
eerste drie zou slechts van pas zijn,
wanneer vau bij drietallen ingedeelde
dingen sprake was : In. de 6e'
rste

drie maavtde.
lt'
tw'
zzhetiaarkt
lorfftr
'
?
lmeer
be8tellingen gyt/twp dau ï?zde la a ta t6
d rï:. 14e t'ez ste z e'
p en, koeien
',*w,Jozejà droom '
?,
.czcn,vetc'
n,de laatste c6?e'
?
z mager. (Vg1.DEx HsR-

Hijkwam deeersteaan.

Gall.arrinerrrcmïer,

Hijheeftde66r,
:f6den brand gezien.

ila w'
tflepr6vlt
'
crl'
incendie,

Zijgingdeeezefenaarbenedem

elledeacenditla yprcvèïzr8,

Hijkwam hetcez'
afaan,of:llijkwam

éé'n aan.

Too,N .T.,1,99.)

D.B.,61.

Hi
jheeftlteteerstden brand gezien,
of:hijwasdeeeratedieden brand gezien had.

Zijging heteerstnaarbeneden,of:
zijwa8deeerate4ï:naarbeneden ging.

Petrus boog de eerste den knie. Vr.
P%erre .#/chïfle p'
re'
m fe'
r legenou.
Petrus boog ltet eerntde knie.
CovsTM., G-cltenk,50.
Zoo kreeg Tante lletd6 eerate te weDs RluI,,15 :ma tanteen rcce'
pliflq
Zoo kwam Tante het,h.et eerat te
ten.Toxy,20.
première zàokttlel?tl.
weten.
D e m ayeur )) van Loux kwam de
De ((m ayeur ))van L.kwam hete6r8t
eernte op het denkbeeld om ...M .SABBE,
op het denk-beeld om ...
F!.M ennrlten,,59.

Louise was er de eerste bi
j.TD.,ib.,

Louisewaserhett
'tr
z'
s
t/bij.

174.

Hi#
i
Fbteefsomsluisterend staan...tot Onztziver gebruik om te bedoelen
...tothij,ontmoedigd,op zijn vorige
hij zieh, ontmoedigd, op zijne eerste deplaatswaarhijeer8toftevoren zt
z/. plaatsterug ging zitten.
plaatsterugzette.TynlRru.-sTlzxs,II,107.

Hijwoontoplteteer8te.
Alg.in deZnd.volkst.,waarbij'
ver- Hijwoontééw,hoog.
D.i.één,trap ltoog.
W ijdineeren oponseerste.VERMAND., diep (ziealdanr)verzwegen is;vgl.Fr. W i
jdineeren op onzeeersteboveîkver- De eerste bovenverdieping aan de
89.
demenverc'
?
zgremier.
dïepïozg,oponzetl
erdfeétage.
straat heetin N .-N.gewoonlijk de beléftzg: (v.),wat nu echter eigenlijk niet
als Fr.dient besehouwd te worden.

Eerît6,n,rooraldrinkt men Om dronken te worden.S'Tlu vvsLs,in 1:!.d.d.

Alg.in Z.-N.

In d6 eer8te plqlf.g drinkt m en om
dronken te worden.

OORN. WUYGENS, Btwthtlld -V6C.
'?/J?%,
l09 ((Van alle verstandige dingen die

6.h,
.,T,45.
Eer8t en ?
Jf
:t
vl! had hijvader Smits
met zijn inzicht bekend gemaakt.
S>nglRs,170.
Eersten.rooralstaptedegarde.VER-

een man in zijn levendoen kon,waseen
Vooral,allere6r8tofin de6crdf:plaate verstandig lmwelijk zeker in de allerhad hijvader Smits met zijn inzicht eerste plccf.
gte noemen.)
h
bekend gemaakt.
10.,'
Jb.
,386:(
fIndeeersteplaatszaljij
(H66l) nooraan, of vosrop stapte de wel zorgen dat hij bij ons een telmis

MAND., 203.

veldwachter.

vindt.n

Eerstens-Ehw el.
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Met de vormen tweedevts, derden8

Ten eerste.

enz. ontstaan onder den invloed van
D.evstens,z'
ttlcïfczle,drittena enz.
l

OPM ER KIN GEN

.
Dï,
:f.,127.- G.vAN S'
rolux,in Neerlandia, Sept. 1904, p. l2l. - Izpdl.
.4.N. F., l3.

j

DsxHssToo,N.T.,II,6,metbe-

trekking tot de bi
jwoorden voor rangschikkend aaneenschakelend verband,
als allereerst,woorecraf,ten eerste,dan,

1

t
fccrAden,
l
,
c,tedi
netwe
edeete
nz.
((Bi
delvbe
ele
woor
onz
aal
voor
dij
t doe
-

l
I

Zit,zijn vormena1s:eerstensentweedens
m eestaloverbodig te achten.n
K tlyrsss,V.DALE en anderewoordenboeken geven evenwel eerstens reeds op

'
,

j

zonderaanmerking,dusalsalg.Ndl.Ook

t

MoosTo., 223-224, vermeldt het onder
de (tW oorden en uitdrukkingen ten onrechtegewraaktofdoor hetgebmlik m in
of m eer gewettigd )).

I

Eerstéekom en. Het was een

l
1

Hierin valtaan testippen :logall.

Hijwaseen bedachtzaam jongeling

Zieookderdewnenminstens.

DQt.,91.- D.B.,57.

bedachtzaam jongeling, die zijn tijd lepreplïernenu;20contaminatievan diezijntijdnietinledigheiddoorbracht GALLAS,op het w.F emier:(Leniet verspilde met nootjeste plukken, deuitdr.m6tï6p1.een gedprekaanknoo- en erzich welvoorwachttemetJan en arrivé,le- '
ven'
a :Deeerstaankomende.
noch met?
#cs eerstgekomen wolj een ge- pen metdeuitdr.een wolj(ïs seltaap'
g- alleman praatjeste maken.
Le- ven'
u.Deeerstedebeste.La-ï/re
sprek aan teknoopen.

kleeren,in een achcpenrccàf)= een ge-

étude.
/
1601.
?
7,
6:Deeerstedebestestudie.)

vaarlijk mensch (diezieh onschadelijk
voordoet), ofwel met de uitdr. d6n
wol
jin den '
mkzï!loopen = zich in 'tgevaar begeven ;30het ineenloopen van
twee uitdmlkkingen in het vz.met,zoodat dit ten onreehte tevens dienst doet

in deuitdr.ziintiid '
pcrepïllc3
zpze,
f...en

in deuitdr.een gfetayzrc/caanknoopenmet...

Eertijds. DeflrmaL.OpdeBeek, verkeerde vertaling van Fr. ci, De frma L.Op deBeek,xovheen

eevtiidsJ.Schepmans & Claes.

devant.

J.Schepmans & Claes.

Hsxoluxs,2l3 :(Eertiida- noor-

lteen - vroeger- weleer.Vroegevstaat
tegenover later, t'oorhecs tegenover na
dezen ;beide duiden een mindergrooten
afstand van het tegenwoordige aan dan
de beide andere woorden ; lreleev geeft

meestal,en eevtiidn altoos,een grooten
afstand tekennen.))

Eet.Op zihben eetzïjs.

Znd.volkst.(
Brab.,Antw.,O.-Vl.).

E6fllfdf, trek hebben, goed k'
d
z
l?zn6Az

V.DALE.

eten.

Fcs ziitten 6etaj.
zil'
n.
Die appelen zijn op hunnen eet.

Zï2bleetlltstrerloren Jzolllcn,.
Die appelen zijn goed om gegeten Ic

worden.

Eetkast. Daarna nam zijeen pe- Naar de Znd. volkst.,waarin llet Eten8ka8ltj.
kelharing uitde eetkast.Levensleer, 17. voorltomtin den vorm eetka.
g(b.v.in
deprov.Antw.).
Eetlust..
4!etendekomtdeccflzldf.
Gall.l'appétittl
ïcnfen pzcAzgccsf,vol- 10Aletendekriigtm6ntrek;
Aldus vertaalt GAruLAs, op het w.
gens lpt
zA?
,
4., l97 : Meer naar een 20ltoemeermen heejt,hoemeermen cppéfïf,hetFr.spreekw.: loin eigenspreekwoord gelijkend is hetsmaakt hebben wil.
lijken en 20infguurlijken zin.

Eetplaats.Lerensleer,2en 168.
Eetschap ,o.
Eetzaal.

nqar meer. Doch meer in 't algemeen

DSLINOTTE,op hetw.appétit,vertaalt

zegtmen :alsp7c,zhem den vingerg6c/f,
neemthij:6gel
beeleAcu .)

het:(
fAletendekrijgtmen hongev).
En bij KoNlxg,212,wordthet vertaald :((,41etendekomtde eetlunt,.

Znd.volkst.voor : vertrek waarin
demaaltijden opgediend worden.

Eetkamer.

Zie ook plaata.

znd.volkst.(Brab.).
Alg.in Z.-N..naarFr.sallet
jmanger,

Eteukasftj.
10 Eetkamer;

voor : lf1elk eetvertrek,al is het niet

20 eetkamerameublement.

groot;20degezamenlijkemeubelsvoor

Eeuw iédurend. De geleerde

Gall.t
jTqrpétuité.

DegeleerdeH.de Grootwerd verzitting op Loevestein.

j
1

AlœsrooosN en vAN VLIST, Neer-

Alg.in de Znd.volkst.,behalvebet

beterdan dat alles op zï?
'
s ejjen kome. gebr.deraanvoegende wijs.
Mr.CovltTM., Gescltenk, 124-125.

Znd.volkst.voor:volstrekt,zonder

in 1618 met Oldenbarnevelt, H oogerbeets en Ledenberg gevangen genomen

en tot levennlange gevangenisstraf ver-

j

EFenaf. Heel de wereld kan me

kamer in een restatzratie,in een klooster,

oordeeld tot levenslange gevangen- lands GrooteMannen,p.58:f
((Hijwerd)

vende gevangenschap op Loevestein
veroordeeld.GITTES,30.

Elen. Ik verlang immers niets

ZieookacM p.
Alg. Ndl. eetzaal. v.= groote eet-

in een school,enz.

mllk vertrek.

Hugo de Groot werd toteen eeumigdu-

Alg.Ndl.eetplaats(w.i.g.)= eethuis,
gaarkeuken,restauratie.

oordeeld.>

Ik verlangimmersnietbeterdan dat

V.DATaE.

alles in '
fejjen,ïx 'fgeliik ofiktorde

lkomt.

...lk heb oprechtzininhaar,of:zij

V.DALS.

van Rozeken niet aftrekken... 't Is voorbehoud,waarachtig,ronduit,vlak- is gladweg, gewoonweg, gewoon naar

ejjenajmijn goesting.v.Lool,52.
uit,rondweg,vlakweg,kortaf.
mijn zin.
Ik heetMie Goebloed ejjenaj.Toxv, DERsulu,204:moi/c%'
ui.
8MicGoe- Ik heet MieGoebloed gewoottweg,of
191.

bloed toutc-ovrf.

zonder meer.

Eh.Datiseen ander leven,eA jon- AanhetFr.ontleend tusschenwerp- Dat is een ander leven,ttiet waar DEN HERTOG, N. &., 111, 23l
gens...!Bors,1.
sel,waarvan indeZnd.volkst.nietzel- jongens?
qFriesch AJ?beteekentvdetwaar?)
E%,Annemie,wat zegtgij daarvan0 den als stopwoord misbruik wordtge- IF:!,Annemie,watzegjedaarvan?
Coxsc.,Schildev,l6.

Ehw el,hew el.

maa,kt.

znd.schrijfvormenvanhettusschen-

Eh wel,6:,wel,iltza1hethem wijs werpseldat in de volkst.alg.luidt

m aken.Covsc.,8ch,ilder,l7.

ewèlofawèlen gevorm d is naar Fr.elt
bien ofhé bien.

'
F6!,welaalt,'
tl
clxz
/
z,xv,n,
'
udan.

W%!91'
?
z,ikzalhethem wijsmaken.

Dist.,121.- D.V.,87.- D.B.,98.

- V.G.,1,133.

Zieook awelen 6zt)61.
l1*
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l
Ei.Een duijei;een eendei.
Znd.volkst. e'
i,vaak cï(c)rofaar, Ei,o.Een d'
tdvenei;een eendenei.
Een eitie (8ïkc?z) met iem. te pellen isergewoonlijk v.
Een,appeltl'
e met ient. te .
:c/?ï!!6,z
kebben.
De gewone zegswijze in Z.-N.;ook hebben.

STOETT,n.70/103.

wel, ofschoon minder vaak,gebruike-

Eierenm arkt.

Eierpottekeln).
Eierschelp.

li
jk in N.-N
'.
Znd.schri
jftaalvorm,naar het dialectischefr
Jr6(??,
)>e(rk)fofarelnjmelrktt.

Znd.volkst.
Znd.volkst.

Eiermavkt.

RI.
T/MA,l43 :(W oorden a1skinderen,
hoenders enz.hebben feitelijlteen dub-

Eierdopie.

belen meervoudsuitgang.De oorspron-

Eierschaal,eierdop.

keliike uitgang is -er, dus

kinder,

Aoczz#tsr,en daarachter is later in analogie m et de gewone m eervotzdsvormen
nog de uitgang -s of -6zzgeplaatst.Zoo
ontstonden de stapelvormen k'inderen,
eieren, hoenders enz. In som mige. dialecten leven de oude m eervouden op -er
nog voort en ook in sam enstellingen

komen ze voor,b.v.:kindermeinie,eierrek en ltoenderhok.);

Eiéen.Op eigenrleItgels'
vliegen.

Znd.vorm vande,ooknaardenoor-

Opeigenwiekendrïy
'
wen.

STOETT,n. l383/2122.

sprong, gelijkbeteekenende alg. Ndl.
zegswijze;vgl.Fr.roler46seszzroyzrc.
:

RIIBERT,

462.

azles.

E1k volk moet zijn eigen blijven.
BoLs,ll9.

Alg.indeZnd.volkst.- '
Fc?z#..15:

Elk volkmoetzichzeljblijven.

J.v.MAVRIX,Stille é
Vt
'
zl,
:c/?
,
c?z, 91

((Datdeugtnochtansniet,want,dith'
un, .

rfdaarwascht ie z'n eigen den heelen dag

W aarom moesten zij, Vlaml
'
ngen. zijn et'
gt
?nkan nietanderszijn,danzi
jn,

Waarom moesten zij, Vlamingen, meê).

hier in 't W alenland ltuvt 6ïg6zè komen hun eigen goed,eigendom ,).Deze uit- zïch hier in 't W alenland (lood komen

dood werken,terwijlmen in hun streek
nooitWalen zag dan wanneererietste
doen vielwaarveelgeldwasaan teverdienen?CLAls,Sich.Non.,137-138.
Charlot,grommeldeietsin haareigen.
Pall.,10.
Van mijn,eigen. Gedichten van Dr.
HAIULSR voN ZlsgssAx.

'
t Is van eigen niet mensehelijk !

Szvsws,157.

kringen,waardespreektaalweinigonder
den invloed der schrijftaalstaat,hoort
men nog :HiiycAclzn,
f'6m.f'
fï/sniidtz'
p,
eigen.)
V.DAT.
E,op hetw.eigen :('
uitziin
6.
J:60,
1 iets doen, (v'
Jf eigen bewegingj,
zonder door anderen.aangespoord te
zijn ;- lteti8geen et'
.
g6p,,geenefamilie;
ala )'
eeigen,je zelf;- op ziin eigen
gaanwonen,op zichzelf;- biizï/zfeigen
nagaan,bijzich zelven );enz.
'
tIsnatuurliiknietmenschelijk,of: V.DALE.
l
tet.
93v86:fTanzel!t
flfhetnietmenschelijk is!

Znd.volkst.

W el'pcn dgen,vader.DsAvlzAxs,22.

Eléendom .Verslingerd op onzen

eigendom .Boyus,94.
Die eigendom wordt verkocht.

DsN HERTOO,N .S.,111,65 :((In die

spraak isFe1watoverdreven debe- werken...?
doeldevormen zijn geenszinsverkeerd,
docl)worden in desehrijftaalgewoonlijk vermeden.
Charlotte mompelde iets in of bii
z'
Jchzel
j(zïchzelvej.
Van mezelj(ofmijzt
?!t?t
?4)

W elzeker,vader.

IndeZnd.volkst.meestalm,
.

Verslingerdop onseigendom (0.)=

op onsbezit.
Gall.grogriété,volgens D.V.,43,en
Dat è'tfïf6?z, b'tdtengoed of landgoed

v.G.,1,132.

./W.gertdoz4, o., is echter in het alg.

wordtverkocht.

Ndl.ook gebruikelijk in de bet.van :
have,onroerend goed ;zoo spreeltt men
van gebouwde en ongebouwde eigendom -

men (KvIrERs,GALLAS)= Fr.propriêtéa
54/ï6,
:etzàozt-s&ïed.

zi
jn eigendom vermeerderen.

Gall.augmenter 8a,prozW/fé.

Zijn eigendom vergrooten.

Eiéendom m elijk. Ons eigen-

Germ.eigentûmlioh,,

Onseigenaardigvolkskttrakter.

dommelijk volkskarakter.
Deliteratutzrisheteigendommeliikste,

Hrcad.,70.- Ietsvergrooten ziet op

het toenemen in grootte, iets vevmeerderen op hetgetal.

Di8t.,127.- Dvlala
ov,67.- KUI-

PERS.- V.DALE.- KOENEN.- N6erDe literatuur is het eigenaardignte, landia. Sept. 1904. p. 121. JFdI.

hetmeesteigenedateen volk heeft.

het karakteri8tiek8te of het mee8tken- -4.N .F.,13.- APPELDOORN,111.1l3
merkende,hetm eesteigenedateen volk en l15.---PLUIM, N. S., II, l53.heeft.
M oonTG., 25-26.

Eléendom m elijkheid. In zijn

lied leefthetvolk zich uit in zijn algeheeleeigendommeliikbeid.
De eigendommeliikheid der personen

Eigentiimlicltkeit.

Inzijnliedleefthetvolkzichuitin

alzijn eigenaardigheid,of:met alzijn
eï#6A.
9cA@pp6?l.
Heteigen karakterder personen kon

kon niet beter uitgedrukt worden.

Eiéenen (ZiCh).Zieh '
t
rt
?t?
r Oftot

ïef.
seigenen,.
oat werk eigentzich,voor de huiskaIner.

Eiéenhandié. Een eigenltandige

akte.

niet beter tzitgebeeld worden.

Germ.8Qheig4eTù(/ïig,z9t8f'
&Jc.
9l.

Zielttotï6f.
9leenen.
,67toor ''
?
z?l'
n,
6?l

KUIPERS.- V.DALE.- KOENEN.-

dïexeaz.
Dat werk pa8tofia gcscAïkfvoor de
huiskamer.

Aangetrofen in hetZnd.notariaat

Eenonderhandacheakte.

ter '
vertaling van Fr. acte 'o'tz.g 86ing
pvivé = een altte, opgem aakt zonder
tussehenkomst van een notaris, m aar

Gdl.A .N .F., 13.- M ooRTg.,26.
Zie ook geéigend.

BELIZ.,9.

Ndl.een Jgtlzl/
èczldïge

akte = zulk een die door den onderteekenaar zelf geschreven is,Fr. aete olographe.

die toeh door een vreemde hand kan

l

verkeerde navolging van eigenhandig

I

geschreven zijn ; het is blijk-baar een

T
1

teetament = zelf geschreven uiterste-

i

wilsbeschikking.

Eiéenlijk. De geldopnemersver- Gebmnk van het,w.eigenliik ineen

Degeldopnemersverklaren datvoor- BE= .,9.

klaren dat'voormelde goederen hun bet.diedebedoelingniet'juistuitdrukt. melde goederen hun in eigendom toeeégenliik toebehooren alsvoortkomende
bellooren...
Van...

Eiéentlijk. De Salische wet is

Vaak voorkomendevorm in Z.-N.; Ezgenliik.

eigentliik hettariefder zoengelden.N. reeds vroeger in gebruik, b. bij
Gvxzstmo,in F!.#.d.e.h.,II,306.
COORNRERT,Nerkezt,111,266:eygentuiok;vgl.ook D.eigentl
iclt.

l

D.B.,58.- DENHIRTOG,N.T.,II,

176 :(In eigenliik,openliik,wezenliik,
#&zcpz:TW/à,Wordt in hetspreken soms
' eenetvoor-lz)
'
k ingelasebt,diein ordenteliik (metverspringing van den klemtoon)blijvend isgeworden.,

Eikenzinnikheid-Eindiken.
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BijRI.
1PMA,l8,wordtverklaard hoe
doordespraakorganen f
çin eigenliikzoo
gemakkelijk een fgevormd wordt).

Eiéenzinniéheid. Louis was

Gall.caprice8.

Eiland. HetEi
land'
van.T.J.Rous-

Gall.1'216deJ.J.ffoz
tfdd6cu.

HetEiland J.J.so?
'
Auet
w.

Gall.#s.

Hetdoeldat'ik mijvoorstel...

vol eigenziltnigh.
eden.

L.wasvolgrilligheden,volgrillen,

D.V.,400.

lnimen,'
zlvzk/cew,,of lcuren,ook :L.was
zeer eigenzinnig.

sea'u.Bors, ll4.

Einde.Heteinde,datik mij voor-

stel,isdatonreehtt'edoen ophouden.

J,
n,'
t689
:(
/:begreep hijalles.

D.V.,43. Einde,in de bet.van

doel,ltom t alleen voor in de uitdrukkingen totdatof te dien einde,tep einde.

Gall.4 la #Aà,volgensD.V.,43,ook Eindelijk of ten 8lotte begreep hij EchterbijV.DALyz,op hetw.einde:
volgensV.G.,1,l32,en Regenboogkl., alles.
(
fin hett
,;
'
9z#c,ten slotte,eindelijk ).

.

Op den einde begon hetpubliek een- 58.

Op den #1l'
?zr offen langen,pc,c/.
:febe-

voudigmeet,
espelen.VERM&No.,39.

En,a1s verklaring van het w.einde-

gon het publiek eenvoudig mee te liik,làio
iKvllaEqs:'
fbijw.,op het,einde,
:
spelen.

Op ltetc?
'?
z#t
3van derekening.

Gall.t
ila Fn,f
z'
?
zboutd'
.
?
zcompte.

ten laatste,ten slotte )).

Biiofperq
g10/llanrekening.

Di8t.,85. O'
?
zkr.,20. D.B.,44.
M eestgebruz'keliik isper 8lot'
van '
r6-

keningbdochdeT.C.v/h A.N.V.raadd:

aan het vreem de element hierin te ver-

Hijwierp de blikken rond...om aan
hetpijnlijk gesprek een eindetestellen.

werpen (Neerlandia,Nov.1922,p.l5l).
H;J
'liet zijn oogen ronddwalen om
Di8t.,143. D.5:.,44en179. 1).B.,
aan het pijnlijk gesprek een eind t.
e 34en 64.--V.G.,1,l36.
- KoxlNc,28.

Gall.mettrc/1)1tiqe.

TSIRIU.-STIJNS,1, 245.
Een c.
'isis die een einde zou stellen
aan België's onreeht.DRAULANS,71.

makev..
Een crisisdieeen eind zou maken aan
België's onrecht.

Doch dekosterzetteeen eind aan dat

Doch dekosterwtaakteeen eind aan l

spel.M.SABBE,F!.Ilen8clten,29.

1dat spel.

(Uitverkoop)einde,
scïzo6?A.

Gall.(t,
cn,
/gde4/Jn de.
st
zï,
:t)//.

Def'
/
w::eindieact/accs/
c?
zoopea :
Hijmo
e
s
t
he
t
z
ui
n
i
g
a
a
nl
eggen om de
'n
tub
ee t
't
ies aan.malkaar te knoopen.
, d
v.T'
ixTpcrusx,l9.
Ermoestgerektworden soms,om de
eindiesgaajaaneen te èz'60
1g6'
n,
.V.LOOI,
5z.

Uitverkoop wegens v
'ergerorderd .
scïzoen,
.ltalliaarlijksoh.
eopruiming :voorg'
ccreopruiming (die in het voorjaar
gehouden wordt), scjtwryopruiming

inRhoe
aanr,).toekomen :
Afgekeurd als een gall., noue'
r le8 /
,(
nt
dn
ka
oj
me
Synoniemeuitdz
mkkingen crkomen,
dctz,
z bouts (de î'csAzéc), in l)i8t., 82, Hij moest hetzuinig aanleggen om ntetzïj;lgeld ofmetzï/'
/
zrerdienste'
n'
?
Hf(?sI'
r.,20,en bi
jD.B.,35.
rtb
nltekomen.
jkomen ofrondspringen (gewest.ook :er
l
De bedoelde uitdr.isalg.in deZnd.
'meekunnen rondtchneten),hettzzàt
glzijn
schrijft-,doeh behoortniet totde eig. Ermoestsomswelwatuitgezuinigd inkomen,blwAzzàe'zrooien :
volkst.:in,deomstr.van Diest,althans worden om toef6komen,.
V.IIALE.Op hetw.komen :qgenoeg
k
!llebben om behoorlil.k. yojevoyj:(
hoortmen daarvoor nog steeds t!
r ko,
j,
.
.
tjggv
,

(AIiei
r Sche.Lperslla,
d#lleeren lknoo- pz6.
n,.r.toekomen en rondkomnn.
A'
Ieneer Sche.p
s had het Kg.Jeducht !'
lz1
I
Jlle'
t'
&7VF er+(
?8ïD'
,
?'
i
,
Jkomen >;
'
#nhee
#.er
pen,knoopen... ozn d6 twee eindekens Evenwelis de uitdr.zelfs in N.-N. leeren aanleggen om vond te komen,of '
! en op hetw.rooien,:(hijkan hetmet

t,
cs 'riaartz/
zscr
aatel:r,
p'
#:??
,
.Jos.Joos, nietgelleelvreemd.

look:hadzijnuitgavengedllrlgmoeten Iziin'
inkomenniet'
rooïc?z.hi
jkan erniet

124.
Zoovindtmen bijSTOSTT.n.331/ , inkrimpenom hettekunnen bijhouden. meerondltonaen ).
slaven en wroeten om...met'groote als gewoonli
jk in ontkennenden zin ) Slaven en zwoegen om met groote KUIPERS,ophetw.n'
ltkomen :t
(moeder

moeit
edetweeeï'
nt
s?
'
e,
svan'
tl'
aaraaneen lgve
bruikelijk deeïzdc'
zzaan-elkanderiImoeitetetusz
n'
6nbemtaan.
?'g6,n..o sAm .xxs,43-44.
eten teknoopen.
te 1d .

Aldus ook bi'
1v. DALIS,op het w. l
einde:((w. g.)R-hi). weetdeeindon xïcf j
aan elkaar fcknoopett,komt altijd te
kort).

j

j

,

;
q

f
;

i

p

I
l
1
2

dekvovCt.komtm'
etltaargeldktit,omdatz:

m oet;spreekw.:metreelhoudtmen /?,44,
:

metwlcïztïg komtmen uit);
op het,w.scltietev,:((5g.)ltil.kan,het
'
nietrokzt
'
/--,hi
j kan niet rondkomen.
zijn inl
tomen îsontoereilcend );
op het w.vondsehieten
(gewest.)
rondltomen,genoeg llebben aan :-hilokan
mejzys gov sypj- j;

en op hetw.rot
%dspringevt:((5g.)
.,

rondkomen (met.eene som geld):me
zoo,1% ktan wnoyrsoa gytoct ,
s?,ooyn? dq
vrouw . ),

t
I

ln een anderen winkel werd yi
j te

In de O.-en Wvl.volkst.en ook in 11)
.een anderen winkelwerd zijaan Alg.Ncll.ft
??
zeinlle,voegw.= opdat.
.eid.1
e van het N.der Kempen istenden het c,
cà,
f6'
r6ïnd6 llan (of achteraan i'
n,, Ook komt ten,c'T
ntftrvoor in de uitqindep het'm agazi,illJylhetbllreelgel
, di
Ssvsxs,144.
(= t'
enden)a1svz.gebruikelilk.
achter ï'
4) het magaziln het kantoor drul
tk-ingen ten 6ï'
??t
ïcraad cï,
?'
n,tep,t'
ïxt
'
/:
binnengeleid.

.

gaan,ten einde &A'6z?gerè.

'
W-ij zullen wclllaastt'eindeonze l'
eis T.a.p.in 'tFr.:Nonst
sezflAzebientôt W ij zullen weldra aan hetdoel'
rc'
?z
zijn.T,
tMB.,50.
au termedenotret/
opcgc.
onze reiszi
jn.
()p.een ltlein eerdewegskel
àvielen wij I
Op een kleinen voetweg vielen wij
t'eiuden asem en doodvermoeid neer.

VEUMAND.,159.

Zieook tenden.

b'aiten adem en doodverm oeid neer.

1

C
'

'k of ten alotte de afDitwaseindeli)

Eindelijk. Ditwasde eindeliike' Gebruik van eit
bd6lilk als bnw.,te

Tocllis het gebr.van eindelijk als

afloop derzaak.
vermijden volgens KclrlRs en ook loop der zaak.
bnw.op den duura1sgoed Ndl.erkend,
Voorloopige toewijzing en einllelijke nog volgensV.DAT-S,5deuitg.
Voorloopige toewijzingen Fnaletoe- aldusb.v.in de6deuitg.van V.DAzz
E.
toewijzing.
wijzing.
In Neerlandia, Febr. 1927, p. 29,

)
l
l

?A
s
I
chpy
ree
ookd
ebev
dewita
lk
engen
nermet
Dr.
cf
Joxo
Hzn.
:o
(e
fg
Ik
1a
ei
ndi
de hoop uittespreken
.

l

etdooreen intransige
dan#
td
Ve
re
igin
g
ni
ee
ho
uc
ln
it
ng
de
eLndeulke oplossing van het vraagstuk
,

i

l

I
Eindeloos. Hij zelf, eindelov.
s

(7all.intlnimenttviste.

treurigen ongelukltig,wenddeboven-l

menschelijke poaingen aan om...

Eindiken.Delijsteindigtniet.

oeschooleindl,'
fom 4uren.
g

D.V.,44:tInhetFranschkanhet

ww.nnir ook eene stoffelijke zaak als

onderwerp hebben. Niet aldus ndl.

)
D.V.,44.-- Eindeloos wordtvooral

Hi
j zelf,oneindig of ltiterst trelarig

l
enongelukkig...
'

f
l

.

jn dewegzalstaan.

!

Ek'komt#6cAèeindeaandeli
jst.
Deschoolis'
tfïfom 4 uur.

gebezigdvandentijd,maarookvande

lruimte;oneindigheeftean sterkerbet.

l
I
enwordtvo
oralgezegdvanderuimte
l(cfr. Kvlpy
cns, op het w. eindeloos;
)
HExolul
çs,p.2l5;PLIJIM,Syn-,n.l16).
l

) V.DAb1
4,ophet4:-.et
'
ndigen:(1.een

)einde hebben, niet verder gaan : de

1spoorwegln'l'n eindigt aan den H oek van

t

l50

Eischen-Elzenstruik.

sscolclsxsx

Tosucuvlxo

l auosxssxxsosRsaxoscs

opvsuvxosx

l

eindigen.Menzegtvaneenezaak datze

Holland ;

een einde sccmf,dat er een einde aan
komt.h)

eïndïg/Leidenen,à'cgï?lfZoeterwoude de z:6,l',
s eindigt, vindt een einde ;

Ook gall.,la l
inte'
n,
6Ilnitk
tvd,lac!c,
>6

zijne grens hebben hier

(van dentijd)%etjaaveindigt46.
4 31D6c.:

Fnitt
i4lteuren,volgensD.B.,22.

- 2.uitgaan op :ditwoord Jstfïgfop

ScHR.,1,48 en 298,bewees daaren-

een klinker;- 3.niet voortduren.niet

tegen,dattindigen weldegelijl
kgezegd
wordtvanvelerleizaken.

voortgezetworden :deonderhandelingen
eindigden ;- denchooleindigtom fwctz?/
uren.gaat uit 1).

Deoorlog eindigdodoordenederlaag.

Gall.livtirpcz...

Deoorlogeindigdem etdenederlaag.

D .V.,550.

Hije'
indigdemeftef
lz
lllï'
/fcn.
.

Verkeerd gebruik van eindigen a1s Hijwas jtwkfklqa'
rmetcïjr
?
zottthïjf, D.V.,306.- D.B., 18. AprELhulpwerkw.van t'
ijdom aanteduiden, hijlbad z48fzijn onthïjfgedaan.
ooosx'
,IIA,120.
Hendrik eindigde mef naar zijne ge- dateen begonnenhandelingafgeloopen Hendrik keerde cïxdclvjl.naar zkjn DusfAls,41 :(11 a F'
n,
i par avouer.
boortestad terugtekeeren.
is,ofweldateenhandelingdelaatsteis geboortestad terag.
Ten,laat8t6 lleeft bij bekend. On a
Men zaleindigen zzù6/den oorlog on- vaneenreeksandere,dieeraanvooraf-

mogeiijk te maken.

Men zalerto6àtorzl6n,den oorlog on- fini yxv le découvrir.Men heeft hem

gingen gall.il #'
nï,
s.
:il çanh,enaitb
,de mogelijlttemaken,of:ten ,
sloff:zalde eindelii
.k ontdekt. Ils nniront par
dl
bieunev,fAszï nn%asaitplr retourner, oorlog geheelen alonmogelijk worden. tout perdre.Ten .
:Jo/f6 zullen zi
j alles
on J/nïzc par re?
zt
/rt
!la gv6rr6imposni-

verliezen.)

ble.

Koxlxo,95 :z11finitde parler.Hibb

W athetalg.Ndl.betreft::Inzeldzame
gevallen wordteindigen alshulpwerkwoord van tijd gebezigd,t.w.om aan

hajtmetz
lyveàe'tgedaan.- 11snirapar
payer.Hijzal6ïz3dfgc4 me
.
tte betalen.j
J.v.MAumx,UithetFolk,l54:(Zoo

teduiden dat,het.onderwerpovergaat

kwam hetdan,datAal...hem'tnieuwtje

wijsmett6genoemd,doorwelkehan-

'tmeerdanschandewas9.

toteen handeling,dooreen onbepaalde

vertelde en eindigde met te zeggen, dat

deling dan een einde gemaakt wordt
aan eenbetwisting,die uitbetverband

blijkt.Zoo b.v.kan men maa,
rzeggen
hiie'
indigdemettebetalen,wanneeruit
hetvoorgaande blijktdathijaanvankeltjk of weigerde te betalen,of beweerdeniet.verplichttezijn tebetalen.
Uit den aard der zaak is ditgebrlzik
zeer beperkt ''.

Eischen..
4qn iem.ietseischen.
Ekster. Hijnanl4eneksteruitziin

Galldemanderqc.(1qn.(reehtsterm).
Hetw.isin W .-VI.m.(enp.).

%roote teenen mand.M .SAPBE,Fil.,6.

E1.Achtell6n stof.

Ietsrtzlzieln.eischen.
Hij nam de ekster uit haar groote
teenen m and.

Ditmeelvoudig gebruik is in Z.-N.

Achtelstof.

D.V.,424-425.- ALL.-AB.,142.

zoogoed a1s alg.

Stofmetdeelvorkoopen.
Electrlsch.

K UIPEM ,op het,w.el:((vgl.drie-

Znd.volkst.
Stofbijdeelverkoopen.
en veocheidene- ?es ).
Znd. uitspr. eelektriesl, naar Fr. Elee/tvi8ch,, ook, doch minder ge- Boss., Uçtspv., 7l. Kturlus.
électvique :woorden op -I
.%e%worden in bruiltelijl
t :electriek'.
KOENSN.
Z.-N .over'talg.uitgesproken met'den
nadrllk op dien uitgang.

Electrlekwerker. Foorl. b>.-F3. Puristiscbe samenstelling ter veru).
st,105.
taling van Fr.éledrieien.

Elixir.

Znd. uitspr. eeliekzie'ior,naar het

J

Elsctvirien.

In deNdl.vertalingvaneenwerk van
.
T.VERNE,De '
Foztderdfrx l,troffen wij

aan,p.34:(
telectriekmannen,diedeliefhebbersvooreen paarstuiverseen aangenamo kitteling ofeen m inder aangenam en schok doen ondergaan )).

Elivlirofeliœlev,o.

Boss., Uitspr., 7l.- KvTrsRs.

Fr.;ook is hetw .>.in Z.-N .

Elkander. Het bestuurkwam bii
elkantler.
De menigte ging w'
.telkander.

verkeerd gebruik van elkander met
betrekk-ing tot een enkelvoudig verzamelwoord.

Elkendeen. Jan stond in hoog Gewestelijke vorm (0.- en W .-Vl.,
aanzien bijelkewleen.SIMONS,105.
ook nogwelinBrab.en Ant,
w.).
Elkendcen kan niet koopen en verkoopen.Savsws,83.
n

K olxEx.

Het bestlzurkwam biieen.

Dsx Hyuarroo,F.T.,147.

De menigte ging uiteen.

Jan stond bijelkeen'in hoogaanzien.
Niet %edereen,of niet een iederkan
koopen en verkoopen.

Elkheel. Van 6lkIte6lB verbine- W oorden,verzonnen doorK.L.Le- Over hoofdeliikeofsolidaire verbinîssen. Mr.L.os HONDTen Mr.H.DE deganck :verkeerde vertaling van de tenisgen.

H oox,Ledeganck's Avrgerl. Gefb..177. Fr. rechtstermen solidaire, ,
stllïtO rïfë,

Elkheelheid.Van 6lkh66lheidonder aolidaivement.
schuldeisehers.10.,ïè.,177.

Elkheellijk.
Ellende. De ellenden,waaraan de

tedelingen leden.

s

DALS geeft op als gewestelijke
vormen elkendeen en elkeneen,.
BynLL.,l3.
GALIz
.
<s,op hetw.hoojdeliik :%- e

Iborgtocht : Garantie solidaire v. - c

Solidariteit, gezzùcewtdchcppeli//
c: ge- verbzntenis noor 'tgelteel:Engagement
bondenheid (tot iets), gemeeucbappe- solidairem.)
liikevevantwovrdeliikkeid (vooriets).

SobidGir.
Meervoudig gebr.,naar Fr.les v,
5/

De ellende,welke de stedelingen tp

sèr6.
%,afgekeurd door D .V.,400,en verduren hadden, of

doorVsRc.,in Vl.d.d.e.h,..1,241.

Een meervoudig gebr. van het w.

de '
verdriete- ellende komt voor in Psalm 130 uit

liikheden.die de stedelingen ten deel diepten '
pczàellenden )(V.DALE,op het
vielen.
w.diepte).
Scxx.,1,255,citeert verder nog :(fde

middenstandersin hun ell6# en ))fN.R.
C/.,19-12-1908);(
tde oorzaak van all
o
ellenden p (f4.,4-5-1911).

Ellendelin:.

InZ.-N.,evenalsinZ.-A.,nogsteeds

Ellendige.

gebruikelijk in debet.van ongelukkig,

V.Dxss.- Ellendeting bet.thans:
slechtmensch,beroerling.

rampzalig,atmoedig veTœcà,waarin het
w.verouderd is in N.-N.

Elzasser.

VolgensMooaTG.,149,een bastaardvorm,waarschijnli
jk naarD.Et%ö88er,

Elzk8er.

Alleen deze benaming isgebruikelijk.

voorElzani.

Elzenstruik. CLASS, Sçeh,
. N*.,
47.

Afwil
'kipg van de gebrui
keli
jke Bpelling.

Elzentruik.

Vgl.klenneboom,ll
e?
zlr
ebpop.,peteboom
enz.

Em ballakeéoed-Entreprise.

l5l
BELGICISMEN

Em ballaéeéoed.

TOELICHTING

Znd.volkst-,naarFr.toiled'embal-

Baaldoek,pakdoekofpaklinnen,o.

Platte woorden,die worden uitge-

Vervelend, onaangenaam, (plat) be-

lage.

Em betant.Datisembetant.

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

sproken am botant,amboteevon en die roerd.
.

Em beteeren.Tem.6mbeteBren.

ontleend ziln aan het Fr.:embêtant,
ezn,
héfer;in de Znd.volkst.wordt er

OPMERKINGEN

Gcnd-,160.
V.DALS

. *

((Embêta,nt.bn. dolver-

Datisltatelilk,da'sbliksemsch(p1at.
). velend.)
Iem.'
vervelon,/t?
,
'
n,
#6r8Az,la8tacxdoew. V.DALE.

zelfsm isbruik van gemaakt.

Em bouchure.Hetembouchureran

e n bugel.

Een gtpetfem bouchltre hebben.

In Z.-N.alg.in 't onz.gebruikelijk . Hetmond8tuk van een bugel.

voor : lo dat'deelvan een blaasinstrum ent, hetwelk aan den m ond wordt
gezet ; 20 aanm onding, aanzetting,

Het Fr.leenwoord embouchure, vr..

mv.embouchurea,i:ook we1in heteer:*
gevalgebruikelil'k in N .-N.,doch uiteat
Een go6d6 em bouchure hebben,ook : zelden.

wijzevan eenblaasinstrumentaan den mooiblazen,
m ond te zetten.

En.Uw schrijvenvah 20dezerisdoor Inversienahetvgw.enisaftekeuren Uw schrijven van 20 dezer hebhen DsN HERTOO, F.T., 147.-- 1IJ#!.
onsin goede ordeontvangen,en,F
pe/
lècs alsergeen reden vooris.
wij in goede orde ontvangen en wii -4.N.F.,l3.- Neerlandia,Mei1927,
wijdeeerT;inantwoovdteberichten...
hebben de eer U in antwoord te be- p.85.- V.DALS.
richten...

DeVoorzitterdeeldeaan decandida-

Een nevengeschiltte bijzin wordt

De Voorzitterdeelde aan de candi-

DEN HERTOG,N.T.,II,70,en N.S.,

ten d.ln uitslag van het examen m ede, llier m et het vgw.en aan een gewoon daten den uitslag van het exam en II, 130.

en datde Commissieoverhetalgemeen zinsdeel (een li
jdend voorwerp) ver- medeen'
verl
claarde(ofvoegdeerèï?
')dat
zeer tevreclen was.

bonden afte lteuren !

Twee en twee kwamen zij van de
veqpers.V.Lov.,Dnre A'cd,11.

IndeZnd.volkst.alg.;ook een Nnd.

de Com missie over het algem een zeer
tevreden was.

Tweeaan twee...

DALS.

prov.

Gij zegt dat,'t Vlaamsch te niet zal En a1sontkenningleeftnog voort,in
Hetza1niet!
gaan :'tEn za!!G.Gszsl
uru
s.
betW estvlaamsch.
Komtzeniet,'ten esmijn fouteniet; Alsversterking van een ontkenzling Komtzeniet,dan is 'rmijn schuld
'k en kan veur heur nie instoan ; ze komt het verder nog voor in andere niet:ik kan voor haarnl
'
ets beloven ;
weuntzijmoaro1)mijr,lkoamer,ze '
zàes Znd.dialecten.
zewoontmaarbi
jonsin en isgeen fazijvan mi
jn famitieniet.l'
uevot8leer,9.
milievanons.

V.DAruI :(En,bw.ontkenning,oudtijdsae,yd,komtthansalleen in samentrekkingen en in de spreektaal voor :
met8,nimmer,zl'
yoïf,teuzib
'(het en zij
= zij het niet), tenwave (het en ware
= warehetniet);%
'ken weethetnz
cf;
hh'zegt,datAï/ltetnieten tfo6f.)
HasssrasAca, II, 13 (( In dialect
kom thetnog voor.Ik es doe;'k en doe.
Ook metdubbele ontkenning :'k En heb
geen geld.'kEn do6:,6/niet&.

Enéel.Gil
'hebte6rlgel
ukkigenengel znd.volkst.(V.ErzsEx,74),voor:
96diend.
Ieengel,xkkigtoevalheeftugered.

Jegoede6ng6l2
:
.
9i6tel
t'flpgekomen.

Vgl.Gr.&d5.,V, l84:tHi)
*#6e/f
h6den eenengoHesGodgeéïeo.
tf(HAnIœs.
1,244c ; bij TvzxxAx 1, Nal.3:Hy
hce/feen goe
àesEngelgedientj,hijheeft
zi
jn wensch verkregen, is gelukkig geweest )).

Enkel. Geen enkeloog heb ik toe-

Hieropzoumenlçunnenvragen :hoe-

G6en oog heb ik gedurende den lan-

Geen enkel= geenvan alle.

gedaan vandengrontligenlangen nacht! veeloogen had hijdan wel?Debedoe- gen nacht,toegedaan, of:ik heb den
BoLs,93.

ling is : geen enkel oogenblik heb ik
kunnen slapen.

Deenkelegedacl
ttedoet41ijzen.

Gall.la 8eulepeneéevou8jaitlrëz4ïr,

Die enkele teel
tening bewijst genoeg.. cesev,
!des8in eefunezvevr:nnm8ante,

Doordeenkelekrachtvanzijnver- pavlaa6vleforeedeaopensée.

stand.

EnkelinMaart1918staaktedereehter-

Gall.8eulement(en mav81918)= niet

lijkeorde.
v& rdien tijd.
Enkw est :hetenkwestdoormijin znd.woordvorm,naar analogie van
alle beseheidenheid ingesteld. VEx- rekwestofrequeat.
MAxo.,259.

geheelen naeht door geeq oog toegedaan !

De g8dcchfe alleen,r6ed.
9de gedcchfe

D.V.,464.- D.B.,58.

alleen,of niet8 dan de go4cc/lft? doet u
iJ'zen.

De te'
#kening alleen bewijst (r6cdc
9)

genoeg.
j
Alle6ndoordekrachtvanzijnver-t
stand.
Eengtofpasin Maart1918...

Ondevzoel
t.

Zieook alecht8.

A'
Azçkzé/g,v.= onderzoek van staats

wege, onderzoek op last van het parlement,enz.

Kvlpsssgeeftnogop :(lngueat(Eng.;
vgl.inquiveeren),v.,onderzoek (van gezworenen).)

Enreéistreeren.
Alg.in de Znd.spreekt.,naarFr. Regotreeren (leesg= g).
Enreéistrem ent.
enregotrer,enregistrement.
Aegïdlrf
zfïe(leesg= g).
Enten. Het pauselijk Rome l
teelt Verkeerd gebruik van den reflexie- Hetpauselijk
-Romeie geg?zfop het
zich gt
???z/op hetkeizerlijke.
ven in pl.v.denlijdenden vorm :gall. keizerlijke.

D.V.,338.

96grejjer.

.

Enthtolusiast.VanBeerswaseen

e'
nthusiast'
van degroote natuur.

Gall.êtr6enthousiaste46...,w,
n 6n-

thouniasted6...

Een entltou8iast,,
t:4Vondel.

Van Beez'
swa8 zeeringenomen met

Vondel.

Entraineeren. Hij moest zich Alg.indeZnd.spreekt.:sporttermen Gangmaken,pacen oftrainen (Eng.,
:entraineeren 9.Lob
ensleer,62.
naarFr.entvalner,cpz
frcczl6vr.
lees peeisbn,frt
?eAozàl.HiJ moest zich
travken,zich oejenen.
Entrâineur.

Entrée.Aan den entröe.

M .in deZnd.volkst.

Entrepot.In den entrepot.

M .ln deznd.volkst.

Entreprise.111
,cxfreprisewerlten.

Alg.in de Znd.spreekt.

'
Indien 'zêïj d6 tentreprise hebben.
'

Hebik'nietgehoord,datgeeeneaan-

zienlil.ke entrev iae in )t vooruitzicht
hebt?10.,277.

diekters en cxlhovàcdfert.

1F@M .,XXXII.

Gangmaker, trainer (Eng., lees
f'
?68A?:r).

Aandeentnqe(.
t)).
Inhetentrepot.

Bii oz/t
ferae-z
lzèg werken ; aanbesteed werk ofaangenomen werk hebben ;
stuk.rerk hebben,werk per stlAlr afmaken of afleveren.

SzosRs,258.

D.V.,521.- D.B.,73.

of volgte8tdrijt'
poor de vrije natuur, In 't Ndl.wordt,enthloju8iaatsoeds
V.B.dweeptezlefdevrijenatuur.
absoluut gebruikt,b.v. d6 t
?n,
rhousïcdfc
Een gee8tdrijtl
'g lleu/.
lrt
rlcrtztv ''
an menigte,àïjwasgekeelen alenj/l
,
uàtuf;

Indien de aanbesteding ons tvegewezen wordt.

eon aanzienlijke onderneming.

'
l
Ccnd.,XXVIen 187.

Entretenue-Erkennèn.
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Entretenue.

Fr.w.,vaalkgebruikelijk in deZnd.

(Gekamerde)bijzit,'
mt
zïfzwdi
r.

spreekt.

Entw aar. '
k W iste 'k ik we1 da

W vl.(Brugsch)dialect.

w'beur hier entwoor zou'n gevoenden
hein.M .SABBE,Fï!.,71.

Entw at. Terzelfdertijde kwam er

OPM ERKIN GEN

. .

V.DALE.- InN.-N.hoortmen hiervoor alg. het hybridische main,tenée,
evenals het hasterd-Fransch maintesceren, b. ee'
n ,?
'
w/&r maintetîeeren,
voorkameren.

Ik wistweldatwehaarhier ergens 1
zouden gevonden hebben.

W vl. dialect; ook navolgers van

Terzelfder tijd (oj tegelijkertijd)

uit de keukendeur entwat buitengevlo- Gezelle en Streuvels hebben het w.in kwam er uitdekeukendouriet8buiten-

gen.VERMAXD.,89.

en noghierofdaarentwataan schikken.V.BIJGGENHAIAT,92.

hun schrijft.opgenomen ;vgl.D.etwa8. gevlogen.

...

Entw ie. Zoek jb
entwien dè? M.

W vl.(Brugsch)dialect.

Zoek jeiemand?

SABBS,Fil.,70.

Enz.Felix Claes,Eduardverhaegen, Afte keuren gebruik van enz. (en Felix Claes, Eduard Verhaegen, J.v.Mxlzlux,Toap :
*k nogjong v/r
la,
FransBeckers,enz.
zoovoort= enanderedingenvan den- FransBeckers,e.c.(= en anderen). 304 :f
(Pooiers,kwartjesvinders,6=.>
zelfdenaard)om tebedoelen:enandere
Dit is zoogoed als en ander dergelijk
bekendepersonen(zieBIJLAGEN,1,26).
goedje,en aldusiscnz.hierpassend gebruikt.

EpisodeRlm .
Epistel.
Epochem akend.

Alg.inZ.-N.,naarFr.Flm êépiv
godes.
Vaak m.in Z.-N.
Germ.epochemachettd (MooRTG.,27).

Er.Destoofisuit...Eristeveelas-

verkeerd gebr.van ev voor er in

k
$'6rï6#!v,.
G&LI.
AS,op ditw.
E#ntel,o.
D.B..52.
Opzievtbarend, t
l/lf
/cn.gzKttàlren4, sen- V.DAss,op hetw.époque (époque
8ation66l.
maken, groot opzien verwekken, (zich

ofzijn tijd)beroemd malten
sche.TAMB.,30.

Dekachelisuit...Eristeveelasch

gall. Le poé/6 e8t éfcïrtf. J! y a,trop tdc ïAl.
cendres.

Eraan , erdoor, erin , erop , Hetaaneensehrijven van voornaam- Evccs,er yoor,erïn,erop,er'
pcs, EvenalsertlcAzschrijftmen 1osergeu
ervan ,ervoor,enz.
woordelijke bijwoorden met er wordt er(
foor,enz.
van,scrgcn.
: von, overal rcAz;daarennogdoorvelenafgekeurd,o.m.in Di.
%t.,
tegen aaneen de voornaamwoordelijke
22,biJ
'D.B.,102,enbijALI,.-AB.,106.
bljwoordenmetdaar,h.ieren waar.b.v.
daarî,
an, hierran, ,
t
f,
cc,
r'
pq,
n, enz. (Dzx
HSnTOG,JJ.T.,141,en N.T.,II,232).
V. D ALS laat echter toe de voor-

naamw.bijwoorden meter ook welin
éénwoordteschrijven.ScHR.,1.123vlg.,
toonde aan,dat dit gebr.in N .-N.zoo.
goed als alg.îs.

(Hetwettigtdehoop,datdienieuwe
periode)het beste uit de Vlaamschge-

Verkeerde woordschikking.

zindheid van vroeger zal vereenigen en
erstevigheid za1aan verleenen.
Schoon ge erlichtm ochtin vergaan.
LsosgAxclç,.4/4 Gent.

...en 6rstevigheidaanzalverleenen.

BEDA. in '
het weekbl. Vlaa.
nderen.
23-l-1926.

Sehoon geerlichtin m oehtvergaan.

. di
ezi
jnhuiszoodanigzouinriehten,
dat de bekenden erafgunstig op
datdebekenden erafgunstig zouden op
zouden zi
jn.
zi
jn.M.SABBE,F!.M enschen,22.
Verleenjaarheeftmenerhaarop Ox- Niet na te volgen gebruik van een Verleden jaar heeft men haar met Dsx HsltTog,AT.S..1T1,205 (Het
laar-kermis alzien mee dansen.CI,
AEs, voornaamwoordel. bijw. met betrek- hem zien dansen op deltermisteOkse- gebruik vanpronominalebijwoorden van

Sich..No'p., l79.
lting tot eell bepaalden persoon.
Triene Slange laeeftertwee oude hem den l,c,z geltregen. Vr. Co1zRTM., Ge-

laar.
personen is niet uitgesloten, m aar het
Tr.Sl.lleeft twee oude hem den ran heeftiet'
sfamiliaarsen sonls'itatsplom ps:
haar gekregen.
Decollega,@t)ca ropcr iklaatstdprfzk.

echcnk.101.

Erem ijt. Weldra was de ce1van

1
,leinrad door eenen nieuwen eremijt

De dlvte, lr a tzrm ee ik gedan.
st Fzcb.))

DegewoneZnd.vorm.

Heremietofevem'ïef,kluizenaar.

bewoond.Bolus,30.

Pieter de Klaizenaar.

PieterdeEremijt.
eNaar fr.hérédités ;in het Ndl.vollijkheden,waarvan het spoor hier niet staathet enkelvoud.))
was te ontdekken.

Erfelijkheid. Geheim der erje-

Geheim der erjelijkheid...

Erfenls. Hetgeen niet belet dat Gall.jaire '
J,
?z ltéritage; Ds REUL, ... dathijeenmaaleen,grooteerjenis
'
,'z'6mpéc/?z6 pa8 Karelt/'él'
r: za1kriigen.
Kare!vastovertuigd blijft,dathijeens 139 :ce qw'
eene groote erjenis moet doen. Tox'
v, persaadlt?'
tf'ï!doitN,
11go'
u,
rjairezf'
?zgrand

In de Nnd.spreekt.gewoonlijk hermiet.
H ermitage ofermitage,v.= kluis,kluizenaarswoning.

D.V.,400.
DvvsEn,1T,78.

.

héritage.
zonder dat men eigenaar noch
Erkennen. De koetsier had bij De werkwoorden erkennen en h'er.
het ongeval eenen goeden zweepslag kennen worden dikwijls met elkaar mennerkon h'
erkennen.
aan de paarden gegeven, die in vollen verward.vooraldoorhetfeitdatbeide
galop voortsnelden. zonder dat m en in 'tFr.aan hetzelfdeww.reconnaltre
eigenaar noch voerm an kon erkennen. beantwoorden ; DE REVL, l99 8an8
:446 l'on,p'tk/reconnazlre prtp/yrïéglïrc ni
TONY, 185-186.
condudeur.
133.

D.V.,82. HyuxoRlxs.217.- Vos-

Rlxx,I1,70.
Erkenlten (eig.:kennen en voordat
kennan ook n'
itkoment= kennen,waarnem en :er ï,sg6en lpof:rran,lfbzdïein dat
t#z
dzI: te f?rk6?zn6n ; leeren lkennen, tot
inzicht kom en dat iet's zoo is : de l'e
ui.
nthcïtf ?.'cl ietn cr/ccss6n ;beves,tigen,verklaren de ondergeteekende erkent 0A?.
fvangen te Aelll?cn,ran den,H r.AT.de som

'
pck
z î'
ijjh,onderd g
/rcn/
c; bekennen;toe%even ziin mis8l
ag eràco
zzàca ;openlijk
aannemen :eennatuurlijkF
cïpztferkennen,
iem. ala zijn'kind er/
cezz/zczz,iem.niet
meer clazï/
?
'
Azneejerkennen ;zich dankbaar betoonen voor iemands W 6- f8p,
erkennert.

Herkennen (eig. opniel
gn-,weer,terug
lreAzgzez?'
tl= zich bewustworden,deover-

Erkenninésvernaoéen-Eten.
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(

OPMERKINGEN

tuigingl
trijgen.datiem.debepaalde

l

Persoon isdien men kentofdatietsde

)

bepaaldezaakisdiemenkent.
Onderkennen = kennen llit of onder
andere personen of zaken van dezelfde
soort : een rogy! aan z?'
,y'n.gezang 'tt'cfcs
te osderkcsAzc,/z.

Aanuw taalerl
ten ikurooreenvreemdeling.

Gall.4 votre langage ie wo'
tf.
: reeonytaie ptivr '
ttn éfrcAzgez'.

Aanuw taalerkenikualseenvreemdeling.

D.V., 618.

D.B., 87.- ALIz.-

AB., 68.

Ietsandersis:Erkentgiiv,
ïïvooruvl
leidsmanb (Hsxoslxs, 211)= wilt ge
mijvoor uw leidsman aannement

Hijerkentzichmachteloos.

Gall.i!8er6cossclfimpuinmvtt.

Hij erkent, ziet of bevindt dat hii

D.V.,37l.-- D.B.,13.

machteloos i8.

Erkenninésverm oéen.
Erkentelijk. lk verwa
'cht uwe

beslissing met het volmaaktste vertrouwen en bid u deverzekeringteaanvaarden der eerbiedige en erkenteliike
gevoelensvan
Uw zeer ootmcedigen en zeer verkleefden dienaar,
Arthur D.

Germ.Erl
qenntni8rermögen.

Kenvermogen.

Slotvan een model-brief voor het

In lletaangenaam vooruitzichtvan

aanvragen van een betrekking, uit een welwillende tegemoetkoming heb
Brr
iej8tiil, door Gsxox en Rcvvyœ- ik deeertezijn,
IUA>IR'
I'.Zooalsalg.in Z.-N.,iserkente- meteerbiedigeendavtl
cbqregevoelens
liik t.a.p.ten onreehte gebezigd als van laoogachting,
volkomengelijkbeteelqenend metdankUw dw.,
baar:aan beidewoorden beantwoordt
ArthurD.
Fr.reconnaismnt.

,

MooRTG..27.

S.BulsMxx,in A
schoo!eytStudie,IX

(1887), Bijblad,p.91 :(Wanneerwij
van iemand weldaden, gunstèn, eene
vriendeli
jke behandeling of iets dergelijks hebben ondervonden, wordt bij
omshetgevoelopgewekr
t,datwijdankbaarh,
eid of erkentelijkheid noemen.Dat
wij dus dankbaav of evkentelijk zijn is

het gevolg van dezelfde ervaring. Dat
gevoel kan zich echter naar buiten
openbaren, en 't kan alleen eene bepaalde stem ming van 't gemoed ver-

oorzalten. In 't eerste geval, als wij

't genotene doorwederdienstvergelden,

alswijvoor'tkennen ervan nitkomen,
heterkent
nen,zijn wijerkentelijk.Isdat
gevoelteedelofstaatonzeweldoenerte

Erkentelijkheid. Ten einde u

Uiteen briefvandankbetlligingaan

MetheidoelU mijngrootedankbaar. hoog,dan zijnwijdankbaar.Dankbaar-

mijne diepe erkenteliikl
teid te bewij- een beschermer,in hetzelfdewerkje.
zen...

heid tebetui
gen...

heid isduseeneedeler aandoening dan
erkenteliikheid. 't Eerste is uitsluitend
eene zaak van 't hart;bij 't laatste

komt vaak 't berekezaende verstand in
't spel.))
Synoniemen van dankbaavheid en er-

l'cnfelv
,i
'
'
lWeï(fzijn verderverpl
ichting en
erkentenh.

(( Dankbaavheid en erkentevt.
ia zijn

edeler dan de twee andere, omdat van
deze laagte het denkbeeld van vergel-

dingofloononafscheideli
jkis.Erkentenia

ishetsterkst ;hetsluitin zich,dat men
diep gevoelten een klaarbesefbeeftvan
den grooten omvang der ontvangen

weldaden... Geeft erkenteliikheid onze

bereidvaardigheid tot wederdienst te
kennen,verplicltting dmzkt onze gebon-

Erw t.

Vele Vlamingen meenen in de niet

Erwt(tzitspr.erf).

dialectische uitspr.van dit w.de w te
m oeten laten hooren.

Erwten polen.

denheid daartoe uit)(Hsxoalxs,l83;
vgl.f'
ruvlx,syn.,n.77).
SCHARI
E'
â,ll0.- Boss.,Uit8pr.,48.KvllxERs.- K osxsx.
Dr. B., Analecta, Ndl. Leesboek

Znd.volkst.(Diest'e.0.).

Erwten doppen.

(Utrecht, 1
. 91
5) : (( In 't Algem een-

rooferwten.

Dovevwten,ofdoppern.

Beschaafd-Nederlands alleen : evten,

s'
l.
l
zïmerwten.
Haljevwten,ofg6klov6n erwten.
Er< ril
-s.
Erw tsoep.J'
os.Joos,10 en l3.
Esaù.

Pee3erwten,peulen ofpeulties.
Rvliterwten.
Erwtene
riis.
EmrteMuep.
Eza'
tt(leescctcov).

veelalgesehreven erwten.)

x

Eskim oos.De E8kimoozen.
Estam inet.qKind,watdenktge

De gewone woordvormen in de znd.
volkst.

Znd. vorm van den bijbelschen

naam ,evenalsin hetFr.

'

Vaak voorkomende vormen in Z.-N.
Fr.w.,alg.in Z.-N.;ip de volkst.

Eslkimo.De E8k%mo'8.
Bierltlds.

wel? ln een estaminet! zei Cieska. boortmen .
gtaminee(zie aldaar),vr.

Snert,v.= groene-erwtensoep.

ln N.-N.is estaminet.o.,weinig ge-

bruikelijk-.

v.Lov.,Dure Eed,42.

Eten.Gijaat.

Soms voorkomende vorm voor den
2den pers.van den onv.verl.tijd.

Gijat;jeat.

ALL.-AB.,199.- Boss..J#tf:.,2l.HAssELsAcx,1,237.

Kosxsx',N .l.,294 :((In den onvolt.

verleden tijd van eten zou in den 2en
persoon de a lang moeten zijn gijaat
(vergelijk : gii genaa8t, gij gaajt, gij
laastenz.),doch dezelangeawordtuitsluitendinhoogeren stiilgebezigd;in de
spreektaal:ieat j:genas,jcgaj.jelaa.
enZ. ))

Ik heb welgeëten.TAMB.,8.

De gewone vorhlvoor hetverl.dlw.
in Z.-N.;in de spreekt.hoort men alg.

Ik heb goed gegeteh.

gef6s (N@nd.,284).

W anneerzegtmenvan iemanddathij

heeft men verdubbeling van 't voorvoegsel ge te zien : geëten werd geten

...dathijveellettersgegeten heeft? (nog in dialectin gebrllik),en ditwerd

veellettersgeéten heeft?V.THIELEN,4l.

Hijheejtdebotevgeéten.

Dïdf.,56.- Ds Blsas,136.
KoswEx, N . S., 294
In gegeten

ge-geten.')

Znd.volkst'
.(Diest e.o.)voor :hij Hiji8het/
szl
,
d Taïtderekexïzèg,ofd6
kri
jgtdeschuld ;vgl.Fr.c'at!'
W qkd a kwadePier.
vcngë 16 lard.

SToyr'
1,r,n.659/973 en 1002/l550.

Eureka-Evenredléheid.

154

'

sssolclsxsx

Tosslcuvlxo

Vödr,na he.
teten.

l ALosxssxxsosasaxoscu t

I

Gewoon Znd.gebruik.

ln N.-N.iq de datiefvorm de meest
gebruikelijke van beide (KtuPERs).
De gewone vorm in Z.-N.(ter,on- Henreka (leesItuireelkaaj,soms ook
KOINEN.
rechte spreek
-t men gewoonli
jlt uit enreka (lees'
tdreelkaaj.

Eureka.

Vö(
5r,nadep,(da,
t.)ofheteten.

e
/r
akt
zcs.
),voordenuitroepnaarArcv
hi
mede

I

Euzie ofenzing.Vanond-erdeeuzing. Dialectische woordvormen (0.- en
Srazcvslzs,in F!.d.4.e.h.,1,18;
W .-V.)terbenoeming vanhetonderste
...

oexxRulxosx

l

Oze.oz1
'
6ofozing,

die'tlageenzierakenvanhet d
ee
van
ens
trooien
oftp;an
n
dpt
ak
da
tl
ove
re
den
muur
hang
in
ne
Br
b,
.
e
n
A
n
t
w
.
i
s
h
e
t
w
.
v
e
r
b
a
s
t
e
r
d
t
o
t
e
u
.
z
e
l
en neuzel(m.).

stroodak.10.,ïè.,1,'20.

j
J

,

Even.Evenhadhijzicheenigeschredenverwijderd,of...Coxsc.,L.'
p.Fl.
Ja.Reinewist dat,even daarom had

1
i Zie ook oozie.
'
I

Gall.t
lpeine.

Nt
wl
tlelïjk,
:ofn.
ietzcodrahadhij...

DUELOII,58.

Germ.ebendarum.

...iltistofnezdaarom.

1F#!.X .N.F.,l3.

Germ.Gleichberechtigumg.
Gall. groportionné t
i= in verhou-

ltecht8geliikheid.
Hethuisraadwasino'
per6ertq
glcpzpzïlzg

AiooRr
l'
g.,27.
KUIPERS,op hetw.Terhouding:ç#e
,l

zil' den oudste gehaald. V.Lov.,Dure
Eed,185.

Evenberechtiéiné.
Evenredié. Het huis*aad was

enenredigAzle
'
fden disch.

dingtot...,volgensD.V.,44:(Inhet (ofkwam orereen)m6tden disch.

loon8taatnietï?l-- totden Grbeid>,en op

Nederl. kan men alleen zeggen dat
zclzrehoeveelheden onder elkandem g'
ncn,-

hetw.evenvedigheid :((h6floon,'gfctzfniet
ïn - totden arbeid )).

redig ziin );ooltvolgensD.B.,49.

V.DALS,ophetw.e'
venrodig:K'
tlooa

Bqiden,.bedoelen, dat waar,sleçhts

i8 niet8r8?1e6dïg aan de ïndptzzznïAzg,van

tweé grootheden, b.v.A en B,met
elkaarvergelekenworden,alleenspraak
kan zijn van een '
verhouding tusschen
dietweegrootheden,nl.A :B (lees:A

gelijkewaarde'
);op hetw.evenredigen :
geévenredigd ctz/t,in eene behoorli
jke
verhouding staande tot ),en op hetw.
geérenredigd
tztz;l 16t8 f
/eélC
c/l
redïgdr

.
.
maar evenred%
ghen
d bestaat, wanneer
een gegeven verhoudingalsA :B over-

.. . ,
.
natuurh,
lk '
.$ f,dat in O#
ezz,to6n de
zedennog.
tm*
,
jwatz'
vz
t
zlerwarentftzp.tegen-

stoat totB,of A 'verhoudtcïch,totB, of
de 'pcràotztfïA'zg van,A tot Bb, en dat er

daaraan evenredig, er m ede overeenkom ende,eraan beantwoordende :even

eenkomt met een andere verbollding

woordig, ook d6 rermaken'tftzlrltzn g4-

a1sC :D (in specialegevallen ook wel
B :C,ofsomsnog C :A),m.a.w.wan-

'
venredigd ware'
n'
).
V.GELDEREN,op het w.e'
vl
tnredig :

neer twee verhoudingen aan elkaar

q de beloonillg was e. met den dienst

gelijk zijn,b.v.A :B = C :D (lees :

= di6 f6!t?hN26N,
: eltt'
gprach'd8An,Dien-

A 8taattotB alsC 8taattotD).
Nog leestmen bijD.V.,XXVIII :

ete;...wasniete.metdendienst= stay
in keinem Ferht
ïlfglï'
gz%m Di6n8te);en

ding totden .
lisch :hierin is,van het

tot oj zi
jn niet evenredig met de ont-

standpunt der gramm aticale zuiverheid,we1niets fout,m aarm en spreekt

vangsten )).
ScHR.,1,171,eiteert verdernog :((de

zooniet'(erwordtn1.bedoeld,dathet
huisraad in overeenstemming wasmet
de épij/èn,diegeéeten we'
rzen :een en

1deelen van het gebouw zijn niet alle
evenredig t
wllhetgeheel)
'(KVIPERS..op
het w. evenredigj; de doorloopende

schen twee zaken, bedoelt men daar-

iseehter niet evenredig tz,tzk',de verm eer-

mede een behoorl
iike of ge8chikte ',6rhouding- g6e1twanrevhondingofnleehte
'
verhonding--,zoodatmeneen bestaan-

dering der ontvangsten ) (AT.R. ()f.,
22-3-l910).Nog andere dergelijke voorbeelden worden opgegeven bij St7Hs.,

deverhoudina aldusvergelijktmeteen
denkbeeldige verhouding en bij gevolgtoeh weldenktaan een geli
jkheid

1,311.

(Een zin alshetAu4'
,t
srtwd kt'a8 evenredig
totden di8ch wordtniet veelbeter door
te zeggen ltet hzfiyrctzd was in verltou-

op het.w. VevhAltnis : ((di6 xl.v.sgcèex
etehn in k6'
in6m F. z'tt d64 Einnahmen
de uitgaven staan in geen verhouding

anderwaseenvoudig).:
W aarmen nu echterin den omgang
zegt, dat er nerhoudiltg bestaat tus-

onkosten,erenredig aan bet verzekerd
kapitaal)(Archiejroorde Ff
?rzc/
zerïzlgyWetensehap,19l1,p.200);(destijging

van twee verhoudingen, d. i. aan een
evenredigheid. Dit is ook het geval in
den behandelden zin, waaraan feite-

lijk nietsiBaftekeuren.

Poging tot, vertaling van Fr. pro-

Proportionalist.

Di8t., 166. - Schertsende of spot-

ortionnaliate = voorstander of aan-

tendegezegden als:erzijn evenmedigers

hanger van de evenredige. vertegen-

die alles zouden willen evep.redigen.

woordiging.

zijn echter nietin strijd met den geest
onzer taal.

Evenrediéheid. De personen,

Gall.groportion,datzoowelerenre-

die noch rentenier noch eigenaar zijn, diglteid a1sverholtdin,
g beteeltent.
maken in Frankrijk bijna de helftvan
de bevolking uit,en in anderelanden is
deevenredigbeidnoggrooter.
Eenzak tarwegeldtthans12a 15 frs.

Overbodig pleonasm e :gall. 61% pro-

min dan eertijds;de rogge isin geliike porfos égale.
et
/ev edig?zeïflvan prijsverminderd.

Sommigerollen zijn tegrootin 6'
?
J6s-

rediglteid nan hun belang.

Gail.6n Noyorfïsade.

Personen die...,eninanderelanden
isdeverltouding nog grooter.

Een zak tarwegeldtthans12 a 15fr.

minderdan vroeger;de rogge isnaar
evenredigheid ofin gelijkematein prijs
verminderd.of :de prijsder rogge is
in gelijke'
rcr/toz
tdïnggedaald.
sommige rollen zijn te groot naar
vevhnudip.g van of ten opzïchf:llan hun

D.V.,44.- D.B.,49.- V.0.,1,132.
Een evenredigbeid iseen .
sf
af
lrflmn verhouding,n1.ecrtgtliiket'
crhf
?udï?zf
/.Waar
geen gelijkheid bestaat,kan erdusgeen
evenredigheid zijn. doeh alleen verho'
utf'
l-z'
?zg.
D.V.,45.- D.B.,49.-- V.G.,1,132.

D.V.,44 en 588.- D.B.,49en 96.

Tn zulk gevalisergeen e't:enredigheG ,

belangrijkheid,oolt:i1trerhoading tot geen geliikn rcr/zf
lvdïAlg tussellen de
hun belangrijkheid zijn sommigerollen grootteendebelangrijkheid van dever* groot.
Sehillende rollen.
Iedea aandeelisin xanzetsïg/ieïtz m6t
Hetgebruik van het vz. évtwordtbij Iedersaandeelwordtberekend naar
KUIPSRS,Op het'w.e'
ve'
ttredigheid :
hetvolbrache werk
D.V.,588, hierin afgekeurd als een evenrediglteid of naar '
per/tovdïsg rtm ((het1t)011etaatIiietï/t-- totd8n Grbeid;

all.,en groportion de(@@ besognejaitet. hetvolbrachte werk.
<

ScHR., 1, 310-311, wees er op, dat

delri1%8te%t'
&703W8N'Terdeeld Ttc'
cr- TGh
de g?'ooft8 der tltz/ld6ele'l9 ;en OP het w.

Eventw el-Expres.
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1 AcosussxxsosRsaxoscs l
l

men niet alleen zegt :naar evenredig-

reràoldtfï'
zàg

lteid,'
n'
c'
crverhoudingvan...,doeh ook:

naar- '
van deingelegde kapitqlen :gii

tot...Verderciteerdelaij :(dan wordt

nietin - totden arbeid ).

ï'
zl 'vevltoudin,g tot-..s in 6tl6srcdïg/àeïtf

(( de '
/zlï.
n,.
sf wordt rerdeeld

betaalt zlccr - t6 :t?6ïz?'Jf/;het loon dftzcf

dit in .
verhouding rc,n,bovengenoem d

Pzucx,Fr.,op het w.propovtion,:((en

loon vergoed )(VzsoAx,D6 Gidnwooz
Maobinistpn,p.l3);(
tbijslagen aan de

-- de,in verhouding tot;in evenredigheid (overeenstemming)met ).

vakvereeniglngen m et werkloosheids'

opxsRxlxosx

l

V. GlqLolnsx, op het w. evenredig-

kassen en wel3
'
n erenredigheid methet
doorde leden der vereenigingen voor 1

heid q in e.van 't,werk = nach F(e,
rh.
liltnis)der.4r?:ïI;naare.van = im F.

deze kassen gecontribueerde

zu;enophetw.verhöltnis:f
(im r.
'.zu

(,
$'.1
1
.
l
1

N6ekè!.,1911,p.247).

z= in verhouding tot. in evenretliglleid
met;narh T,. (Gen.t= lzaarverbollding

1

Datgebouw heeft buitengew-one c'peAz-

van )).

Gall. groportions = dim eyt8iown.

Datgebouw heeft buitengewone pcr-

r#igheden.

D .V.,46.-- D.B.,49.
.

#t
).
7W.
?
Al:64 ofajmetingen,.
j
$

BijKIJIPERS,op hetw.evenredigheid,
vindtmenevenwel:(hetevenredig zijn,
hettot elkaarstaan in gelijke verhou-

k
1
1

ding :de- J.anfycdoegytw s eevtgyyovf,?zr),
en ook : (, i'
tt #c/ gebolgw ï.
v geene
gebrek aavt--)).

Eventwel.SEsR.,58.

Dialectisehevorm metingelasehtef.1 Evenwel.

SCHR.,T,322.- L()MB.,22/34.

Evenveel.Ergenszïj'
pzroore'
d
?ezèreel.

Zncl.voll
tst-,voor :nietgeteld wor- l Voo'
raycl-en boonettmeedoeu.

STOETT,n.l157/1785.

den.

tez.
wijldebruidegom maarmeeuevI

-..terwijldebruidegom maar,oo

eotv enenveel.vsswxwxo.,66.

Evenwijdié aanof-ef...?

watbï/looz
nerwas.

Sommigen meenen inhetaebr.van
h
e
tvz.aan een,all..parall/'
Toa...,te
moeten zien. -

Evenwijdizaan.
ofmet...
-'

W.H.'
WISSET-INK,S6r?z'
vandeMeetl
wn
f
ï
e
,
l
o
d
e
dr
u
k,
he
r
z
i
e
n
d
oorI?.wl.
,.
osxss
,

!
S

p. z : (.oollr een punt buiten

een lçjn Itan nietzneerdan. één li'in' ge.

,
1t
h

e
tr
er
os
kt
keel
nijnwo
d
enb,oo
ev
n
ldi
a
de:
));r
doc
ke
ow
pi
de
zg
elfa
dt
an
blz.
*

((A1s twee lilnen A en B beide evenwi.
l-

digmetC zijn,danzijn ook A onB evenwildig. ),
,j'.vsussuvs,Leerboek fy6r j'-ormleer,

1

o! zlcwt
,
scF
àoswelïjk: M eetkunde,p.22 :
(Tweerechtelijnenzijnonderlingevenwijdig,alszijiederevenwijdig zijn met
een derde rechte lijn,die in hetzelfde
platte vlak ligt als de eerste twee.))
Dr. J. Koas, Leevboek 4:4,-stereome/rfe,3dedruk,herzien doorDr.0.Pos'
r-

Evenzoo,ofeven zoo?

Het.alofniet,aaneensehrijvenisvoor
sommigeneen moeilijkheid.

MA,p.zf:(Lijnen evenwijdigaan ellqaar
ofevenwijdigaan een vlak.s
Datiseeenzoonuttig alshetandere. 11
:23
61%zoo = in gelijkemate.
Heteeneisnuttigenhetandereel:
en- Erezlcst
l= eveneens.
zOO.

Evie.

Znd.volksnaam (Kempen)van een

Schrale p
?cper.

HEUKELS,35.- In De Foorfhzcsgae.

soort van lichte haver,avena sfgïgoec,

len der Aarde (Sijtbofî,Leiden),p.54,

groeiende op dorre hei- en zandgronden ;K lI,.:((Evene,avene,Bromo8 ,).

Eweé.AlsWardjen ewegmoet.V.

Znd.volkst.;Mnl.enweg= opweg;

werd deze plant genoem d :eve ofzandltarer.

Weg.

Bzlns,1,251 (
DeBe8tedeliltgt.
vgl.Eng.away.
Ew el. Eu.
el, het regende wat op Znd.volkst.;Mnl.enwel.In deZnd. #1'clofwelnlx,het,regendeeen beetje
Sint Medardus, en niettegenstaande sehrijft.vindt men ook vaak de vor- op Sint-Medardus, en desniettegenwaren de dagen en weken die volgden ta- men ehwelen hewel,naar Fr.eltbien of staande (.0/toch)wasbettamelijkgoed
melil
*
k goed.Jos.Joos,96.
h,
ébien.
wederde volgende dagen,ja zelfswe-

Zleook aîrelen ehwel.

ken nadien.

Exaam . TH.Dx'
.
Rxx. Rekenkunde,
111, 33.

Vaak voorl
tomende vorm in Z.-N.:

Eœamen.

LoMB.,-/34.

in onze volkst.ging men examen voor

Een herexamen szeell herhaald exa-

eenmv.houdenenalduskwam mentot

men,a'
ft'
eleggen alsmen bijheteerste

hetenkv.ezaam .

Exam en. Het examen van huishoudkunde.
Het,examenrln onderwijzer.

Gall.eœamen d'
écoztopzïe domestiqIte.

niet gelleelvoldaan heeft.
Een tentamen = een voorexamen of
voorloopig onderzoelt.

Hetexamen in htlishoudkunde.

Op de binnenzijde van den omslag
van het,werlcje HetRaderwerk wcn den
W ordtdoor sommigen ten onrechte Hetexamen voovof'
van onderwijzer, Staat,I3,door ,
T.W .oycJoNgn,lezen
beschouwd al
.seen gall..l'
eyamen tf'ïs- het onderwijzersexamen.
wij:cBijhetexamen voorOnderwijzer
8tituteuv.
en Onderwijzeres ), en ook : ( Ten
dienste van hen, die zich voorbereiden

voor het examen l:avt Onderwijzer en
Hoofdacte.))

Exem plaar. Een werk op 1000

Zietrekken.

exemp3aren trekkett.

Expliqueeren.

Alleen deze vorm komt voor in de

Expliceeret,ofsomsookerpliqueeren.

Znd.spreekt.

Expres.Hijdeedhetei
rpr-.

Alisditeen ontleend w..toch dient Hijdeedhet,ezpres,opzettelqikofmet V.DAI-E :t
lExpre8,bw.1.metopzet:
hetnietafgekeurd,zooalsbijDEBAExZ, opzet.
Aï/ deed dat ezv e.
s;-- 2.uitsluitend.
l44:(Men zegten schri
jft: Niet:exalleen :ikkom ezpredom hem teeprc/
sc?z;

prIn
es.de
'
1
F6Znd.
/
!:opvo
zeltks
teltij
k,metopzet.)
.hoortm en ervoor
de basterdvormen :espres,t,tr'tzr e8pves,
O6m.8p?e8.

l-Fsr
3.um.
exprestrein.)
lcls Jzsv,Nettiewczzd6rslee,63 :
c ik ben niet 6zyzrea weggeloopen )).

F-Fanfaar ,
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Een brief p6r eœpres sturen.

Znd.volkst.

Een briefper ezprcddc sturen.

1bijE
zpren'
nebeatelling bestellingper
zonderenbode.
Een ezpresne-briej= briefdie perexpresse aan den geadresseerde bezorgd
wordt.

k

F.
F.Datwoordwordtmet2/geschre- Dezeschrijfwijzeiseengall.,cemtz Datwoordwordtmet2/'e(leestm66
ven.
s'écritzrz2/;in deZnd.spreeltt.zegt ejstgeschreven.
men gewoonlijk tweeehlen.
Fabel.Dewolfvandefabel.
Gall.16 lovp d6la jable,16ehïc'
?zse Dewolfuitdefabel.
In een andergevalgebruilttmen het
(De hond geleek)niet,slechtaan den ressemblq N .
smal: la grenozfïlleenFée De hond geleek niet weinig op den vz.ïlz,b.v.:(
fGeestig maarwaarisopopgeblazenpuit'
vandefabel.VERMAND., delajable.
opgeblazenkikkeruitdefabel.
gemerkt,datdemonarchalen een stand96.
puntinnemen,datvolkomengeli
jk staat
aan dat del.kikvorschen in de fabel,die
aan elken door Zeus verkozen koning,
het moge een houten paalof een kraan-

vogelzijn,dezelfdeonderdanigheid zijn

verschuldigd. )) F. D OMSLA Nl>2vwsNHvls,Typen,319.

Aldus ook bij KvlrElts, op het w.
jabel:( zegsw.:het gccfhem cl
e den
'
d
zm//?
*
p,de--).
,

Fabelachti:. Het,loofwerkende Gall.Jabuleuz= naarden aard der ...demytltologiaeheversieringen,het D.V.,46.- V.G.,1,132.
jabelachtige beeldjes,waaruitdiepomp- oudemythologie,zooalshetwasin den mytltologi8ch beeldwerk,of:de beeld- Fa'belaehtig = naar een fabel gelijhemelbestaat.
legendarischen tijd (Fr.la jablej.
jes,jabelachtige wezen,
8voorstellende. kende, b.v. een jtz/llelcc/
pfïg nerhaal;
niet (o/nietzoo)beslaande in dewerk-

1

kelijkheid, l).v. ee'
tt.
/c/belachtig dier.
verderheeftmennogjabela,
lb/tiq= zoodanig dat het haastniet te gelooven is,
b.v. een ./t
p,
l
?6lt
zc/
t/fïgjortuin,jch6lt
zcp
z/fdge
Pri?'zen.

Fabrieën.

Znd.volkst.,basterdvorm naarFr. Favorieten.bakkebaarden.
javoris.
Fabriek. '
tIsermisschien een van Onz.in deZnd.volkst.;ofschoon de '
t ls er misschien een van de groote
'tgvootFabriek,dachtzetoen.Af.SABBE, Vlamingen hetw.indegewonespreekt. fabriek (v.)...
F!.Ilen8chen.23.
naarbehooren metkortezuivereieuit'
spr'
eken.meenen velen ten onrechfede
lange r
i6te moeten laten hooren a1szij !
zuiverwillen spreken.

Fabriekant.Lerensleer,4.

Vaak voorkomende spelfout'
.

D.B.,52.- AIuL.-AB.,136.--L(
)MB.,
23/35.- Boss.,Handl.,225.
Ook in deNnd.volkst.isjabriek onz.
(KoExy
cx,N.S.,31).Zoovindenwijbij
Bnrsss, p.3 : 'f jabriek ; p. l7, 66,
92 en 153: 'fjqbviek;p.l49: '
tgozzlIabriek.

Vgl.ook jabrikqat,jabricage,enz.

Fabriekanten.SEGERS,65.

Fabriekm eid.Lenensleer, 174.
Deze en dergelijke samenstellingen Fabrieksmeid.
Fabriekw erkster.Leneneleer,174. metjabriekalseerste1idkomenmeestal Fabriebewerkster.
zonderverbindings-avoorin Z.-N. I

In'talg.Ndl.zegtmen naastjabrieksgoed (K1JII>
1<1s, V. DALyc, KosNExl
ook weljaöriekgoed(V.DALE),en tegenover jabrieknmeester(= opziehter van
een fabriek,K ultases en V.IJALE)ook
jabriekmeester(,= beheerdereenerkerkfabriek, V. DA1uE). In andere samenstellingen metjabriekalseerstelid iseen
verbindin:s-,singelascht..

Fabrikeeren. Gejabrikeerde stoffen.DENUOX,in Fl.#.d.6.h.,II,48.
Facteur.

Alg.in Z.-N.,naarFr.jabriquer.

'

Ftzhrfcct
azeoz(leesc= s).

V.DALE.- Gemeenzaaln ook :iet.s
jabriekelt.
Alg.in de Znd.volkst-,naarhetFr. lo (Post) B6e'
v6n,
be8t6ll6r, za/lyfbode; Ook in N.-N.isjacteur ofjactoornog
20 (station)ladingmeester;
gebraikelijk voor : brievenbesteller,
30 ttrein)s kmee8ter;
inz.bijhetleger.
40 (handel) makelaar, handelngeCRAMER vertaalt :ajFr.jacteltr met
machtigde,zaakwaarnemer,jaetoor.
lqdïzàgpzecgfer; b)jacte'
ur ,
#t'train met
pakmeester; en c) janteltr.
peseur met
weger ;Bcltaalknecht.

In Term.,p.XXI,vindenwij:RFaqftlzfr (le '
qflffo?z,stationsarbeider.))

Factuur.Hetfactuur.

Vaak onz.in Z.-N.

Defactuur(v.).

Faé.EenIagroggebrood.

Znd.volkst.(Kempen),voor;groot

Een homp (v.)ofhacht(m.)rogge-

en dik stuk.

brood.

Fam ilievader. De vrijheid van Gall.père de jamille:vgl.ook Lat. Hui8vader, Av'
J,
s?n,
cs, gezinnhoojd,
5.v.Al.
4.
ualx gebruik-te in zijn noden jamilierader. H.V.P.,in D6Schel- paterjamilia8en D.Familiennater.
hoojdpcseen (of'
pcnhet)gezin,
.
velle Pinknter-pleizier tweelnaalhet w.
de,20Mrt.1927.
Devrijheidvan denhuinrader.
ljcmï?ïetlcdcr lStllleu
v6zà.
:c/?
,
8n,60 en 62).
doch bij wljze van seherts,ter benoemingvan eenman diemetheelzi
jnhuisgezin,nl.zijnvrouw en vijfkinderen op
reisging. Ook in Toca
zik nogiong wt
u,
291,vindt m en dat woord.

Fanfaar.

Vaak voorkomendevorm inZ.-N.

Fanjare (mv. janjares, soms ook
In den Muziek-kalendervoor 1922 en
jaijarenj.
jid.voor1923,uitgeg.doorM.J.H.KesFanfaren. Aan hethoofd gingen, Vaak komtin Z.-N.ook deze meer- Aan hethoofd ging.methaarvaan- selste Tilburg,leestmen :(Onze mumet hun vendel,de Lustige Fanjaren voudsvorm voor om één muziekgezel- del,(de Lustige Fanjare )van Sint- ziekuitgaven voorHarmonieen Fanjare
van Sint-Amandsberg.Lerensleer,333. schap aan te duiden.
Amandsberg.
zijn alom bekend.))
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Fanfarenm aatschappij.Delan-

Gewone Znd. samenstelling, naar

Farce.Voordejarce:
Mag 'n mensch nu nie 'n keer iets
zeggeveurdejarce!Lerensleer,332.
Geen flauwe jatsuen, ostje blieft,

Znd.spreekt.,naarFr.pouvla javce.

javenmaat8chappiisveekçjeten slotte,luid- FI.'
goeiétédejanjare,in het Belg.Fr.
schetterend, den Vlaamschen Leeuw. nogvaak soeiétéde/(IAz/cre.
s.
Levensleer,342.

ALGEMEEN N EDERLAN DSCH

I

Fanlaregezelschap,ycs/crelwpd.

OPM ERKINGEN

V.DArus geeft,naastjanjareeorpqen

Ianjaregezelseh.
ap,ook janjaremaataeltappl)zonderopmerkingop,dochditlaatste
is in N.-N. niet gebrtzikelijk, evenmin
alsmuziekmaatncltappij,datbiQ
i
FV.DALE
als Znd.is opgegeven.

Ssso eester!M .SABBE,.Fil.,8l.

Ik hebd6javceook geh,
ad.

Voor(o/omjdegrap,ook :voorde!
03, Farce,mv.jarces,isechternietgeheel
voordepret,voorde(o/uit)aardigheid, ongebruikelijk in N.-N.
uitkortswijl,uitseltevt8,uitiok.
Zelfsgebruiktonze spreekt.hetFr. Geen flauwe grappen asjeblief,Sasleenw.daar waar het Fr.een ander w. m eester !
bezigt:pasdemcvwcït:cplaisanterie !

Znd.spreekt.,naarFr.moic'
?
:a.
W ibai

Ook ik benzoof
/e'
pcrcn,of:datismij

Farde.

eu lajarce.
ook overkomen.
Alg.in Z.-N.,uit hetBelg.Fr.:in B'
umdel 'c/ttml.
gchrï/fplpïer, lonbladig

Fatsen.

Frankrijk eah,
ier de jeuilles '
volantes 'chrï/f,schnïjboek metît)
.
:.
:6bladen.
(zieBIJLAGIN,1,27,
).
Znd.volkst.(Antw.)voor:heimelijk Spijbelen.

V.DALE.- V.G.,1,487.

de schoolverzuimen.

Faust.
Feest.Defeest.Pall.,47.

In Z.-N.wordtditw.alg.uitgesproken /0f.
W/,naarhetFr.
Nog vaak 1
v.in deZnd.volkst.

Fau8t(leesau = ou).
Hetfeest.

Daarwasd6feestnu in vollen gang.

ALIu.-AB., 136. - .
T. GlMsyaso. in
Sehool64Etudie,IX ,380:ftFee8t,oorspr.

Id.,128.

vr.(vergel.la fête)werd doorw'
erscherping derd voorfonziidig- dusd'feest
'tfeest- hef,feest.Zooalsm en weet,
smolt men vroeger het lidwoord dik-

-

wijlsmethetsubstantiefsamen.)

H et vr.geslacht is bewaard gebleven

H%.ontbrakaanhetfeest.

Verkeerd gebr.van het vz.aan in
hetgegeven geval,vermitsmen zegt :
op eenyeeafaanwezigz',
'
jn.

Hijontbrakophetfeest.

in deuitdr.tevj6esfgaan,noodigen,zooa1smen bijV.DALS aantreftop hetw.
jeent.Ook leestmen bijKulpzss,op het
w.jee8t:(
ftev- gaavt(waarin jee8tnog
v.is;vgl.Mnl.feente)).
LoMB.,23,
/35.
Natuurlijk zegt men wel :hij ontbrak aan ons gezelschap,en ook :iets
ontbreektnog aan hetfeest.

ZelfsdehemelwildeTan h6t/e6.
u. Gall.@redela /é/6,êtredela N rfïe, Zelfsde hemelwilde meedoen,mede# s1
ofwel contam inatie. v/d uitA .b/
TmRIz.-S=Jxs,1,240.
t
xn de nieven'
,cap.h'
et/e>ld66ln6w n of Tan
pavtii. zil.n en aan e6n yeeeldeelnemen. d6N rffjziln.
Feesten. Iem.Iee8ten.
Gall.Aferqn'
..
m.ll
ieren,ter eer: van iem./6>f'
pïeI
re
es
,n
ooriem.jeeeten,iem.huldLgen,
vereeren ofeer è6C?
7ù'
z6s,iem.jeeateliik
ontvangen.
Om mil'ne terugkomst te j6e8t6n, Xf6?'9C.
Om mijnterugkomsttevi6r6n.
VZUMANo.
,194.
.zer
Feestw il
.

puristische samenstelling die men,
volgens GJld., 247, ( echter zelden
kan gebruiken '
).

Feeetpvogramlmab
.,o.

D.V.,253.- D.B.,22.- V.G.,
1,138.
Ndl.jeeaten (= feestvieren,feesthouden)is een onzijdig ww., b.v. morgen
beg
Vintmen tejcesfcs.
E vermeldt ook jêteeren en
. . DAI,
l,
em.jêteeren.
Toch vindt men reeds bijV.Dwlas :
Feestwil.zer, m.(-s),boekje dat aanwi
jzingen geeft omtrent de feestelijkheden,feestgids )),alsmede :((Feeetgida,

m.(-en),feestwijzer).
Ook Garu
ruAsgeeftop:(Fee8twijzerm.:
Program me desfêteszn.)).en Pm cK,.#'r.:

Feil. TaalknndigeIeilen.

Dezeuitdr.zolzalleen kunnen betee-

(jeestwiizer,m.programme A?z.des réjouissances).
Taaljoutevt,/eï!6zzofjoltten tegen d6 Coryi,l69.- LoMB.,51/80.

kenen :feilen offouten die doorde taal- spraakknna ,tegen de taqlregela.

kundeversprea
'dzijn,ofdieaandetaalkundjgewetenschap tewijten zijn,wat
erechternietmedebedoeld wordt.

Ook kan m en zeggen : dat ïa taal-

kundig onjuiat.
Verder vinden wijbijW .ZoEt
mxovq.
,
Taalonderwijaltervormivtg, 1, p. 227 :
grammaticale jovfop, en p.259 :grammaticale ozekzlqsf/t6tfert.

Feit. Een Toldongen feit.

Ten onrechte afgekeurd doorMrvLpssvxws, 329, die er voor opgeeft :

Een voldongen feit.

een '
voltrokken feit,zooalsmen bijV1amingen nleestalleest.
Geli.
lkkeid çrtreateen 5*1jeite.

GewoneZnd.vertaling van Fr.tant

en gzofjqu'en jait= Lat.4-67./
4
:r6 etd6
jccft
).TZOMB.'-,
/35 :(Gebruik nietin
jeite.Gebruik jeiteliik.)
Fel. Hijisjelgelukkig.
In de Znd.volkst.gebruikelijk als
Nu islletreeds/elerg. soss,7.
bijw.van graad,in de bet.van :in
Ook verdient het Iel aanbevolen te hooge mate.

Zieook jouten dwaling.
Scas.,1, 342.- Het is de gewone
uitdr.in N.-N., b.v.tevinden bi
jKrI-

rllts en bij V.DALZ,op de woorden
jcïf en voldingen. Ool
t leest men bij
V.G.,II, l59 : ((Fait accom pli : voldongen feit ;gedane zaak ).

Gelijkheid reeltten.%en je%teliik.

Tochgebruiktmen somsook deuitdr.

fn rechten en ïs jeiten,.

Hijiszeerofheelgelukkig.
JFc?z#.,2l.
Nu ishetreedsheelerg.
In de Nnd.spreekt.is erg voor zeer
O0k verdient het nterk aanbevolen vaak gebruikelijk, b.
v. erg veel, evg

te Worden.
m ooi,enz.
worden.Ons Volk on/-c,
càf,21-2-1914.
Feliciteeren . Iem . feliciteeren Gall.Nliciterqn.d6qe. (Vg1.b.v.Fr. Iem.feliciteeren (ojgelxpkwenschen) A. A. '
J'
ss HAAa, Genaturaliaeepde
voor zil.n benoeming.
remereier,réCO??lFeTl'
S8T'q1%.deVC'= iem. m6tZiln benoeming.
Vreemdelingen,30: (pe president van

vooriets bedanken,beloonen).

het uitvoerend comité... houdt een

speech,waarinhijden burgemeestermet
h
artelijk-e woorderi jeliciteert met zijn
'
Jubilé.))

Feuilleton-#lnaal.
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l

M .in deznd.spreekt.
Znd.volkst-,naarFr.jeutre,c/
lcp6tl
'
tz

OPMERKINGEN

FeIdlleton,,o.
Fïlf,o.

Feuterhoed. Hij droeg eenen de/t?/.
fre,bottinedejeutre.
groenen jeuterltoed,meteenepauwpluim

Hij droeg een groenen vilten,#ocd,
meteen pauweveerversierd.

versierd.TsIRL.-STIaxs,1, 224.
-ne jeutevFeuterschoen : op zil

1
1
1 ...op zijn '
f
vilten t
sc/tf
aeAzcn..

aehoeèlett.TEIRL--STIJ'
NS,1,l53.
Fezelen.VEsMAwp.,77.

j

1
Znd.volkst.(Antw.enBrab.)
.,voor: Fluisteren,vezelen.
nauw hoorbaar spreken.
l
1

V.DALE,6de uitg.,g.eeft nu ook .iezelen alsalg.Ndl.opvoorjeziken = zeuren,zaniken.

l
Fianceeren (zich).
Ficelle.

Feziksnofnezikenisverdernogeen

Nnd.prov.voorFwisteren..

Znd.spreel
tt.,naarFr.8eAtwzcer.

Zicltrerloven,zichengageeren.

Fr. w., gebruikelijk

Bindtouw ;bindgaren.

de Znd.

Hetengagementisajofverbrli
ken =

Fr*le8 /icn(;tzv'll6.:sontrompuea.

spreekt.

Fiche.

Fr. w., gebruiltelijk
tspreekt.

de Znd

Kaortje,l?lt
zc.
fl?'
y.8trookje;steekkaart; D.B.,44. V..
DAE
L.Z..- Fr.catacatalogusblaadje.
loguee'
àfr Feh,
es = Ndl.kaartcalalogua.
Ndl. #c#6,o.(mv. fclten) speelm erk.

Fier.Over(ofom)iets :erzijn ;
En wij, fler ovev onze ondervinding
en menschenkennisyvinden ereen dubbelgenotbij.
'..Tt)wv,52.
Hetgoede meisje toont zieh 5erorer
mijne kleine zegepralen.Ii
:.,59.
Ja,hijis en bliift 5er ok
:er het ver-

Gall.56rdeçc. (vgl.b.v.Fr.content,
joyeuy, A6vre'
uz de çc.= tevreden,
blijde,gelukkig oreriets):Et #eg,
:de
notre 6zpérlcn,
ce,de notre coan/
zïe
slcnce
des hommes,nou8 trouvionn u'
rtdouble
plàisir....DE Rslzt.,46.Et la bonne
F116 caJtoute'Jiprede mes pefïf.
sdpfcclt
:,

leden.TsIRL.-STIJxs,11, 259.

10.,54.

Fiets. Op den sets.SlMoxs.76.
Fiezelen.

Vaal
tzrt.in Z.N'.
znd.volkst. (Brab.), voor nauw

Opietsfierzijn.

IPcsd.,147.

Op defets(v.).
Flui8teren,vezelen.

V.DALX. Zieook jezelen.

WYieheeftaan dat.brood,aan dat

V.DALE.

lzoorbaar spreken.

Fiééelen of Rkkelen. '
Wie

znd.volkst.(
.Antw.),voor onhan-

heeftaan dat.brood,aan datvleesch zoo dig snijden.

vleesch zOo gellild?

96fggeld?

Fiéuur.Heteerste ûguurvan een

stierengesrecht.
Eenezircoz
mtfesguurmaken.

In dezetweegevallenishetdubbel

Deeerste flguurvan een stierenge-

Inheteerstegevalkomtllet.onz.ge-

geslaclltvanhetw.juistandersom aan- vecht.
gewend dan is vastgesteld door D: Een kvoeAnd flgt
m rmaken.
VriesenTe'
W inkel.Di8t.,40:(Fignur
is onz.in uitdrukkingen als :een gek,
mal, mi88elt
jk. zot ##'
?
z'
t
f'
r maken; in

bruik van Fguu'
reehterook welovereen
met de tegenwoordige practi
jk. Zoo
treffen wijaan bijV.DALE,op hetw.
yigz
d'
t;'
r:t
'(dansk.)deversehillendelijnen
die znen a,
1dansende beschrijft,de toe-

schiedenis der middeleeuwen.

Ls dansFguurnog alsvr.op,zoodatwij

andere beteekenissen vr. Karel de
Groote is een groote Fguur in de ge-

ren :de#g'
ttr6a eenerquadville,#t4 eevato
Fgu'
urbegint'.Daarentegengeeft,V.DA-

mogen besluiten dat,Fglxur in de bet.
van gedeelte van dans ofspeltltanszoowe1onz.als vr.is.

Fijfelaar.
Fijfelen.
Fijfer&somsook Fjjel.
Filnaard.
Fijnbek. ln velehotelsheeftmen

de keukenkunst zoo ver gebracht,dat

Hetgebr.van dezewoorden isbeperkttotZ.-N.:hetw.nijer,v.,komt
van hetFr.#/r6,m.
Znd.volkst..voor:listigekerel,huichelaar;vgl.Fr.#nfzz
lzd.

NaarFr.#?
z-56c.

Piiper.
Pijpen.
Dwarsllldt,pï/,.
Leeperd, slimmerd, ooliikerd, looz6

DAyolc.
V.DALE. Alg.Ndl.fijlkaa3'
d =,fe-

seltalk..
9!'
?
.
zzf)
eroe.

melaar,sf
sllrijnvrome.

In velehotelsheeftmen het.in de

Alg.Ndl.(ijltbekofFjttslt
avel= fijn-

kookkunst zoo ver geb/acht,dat ook snavelige vogel(Fl'.àlcc-#??,l.

ook fiinbekkenzieh somtijdskatten voor
Finproerer8 of lekkerbekken zich somhazen...laten opdisschen.Bol-s,106.
tijds...
FiJ*t. Hetfljthebben.
Onz.in deZnd.volkst.
Defljt.(*-.)hebben.
LOMs..23/--.
Flkfakken. Als nu 98 terug in
Znd.volkst.;KlL. Fickfacken, #
V
.toeien.
V.DALE geeft Fkjakketlin deze bet.
zijn celkwam en hetgele koppel(ka- agitare).
j
alsgewest.erlalsZnd.op.
nari
es)in dekevieaan 'tFkja.
kkenzag,

(
,

sloeq hij de handen ineen van voldoenîng.Jos.Joos,34.

Terwijl de goedgeluimden... lachten
en Fjï
jakten.Dn.
kurAxs,82.
Filet.

Fr.w..in deZnd.spreekt.in hetzzz. 10Ossenhaas (m.), lende8tuk (van
Tn l
aet,eerstegevalgebruikt.nlen ook
gebruikelijl
t in verschillende betee- een rund);
in N.-N.somstllet,o.
kenissen.

Film .

Vaakm.in deZnd.volkst.,zooalsin
het,Fr.en ook in hpt,D.

20 '
nclvoor d'tlt'rft
gc/ltzyl/lezz;

30h'
aarvtqtje(voordamestoilet).
Film,v.en o.

0.b1
j V.DALS,19145 en daarbi
ja1s
vb.:e6n'àïtr
ut,5lm vertootten ;ooko.bij

l
191
s61
e1
n;rb.iej11Polt
lbcixj.V.
F?
'
.;t,
j
c
xs
,
lBo
.
DAL
E.
,b
1i
92Ko
46,l
wa
ax
r$biJ
'alsvb.:eenenï6.
?
,
f.
?!,
cnlm vevtoon6n;

ooltp.en o.bij ltoExEx, 192013,en
bij PRlcx, Eètg.; daarentegen nt. bij
GALLAS,bijHERCKENRATS,bijV.GsLosRsx en bijKRoss.
Verder bi
j GALLAS :i
l
serienlm m. :
lFilm l
aépisodesm.))Inpl.vanFlm wordt
tegenw.ook vaak rolprltnt gebezigd,aldusb.v.in Neerland%a,Apr.1923,p.54.

Finaal.

!

Znd.sehri-ifvorm alsznw.terverta- 1 Fi
nale, eïzzdpc'-ti)', be-sliseingaubed- 1
.
ling van Fr. t
lna.
le.
l8h41Ljt.
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l

opxsRluxosx

!

Finantiën. W'csd,,252.

Vaak voorkomende schhjfvorm in
afwijking vandegebruikelijkespelling.
znd. volksnaam, vr. in de prov.
Antw., onz.in Brab.,voor een kiein
roofdier, p%ttoviua /(
?8/ï*z,
a; Ka.

Fis.

Finaneién.

Spelling metc,evenalsin Fnancier.

Bunging,m.

Bi
jV.DAI,S :z#fd,v.(-en),(Zuidn.
ook p )),vdor :een soortvan bunzing.
Op de grenzen van NoordBrabans

((Visse,nsse,vitsche,putorkna v.

Fisijzer.

Fissenl
w
#aéer.Jos.Joos,40.
Fixe !

Znd.volkst.

Bunzingralof-klem,v.

Fr. comm andoterm , ook gebr. ln

Staat!

en Nederl.Limburg wordt het dier'vis
genoemd.
BijV.DArz
E :Ftsi.izer,alsalg.Ndl.

Bnnzingvanger.

r
p
t

Z.-N.

Flam beeuw . (Aldus zag ik hem) Gewone vorm in Z.-N.,naar onze Alduszag ikhem een Famboum draeene jlambeenw dragen nevens de kas volkst.
igen naast de (reliquieënlkast der 36
der zesen dertig Heiligen van StAndrieskerk.VssMAxo.,264.

V.DAIz
s.

heiligen van de St.-Andrieskerk.

Flandricism e.

. Alg.in z.-N.,naar het Fr.,voor : Vlamome, #lplïsglA?le, Famando- Heteerstew.komtvoorbijV.DALX
vlaamschgetintwoord ofuitdrukking. me;belgicieme.
en Kosxzx ;hettweedebijV.G.,J,128
en 168;het derde bij Dcysxs,&M .,
243;het vierde bijV.DALS,Kosxzx
en K rllœss.
Flanel.Een stuk van dienflanel.
M .in deZnd.volkst.
Eenstukvan datflanel.
Boss., Handl.,221.

Flauwskeln).
' znd.woordvorm.
Flepstch).EenFepafclbjesmaak.
znd.volkst.,voor:zwak,van den

Floun(v.),Fownie.
Eenllauwesmaak.

sm aak ofvan den reuk.

Flesch.Een flesch roode wijn,of- Sommigen vragen zicl)af,in welken Op de tafel'staat een flesch voode
wel:een flesch rooden wijn?
nv.debijstelling moetstqan.
wijn.
Hijdronkeenflescbvoodenwijn.

Bier,wijnopfleaaehentrekken.

J :nd.volksf.;vgl.Fr.tirevdela6'
ièr6, Bier,wijn bottelen of op #e,
:8cA6n
du k.ïAzen boateilles.

tappen.

Hwsszyusxcs,1,153.

Ktursxs,ophetw.op:(wi
jn- (in)

#ese
:chcs tappen.

V.DA1,s,op hetw.op :(
fsom szoo-

1
l
!
.

veelalsin :geentfuïfopzak (in zijn zak)
hebben ;bier,ttl
ï/n op yl6t
s,
:chen tappen ;
wjjs opjuat).
Zieook trekken en ajtrekken.
Iem.op F-schen trekken :
Alg.in de Znd.volkst.voor iem. Iem.voor den g6k of voor AeI lapj6 V.oxyos.- srosrv,n.348/470.
Dîe vervloekte pekdraad heeft mij bespotten ofbedriegen (V.EI.
ssN,14). holtden'ïn 'tootje ne-aAl,61.ïn laten Alg.Ndz.Qm.#-dc/lc?z = iem.beetwederom op #eddche,z getrokken. FJ.
loopen,iem.be6tn6m6n ofjoppen.
nemen in handelszaken ;een #6,
:.
:cô,
6nVevt.,219,

trekker een opliellter, iem . die b-v.
koopt methetplan om niette betalen ;

Fl

etsen ,ook Fedderen ofFodderen.

Znd.volkst.(Brab.b;KIL.:(Fletsen,

Vleien, #66pz6s, FikFooien, plu'
,
A?
z-

Fesnehentrekkeyii = oplichterij.
V.DALE.

flatteren,fletteren.Adulari)),en ((Flet- 8ttn-l'ken'.

Fletser, ook Fedderaar of Fodde- ser.Adulator.
'.

Vl6i6r,#4'
,
/r,
#o5ie'
r.

YM r.

Fleur.Tn hetfleurvan zijn leven.

Onz.in enkele Znd.dialeeten.

In den fleurvan zijn leven,in den AT,
L.-As.,136.
bloeiderjaren.
Verbasferde woordvorm,vr.ofonz., Pleuvis(v.),borstnlie8oMeteking;
V.DaSs. - Ds Cocx, Volkageneenk.
alg.in de Znd.volkst.,a1s naam van pneumonie,ltl
Algonfq
gfdkïAlg.
jin Vl.,156.- D=Cocx,Volksgelooj,II,

Fleuris,ofFel
xre8.

een ziekte,pleuritis;ook voor een andere ziekte,pneumnnia.

Flier.

I50.
l

Znd.volksnaam vanplanten:10ver,

10l
klnurbloem ;20vlier,v.

b
r
o
aF
sé
ter;
in2g0vva
en
rsh
chet
e,
rp
wi.
ng
vio
vl
a
ie
nr=
deF
nr.
begïginm edeklinker van het w
.

HEuxsyas, 61-62 en 225-226.

l
l

rlier = Fr.

nurealt,vgl.D .Flieller.

Flierefuiter. Coxsc., Gekkenwereld, 9 ;DxA1;I,Axs, 18.

Flik.
Flikkeren.

Znd.volkst.,(Antw.,Brab.,Limb.),

Liôldmis, lïckrïlk, loebol, zzpïezhol.

voor :lichtzinnig mensch.

Znd.volkst.minachtend voor:polltieagent,naarFr.Fic.
Znd.volkst.,schertsend voor een

Klabak,smeri8.
Een jlïkkez Rlaa'
n,yldkkez,
s.
9laa,
n.

Lsop., Schelde.JF8ïc:a:!, 1, :$55, als
dial. van Eindhoven :zà'
d
zAzeur8t6 #ï6r:-'
Foiter = eerstelosbol.
STOSTT,n.1146/--.

l V.DAI,
S.

dansje doen,dansen.
Fllnk.Ienl.een flinkgeven.

Znd.volkst.,voor:kaakslag metde
vlakke hand.

Floche. De Foclïe van een politie- Fr. w., gebruikelijk in de Znd.
muts.
spreekt.,voor bundeltje franje die-

Iom.een Feer,een klap,een dr, i

Krlrsss.- V.DALE.- KoExzx.

om de 'loren geven.

Dekul
a8t(m.)van een politiemuts.

nende tot sieraad.

Floer.

Znd.volkst.(Antw.,Brab.,Limb.), Fluweel,,
).,ook welvelonra (uitspr. Alg.Ndl.Foers,o.= rouwkrip,zwart
naarFr.relour8.
walt
acr/l,o.
gaas.
Floeren. Haar Foeren ltleed.VzRFluweelen.
MAxp., 33.

Zijn vllilbeslijkteFoerenbroek.CLAss.

Sich.ATot.,115.

Floosm aker. Mekaar uitschelden
voor Foosmaker en stommerik.CsAss,

Znd.volkst.

'FïW ,nlke.

k%ic
h.N os..,207.

Fluisteren. xz
lon iem.ietsfluiste-

Gall.eltnnhoterçc.flqn.

ron.

Fluit. De gvoote #yïfen de kleine Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.grande#;f8,
Fltitin deharmonie.
petite#;f6.

Ietsfluisteren ttof tegen iem..of:

D.V.,526.

iem .iets toefluisteren.

DeFldten depioœloin deharmonie.

VELDXAMP,I1,75 :eDe kleinefluit
(p'
cYlo)heeft den toonomvang van de
gewone fluit, m aar ltlinkt een octaaf
hooger.9
12

Fluwljn-Forsié.
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M etltst#'
tlfj6gewonnen,methettrom- Voornamelijk in de Znd. schrijft.,
melbiswcr/eertf.Auce
ros,83.
naar Fr.c6 qui?
S6p,
fd6!J #:f6,(y'en)
M 6t'
t#'
?
zf
rfy'
egowonnen,met'ttvommel- retourne c'
tftambour (ofe,
6n '
p/
zpar 16

Zoo gc-c'nncx,zoo geronnen..

OPMERKINGEN

V.DALE.- STOZTT,n.410,
/575.RosEaT, 225. Dslu
rxoTTz, op de
woorden Fûteen tambour.

k6n verteerd ! C. VERRAVERT, Brua8el- tambour).BijV.ELsycN,p. 62: (met
nche Tpye?1,101.
hetfluitjegewonnen enmethettromMethettrommeltie J
p??o?
zs8n,metAef melken ver-teerd ),en p.239 :
Fktl
'tl
'etl6?'
apec?tf.SsqEus,17.
cZoogewonnen,zooverteerd ;
Zoo verkregen,zoo versm eerd.tt

Dat gaat qeliik 6en Fuitie tt.
czl6en

Znd.volkst.(V.ErsxN,61).

Datgaatalsge8meerd.

V.DALI.- STOETT,n.- /1205.

Alg.in deZnd.volkst.,in hotonz.

10Steenmarter,m.;

Flnwiin,o.,isookeenNnd.volksnaam

c6x,
l).

Fluwijn.

geslacht,: 10 als naam van een dier, 20 (k'
u886n3
8loop (v., mv. nloopenj, van het bedoelde dier, nl.in Noordmwntela joina; 20 voor overtrek van kwnsenovertreklselj(0.).
Brabant tKlrllasRs,V.DALE,KOENEN ;
een beddekussen.

BsExM en H tuzlxgA, Lev.d6r Dïcrep,,

1,137).

Fllwiin,v.,is verder nog een Nnd.

.

prov.voor kussensloop.

Foefelen. (Uitmaken) ofonsgeen
kwâ penning in de hand wordt gefoefeld. VERMEVLEN, in het maandschr.

Znd.volkst.

Uitmaken of ons geen kwaaie pen- V.DMUE geeftjoejelen a1sgewestelijk
ning in dehand wordtgespeeld.
en als Znd.op,in de bet.van :wegmofelensheimelijk verbergen,enz.

Znd.volkst.

Fondament, jondemevtt, .iundament, V.DALB.-- Ook is jondatie in deiondeerin,
g of jupdee6ng = grond8lag zelfdebet.een Nnd.prov.
ofgvondve8ten (van eengebouw).
Alg.Ndl.jondatieofjundatze = lief-

Vlaanderen,1,328.

Fondatie.

dadige stichting.

Fonds.Danid8jonk.
XoAzê
r
ng Albertnjond8.

In beide samenstellingen is de ver- Davidjonds.
bindings-g overtollig : de eerste,als . Koningzz
llscrf-jondn.
naam van een vereeniging geheeten
naarJ.B.David,isgevormd naar ver-

Vgl.Thiemejond8 (in N.-N.),Jnlius
F'
tiplt
:fc/
cc-/t
lzltt:(in Z.-N.).
l

keerde analogie van Willemnhtnda;
de tweede is een vertaling van Fr.
Fondn4.t4 ltoi Albert.

Fontein. Ge :4o8f nooit zeggen : Znd.volkst.,naar Fr.ilnejautpa8 Afczzmoetnooitzeggen,:datzalAéj
jonteintie,ik zalv'
Jn '
aw water'
afefdrin- dire :jontaine,ye ne p
?oïrcz-pasdeton xï6forevkomen, ofwel :men moetgeen
ken.
eau.
à8'
,!roepen voormen overde lrug éa,of
ook :men kqn nooit'
tl
yfcs o!men,'
J6pz.
(ofietejnogni,
efeensnoodigheejt.
Fontonten. Dat zijn maar .
lon- Znd.volkst.(Antw.,Brab.,Limb-), SmoenA, #o'
t4,
s/6,
9, prktllen. Dat is
tonten.
voor : uitvluchten, praatjes, beuze- maarlak,ofgekheid.
larijen.
Foor, foore. DeGentschejoore.
Alg.in Z.-N.,naar Fr.foire;de oo Jaarmarkt,l'
6TAzI1.
:.
Op de joor staan kramen. Boss., Jn joore en in het mv.jooven beant- Opdekermi8,of:op het:er??zï8t)6Id...
Handl.,78.
woordtaan de dialectiscbeuitspraak,
En ik twijfelernietaan,ofPietheeft doeh is nietin overeenstemming met
op de loov van zich doen spreken.Jos. den grondslag onzergebruikelijltespelJoos,39.

ROBERT,181.- DELINOTTE,op het
w.jontaine.- Pslcx,Fv.,op het w.
jontaine.- S'
Jr
oET'
r,n.- /752:.

GITTéE, 7.- IFcn4., XXXIII.KvlrsRs.- V.Du Z.- KOZNEN.
Pmcx,Fr.:(joire,f.jaarmarkt,inz.
jaarbeurs (Utrecht), Messe (Leipzig);
kermis).

ling.

Foorist.M.SABBZ,Fil.,27.
Znd.volkst.,naar Fr.jovain,mcr- Kemni8reiziger, kermisgast, à6r?z'
J,
9- .
T.v.MAmux,Krates,81:(toph zou
Foorkram er.vznMAxn.,162.
chand yorcïn,leajoraina.
klcnf;
niemand aan hem gezegd hebben,dat
Foorm an :de joovlçeden,%.BvGhet(rondtrekkende)k6rm1
.
81,olk.
hijnog voorgeen jaar geleden als kerGSNRAV'
I',ll6.
miaklantin een tent meereisde:. (Het
vz. voor in de uitdr. voor geen iaar
geleden is overtollig.)

Foorplein.V.Lool,70.

Foorw aéen.Pall..140.
Footballist.

Znd.volkst.,naarFr.cltampde/oJr8.

Kemni8veld,kcrAzàtg/err/ïn.

Znd.volkst.,naarFr.noitured6jo-

Xerzzlït
g'
t
zl
t
zgen,woonwagen.

Basterdvorm, vaak gehoord wor-

Voetballer.

zcïzl.

dende in Z.-N .,ofgchoon men in 't Fr.

zegtfootballeur.
Force. Hij hpeft geen Iovce (fora) Fr.w.,alg.in de Znd.volkst.
genoeg.
.

HijwilhetpavJerc:(perfors)hebben.

Hij heeft geen kraehtgenoeg,hij is In hetFriesch lleeftmen nog./or.
s/e=
nietsterk genoeg;zi
jn lkrachben schie- kracht, geweld (KrIPERs, op het w.
ten tekort,hetgaatbovenzijnmaeht. jovsehj.
Hij wil het met ge'
t
zl
t
ylt
8 of volstrekt De uitdmzkkingen par jorce (pe*fors)
hebben.
en ./ercemaieurezi
jn ook gebruikelijk in
En wouhijper.
:6ofbeslintdan toch N.-N.

Fr.uitdr.,alg.in deZnd.volkst.

En wou ltijper-jors dan toch ietsandersbeginnen...CLAEs,Sich..N ov-,125.

iets anders beginnen...

Forecatz/cure.

Fr.uitdr.,gebruikelijkindeZnd. dwang.
Onevmacltt,hcer-ofh,
eirkracht,nood.I
epreekt.

Forem an.

Eng. w., aangetroffen in de znd.
sehrijft.
De gewone Znd.woordvormen ter
vertaling van Fr.jormnle,formules.

I

Form uul,mv.jovmulen.
Forneis.

Alg.in Z.-N.;Mnl.jùwnei8e,Fr.fouvnaise.

Forsié.Hijmerkte wateen joraig

Alg.in Z.-N.:hetwordthierwa.
ar-

wijfNellewas.CM Es,Soh.Nol,a,4l.
... e
en gewoel,waaruithetleven aanhoudend enforsigopzwol.H.TEIM INCK.
in Fl.d.d.6.A.,1,66.

schijnli
jk gevoeld alseen afleiding van
hetznw.jova= Fr.jorce,d.i.jore+ ig,
evenals kvacht+ ig ;bij KlL.jort8ig,
welk w.is afgeleid van Mnl.jort.
ge=
Fr.foree.

Voorman,mv.vootlieden ofnoorl
ui.

10FormItle,v.,mv.jormule
.s;
20formnlier,o.,mv.jormltl
ieren.
.
Ft
lFnN1
.
9.

Fordc?z;jov8ehgebouwd.
...een .
nterkeofg68#erd6vrouw.
...krachtig,f
ggvleldïg.

Tpt
zx4.,XXX)II.

Er zijn b.v.po8tw.
i88el-, l)
H6/?
cx rf-,
'
tdegvam-jormuliert
m enz. Etn jor-u?ïer
inr
vllen.
'

In N.-N.is het w.jornlda meestal
gebruikelijk in de bet. van kenkenjorzè
vïs,kookjornldsofkookkackel= Fr.
euiainière,journecl dec'
Wefpz.

D1J.,143.- LoMB.,23/35.
V. DAI,Z geeft ook jorsnldg a1s ge.
westelijk op.

l61
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Fort.DejortenvanDiestziJn afge'

l
I ALGEMEEXxsossyAxoscH

orxzRxlxgsx

-

I

.In de volkst.van Diest e.o.isdit

Dener8terkingenvanDiestzijnafge-1 Alg.Ndl.jort=sterkte,schans,kleine

.

keurd.
w.algemeen gebruikelijk voorjortiFca- keurd.
vesting op zichzelf.
Op dejorten.gaan wandelen.
tièn = versteroingen,vestingwerken.
Opdewallenofveetengaanwandelen.
Form in. Defortuin dl'
ezijhebben F.
r.gebruik,naar FI.la jortune :in Hetfortuin ojvermogen datzijheb- D'
i8t.,40.- D.B.,52.
gewonnen.
denzin van bezitting,rijkdom ishetw. ben gewonnen.
Fortuin,vr.= geluksgodin,Fortuna,

nochtansoïtz.,ookinonzevolkst.

Ib.v.dewinselvallighedenderjortuin.

Fosfoor. Het met jo8jolw bestre- Degewone Znd.woordvorm,uitspr. Pl
toslphoroiphosrpAor'
yd(leesph = f, KulpsRs.
KOENEN.
Boss.,
ken beold.Pt
1,
tl.,l2l.
joejool'
l,naarFr.pl
tonpltove.
en us= ôs).
Uztagr.,72.
V.GELolnsx speltook reedsjoajor.
Die jo8joorkens badden mil
.n gezicht Naast josjoovstekekene nog vaak in Die l'
ucijers hadden mil
vn oogen zoo ScHR.,*TI, 22, trof aan : phosphorzoovoosgemaakt.VSRMAND.,215. lde Znd.schrijft.tervertaling van Fr. verblind.
lneifer (Ned. 1V.van 28-5-1901+ 1-7atlumettes (p/
loyp/èo'
rïr/zftl
e).
1909,art.1)enjosjorlneijev(TEx Boscm
1
!op allnmettephosphovique).
Fossé.Dejo88éistoegevrozen.
Fr.w.,in devolkst.van Diest.e.o. Dentad8grachtisfoc-ofdinhtgevvoren.
meestalverbasterd totjoraee,.
/ardce.

FotoéraReeren.Zij is scbuchter

NaarFr.pltotograpbier.

en wilzich niet laten jotograseeren.De

Photograplteeven ofjotograjeeren.

Btandaard,20-6-1921.

Fournituren.

NaarFr.journitllres,vaak gebruike- (lkleerntaker.
glbenct
odigdhet
len
lijk in Z.-en N.-N.
nchot.
Fout. Een taalkundigejolf.1Ccs#., Verkeerde uitdrukking, daar toch Een taaljoat.
243.
taalkundig bet.:i)1 overeenstemming
metJe taall
tunt
le.
'
j
I

Foutendoen.

Gall.jaire#e.
:jauten.

Fouten ntalceltofbegaan.

Datismijnjoutniet.

Gall.ct
?lt*
estytp,
s(#6)mapzf//
?,reeds

Datismijnndtnldniet.

tlcr'

Neerlandia,Nov.1915,p.262.

5Vèl vindt men bij W . ZoyuTxlovT,
Taalonderwijsherrorming, 1, p. 227 :
grammaticalejouten,en p.259 :gramntatoaleonjuistheden ;verderbij V.G.,
A1sooz
lq
v3J
'oedertaalonderwqisenz-,p.29:
een tacthch,
ejout.
Zieook jeilen dwaling.
D.V.,36.- D.B.,30.- V.G.,1,132.
Zie ook op het w.doen.

doorgodrongen in cle Znd.volkst.
In ./01/giin.

Gall.ltre en jt
w fc, en d/jcwf,reeds Schuld hebben,in gebreke gebleven
doorgedrongen in de Znd.volkst.
ziin, een misnlag begaan Aelhe'
n,,ziin
verplichtingen niet '
ncge/com egz hebben,
ztl6r/cccrd gehandeld kebben.

Iem .iytz/ovfvinden.

Ik kom zonder/és fout.
Datiseen jout,geenjovf.

Gall.trourerqn.eytjaute,e?zdéjaktt.
Gall.sansaueunejaate.
Dit ishet gewoon gebruik in Z.-N.,
met hetw.jolltals znw.;eigenlijk-is
hetnietverkeerd,doch in N.-N.wordt
joutin zulk gevalgewoonlijk alsbnw.

Iem.op een /o?
,
ff,een vergin8ing,een
tekortkoming,een '
c6rgrfjp enz.betrap-

D.V.,46.- D.B.,10.- V.G.,1,132.

,:Al.

lk kom zondereenigefout.
Datisjovf,niet/mtI.

, W ESTERA,235 (
fBegrensd (in zin 9)
isnietbeslistjoutt
);239 : ( zinnen als
devolgendezijnjontiej).

gebezigd.

Fraai.Gijzijtwelfraai(bedienstig). Dialectisehgebruik (MT.-V1.),terver- ITiswe1 goed,U is we1 (zeer,erg)
TAMB-,24.
talingvan Fr.'
p.
9tz,
:êteabiencï'
zn,
c,
5!6. beleejd,of:hetiszeerv
'riendelijk (heel
l1
kj4van U,datvind ik aardLg.
Frak.Uiteenenafgelaten Irakhaars

Af.in de Znd.volkst.,naar Fr.16

KONTNI;,133.- FaAxxl.11.
I

Uit een afgelegde ia8van haar man

Boss.,Handl..221.

mans een jasken voor haren oudsten /.'
f
zc; in eenige gewesten,b.v.in de een btlisje maken voor haar oudsten Alg.Ndl.jrak rok voor heeren,
jongenmaken.Towy,185.
prov.Antw.,ishet w.gebrul
'
ltelijk in zoon.
gekleede jas.is evenals)'
a8 vr.volgens

Franco.Fvanco: domicile.
Francotfevrtetdedroïfe.
Franeodefow,
sjvais.
Francoen gare.

de alg.bet. van )'a8. Ds RsUy-, l9f1 :

De Vries en Te Avinkel, ofsehoon beide

coudre po,
yr son tils clzltj'
ane rest66ztraite tf'
vzàjrac'
tyé de ,
$t
?pgnta'
ti.

woorden m.zijn in de volkst.in N..en
Z.-N.

i

.Fr.ui
tdrukkingen diede vlamzng in
zijn betrekking met deBelg.adzninistratiën heeftleerenkennen,zonderzich
doorgaansdeNdl.equivalenten ervan
eigen tekunnen makezl.
Frank. Twintig jranken, betaal- Nietnatevolgengebr.vandenmeerbaar op zicht.Opschmijtaan de achter- voudskrorm na een bepaald hoofdtelw.
ziide van rooroorlognche bankbils
ktten om een hoeveelheid aan te duiden die
vld NationaleBank (Brussel).
a1seen geheelwordtbescbouwd.
Tweehonderd jranks.F!.Vert.,136.

Fvanco tt
w zzofïsl
.huis.
Francolvcc/
zf6n rechtett.
Franeo all6kosten.
FrancoefcfïoAz.

CRAMSR.- Lllsycx,78.

1
j
@
Twintig jrank,betaalbaar op zicht. ALL.--&B.,94.- D15BAZRE,85.
Vgl.D.V.,424-425,en D.B.,53.
Tien jranken = 10geldstukken,ieder
van één frank.
Tweehonderd jrank.
In N.-N.gebruilttznen nog vaak de

!e
ve
on
rme
vrn
eej
md
ranec,mu
mvn.
tf
er
eanlt
hc
e.
gid
:ai
1
natam
va
nss
he
w.
a1
'daar nog zliet zoo aJgemeen verneder.
l
'landscht.

Een paarjvank.szvsNs,69.
Een tientaljvank.10.,70.
Een paarduizend jrank.10.,83.

Omgekeerd ishet gebr.van hetenkelvoud na een onbepaald hoofdtelw.
beslistfoutief:een,paar = enkele;een

Een paarjranken.
Een tientaljranken.
Eenpaarduizend jranken.

Zieook op hetw.centigram.

tiental= een stuk of'tien.

Om nog enkelejrank8 bijte winnen. Minder gepaste meervoudsuitgang Om nogenkelejvanken (ofj'
ranajbiJ
Szvsxs,l13(zieook 227).
bijden vernederlandschten vorm jrank. teverdienen.
Zijkreegeenigejranken nieuw onder- W eglating van het vz. wot/'
, alsof Zij kreeg nllor ednïg:jranken nieuw
goed.Ssvsxs,96.

20frank nçkkelhebben.

het een m aat ofgewlcht gold in plaats ondergoed.
van een rullmiddel ; echter drukt
m en zieh alduq ook weIuit in de Nnd.

volkst.(Zeeland).

Zelfsin Z.-N.isditniethetgewone

taalgebruik ; gemeenlijk luidt het in

OnZE4vOlkst. :20 frank in'Azi/c/ce!ofroor
20 frank vdkkelhebben.

20frankaan,nzkkelhebben.

Plucx,Fr.,op het voor :(noov 2
stuirev tabak. quatre sous à flim er s'il
vousplaît:.
Zie ook op het w.çentiem .

(

j LoMB.,-/35.

j HAssELBAcn,T,121,geeftte kennen
'
'dat aan een verbinding uitdrukt in de
uitdmzkkingen een gnlden aan centen,
honderd gulden aan > #?'
,:r,en dat m en

Frankeerinéskosten-Fruitboom .

BELGICISMEN
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I

OPMERKINGEN

in somm ige gevallen ook in zegt in

dubbeities'
ta'
dyeles.
GALT-AS,op hetw.aan :(10jranc8
sfvïwere :lû Frs en pièees de deux sous.

t

Voor 10.000 /ee -- diamanten Pour
10.000 frs de diam ants.))
Palcx,Fr.,op hetw.aan :((50 gulden
-

du6?
a6J/j8,
:,50florinsen petitespièces

de quatre sous ;voor 10.000 g'ulden -

pfJ
,
rol.
:,(pour)10.000 florinsdeperles).

Frankeerinéskosten.
Fransch. Die jrau elte kapiteinsdame.SlMoxs,59.

Nietnatevolgensamenstelling.
Dit bnw.,afgeleid van een geogra-

Frankeevkosten,ofkontevt'
pcn frqn.

keering.

Die Franache kapiteinsvrouwr.

Di8t.,23,en Onkv.,63:Hoofdletters.

phischen naam , is hier niet met,een

hoofdletter geschreven (vgl.Fr.françcï.
s). Ook sommige Nnd. sehrijvers
wijken hierin af van de gebruikelijke
spelling.

Hi
jspreektFransch methaar op.

Alg.in de Znd.volkst.,voor:slecht HijspreektFransch tll'
?zJan,Kal6Franseh (V.EIaszN,60en 191);vgl.Fr. bk,gell
reklugofgebrok6n Fransch,ook:

6/yt
:'
/z?
zchelbeu = erhapertiets.
Fransch kunnen..

Zie llz
?zpzzzew,.

Franschen :eeneflesch frannehen,

NaardeZnd.volkst.;zneestalechter

VlsMAxo.,64.

Franschm an.Datiseigen aan de
Franaeltmav .Bors,119.

Frazelen. Hoor
jrazelen.
Frein.

hijspreektFransch alseen smid,hij

radbraakthetFransch op een erbarme-

lilkemanier.

v . oxcs.

Brandewiin.

wordt hetw.met een hoofdletter geschreven.

Vaak voorkomende meervoudsvorm

Datiseigen aan deFran.
nclten.

AI,L..
AB.,l38 (Het meervoud van

in Z.-N.

Die f
tFranseltman8 blijven de Vla- Vooralindezebet.,Vlaamschewerkmingen van den ouden s/mpel.STREv- liedendienaarFrankrijk gaan werken,
vzLs,in F!.d.d.6.h.,1,57.

STOETT,n.585/872.- 5r.DALE.

Engel.
gchman,Fzln,dchpzcnisEngelschen,
Frc- c/to?z; docb Noorman heeft a1s

Di
e'
fFran8chen)...

meorvoudNoovmannen.)

Znd.volkst.(Ant,
w.,Brab.).

Hoordatvogeltjemaarkwqelen.

Kolxycx'
,191611.gafopa1salg.Ndl.:
e Fazelen (stilzingen, b.v. van jonge

Fr.w.,alg.in deZnd.volkst.

R6m,

is de gebezigde meervoudsvorm zeer
gewoon in Z.-N.

vogels;flg.prevelen)).

(mv.remmenj;remtoe8tet,

m . en 0.

Fret. Datisgoeie lret.
Fretten.
Freule.

Platw.indeZnd.volkst.
Znd.volkst.voor gulzig eten;vgl.
D.jresaen.
In Z.-N.
wordt'deeu in ditw.meest-

Datisgoedefen,leldterekoat.
Frcf8n.

V.DAr1r.
j V.DALE.- Kvlpsasgeeftjretten op

Freule(lees8u a1sin Fr.#eur).

Ialsgewestelijk en a1sgemeenzaam.
ScHAsré,25.- Boss.,Uitalw.,24.-

al uitgesproken a1s in andere Ndl.
woorden.

K OENSN.

Frikkadel.

Alg. in de Znd.volkst., naar het
Brusselsch Fransch jri# elle= in
Frankrijk boulette (d6 viande Acchée);
zieBIJLAGSN,T,28.

(î7leenehb
.balletjeofballetie gehakt.

Frim e.Voordejrime.
Frit.

Znd.spreekt.,naarFr.pour14Irime.
Znd.volkst.,meestal als m.verzamelw. verkortingvanBelg.Fr.patatp

Voordelen8,voorden nclt%
'
l'
n.
Gebakkenaardappelreepie8.

Ook isjr%kkadela1s alg.Ndl.opgenomen bij KvllœRs,V.DALE, KosNsx,
GALLAS,Plucx fE'
ttg.en Fr.),enz.- Bij
V.DALE,op hetw.vleeaehballetie,isgespeld jricadel.
Alg.Ndl. f
.r
it of jritte (glasblazersterm),o.= halfgesmolten glasmassa.

jrites= Fr.pommes (#ctevre)/rf/6.:.

Frjthuis..
Fritkot.V.Looz,37.
Frituur.

Driewoorden,gebruikelijk indeZnd. Gebakkmam,'
tq/e/krccv,
,pojfertien- V.DA'
LE :(Frituur,v.1.bruin gevolkst.,naar het Belg.Fr.Jzïflfre,in kraqm ;wajelhnie,po//erfAdhuït
:.
,braden vleesch ;2.(Zuidn.)ook andere
de bet.van tent,kermiskraam (soms
invetgebakken spijs;- 3.foorkraam,
ook welhnis),waarwarme spijzen toewaarfritten worden gegeten.)
bereid,verkocht en genuttigd worden,

zooals patates /rïl6,
9,oliebollen, wafels
en pofertjeg (h6ïgneâ).Voor gewoon
gebruik is Irz
'
tkotwaarachtig wel wat
plat-

Fronsen.Een kraag jrouen.
Znd.volkst.
Frontieren. De frontinren van Znd.volkst.(W .-Vl.),naarFr.fronFrankrijk.
6*68.
Frontlst.
Gall.lronti8te = aanhanger van het
VlaamscheFront,een groepeering van

Een kraagjroït
aelen.
Degvenzen van Frankrijk.
Frontev.

Vlaam sch-nationalisten.

Fronzen.
Frotten.
Iem.demouw /ro#:AI.
Frou-frou.

Soms voorkomende woordvorm.
Znd.volkst.,naarFr.Ivotter.

(Hetvoorhoofd)lron8en.
'
Wrii.
î
3en;boenen,poll
jafen.

Ziem onw.
Alg. in Z.-N., naar het Belgisch

Po/zwfxcce).

Y.DALX.
V.Dxrz
s.- KosxEx.
V.DAI,
S :(
tFronter,m.(-s),(Zuidn.)
lidvan deFrontpartij.*
LoMB.,- /35.
V.DALE. KOENSN.
KOENEN,W oordnevklaring,270 :<Een

pony iseen klein rijpaard;posg-haaris

Fransch (in Frankrijk chev6uœ 4 la
clïen).

haar,dat over het voorhoofd naar beneden hangt, zooals de pony'a het van
nature hebben.))

Schertsenderwijzenoemtmen datafhangend hoofdhaar idiotenfranio of
idiotenlokj- (LEoe.,Ndl.-Hgd.,335).
Fruite m .

H etgewonew.inZ.-N.,daarene gen

weinig gebrul
'kelijk in N..N.

Vruchtboon%,ooftbooïn.

V.DALE.

Fruitenier-Gaai.
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O.-en '
Wvl.volksnaam van een in-

OPM ERK IN GEN

Tf'
%.
sp.

V.DAIœ.

Boomgaard,boogerd.

Een Nnd.prov-hiervoorisbongerd.

sect, vespa,hetzij respa r'
ulgcrïe (gewone wesp), hetzij vespa g6rpwnïcf
z
(Duitsche wesp),ofeen andere kleine
soort.

Fruithof

weiden, jrt
'aho%3en.

Znd.samenstelling.

BoLs,15.

Frul.
Frullem an.
Frullen.
Frulw erk.
Frut.

Frutéazet.

Znd.volkst.(Antw.).

Pvul,prvlv
s,beuzelavii.
%.DALE.
Prldleman, yvvllez
penf, prutnel
aar,
/?
'utscr,jutaelaav.
Prullen,przffdel
è,Irutselen,Iut86l6n.
Prnlllejwerk,N'
d
zle?
z'erk,httnelwerk.
'/ f l
Znd-volkst.(Antw.),vooreellvleesch-l Haehée (uitspr. Ath/d
e) o tachi8 v.Dayss :(Frutje,o.(-s),k
-leinigheid,
gerecht van degeringste soort,nl.ge- (uitspr.h.
a8jiel),o.en v.
heelweinig :een./z1ff/6zo'
ut;ikkochthet
hakt vleeschafvaldat met azijn,uien
ll
ooreen Jg'
?
zfjc.)
en kruiderijen gekookt is;het w.is
waarschijnlijlt een verbastering van
Fr.tripe= penserij.

Znd.volkst.,voor:bladvannl
'
ks.

Prulkralbt,8ehendblad.

Fuik.Hijhad zi
jn frak en zijn juik Waarschijnlijlk een localislne in de Hijhad zijn jasen zijn tv'
td (v.)uit- Alg.Ndl.j'
aik = zeker korfvormig
uitgetrokken.CruAls,Sieh..Ao'
p.,136. bedoeldebet.,d.i.naarwijvermoeden: getroltken.
vischtuig.
een Mebreide wollen borstrok.

Fuite.
Fusée. Opgaande N86eén. DsAv-

Fr.w.,alg.in deZnd.spreeltt.
Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.

Gaslek(0.),lekïn degc.
9l&?
W0
'
,
Alg.
V'
twrpiil,raketl(v.).

Fr. jwnée fncext
flcïrg= Ndl. brand-

T-ANs,176.

Fusilleeren.

raket.

Boss.,IP#b.,23:k
tz.1.(= zegliever):

F'
luélkere'
n (lees11= l).

KOENEN.

KTJIPERS spelt ju8il66-

doodec/
zïtl
ft
l?
z;spreek:lîeeren = lieerent.j

ren;bijV.GELDERENvindt,menin D1.

hetzelfde beteekenen :doodsohieten zegt
men zoowel van dieren als van m en-

lieren.
A. A. TEx HAAR, Genaturalheerde

sehen die,hetzij vrijwillig,hetzijonvri
jwillig, om het leven worden gebrachtmeteen vtzurwapen ofb.v.nog

Vreemdel
ingen,p.63 ( Een deserteur
wordtvoorhet'frontvanden troep door
'een peloton infanteristen gejwgileerd ),

menschterdoodbrengendoormiddel

ldoodschieten).

Hierbit
'
:valtaan temerken,datdoodschieten en j1g8illeer6n niet heel en al

11ju illeeren,op ditw.zelf,en in D1.I
juzileeten, ter vertaling van D.j'
t
œi-

met een piJ
*1;iem.Jusilleeren is een

tenp.1l0:(Fluileerett,eenveroordeelde

vandenkogel,tervoltrekkingvaneen

)
l

straf,inz.van een l
trijgsstraf.

!
.

1

G.
G.
G aai.

Als benaming van deze letterhoort
men in Z.-N.lneestalzjee,naar deFr.
uitspr.ié.
Ook in de bet.van den bedoelden

G (leesg6eofga).
Gaai of Vlaamnehe gclï,

ook

Tochkomtdenaam (F!.)gaaiook in

boschvogelishet w.??z.in Z.-N .Van me6vkol,m .

N.-N .vaak in het m.voor.Aldusin H et
Hij lijkt...den gaai diezich tooien dezenvogelishierspraak naardefabel Hijlijkt(op)dekraaidiemetpauwe- Leren der DïcecAz, door A. E. BREHM,
Ndl.bewerking van S.P.H TJTZINGA,II,
wou m et de pluimen van den pauw. van LA FONTAINE, Le Geai paré (!6.9 veeren wilde pronken.
l64 :f(In onsland is de Vlaam sche Gaai
P. ox MONT, in Hend6k Condcfence, plumesd%tpaon (Fables,IV,9).In zijn

Studién enXrïfieàel (l913h,p.23.

navolging van Aesopus en Phaedrus
heeftdeFr.fabeldichterbijvergissing
de gaaiten tooneele gebraeht,in plaats

van dekrqai:degaaiheefteen sierlijk
gevederte, zoodat die geen vreemden

tooibehoeft(zieBlaLAgEx,1,29).

overal te vinden,waar bosschen zijn ;
zelfs bewoont héj l
Aet houtgewas om
ùbuitenplaatsen ofgrootetuinen.)
In N .-N. vervult de kraai de rol die
La Fontaine ten onrechte aan de gaai
heeft toegedicht.

Ook zegtP.Ds M ox'
.relders,in FI.#.

Aan die ro1 herinnert de zegswijze

d.c.h.,I (1912),p.4l8 :(Vooralhebben wij,de fabel van zekere pronk-

metg6l6trlztf:veeven,metecgzanders166r6p,

of met(:cn,
)andermans 1768764 pronken,

zuchtige kraai indaclltig, vermeden,
zooveelhet m aar doenbaar was,5Vaal-

ook in 'tFr.sepcrerde8 plupzy.:d'autrui,

schegloriënin telijven.)

stukken of sieraden van een ander;
20 methet werk van een ander eerof

voor : 10 mooi zijn met de kleeding,
roem verwerven.

STOETT,n.1267/1943:(
fDezegswi
jze
is ontleend aan de Aesopische fabelvan

de kraai (Phaedr.1,3),die zich sierde
met de veeren van den pauw (Vondel,
'Fcr.d.Dieren,48).))

Hijheeftden gJC'
Jajgealtoten.
Htiaehietden gltzlaj.

Znd.volkst.,in f
lg.zin voor het Hijbeeftd6n N 2)8gJ,
@ïofden tog6! Gaai,verkorting van hetw.s pegaai,
m .= houten vogel waarnaar geschoten
geluk heeft hem gediend, hij munt geechoten.
wordt.
boven anderen uit(V.Elussx,174).
Hijss ntdekroon.
Pm cx, Fr.,op het w.tirer,geeft op
in eig.zin :((tirer ê l'oiseau,, den vogel

(den gaai)schieten ).
V .DALS,op het w .papegaai : ((den
N pcgccï of naar A lz papegaaischieten,

zekerschuttersspel;(:g.)den plyl
egci
g-eltoten hebben, een goeden slag hebben gedaan ).
12*
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Kvlrsas,op het w.papegaai :((naar

den- schieten;(ûg.)h,
i).#6q/fden.--geschoten,zijnen slag geslagen ;dat:
'
.
:den
--

geachoten,dat is een treffer,oen ge-

lukje).
Zieook ajsehieten,.

Gaale lliné.

Znd. volltst. (0.- en W.-Vl.); b:j

(H6tj(gaaibollen)of(bollen '
)vtaar

KIJIPERS.- V.DALE.

Vogel8taak,'
pog6l-ca/,ofschutsboom.

Zieook wip.

Znd.volkst.(0.-enW.-V.).

(Het) gxï- of rogelschieten, hef

Ktql
asRs.- V.DALI:.

Dialectische vorm voor den onv.

Ik ging.

V.Lov.,DureEed,42,vindtmen een d6n gaai;gaaibollernjeeat.
verklaring van dit spel;vgl.Eng.bowlvhg = balspel,kegelspel.

G aaipers.

Znd.volkst. (0.- en W .-V1.), naar
Fr.perch.
e d.
u papegai.

Gaaischietiné. Wanneerhijvan

de gaaiaeltieting ofeene bolpartijterugkwam.
zv.Lov..D'
'
ureEed,l19.
G aan.Ik gaan.
Ik gong.

aeldeten naar den gt
wï ofrogel;gaai- Gr.1F#è.,IV,21 :(De gaaiscldeting
schietersjee
a ,achulfere/eelf.
duurdetweedagen ).
Dialectische vorm voor den onv. Ik ga.
DE BAyyRyi,137.- Ook in de Nnd.
tgw.tijd.
volkst.hoortmen nog :ik gaan (VoRm xx,1,115).
DEBAERR,137.- Boss.,Handl.,216.

verl.tijd :meestalhoort men bijons

.
- Gr.JF#d
?.--KulpynRs.

ik goeng ofgoenk.

BRvssl,43,a1s volkst.;(('n dief gong

In 'tkamerkewaarhetwiegskegong, Hieriszulk gobruik een di
chterlijlte In 'tkamertjewaarhetwiegjewerd na 'tvagevuur'
).
Eenmuizekouitzijn gaatjesprong. vrijlleid.
ge8chommeld ...
NTSBOXR, 27, Betuwseh dialect
G.-T.ANTHEVNIS.
('k GongnaorBartje).
W eltebben drieuren gegaan.

Vervoeging van gaan m et het hulp-

W e hebben drie uur geloopeu.

Volgens1tOENSN,N .S.,120,ltunnen

werkw.l
tebben,inZ.-N.alg.enin N.-N.

dewerkwoordenrijden,klimmen,loows,

niet ongewoon,een dialectiseh gebruik
volgens HAssrirLBAcH,1, 233 (( Gaan

gaan,enz.qmethebben worden vervoegd:
Ik heb gereden, geklommen, geloopen,

en komen worden altijd metziin ver-

gegaan,enz.,doeh dan iserenkelsprake

voegd : 1,P8zz'
.?'n zrcrDen H aag gegaan.
In dialect zegtm en : 'Fehebben drïe

van 't verrlchten eener werking en bestaatgeene gedachte aan veran de-

aurgegaan (geloopenj;en inbeschaafde
'

ring van plaats,ten gevolge van de

taal :ik heb methem ycàtoolg6gccp.)
Ook volgens PLUIM, N. '
S., II, 51,
(wordengaanenkomen steedsmetz'
iin

werlting.In ditgevalltan bijdezewerkwoorden ook eene bepaling van tijdduur komen,als :Ik heb drie u?zr ge-

vervoegd )). RIJPMA, 168 : Gaan en
komen,beide werkwoorden die een be-

lrandeld )?.
001: volgens K ITIPERS, op het, w.

weging uitdrukken en dusgelijk staan
met loopen, 'z/cnt
pîezl en dergelijke,
worden steedsmetziin vervoegd.)
Aldus ook bij GALLAS, op het w.
gaan (Ik ben dien weg gegaan,:J'
ai
suivicetteroute.)

gaan (l),wordt dit ww.vervoegd met
(hebben,als men denktaan de bewe.
ging)(met(zL
.
)'
n.indienmenhetoogheeft
op de plaatsverandering a'
ls een gevolg
van de beweging )). Zoo vinden wij
aldaar (hiiAee/fdien geheelen weg op

' Daarentegen inhet Gr.W db.,op het

blootet,oe/6A/gegaan ))en ((ikheb6cn,'ttvr

w.gaan (IV,24) (Eigenlijk.Zich te

tacc.)l
ang gegaan ).

voet voortbewegen. Hulpw.hebben of

ziin,naargelang men de beweging als
eene handeling of a1s eene plaatsverandering beschouwt.))

Hetisvuilgaan.TAMB.,22.

Doorsehrijver opgegeven naast Fr. Het is vuilom te gccn,of :het is KONINg,l57:q11faitcrotté,gli>ant.
11jcff bien crotté.W aarsehijnlijk een morsig (op straat).
Het'
Jsmornig,glad (glibberig).)
dialectische constrtlctie (W .-Vl.), te
Wèlzegtmen in hetNdl.b.v.ltieria
vgl.metFr.il*,
6 Iaitpa8 bon eortir,

het zwfftïg zitten,, in troebel water ï.
s

il/cïfbon aepromener (zieecllterBTJru
Agycx.1,30).In de omstr.van Diest

'tgoydninnchen,dochditzijn heelandere
gevallen.

hoortm en er voor :ltetïe'c'
ailovzder d6
Toet.

fk gametu.AvcToa,290.

Somsnavolging van Fr.jert
zï.
sl'
pcc
toi.

Ik gametje(leesz4efry'
almee.

Pl
ucx,Fr.:(meegaan,v.i.alleravec
(qn.),a'
ccompagner (qn.)s.
I Ecllterin hetGr.TFtfè.,IV,28en 29:
(A1sgij11.
1sthebt in een rijtoertje,zal
ïk m et't4 gaan )).

Verontschuldig rnijdat ik niet biju
gegaan ben.

Tk vergeet,dat de

Koning u wacht; ga dan metpzï/,en
zegmijonderweg ...)
Gall.allerchezqn.(van sprekeraf). 4 Veronts.c
huldig mij,dat ik niet,bij PRlcx,Fr.,ophetw.komen :(l(naar
f.
je(leesbi33a)gekomen ben.
den sprekertoe)venir;2 (van densprekeraf)aller)).

Hijkomt van de markt,hij is gaan Er wordt bedoeld :hij i8 naar de Hijkomtvan demarkt,hijiswezen Krlplcl
ts,ophetw.wezen :q'J
gïjziinappelen koopen.
markt gewe-t(om er appelen te koo- appelen koopen, of appelen wezen ktl
czzdclcn, rin8clten ; wl
'1
' zï/?z naar het
pen),vormitshj ervan terug is,en koopen.
iis- zien.
derhalvezeggemenin zulkgevalllever
DsN HERTOG,N.S.,IIT,l62 (H#'
niet gaan,doch wezen.Ook in 't Fr.
i.
: boodschapyen doen.f.
Jï/ ï.
9 w 6zea
wordtin dezelfde om standigheid ile8t

allévoorila/Iéafgekeurd.

zwemmen.))Ook aldaarp.164,ter ver-

l

gelijking :(hd.(in de volkstaal)Er ï,
:I
snohen g6'
&?e.
s6n,enz.)

Naav Betltleltem ,naarLaken ofnaar

Iâgmanegaan.

Schertsende Znd.uitdr.voor:naar

Naav(.46)kooioftekooigaan.

STOITT,n.- /1051.

Tegrondeoftenietgaan,zich in den

V.DALE,op het w.n'
iet,geefteven-

bed gaan (DECocx,6;V.ELSEN,l3);
vgl.D.naeh .lkcf/tlc/?cA?zgehen.

T:a oa4ortexlgaan,

Znd.volkst.,voor :zich ruïneeren,

arm worden ;als Znd.opgegeven bij grond werken,in hetleven ondergaan, welop

t6 zàefgaan,vervallen,ten

V.DALE,op de woordengannenonder.1aanlagerwalgeraken,invervalkom en. ondergaan )).

Hijgaatop zijn veertigste.
Galat)'
/z'
Yes gang!

W aarschijnlijk een dialeetisch ge-l Hijgaat(o/treedt)in zijn veertigste LoMB.,23/36.
bruik.
jaar.
In de Znd.volkst.(Diest e.o.)ge- Hoepelop !ofloop heen !loop v r Alg.Ndl.ga'
d
z'
tr (/e)gang :zegswijze
brui
kelijk in dobet.van :laatmijmet den èîï/ct
:ezzl,naar d6 Yc/
grlïchf,naarde waarbij men iem.verlof geeft of hem

lmlst;vgl.Fr.allezro'
d
z.
gpromener! m
wee
lrga,lccrdenf
Oït6!,naavdendvom- opwektomeenhandelingtebeginnenof
I scgrdenkoekoek!
ermedevoorttegaan.
,

t

.

G aan.
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PRICK,Fr.,ophetw.gang:(gaje- !
allez-y faites(torzjours)!vas-y !ga je
maav !1 vouspouvez m archer !2 ne
vous dérangez pas !3 à,ton alse !))en
-

Gent,gaan 6n keeren !

Alg.in de O.-ez1:VVI.volkst. gall.
aller etretour.A1sschertsis bekend het
dialectisehe Stoén,goén6/,kieéven,waarin Stoén = Staden, naam van een
:Vvl.gemeente,in uitspraak overeenkom tm etatoén staan. Op het heenreisgedeelte A'an Belgische spoorweg-

Gent,retou'
r(oflteel.
t6w,terugj!

A gaatlfw?- ,l (uitnoodigend)allez.
y!
faites!2 (b,Jverlatenv.winkel)nevous
donnezpa.
scettepeine,jefermerai).
Plucx, Fr., op het w .aller

bill6t

d'- eteefovr,retourbiljet').
Men zegt een retourbiljet of retourkaartie# een retourtie, of een heen-en-

flleenj,?*6.

k-aartjes voor heen en terug leestmen
Anderen regelgcc?z.
In è6rocp.in rerbreking gaan..
In ftpeege'
pechf gaan,.
Datgaat alleen.

DRtgaatrcszeljs.TAMB.,l6.

nog :Allev- Gaan.
Gall.aller(i,la Sg/zc.
Zie beroep en 'verbreking.
Zie tweegerecht.
Gall.eela va toutseul.
Aldaar tegenover Fr. eela t)c sans
dïze :gall.eela rtz deaoï.

Ten onrechte afgekeurd bij LOMB.,

Dat gaatniet.

Een nieuwen regel beginnen.

Fl.(k la ligne!= Ndl. ni6n.w6 '
rdge!!

Dat gaat eanzel
j of gemakkeliik.
Dat8veekt'
plsz6l/,of:dat8%e6kt.

D .V.,20. V .G.,l',131.

Dat gaatnietaan.

23/36.

Beideuitdrukk-ingenzijngebrtzikelijk :
V.DALE,op hetw.gcczz: mogelijk
zi
jn :ojdatzalgaan,weetïkniet;hetkan
zoogtw'
?
w nietgaan;- geoorloofd zijn,
betamelijk- zijn,er door kunnen :eeret
ol,$ nieuw8gie6g maken, en,dan z?,ï6k
vertellen ...,datgccf'
niet));
en op hetw.aangaan (ttwee'
W lges

te gelijk tedoen,gqcfniettzt
l'
?z,is niet
mogelijk ;-- zoo te h'
andelen,gaatsïef
llet deeg begint te gaan.

Znd. volltst., voor : gisten, werken

Hetwerken gaatmiiniet.

(van deeg of brood); KIL. (Gaen,
ievmenteecere.crt
p,
sccr:jermento addito).
Znd.volkst., voor lo mijn werk

Het deeg begintte riizen.

aan,is niet geoorloofd )).
Gv.BW &.,IV,56. K vlpsss.- V.

zcl/rïjze'
o bakmeel.

10Hetwerken gaat'
mïjvt
iet'
?l'
?zd6

93.

gaat niet zooals het hoort,hetwilniet #cw# ;
vlotten.ik lzeb er geen handigheid in ;
20 het werken ataat pzï/ niel ccpz,

20hetisnietnaarmijnzin (in deze2de .
9taatA4#-tegen.
bet.valtdeuitdr.samen methethierna
behandeld geval;vgl.Fr.le trarail ne

Azcra pa8).

Alg.in de Znd.volltst.,voor naar

Dat gccf me.ArcToTt,336.

Dat bevalt'3/6,dat8taatme aan,dat

Gv.J#Wè.,157,122.-.-Regenboogkl.,58.

iemandszin ziin,hem aangenaam zijn, l'
ijktm6:dati,
v(ietajnaavof'
van zzlïjx STOSTT, n.- /484 en 701/1048.iets ltunnen gebruiken of het gaarne gading; dat is een trr.
rE,n.77.
ol
/je zlcar mijn ScZIA/'.
H et znw.gading is afgeleid van het
hand.
doen (V.ELSEN,28).

in onbruik geraakteww.gaden,en bet.:
het overeenstemmen m et iemands neiging oflust.
DELIXOTTS,op hetw.aller :((cela me

Velen bescllouwen het ww. gaan in
ditgevalalseen sam entreltkingvan het

verouderde gadeit (= bevallen, behagen) tot gaan (gtden, gaaien, gaân,
gaan),en reedszondersamentrekking
ishetgaadtop den klank afgelijk aan

va,datlijktA?
zï/,datberaltmii

K oxlxg,2 :((Cette proposition me va.

hetgaat.ZelfsgeeftD.B.,23,a1sbruik-

Dat ',of
?rt
s/c!staat '
znï/ aan. Cela vous

baar op (
lat gaatmij,tegenover Fr.

va-t-il Staat '
?.fdatctz?z? ')

cela me'd?c.
Dit Znd.gebrllik wordt echter afge-

keurd bijD.V.,46-47:(Dezeverwarring isreeclstotlletvolk doorgedrongen;
m en denkt niet aan het ww. gaden,
Dat ging den ouden vader niet. Sl- m aar wel aan gaan,alsm en b.v.zegt
vlws,63.
datgaatzzàï'
/,zooalshetgebruik van het

Dat bevielden ouden vader niet.

imperfect,b.A-.datgïA?gmijAzï6l,overtuigend bewi
jst.Hetiszelfsdevraag,
ofdeverwarringnieteerstbijhetvolk
begonnen is,ez1later,onderden invloed

van fr.aller (vooralin uitdrllkl
tingen
a1s:çametlc,cela ro'
àfava-t-il?enzo)in
de geschreven taal is gekomen.))

Diejas,diemantelgaatu goed.

Gall.ce'
pet
sfop,,cepaletot,ccmanteau

?,0u1 va b'
ten,

.

Die jas, die mantel 8taat u goed,

àl66#f,zitofw stu goed.

D.V.,47.- D.B .,23.- V.G.,1,132.
ltoxlNg,2 Cet habitvousva assez

cec(
).
#um6î'
ousva,timçrreille,'
rotl.
sna Dat pak staatu heerlijk, zit u a1s bten.Dievoksfccfu nriigoed.Cettecravate va fort bien avec ce gilet.Die tfc'd
comms
)'
y'
?
zgattt,
(aan 'tlijf)geschilderd.
Deze llandschoenen g- n, zecr goed
cct
:gaïtts4
:0'
n/jort&fc?zc.
tl
dceetterobe. Deze handsehoenen staan zeer goed #
Rtaatzeergoed b%idatf)
6.
sf.)
Dat kostuuna gccf u geschilderd.
metdat kleed.

b'i)'dat kleed.

Diesleutelgccfnietop datslot.

Gall.cetteclej1tevaptza(icetteserrure
=

Die sleutelpa8tnietop datslot.

doethet slotnief werken.

Dat staat gekleed = het geeft een
gunstig voorkomen.
Zie ook eamengaan,.
JPcs#.,175.- KoxlxG,2.
Iets andersis de8leutelgaatnietin

hetelot= kan ernietin,omdathijerte
dik oftegrootvooris;tevgl.m etde sfop

gaatxï6Jopde#6.9c7?.
W aarhet om gaat.
H etgaatom

Afgekeurd als een germ.,(.
:ïcA h,
an#6!?à) um, in Neerlalîdia. Jun. 1923,

W aaroperhet gaat.

Plucx,Fr., op het w.agir ((ce dont

Hetkomttwn op ...;(iets)staatop het il .s'.'
zg#, datgene waarover 't gaat :;
p.86,ook in Jpdl..4.N .'lJ.,l3.en door 8p61;ltetget
v/aeà looptorer...,w'
ijheb- doch ook,op hetw.gaan :((daargaathet
J. ScytlitTynlllxEI% Cz., in x%Iork: .M o- ben h.
etover...

gaziin,Jan.l927,p.55.
EchterbijGALLAS,o1)hetw.gaan,:
't Gaatom zl'
tr lel,en, 11y va de votre

nietom ,ce n'est pas là la question ;la
question n'est pas là )).
Plucx,Eng.,op het w.gaan : ((daar

gaat#cffniet)opz,thatis(not)theques.

G aander-Gaarne.
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vie.I'
lrtzcrgaat'tom bQuejouezvvous;
quepariez.vous?'
fGaatom een.tientje:
Nousjouonsun louis);verder,op het

tion : daavgaathvetp'
vïdfom, that'sjust
thepoint(inquestion),theissue).
V. GELOEREN, op het w. gaan :

de ...,ily va de )en 4
('tf.
g- een
paavdagen tedoen :C'estuneadairede
99sjours.'
fIshem - ziin noordeelte

Ihren guten Namen; 't gaat om zijn
toekomst= es handelte'
ïc?t'
um (c.
: g%'
lt)
6,:.
J,16Zukunit>.

w.om :ft'fIs te doen - ... :11s'agit

doen:Tlviseàsonavantage.)

(('t gaat om uw goeden naam = e8 gilt

l

naWl
amn
Tl
y
7oe:k(oHe
ttg.aEa
atogmïpfmsjent'ngeo
d
en
,z
i
j,
n9
t
ms
ne
gvfe'z N am en ; es handelt Wc/t '
u,m yeïzte

Datgaatgebeuren.

Verkeerd gebruik van gaan alshulp-

Datzalweldragebeuren.datstaatte

Zukunjt.))
Di8t.,97.-- D.V .,292.-- Wand.,174.

werkw.om een nabijzijnde toekomst gebeuren ; dat zal t,
czloncq! nog eens - D.B.,20.- ALL.-AB.,99.-- BAv-

uit te dmzkken :gall.cela '
p@ arrirer, gebeureu.
329.-- DuysER,11'.65.
, wsxs,.
't Gaatsleehtafloopen.AucTon,99. ça '
tltztourner mal,on 'pc illnminev,les
'tZalsloeht afloopen.
DvBols,20 :ftJ'
e vaievousliresaletDe Giessbach gaatmetverschillende gendavmes rontrenir,'no'/zd allons cwoïr
De Giessbach zalmet versehillende tre. Ikzaluzljn briefvoorlezen.- Vous
kleuren van Bengaalsch vuur verlicht ,/:0,orage,n'allez pc: croire, c:q'
td allait kleuren van Bengaalsch-vuur verlieht connaissezledomestiquequeje'
vaisre-

worden.Bolus,101.
De.gendarmen gaan komen.Coxsg.

1

changer,j6 aentaIs ç'
d
zc j'allal
à tomber, worden.
e'entceq'
ae)
''
allai8dire,ccllral'
t
zïarri- Degendarmen znllen komen.

W iJ gaan een onweder in de bergen 'ver,letrain va partird,ljinstant,la mai-

W iJ
0,kril
ogen een onweder in de ber-

1eevoir.Ge kent,den knecllt,dien ik nu
krijgen zql.)

1p., 32 :f(On se dem anda syilnjallait

hebben.BoLs,l6.
aon '
pt
ztomber es ruine,la paiz '
ptzêtre gen (f6zï6n).
passefJ
',
cher.Men vroeg zich af,ofhij
Gi)'moetnietgaan gdooren dat ... conclue,ilsall
aientpartir,j:(z4'6'
n,
)raia Geloojn'
?
zmaarniet,dat...
niet,booszov worden.- Heureusement,
Zijwist...medetedeelen wateralle- jaire'
usnoyage,çcvaéfrtlsnl'.
wat er allemaalin de gemeente i1
.ne sava,
it pascequiallaitse passer.
maalin de gemeente ging veranderen. (
fBijsommige sehrijvers,vooralin zou veranderen.
lGelukkig wisthijniet,waterzou voorG zwls,Siclt.N or.,198.

Ik voelde datik vallen ging.
Datgingikjuistzeggen.
Datgaathem overkomen.

Vlaamsch Bolgië,vindt m en gaan met

deonbepaaldewijsool
tgebezigd.waar
de handeling als een toekomntige ge-

daeht wordt,in welk gevaldit,weinig

meer is dan een hulpwerkwoord.dieDe trein gaat oogenblikkelijk ver- nendetotomschrijvingvandenonmidtl
pekken.
dellijk toekomenden tijd. Deze.toepassing echter, blijkbaar aan het
Hethuisgaatvallen.
Franscllontleend,is met ons taalgebrui
k in strijd en alseen gallicisme af
Devrede gaatgesloten worden.
telteuren.) (Gr.1Pd5..IV, 54 ; vgl.
Ziigingenjulfvertrekken.
id.,IV,75,eerste aanm-)
. (Ook in Noord-Nederland komt dit
gallicisme soms voor, doch slechts
zelden ;in Zuid-Nederland zalhetwel
onmogelijk zijn, de fout nog nit te
Ik gamorgen een rei
sz
'edoen.
roeien,zoozeeriszebijhetvolk doorgedrongen.De c spraakmakende ge-

!vallen.))

Ik voelde,datik zou vallen.
Dat'
wildeik juistzeggen.

Dat zclhem overkomen,of dat toen ergebeld werd.- Com mo 2*'allaia

staathem tewaehten.
De trein zalzoo vertrekken,staatte
vertreklken,ataatop (zi
J
'n)vertrek of
op 'tvertrek-,vertrektdadeliik.
Hethuisstaattevallen,8taatop zi
jn
val,dreigtint6storten.
Devredestaatgesloten teworden.
Zijwilden jzfïy/vertrekken,meenden
jni8t te vertreltl
ten, 8tonden gereed of
op (4c?z)sgrong om te vertrekken.zij
warenophetpzflft'
t
lt
z?
zofom)tevertrekken.
Ik ben ran pJ@'
n,
.'
voorn,
emen'
gofikheb
ltet roovnemen morgen een reisje te

meent ))gebruikt zelfs zullen en gaan doen.

'fZalof'fgaqtgaangedaanzijn.

pal'
tir,jereçuscetélégramme.J'
uinttoen
ik wilde vertrekken,ontving i
k dittelegram.)
In hetNdl.wordtgaan in verbinding
met een onbepaalde wijs (zonder /e)
gebruiktom uittedrukken :
10zich ergensheen begeven om een
handeling te verricllten :f
laan w'
c?z#6len,zïjq
'
fe'
?
z,roeien,#cfyen;een lt
lot
ft
vc/tcp
gaan doen ;ul
'
tschoonmaken gctz,z;iets
gaan halen ;
20zich in beweging stellen om ietste
doen :gaan zitten,ëgges,slapen ;in den
hoek gaan staan;
30 zich gereed m aken tot iets een

tegelijk :zoob.v.in '
tZalgaan ge- 'fZalhaa8t.meteen.dadeliikofw6l- brn
-ejgaan,
:c/4
rJ/'
p6n;ikwilde'
t
ziui8rï6f.
:
daan cç
'
/zz,naast 'f Gaat qaan gedaan dra gedaan zijn.
gaan vertellen ;
ziin.)(D.V.,293).
40een begin makenmetdehandeling:
Deze laatste opmerking geldt echter

gaan Itit8cheiden, 8pelen, geïz6n, ze?#6-

in'tbi
jzondervoordewestelijkehelft

nieren;hetwatevgaatkoken;deyclyïl

van V1.België (W .-Vl.,O.-W .en het.
arr.Brussel),waar bedoeld gebruik in
devolkst.dieperisingeworteld dan in
het oosteli
jk gedeelte (Antw., Limb.
en hetarr.Leuven).

G aander.
Gaanpad.

Ip.,33 :(
f5'allai8me coueher,quand
on sonna.Ik wildep'
vlfnaarbed gaan,

Znd.volkst.(Antw.).
PuristischeZnd.samenstelling.

Voetga'
nger.
Trottoir,0.

gaatzinken;hetgaatregenen ;'
uw rïnger
isgaan zweren ;hi)'gingmi)Acfgeheim
toevevtrouwen, fopAz... (Gv.Wdb., IV,
52-75; D. V.. 292; BAvwsws, 971;
D.B.,20;V.DALE,5deuitg.,544,kol.2,
of6deuitg.,561,kol.1.)
V.DMuE.
W'dd.X.N.1S.,l1,geefthiervoorop :
voetweg, ,,081- ,4, verhoogd voetpad. Nog

troffen wijervooraan :wandelpad.
Gaanstok. TEIRL.-STIJNS, 1, 4;

Alg. in Z.-N.

W Gndel8tok,.9fO/r,rotting.m .

V.Lov-,DureEed,l03 ;BoLs,1 ;TAMB.,
ll.

Gaar.Gaarniets.

znd.volkst.(Hageland,Limburg); Vol8trektniets,heelemaalniets,'
in 'f
vgl.D.garxïchfd.
geheelnietF,niemendal.

Gr.1#-tfè.- K vllasRs.- V.DALS.K OSNEN.

D%
'
st., 127. - MoosT(
7., 93 en 211.
Gaar,bijw.van graad,komt ook nog
lvoor in de Nnd. volkst. en in Z.-A.
(v.owrus).Aldusb.v.in laetHaagsch

DeglJz opendoen.

znd.volkst.(Brab.),voor:draaiende

Detdraqiboom Opendoen.

dialeet:gaar nikn,gaarnietkov: (Regenboogkl.,17).
D.t?LAy;s,23.-- V.DALS.

sluitboom aan een weide,aan een erf,
enz.;K lru. : ((Gadder,tralie. clathvi,
clathra.casct,zlï));vgl.D.Gatter = hek,

G aarne.Iem.,iets gaarnezfe'
n,t

en verderook Ndl.gaardlej= tuin.
pe gewone uitdr.in Z.-N., voor
(F86!) Tan' iem. ltondett, iem. liej. Gr.11:4?).- V.DALS..
- Koycxsx'
,op
iem.beminnen,met iem.of iets op- %6bb6n,iem.gaarneofgraagmogen /j- hetw.zien.
hebben,lusthebbeniniets.- DERsvra d6n ;1741 ietshouden,e'
ri6t8roorroelen.

Ik zie de lieveBertha gaarne.Toxv, 28:jbaimelachpzeBertha.

Hsxom xs,l27:(fHoudenf.?@n iseene

Ik ho'
ud Gc6hfï;T6elt'
t
z?z(de)lieve gemeenzameuitdrukking om te kennen

3g.

Bertha.

zou Frans zijne gemeene ouders dan
welgaavn.
eblijvenz'
lenîCowsc.
,Scldlder,

Zou Frans zijn geringe ouders dan ieta gccrAze doet,maarheeft ook de bewelblijven liejltebbet'
teekenis va'
n léejhebben ;het is echter

l6.
N ooitza1ilqiem and gaavnezlsdan u.
v.Lov.,Dut6.&e,4,7.

te geven,dat men iemand gaarnezïefof
zwakkervan kraeht.',
J.v.M Auxlx,Uith61Volk,95:tJuffrouw Aldermans had qvaste huizen >

(Hij)beloofdevoordelieverdjes,dehij Hieriu een ongebruikelijkecompara- Hij beloofde voor de schatjes, die gekregen,waarzegaavnegezïen werd n.
#aarner zag,dan het licht zijner oogen, tiefvoorliever,waarschi
jnlijk nahetw. hijlielhGd alsden appelzijneroogen, 1p.,Toeniknogjoxgwas,276:(ikzie
zorgtedragen,slswarenallen ...T.
sIRIz.. lçoverdl'
es vermeden wegens overeen- zorg tedragen,0/:voordelieverdjes, nog allemaehtig graag het meesterstuk
sw zws,II,192-193.

komst van klank.

die hem zoo na aan 't hart lagen,te derSchepping)).

zullen zorgen ...

L.vww Dsvsssz-(zie v.G.,1,330):

l61
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opxxsluxosx

...

udatik datkleine knaapje toch zoo

gaarne mag )).

H lrzossluxo, c.0.:qik mag zoo 'n

Gabarit.

Alg.in Z.-N.:Fr.gabarit(d6cltargezscnf)= meetboogop spoorwegstations

Laadmal,ladingmal,m.

maneschijntjewel).
CsAMsS.- Tevmin.,p.vI.

om na te gaan of goederenwagens niet

tehoog oftebreedgeladen zijn.
G aden.Datgaadtme.V.Bslss,II, Archaïsme,in deZnd.scllrijftaalnog Datbevaltme,ook :(hetisjmiJgoed,
l01(Begga);Fl.Ferf.,86.
aangewendtervermijdingvan datgaat ofkortweg:goH 1

(2
.r.JFg:.- Km rsss.- v.DALS.
zieook gaan.

m e, alg. in Z.-N . voorkom end gall.,
cela meva.

Gagiste.
G alant.Een galantmeisje.
G alerie.

Fr.w.,alg.inZ.-N.,voor:1idvande

stafm uziek van een regiment.

Rtajmuzikant,regiment8muzikant.

V.DATUE.

Alg. in de Znd. vol
kst., bij ver- Een knap meisje, een elegantejonge V.DAT,z.- Een galantman ishijdie
wvringvoorelegant= bevallig,mooi. dame.
hoffelijkrvoorkomendisjegensdedames.
De gewonevorm in Z.-N.,naarhet. Galerii.
Fr.

Gallicism e.

De Znd.uitspr.gal
iesienm,naarhet
Fr.,iseig.een gall.in de klankleer.

G aloche.

Galon.

Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.

Galliciame (leesgalieni8lma,deizoo-

D.v.,xxlv.--AI.
I..-AB..7..
- Boss.,

alsin i8ofik,en ook de a van -pta dui- Uitnpr.,l8.- Koycxl:N.

deli
jk laten hooren).
Oner8choevt.

M.indeZnd.volkst.,evenalsinhetl Galon,o.
Fr.

Gam .W anneerde leerlingen goedd6 Alg. in Z.-N., naar Fr. gamme, Toonladder, toou chaal, acala (vr., scawlzsxslstl, 16-11 : f
(De toon.
gqm indokunnen spelen.MssTDAcH,l6. Wmm6 6% dO, Wmm6 d6 do -c.
/6Nr, mv.ecala'
sj, gamma of gamme (vr., ladder van C (:0,)wordt de atamtoongammemajeureen d(
).
gamma'
aofgammes).
laddergenoemd.)
... det
oonladderz
t
asc(40), dec-toon- wosp,63:(oegur-,ma.l
.eur-ojgpoote.
Itàtf6rofc-gamma.

Gam nan doacjove.10.,l6.
Hieronder vindtmen de gam vc/elfr
fan,do.10.,21.

G avnel.Fritz slaat op zijn gamel.

SxMoxs,8.
G ané.oevenstervan d6n gangwas

f6r/a-foosutfo r. ))

Toonlqdder rc'
?
zC grooteferf,
g(c dnr
10.,68 :(Demolt-,plz
lsezfr-o/kleineofdo pwjc'
?zrl.
terta-toonlaader.p
degroote-terts-(ookdur-ofmaieuv-j
toonladderrJJ
?Ic(do).
Alg.in Z.-N.
,naarFr.gamelle.
Fritz slaat op zijn etensbak ofeet- V.Dwyzs.- Ookbi
jdeN4l.infanterie
ketel.
isspraak van gamellen (v.G.,I1,455).
0ok in de bet.van doorga.
n,gïp een Het venster van d6gang (vr.)was ALL.-AB., l35
Werkwoordeli
jke

opengebieven.Bors,35.
woningen onderaard8chewegishetw. opengebleven.
stammen als namen van een werlting
In d6n gang stond een kindervoituur- M'
.in de Znd.volkst.Zelfs gebruiken In de gang stond een kinde- a- zijn mannelijk en a1s voorwerpsnamen
ken.slxoxs,53.
veleNnd.schrijvers het w.nt.in het- genttje).
vrouwel.ofonz.(t'c!,gang,achop,greep,
zelfde geval (zie overigens 0r.1Cdè.,
IV,233).

wip,tvap,klap,hap,echcos,enz.)).Vycsc.,53.- KOSNSN,N.&.,3l.-

H AssELsacs, 165-166.- RIJPMA, 132.

Hijwoontinonzengang,in onsgqngn- Het gew.w.in Z.-N.,voor :nauw
Hijwoontin onzeateeg,inonssteegie, Gclg,v.komtevenwelookin dezebet.
ke.
straatje.dikwi
jlszonder uitgang (Fr. ln onsslopliej.
als alg.Ndl.voorin het Gr.Wdb.,IV,
vuelle,ïAn,
w #.
:c).
237,bijKtupyuas,v.DxLs,gwrmxsen
Pm cx, Eng.

Gansche dagen dwaaldehij,eenzaam
Gang,voor tl
xinpad,ismogelijk wel ...door de donkere lanen ofw den Gr.'
F4è.,IV,235-236.- K'
cyrsas.e
n
i
n
s
o
mb
e
r
e
g
e
d
a
c
h
t
e
n
v
e
ao
n
k
e
n,
i
n
e
n
ke
l
e
Zn
d.
g
e
we
s
t
e
n
g
e
b
r
u
i
ke
l
i
j
k
;
va
n
de
n
t
u
i
n.
'
V
.
DA
L
E.
'
door de duistere gangen des tuins. vgl.Fr.allé6,ook D.der GangipIGarCoxsc.
t6n.
segan.g#:ztvapvon.
Ten onrechtealsverlteerd opgegeven

De treinenloop.

bijLoMB.,- /36.
Een machlen in gang zeffen.

De gewone uitdr.in de Znd.volkst.;

Cltwwll#r1t,op hetw.plcrc#6:((Marche

(f.)destrains.Fcczf,gang,loop devf::t'
,
xcs.- La marche des trains est entravée.De treinenloop 4.:gteratoord. p
Een machine aan den gang - kes of
Gr. JP#:., IV , 222. - V. DwLs.-

vgl.D.ïs Gangsetzen (?)rïsgex)en Fr. breng6n,ï'
?z beweging brengen,fs wev- o.B.,34.- Lovs.,- /36.
mettre g,
?z mouvement, en wczchc, en king sf6IIgs,aanzetten.
Echter troffen wijook aan biJCsA
branle.

Mss.op hetw.gang :((H et,,'n gangzetten.

Toen Jozef den motor in gang .
sflk. W ordt in sommige Znd. gewesten
Toen Jozefden motoraanzntte,aan Mise (f.)en marche;mise en mouveesvlNs,206.
(O.-Vl.)gehoord.
den ganghrcchl.
ment.)
En ook ScI1s., 1, 261-262, teeltende
nog aan : e het ïs gang zelfc.
?z van een

krachtwerktuig )
h(Ned.Kon.fc,
:ï.,van
7-12-1896+ 16-3-1903,art.1913); verderook :qgevaarlijkearbeidaaningang
ziinde werktuigen ) (Verslagon dev 1.
o/# w4., 1893-1894,p.212),((totdat de
machinerustig in gangkomt)
,IVSROAM,
De Gïd.,voorAc ltïsfsfezt,587).enz.

W ie heeftde ruzie ix (d:n)gang #ebrachtofgeatoken?
H etfeestis in glx,g.

Znd.volkst.
Znd. volkst.

Wie heeft de ruzie, den twist rerOOrZO 'I1
H et feestisaan den gang.

Gr.JJW!).,IV., 226.-- V.DALZ.
(7z.Wdb.. IV,226.- Steeds zegtm en
in nollen gan,g :

V.DALS,ophetw.gan,
g:(h,4 jeeatçy

nog in voll:x gang,wordt nog m et opgewektheid voortgezet )).
Kvlrsxs,op het w.gang ((ltetapel
ï.vin llolle,z- ,men is er druk mede bezig >.
J. v. MAcm x,Btktle Jn sach6s, 1l9
qDeverhuizing isin vollen gangn.
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OPMERKINGEN

lcz
rfdep,gangzijn (metiets, met D.v.,442.--D.B.,62.--.Gr.+4:.,
Znd. volkst.; vgl. D. im Gcng(6) 1 z
8einenFr.Ltre64 tvain (devaquerê,8on zi
jn werk),(met iets,met
,zijn werk) IV,218.
ouvrage).
gaandeofbezigzi
jn,aan '
fwerkzijn;
op dreeiziln.
Vroeg,laatop gangzijn.
Znd.volkst.
Vroeg,laatopweg,oppad ofop dfcp LoMB.,- ,
/36.
zijn.
G ansch. De betrekking die zlj, Gall.toutle)/cïf(6)= pasklaar (ge- De pasklaar ziinde of dadelijk be- D.V.,64.- V.G.,1.133.
gaucltg6-xkf,voorhem in bewaring rnaakt).
8chikbare betrekking die zijvoor hem
hielden.
openhielden,of:hetbaantjewaaroner
hiizondevrerderemoeitekon ècsc/àkkex
Gan8oh.aangeduid.
Zieaanduiden.
en datzijhem toegedachthadden.
ln glagzi
jn (metiets,metzijn werk).

Ga eel6p,gav8clt.
Het ganschsvormde alseen onm ete-

Zie gelteel.
Ongewoon zelfstandig gebruik,mo-

H et geheelvormde

Gr.IFdb.,IV,256.

In plaats van

lijke, levendige heiligenglorie.SEG>Jas, geli
jlt onder invloed van Fr. 16 f/vf,

gan8eh,bnw.en bijw.,gebruiktmen in

325.

de gewone taalm eer gelteel,en gemeen.

ofD .das Ganze.

G anzepluim .
G arantie.

Znd.volkBt.;vgl.Fr.plumed'oïe.
Znd.uitspr.garantie'(waarin t= t),
naarhetFr.
G arçon.Degarçon brachtdeglazen. Fr.w.,alg.indeZnd.spreekt.,voor:
Lereuleer,120.
bediendein eenkoëehuisofhotele.d.;
(Hij)praatvan 'smorgensvroeg met in N.-N.daarentegen mindergebruikegarçons, schoenblinkers en koetsiers. lijk.

zamer nog isheel(KvIzœss,op het w.
gavtsch;Hxxoulxs,222).
Ganzeveldjer.
V.DATUS.- Zieook plnim.
Garantie(leesgaarantsie,ofook wel Boss.,Uift
qpr.,50 en 69.- KOSNEN.
gaarantJ,
W6).
- KvlezRs.
Kom
.eh'
/
zïedletNesde, koglehui8knnch,
t; GITTéE,l4.
hoteliongen ;kellner.
...kellnern,schoenpoetsers en koetsiers.

BoLs, 4.

De serate garLon van het hotel.Szo>m s, l5.
Garçovtt

G arde. Zijn sabel,sehede (.
Wc)en
riem waren van den gavde.VERMAND.,
55.
Wakke,de garde.CLAss,Sich..
N&'
p.,
33.

De6er8t6 kellnerofoberlkellnerjvan
het,hotel.
Aannemen !ofkellnev ! ook welJan

Toeroep tot den bediende.

N 66rlcsW.c,Aug.1904,p. 112.

Verkorting van Fr.garde-champêtre, Veldwacl
tter;bonchwachter.Hij droeg Gr. IFt
@:. V. DALE. Zie ook
schieralg.in de Znd.volkst.(in enkele desabel,metseheedeen riem,van dell champetter.
gewesten ook welsjampetter of8)'
am- veldwachter.
Ook in enkele Nnd.gewesten hoort
pieterq;soms ook voor F)'
. garde jomennoggardein dezelfdebet.(V..DALE ;
ve8tiet.
'V.G.,T1,263).
Alg. Ndl. garde, vr.= wacht van

krijgslieden; legerkorps van keursoldaten ; en gavde, m .= soldaat behoo-

G arde-cabine.

NaarhetBelg.Fr.(in Frankr.agent

Seinhuiawachter.

rende bijdegarde.
CRAMER,op hetFr.w.agent.

depo#/c),alg.in deZnd.spreekt.

G arde-convoi.

NaarhetBelg.Fr.(inFrankr.gardefrcïs, conducteurj, alg. in de Znd.

Conducteur,freïxcopz
t
ïtfcf6k
fg.

CRAMER,OP hetw.garde-train.

Agentvan po/ïfïe,politieagent.poli-

V.DAI,
S.

spreekt.

Gardevil : tweegavdevils.SlMoxs,
54.

Gareeren.Een trein gqr66r6n.

NaardevroegereFr.benaminggarde

de'
ps'!!6= tgw.agentdepolïce,in Frankr. tiedienaav,gcrechfetfï6zlccz'.
eergentded !!6,gardien de la ptzïz.

Znd. spreekt., naar Fr. garer '
t
zs

Een trein op 6en zïjypoorbvengen.

PRICK,Fr.--GALLAS.

train.

G areerspoor.

NaarFr.voiede garage.Ter verbetering isopgegeven bijI-oMB.- ,
/36 :

Zij.ofuitwijknpoor.

vangeerspoor;ditw.heeft echterniet

CRAMER,op hetw.voie:(troï:(f.)de
da8aemen'
t;voiede?/csœup
lrc.Rangeerspoor.)- ( l'oïc(f.)dt
éllitebnen.
t,dega-

debedoelde beteekenis.

rage. Zi
j- of uitwïjlcspoor; vluchtSpogr.))
Termin.,p.XX VI :((Fofed6garag'.

Uitwi
jlkspoor, vluchtspoor, reserveSpOOr.))

G arnierder.
G arnieren.

Gasbek.

NaarFr.garnirbezigtmen in Z.-N.
alg.garyderen ;vandaar ook het znw.
gavnierder,voorFr.garnisseur.

Het gewone w.in Z.-N., vgl.Fr.

Gavneerder,stojjeerder.
Garueeren;atojjeeren.

Als scheepsterm gebruikt men in
N.-N. ook garnieren voor garneeren :
een ltz/.ïïng garneeren of garnieren = ze
metplanken bedekken en ze aldus tegen
schade beveiligen, om er andere goederen op te kunnen stouwen.

Gasbrander,gcyp;j(v.);gaswlam.

beq 4 of de gaz, daarentegen weinig

gebruikelijk in N.-N.

Gasleééer. Fonrl..
Fr.-Vl..
D#'
.
9f,

22 en l30.

Verkeerdevertaling van Fr.appa-

reillenr en gazier.

Gca#fjcr,aguleggevrcp,ga8leidingen,;

ganman, ganwerker.

l

G asobus. Begint al maar...gasobussen bijte halen.DRXULANS,175.
Gasreuk.

NaarFr.obuat
lga,
z.

Gcdgmxct
v,v.

Het gewone w.in Z.-N. vgl.Fr.

Gaslucltt.

Ga.
manleg,m.= hetaanleggen van

een gasleiding in een straat of in een
gebouw.

otf6vrde gaz.

G ast.lkzalmijbi
jden smid a1sgant

verhuren.ArcToR,62.

Alg.in deZnd.volkst.,voor :hand-

Een sm idsgc8f,een brouwecsgldl,een baas werkt; in deze bet.verouderd in

bakkersgc.
sf,een beenhouwersgast.

Knecht (van een ambaehtsman of

Alg.Ndl.gast= genoodigde van een

werksman die als knecht onder een fabrikant),werkknecht,l-ècchâgezel. gastheer of gastvrouw bezoeker van

N.-N.

Een sm idslwechf,een brouwersàsechf, een herberg ofhotel.

Ieen bakkerslwechf,een elagerskneeht.

V.G.,II,194,vermeldtineenli
jstvan
v1.woorden bijde Amsterdammersin
gebruilt (diamantslijperstaal) Gaa :
knecht.))

Gastnof. J.SABBE,96;BoLs,74;
TAMB.,48.

Vaakgebruikelijkin deZnd.schrijft.
wegens purism e :het is het ontleende

Hijdiendea1sgarçon in versehillende D. Ga8thoj, ter vermijding van Fr.
gaatltoven.Slonss, l5.

hôtel.

Hotel,logement.

Wand., l39 en 230.- Gr. 1
?
P48è.K m lœas.- V .DMzE.

Ook de Friesche Noordnederlander
JoH.W INXLER gebruiltte m et vooriiefde

hetw.gantltojinzijnwerkOnd-Nedevland.

G astuur-Gebaar.
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Znd.volkst.,voor Fr. 10'
réeltaud t
j

OPMMRKINGEN

10 Gaaoestel,gœsyfel,gaskomjoor,o.:

binnentrad zat een heer zieh aan het gqz;2o clteminée tlgaz.
gc-xvvrkes tewarm en.sxvsxs,138.

2o ganhaard.

Gat.I'
Içjis46gaten vïf,ofhetgat'
t4f'
,
f: znd.volkst.,voor:weg,op den ioop Hi
j is er wzz d'
oorgegaan,hi
j heeft' V.DALS.-- STOETT, n.- /501.... e
n daarmee was ze de glft
,x uit. (v.ELssN,262);bijde gaten zou aan zich uitdet'ocfes gemaakt;hijis8til Vgl.Gr.Gdè.,IV,335.
M.VssxssT (A.ol Cocx,Fî.Sagen uïf de oogen kunnen gedacht,worden,ter- uitgeknepen, hi
J heeft het hazenpad Alg.Ndi.isiem.ï,zdeg4/6. hebben of
dennlolksmond,p.22)
.
wijlhetgatveeleerop hetdeurgatdoelt. gekozen,devogelisgevlogen.
k6l'
gen = hem in 't oog hebben,zijn
gedragingen en bedoelingen doorzien.

zijn gat onder zijn armen nemen, znd.volkst.,voor:haastig wegloo- Zijn beenen (gemeenz.ook :zi
jn gat) Aldus, als alg. Nd1., opgegeven bij
Pakken.
pen ;als Znd.opgegeven bijV.DASE, onderden arm nemen.
V.DAI,
s,op hetw.avm.Men zegtook :
op hetw.gat;vgl.Fr.prendre,
Jc,
:iam-

#f#opdep,loopenzeffeAz.

bea 4 aon cov.

E6'
n,756d6 '
t
lsf
nr ziin 65
*
:84 gGt plJ:61
Znd.volkst.,voor:zich zelfinmoei- Ziin 6.
J#811 '
gtrop drctzïen; 2ieh 66N
of8niiden.
lijkheden brengen ;vgl.Fr.donner#e, 8trop om delzh,
al8Ac/en ;zel/ziin',
OWzzrew e's
, po
ur.
:6/cire battre.

Hijwaservan (ojermee)in zï/n gat

v b6t6n.

V.DALE.

'den 'zlcpez/eAlin de handcn geven.
i

znd.volkst.,voor:gegeneerd bijhet

Hi
j was er erg door getrojjen,erg

vernemen van iets onaangenaams.

door om8temd,het brachthem i.
n t?8r-

legenlteid,in een moeiliikw rket.
Dattrektorop geliik vï/?zgato3:pe- znd.volkst.,voor datlijl
tterniet Datli
jkterop al,
%mijn gatop 6en
perkoek.
hetallerminstop.
kommetieeoep.
Datzieteruit,ojA6/in een ptwzdzïjs znd.volkst.,voor :datis erg ver- Datzieteruit,alsojh6tuiteen hond
,> gegokevtA:8/f.
frommeld.
zil
'
nt
zJ.
r'
s
'i8geltaal
d.
Hijwi1hbtdingïzlz%
'
)'
ngatdep.:z'
iert.
Znd.volkst.,voor:afwachtenom te Hijwi1dekat'
àfï!denboom ktjken.

V.DALE.- STOETT,n.634/934.

zien wat er van een zaak ltomt,alvorens er aan m ede te doen.

Gaz.D6gazbrandtal.

HetFr.
w.gaz,datin deznd.spreekt.

wordtuitgespr.gaas,en > .oft,.wordt .

gebruikt,voor:lichtgas.

Hetga8brandtal.

1

Di
.
et.,40.- D.B..52.---ALL.-As.;

136.- ScHR.,1,323.- &r. JPdè.,IV,

30oe
7.naam gaaiseenkunstm atigwoord

l

.

doorden Brusselschen scheikundigeJ.B,

v
an Helmont(I
-1644)gevormd naar
het gr.clvaoa;h'
et w
Gazpaunre.

vv.uitdr., alg.in de znd. spreekt.,
waarm ede bedoeld wordt :((gas arm er

zuiggan,o.

aan waterstofdan hetzeerrijk wa-rass(scxu,
.,1,:
377).ssss.,74,schreef
ten onrechtevoor:tGazw vtl
'
re:armgaz;mtoet)zlijn)W erkgaz).

. gi
ng uit onze taal
in de a'
ndere talen over.
GAIZLAS.- Pm cx,Fr.
ScxR., 1. 377, bracht tegen de aan-

teekening van Ssss.in :( Wevkgas,en
ook krachtgaa (T6cAAz. 1#-ecl'
:?., 19121913,blz.123);jawel!Maaralswevkgas
kan men toch ook waterga8 en gewoon
stadsgas of lça tgaa aanwenden.En die

twee soorten van gassen zijn noehtans
geen gaz paunr-.))

Een werkman van degaz.

xaarFr.vs ouvrierfh?gaz.

Een werkman van de gkjabriek of
van do gasmaatacltappii,een gaswerker

Voll6gc2!

Alg.in deZnd.volkst.;de oorspron-

ofgasnun.
To6maar !nootIdtmaar!eroplo8!

Hetwasereollegaz.

kelijke bet. is waarschtnlljk :volop

Hetging erduchtig op los.

gaslicht.Ook in hetBelg.Fr.isdeuit-

G azet.somsook noggazette.

drukl
ting onvertaald gebruiltelijk.
Hetgewonew.inZ.-N.voor:nieuws-1
' Courant(vooralindeschrijft.),krant
blad in 't alg.,hetzij dag-,week-of I(vooralin de spreekt.).

Eene gazet dient voor amm elaken. m aandblad, enz.Vgl. Fr. gazette, dat
Bors,5.
verdrongenwerd dooriournal.
Pruisen zijn 'tnlet:in degazetstaat
datdie in '
tgrijszi
jn gekleed.slMows,

Een krantclientalstafellaken.

GITTXE,87.- KturEus.- V.DALE.
Ook hetMaastrichtsch gebruiktgazèt
voorkrantfRegenboogkl.,75).

21.

(zij)weigerdegazetten telezen.Tox'
v, os Rsvyw,61 (refusant même de
65.
lirelesiouvnauz).

Titels van Nnd.dagbladen :D6 Cou- Titels van Znd.dagbladen gedurende
rn telsvan znd.dagbladen :D 6N ieuwe
vgl. p.vssxsvosx,in î7l.d.d.:.h.,
Gaget,De Folkaglzef, Gazet'
pcs .4af'
u?6r- II, 29ô : f,oe van soest's gaven het rant,De N ieuwe Colfzcnf,N ieuwe Rot- de bezetting Gazet z
?Jla Bruaael, zsf-

pen,Oczefferan,G'ent.

(het blad van Verhoevezl)in de l8de tevdamaclteCourant.

'
&7erpv
gtW: Coltrant, Nï8'
z'
?
?
z?8 Gazet ?cs

Titels Aran twee Vl. weekbladen in eeuw uit als Gazette klc?zAntwerpen,tot
Titelvan een dagblad op Java :De Gent, later geheeten Nieawe Gentache
Collrlnf.
Ameriks : Gazette ptza M oline, Gazette 1804, dan a1s A ntwerpsclte Gazstte )). Indische Courant.

l,
cs Detvoit.

Titelvaneenbladop Aruba(Z.-Am.):
Arnbasohntburclf.

G azetpapier.

Alg.sn Z.-N.

Krantenpagier.

Gazetschrijver.

Alg.inz.-x.

Dagbladseltriiver.

V.DALE.

Gazettenpraat. Zegelooven den

Alg.in z.-x.

Kraïttengraatie8,lengenachtige &cs-

V.DALE.

agettelèpraatniet m eer.Dlu crwxs,146.

G azettier.
Geachten.

V.DALE.

tenberichten.

Alg.in z.-x.
Alg. in deznd.volkst.

Courantier.
KTTTPERS.- V.DALE.
Mett
zchfcn,metz'
n aehten (Az?6/oM , V.DALE.
wr,hun,tf'rofhaaracltten).
Gea:kreéeerd leeraar.
ywovs.,---./14 :((Gebruik nietaggre- ./leertzcr zV.O.,leeraar roor middel- Fr. grojeeaeur= Ndl. lo professor,
gaat leeraar. Gebruik geaggregeerd baar oAzt
prztl
ï/t
v.
hoogleeraar;20leeraar.Fr.projeaaeuvde
ueraar.,ook ditis evenweleen gall.,
taoxltéofprolesseurd'vnïp:raïfé= hoogr'.
o?c,,:,f,.agr/gé-- bezitter van een
leeraar.vr.proje
-aaeurg'csscïf
/scvlon,
fse.
leeraars-dTplomaM.o.
ctmtuïre (ofmoyent- leeraar.
G ebaar. Men was algemeen ver- Tnvan
hetvr
.heefthetw.aestedenieuwe Men was algemeen verheugd over Ndl.geba'
ar= beweging met armen,
daad gekregen -

heugd over dat acAoox gebaa. van den bet.
;vele vlamin- die edele daad ofdat aympathiek ovtre- handen,enz.waardoor men onwillekeuburgem eester.
gen gebruiken datFr.w.in hun spreekt. den van den burgem eester.
rig te kennen geeft wat men bedoelt,

envertalenhetletterlijk inhunschrijft.:
ditisduseig.een gall.,cebeaa :c,Ie.

wil,gevoeltof waardoor men aan zijn
woorden kraehtbi
jzet.

Toeh is gebaa. (= daad, houding,

G ebaren-Gebled.
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l AruosMssxxxosscAxoscH l

opMyzRltlxgsx

l
optreden)ook reedsin N.-N.gebruike-

li
jk.Aldus in Neevl
andia. Febr. 1927,
p.17 :gtoen,mededooreen,bveed g6èx r
van het HaagscheGem eentebestuul',ons
Verbond het ruim gebouw,Laan 34,op
voordeelige voorwaarden in huur verkreeg )).

'

'

G ebaren. Ravez gebaarde zijn op- Nog bijnaalg.in Z.-N.;daarentegen Ravezvein8dezijn oppassernooitte Gr.'
C
Pd').- KclTœRs.- V.DALS.passer nooit te bebben ontmoet. SI- inN.-N.verouderd.Vgl.D.6
*hgeblr- hebbenontmoet,hieldzïchauojhljzijn MoonTtI.,28.
Moxs,98.

den = zich voordoen, zich gedragen, oppassernooitontm oethad.

Ena1sdezusterkwam ...lag hijweer
stil,gebaarde te slapen soms.V.Loor,
11.
Dries.die gebaarde niets ongewoons

zieh houden ;8iqh v56tollgeordea =
...n6in8d6somsteslapen,ofhielddch
zieh a1s gek,razend aanstellen ;4ïch soms slapende, deed soms (al84oj hij
gebaren = zieh gedragen, te werk sliep.
gaan,handelen.
Dries,die deed alsoj hi
j nietsonge-

aan D ores te zien.CI,Azs, 8ich,.Nov.,
152.

DvysEs, Btud., 42 :< Gebaren was

vroeger= zich gedragen,ziehvoordoen,
zieh houden of,veinzen ...Dit gebavœ
komt van een oud baren (= zicb vertoonen).)

woons aan Doreszag.

Gebqar'
t
:dood.F?.Vert.137.

Ho'
ud'
&,(ltou)kjdood,ofdoec?#o.
/ge
doodwaart(do60/jedood wasj.
Ik hield znïj,alsofik...

Ilkgebaavde v#'
,alsofik aan de onmiddellijke afleveringvan hetgeld niet
twijfelde.Cowsc.
En wij moeten gebaren,dat wij ons

Enwijmoexenon8h,
ouden,al8ofwij...

om hem nietbekom meren.SEvxws,6l.

Dr.Verboeselhad gebaard 0/hijvan

Dr.Verhoeselhad gedaan cl#o/ hij

niets wist.DsAvI.ANs, 163.

van niets wist.

Fcn niet.
ggebaren :
Vgl.ditgevalook met Fr.nejcïz:
Houd u goed,Simon,gebaarvan niets, aembla,
ntd6d6s.
toon een onbekommerd gelaat.Cowsc.
Indien hij eens van niet8 gebaarde!
Ssvsxs.l6.

Niets laten bliiken,(zïc#)niets laten DUYSER,II,76,en #
Sfvd.,42.- Gr.
merken,doen ojersïef.
sgebeurdï.
S,doen Gdè.
of zich Aouden alsojve'znergens tlcp
w66t(c!do/men t,
czùeen t# andere zaak
nietsaj'
u7c6f).

Fcn,kîommen àacagebaren :
W ordtin deZnd.schrijft.vaak aan- Zic% tcAzden dozzùzn6tozlof van den STOETT,n.579/864.
Deparketten gebaarden p
'fnùkrommen getroffen,naardezegsw.in de volkst., gekkelnqhovdc'
n, zich dom en onnoozel
haas!Dzk
sf
c/t6lde,lJun.1927.
waarmede oorspronkelijk wel zal be- of zich.onwetend houden,zïch jaken of
doeldzijn :van KrommenNaasgebaren sjckc,
ghonden.
1

(hierinisNaaseenverkortingvanl'
gnatius,en KrommeNcc,
gisvermoedelijk

l

in Z.-N . een algem een bekend type

geweest).

Fcl klaverenaan gebaren .
Verder gaande verbastering van de
En ministerTheunisgebaartnog m aar hiervoren gemelde uitdr. van Krom-

altijdnanklcrczt
l
soa8.D6&
$'
c#6I#6,18Oct. men Naaagebaren.
1923.
W anneerzegeenverklarlnggevenkan,
gebaart ze ran k/c'
perezt aas.Id., 5 Mrt.
1926.

Gebed. Op het oogenblik dat de In &cs4.,116,wordt hierbijaange- Op hetoogenblik dat de geestelijk- KUIPERS,ophetw.gebed:(
tzijne- e>
geestelljkheid degebedenopzegde.
teekend :(alsofheteen 1esware?) heid degebeden deed ofuitnwak.
'lïft
t
gforfen,uit8greken,Nerelen,opzenden,
doen ;een - opzeggep,,zeggen (vooral
vankinderen)).- Vgl.Gr.Wdb.
V .D-&Iz>c,op het w.gebed :((een gebod

(gebedenjopzeoztfcx,uit8greken,ten F
zepzel

zenden );((in den bijbel)een gebed !)idden );:een gebed ophejjen,een gebed
opzenden,t..w.ten hem elof tot God ));

( e6n gebed zeggen, (in toepassing op
kinderen)van buiten geleerde gebeden
opzeggen )).

G ebeenderen.

In Znd. krantentaal soms voorko-

Gebeente (0.),beenderen.

m ende contam inatie van het verzam elw. gebeente m et den meervoudigen
voorwerpsnaam beenderen, m isschien
nog naar analogie van vorm en als gebvoeders en geznaer8.

Gebenedijldlen. U God loven

Alg.inZ.-N.:hetverl.dlw.gebene- Zegencn,loven.U,oGod,lovenwij:

wij.U Heergebenediiden wij.Opschrift. diid,van het ww.benediien,gafaan- U,o Heer,beliiden wij.
in hetkoorvan dedorpskerk te Schaffen. leiding tot het vormen van den aange-

Gr.Wdè.- KUIPERS..
- V.DALE.

Zie ook bf
medijen.

geven in:nitief;ook reedsbij KIL.:
(Ghebenedijden,benedieere).Bedoeld
opschrift.is een vertaling van Lat. Te

Deuttt laltdamus,te DoAzàn'
t:z?z confiteT4NC.

Onrechtveerdig goed gebened%itniet.

Contaminatie, in de Znd. volkst.,
van lletww.gedijen methetverl.dlw.
gebenediid,datR.-K.Vlamingenin het
weesgegroet dagelijksbezigen.
Geen gebenediid woord.
ziebenediien en woord.
G ebied.Ten gevolge van den voor- D.v.,401:(Vertaling van fr.teruitgangopallegebieden dermenschelijke vaina.HetNdl.gebruiktalleen hetenbedrijvigheid.
kelvoud,desnoods vergezeld door een

Onrechtvaardig goed (o/ onrechtmatig verkregen goed) gedijt (of bediit)niet.
Ten gevolgevan den vooruitgangop
PRlcx,Fr.,op het w.gebied : (op
ell
cgebied van de mensehelijkebedrij- 1)
6l6rlei- ,dansbien desdomaines).
vigheid.
WINK,op hetw.itredenta :(dever-

bepalend woord,b.v.op elk gebied,op
'velerlei gebied.))

eeniging van all6 gebieden waar Italiaansch wordtgesproken )).
Dr.M .A.vAN W EEI,,Z'uiverkeid m n

Taal,p.9 :(W at thansItalië najaal
in zijn pasverworven gebieden.s
Be8chermde gebLeden.Belg.Grondw .,

art.1.

Ongewoneterm ,waarvoorreedstwee

gebruikelijketermen bestaan.

Protedoraten ofachutagebieden.

Scna.,21.cnf.,p.5.

Gebleden-Geburln.
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Gebieden. Zij,dieaan hunne me- Gebieden, a1s syn. van heer8chen, Zijdie over hun nnedemenschen zul.
demenschen zullen gebieden.
vraagteen andervz.:gall.commaïtder ien gebieden (o/heerschen).

D.V.,526.

: qn.

G ebod.Gebrekkig gqbod.

Verkeerdevertaling,in hetZnd.notariaat,van Fr.jolle84ch3r: = boddat
iem.tegen zijn zin wordt toegewezen
en dathijdusongaarnebetaalt.

Onnoorzichtig bod;rouwkoop.

BELL.#5:eEen gebod iseen bevelen
kan nietmetbod,opbod ofaanbod gelijk
staan.)
V.DALE,op hetw.gebod :((Zuidd.)
bod (bij eene verkooping) hoeveel ia
hetgebod?))
Gr.#Pdè.,IV,439,betreffende gebod
in deze bet.
Thans verouderd en
ook voorheen zeldzaam .))

G ee rte.Hoeveelgeboortens?

Stapelvorm naarhetmv.indevolkst.

Hoeveelgeboovten?

ALL.-AB.,138-139.

Geboortig '
yïf (ook nog wel 1,
cs)

V.DALE:(geboortig'
ptzzzRotterdam >.

geboortes.

Geboortié vanAntwerpen.

VlTs,245,schreefvoor:c'
uitwelke

plaatszijtgijgeboortig?(niet:van)). Antwerpen.
Gr.HW&.,op hetw.geboortig :qIn

Ktlllalqns :(
éGeboortig (van geboortet,
bnw.(w.m.i.g.),afkomstig :- kdt

betrekking tot een land, eene streek,

eenen 6del6n stam , H orTRor ;

eene stad enz.Er uit (voorheen ook
erf?cn)geboortig.in datland ofin die

Londen,HoLTlk()p,teL.geboren zi
jnde;
d6 hier bedoel
de Heilige wordt ook ge-

plaats geboren en dus van daar af-

noemd Gz'cgfarïlz.
g van Neocaesarea,uit

komstig.)

welkeplaatsA#'- was,5.vAx LEwxy
cr.v
KoEwycx R Geboovtig (afkomstig),
bn.:uitjatsoenliikeonder8-- zïg
'
s ;lti)'

t'la

ï.v- van of uit Utrecht.))
N eerlandia,Febr. l927,p.18 )(fwoningen, welke in 1733 aan de diaconie
verm aakt werden door zekeren Egbert
Guede uit Gent,geboortig uitZwolle)).

Gebosch.Sierlijke gebosschen.
Gebouw sel.Een gebouwselmaken
dat voor eene fabriek moetdienerl.

Germ.Gebuach.
Opgegeven bij Dx Bo, '
Fr!.Idiot.;
in N.-N.verouderd.

Liefelijke boe8ehag-.
Een bouwwerk oprichten dat totfa-

Gr.'
û#Wè.- KUIPERS.- V.DALE.
Gr.'
fF#è.- Kulpsss.-.V.DALS.

briek m oet dienen.

Gebrek.Bijgebrek nan ondervin- Archaïsme,ofwelgall.tldéjaut46...,
ding.
Iautede...

Bijgebrekaanondervinding.

COI
'IQ ,171.- VlTs,243.- LoMB.,
23/36.
Toch vindtmen nog vaak bijgeèreà
Tan,b.v.in het &r.Wdb.en bij KuIPsRs, ook bij Sros'
r'
r, uitgebr. uitg.,
nr.310 :bii gebvek wca brood eet vz:a
koretie8vanpcafeïcs.EchterbijV.DAI,S
en ook bi
jSTOSTT,verk.uitg.,nr.233)
bij :6576: aan' bvood enz., zooals dit
preekw.tegenwoordiggewoonlijk luidt.
' s
Verderisnog steedsgebruikelijk :bii
gebreke v'ca nakomel
ingen = bij ontstentenis er van ; evenals : bil' gemis
f,lp,...= door het ontbreken van ...

Gebrekkelijk. Nu was Ambro-

InZ.-N.hetge#onew.,datinN.-N. NuwasA.oud endaarbijgebvekkig

sius oud en daarbij gebeekkeln'k gewor- nogweinigofnietmeergebrul
'kelijkis. geworden.

ScHR.,T,63.- Gv.I'
fr
tïb.- V.DALE.

den.Vr.CovaTM., Gescltenk,2.

zijn gebrekkeliikezijde.
Een taalgebrekkeliikspreken.

Zijn gebrekkigeofzwakkezijde.
Een taalgebrekkig spreken,ze rad-

braken.

G ebrekkelij
*kheld. Iem. van Meervoudiggebr.naarFr.(ériter4qw. Iem.voorziekten oflicltamel
ilw
kege- ScHR.,1,250:qIk zou onderscheiden
ziekten of gebrekkel
iikheden verlossen. des maladies ov,
)d, ïAp/àzAn,ïfé.
:,(tloch breken behoeden.
tusschen zwakheid en zwakte. Van
gebvekkeliikkezd wordtin dien zin niet
de woorden op te en Iteid, van hetgebruikt;zwakheden zou in het aange-

zelfde grondw., hebben de eerste een

haalde verband heel goed passen ).
D.V.,401.

letterlijke, de laatste doorgaans een
fguurlijkebeteekenis:zwakte,hoogteen
laagtenoemeneenzinnolijkeeigensehap ;
w akheid,F?ooy6ït
f en laagheid zien op
hetkarakter tln ssyclasAcn'
,TI,blz.71).
Infivmité(/cï:!:.
sa6morale,jzcgï/ïfépour
le bien)= zwakheid... Maar, infivmité
(tfJ/c'
/
# 46 jorce physique)= zwakte.
En,la a'
tvtsïft!,la czcïfleontt/caintlrmi-

G ebroken.Een gebroken vloek.
Gebruisch.

f& = ...zijngebrelten.)
Znd.volkst.
Een ba8taardvjoek, een vloek met V.DALE.
een balkïn ziin'
uap6zuqcFlïltf.
Vaakvoorkomendespelfout:volgens Gebruia.
Dt
'
8f.,l9.- Onkr.,56.- Gr.I
C#à
?.
de etymologie kom t de eh niet voor in

dit w. (vgl. bvuiaen, gehr'
dg met D.
braluen,&e!)rt
xv.
:6).
Gebuisch.Een gebnheltopdedeur. Znd.volkst.(0.-en W .-V1.).
H etgebuiach van een kanonschot.

Geburen. (Hij) heeft kennis in

Een gebonsofgebeuk op dedeur.

V.DAIZ
E.- Zie ook buiseh.en H ï-

Het dreunen of gedreun van een eclten.
kanonschot.

Znd.volkst.,voor:bi
jelkaargelegen

Hijheeftkennisin onze b'
uurt.

G eburié.Allegeburigewoningen.

Znd.volkst.

Allenaburigewoningen.

Gr.'
lpds.- KUIPERS.- V.DALE.

G eburin.Endegebnrinnen,diehet

Znd. volkst.;verouderd in N.-N.;

Buarnrouw.

KUIPERS.- V.DALE.- MooRTow

onze geburen.CoNsc.,Bcldlder,49.

woningen.

lijk dragen zouden.TZIItIZ.-STTJ'
NS,II, vgl.ookD.Nacltbarin.

Alg.Ndl.gebaren,mv.van gebuur=

butzr,buurm an ofbuurvrouw.

217.

97.

Van g6b%6% zegt het Gr. W'#è. :

( Thans alleen in bijbeltaal voorko.
m ende. >
l

Gebuùrte-G edèe teeken.
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Znd.volkst.;verouderendin N.-N.-

b%tnrte. ToNv,176.
Geheeldegebunrte.10.,194.

OPMERKINGEN

Deschrik van hun (ojhaar)geburen.

DE RIvL, l88 : la terreur d6!6,2r.:'
voisin8 ;208 :'voi8ins.

DvYssa,Studie,230.- Du>aluov,67.
- Gr.JP#è.

Heel de buurt, of : alle geburen,

I

,aldeburen.

In de gebuwrte.SsvExs,19.

In de buuït of buurt8cltap, gc6u'tzrechnp.

G ebuurvrouw .DRAULANS,20.
G edaan.Hijwaserergvan gedaan.

Znd.volkst.;in N.-N.verouderd.
Znd.volkst.

Buurrrouw.
Hijwaser erg van (o/ er erg door)

Gr.F#è.- KvDlRs.- V.DALS.
V.DALE.

aangedaan,ererg door bewogen ofge-

GALLAS,op hetw.doen :cIkheb-J

trojjen.

W6. armen iongen t6- :j'aipitiédece
pauvre garçon, le sort de ce p. g. me
touche,cep.g.me faitbien de la peine.>

G edacht.Bij'
/gedaehtdatwijhier (Hetbesehaafd Nederl.kentthans
'snachtsineenlichtvaartuigjeopdezen uitsluitend de gedaehte,waarvoor men
vreeselijk diepen plasvaren.BoLs,102. bijonsh6tgedaehtbezigt.Langshisto-

Bi
jdegedachtedatwij...

Thans echter was dit verlangen uit rischen weg kan bewezen worden, dat

VzRc.,145.- Dot.,40.- Onl:r.
,25
en 26.- 1FWA?
,
#.,48.- VlaEs'
r.,33..
D.B.,52.- Gr.'
F#h.

Thans echter was dit verlangen uit

mijngedachtgegaan.1p.,107.
gedach.
te de oorspronkelijke vorm en mijngedachtengegaan.
De jongensgingen nooit ui
t zijn g6- dathetw.tevensvr.is.In Z.-N.isde De jongensgingen nooitplit,zijn gedaeht.SzMoxs,82.

slot-: weggevallen en daardoor het dachten.

W ateen gedaeh,
teen hond 'snachtsin geslachtverloopen.) (Opkr.,25.)
W elk een gedaehte,wateen idee,of:
dekeuken telaten.1p.,85.
Niet alleen staat Znd.gedachtvoov hoekomthetiemandindegedachtetn),

alg.Ndl.gedqohte,doch ook voorzijn hoe komt iem.er bij,hoe krijgt iem.
synoniemen : denkbeeld, denkn'
iize. inhethoofd,eenhond ...?
Datiseen goedgedaekt.Ssvsxs,120. begvip,meening,oordeel,f#6:,ivtzien, Datiseen goed (o/gelukkig)idee.
Marie vond dateen prachtig gedanht. ge.
podles,o'
vertuiging,enz.(hiervoor te Marie vond dat een prachtig denkID.,124.
raadplegen HENDRIKS,109.)
beeld,een heerlijk plan.
Ditwasvoornamelijk hetgedacld van
Dit was voornamelijk de zzlct
lnïsg,
Petrus.Vr.CovxTM.,Ge8chenk,42.

hetgenoelen ofhetoordeelvan P.

Ieder zei vrijmoedig zijn gedaeht.

Iederzeivrijmoedigzijn meening.

DRAVLANS, 161.

Ten laatste had ik een gedaohtopge- DsRsvyu,129:Finalement,jeconi'
us Tenlaatstehad ik een plan opgevat,
vat,dat mij onfeilbaar seheen.TONY, u
'ne ïtfé:injaillible.
datmijonfeilbaarscheen.
124.
In den begin was W illem van gedacht
geweest daar niet eens op te antwoorden.SEgsRs,42.

In het begin was W illem 'van g6dqchte,ran meening,rtlkzplan,rcszïyta
of voornemens geweest daar niet eens
op te antwoorden.

Van gedachtveranderen.

Van gedachtelvt),van zieu wiize,van
plan,van Toorytemeïtveranderen.
Ik heb er geen idee,geen begrip,geen
denkbeeld van.
Geen idee van !Geen knlestievan !

Ik lleb ergeen gedachtvan.

Geen gedachtvan !

Datismijn gedaehtniet.

Datismijn bedoeling,mijn oogmerk
niet,of :zoo meen ik hetniet.

Zijn gedachtdoen,volgen.

Zijn zindoen,volgen,zi
jn (eigen)zin
doordri
jven,doorzetten,naarzijneïge4
zïAzlaandelen,zijn roorktemen ten uitvoerbrengen.

Orde'pcytgedachten.

zie orde en gedaehtenorde.

Gedachtenorde. Dat behoort

Gall.cela appartient(
w même ordre

Datbehoorttot(ojpastin)denzelf-

VEac.
,151.--D.V.,49.- D.B.,46.

tot
jndede
zel
fd
ezcg/tefdeano
ch'rt
enode
r.
ieGods
. oordeelen 4''
Jd/6#,êtredanslemêmeordre#'ï#/:.
:. deDe
ngeui
datc
htenng,
gang
.r Eduard III tot l- V.G.,1,132en140.
ge
adt
dc
r
dagi
doo
was nog de beroeping van Eduard I1I

Philips de Valois gericht,was een vïf-

totPhilips deValoisom...

vloei8el'
pc?
zdezeljdeaoort'
pt
zk
ldenkbeelden als die de godsoordeelen deden
ontstaan.

svathebben de Franschen '
lx die gedachtenordcgedaant

Gall.q'
a'on.
tjaitleaFeczwcï,
sdqn8eet

W athebben deFranschen ïx ditop-

tvgz6d'idée.a?

Gedachtenvo'
l.

zich,toffcdien twpzzïea gedaan ?

Germ.gedankenvoll,algeefthet Gr.
'Fdè.het w.zonder aanm erking op.

Gedeéen.Eengedege'
nmensch.

.
lNef..82.- D.B.,47.

!

J'
?z gedaclteèt v
ltp
rf
ïz'
epf,in t
8ï63)c gedaehten rerzonken ;'
eolpecfcchfezz.

Germ.ez'
ngediegenerJJcwtyc'
t.

Eendegelijk,#'
Jvz/Jmertsch.

MooxT(7.,145-146.

,

l IFdl..1..N.F.,l3.- Ndl.gedegen
go'
tzd = zuiverg.

Gedenken.Gedenku mijner.

ReflexiefgebruikindeZnd.schrijft.: Gedenk mijner (deftig),gnden,
k mij D.V.,321.- D.B.,8.- AIm.-AB.,
gall.8e '
solllh6zàz,solxvenez-.
t:
o'
u,
sde vzoï, ofdenktztz?zmii(gewonetaal).
97.- Gr.1'
P#è.- KUIPSRS.

Gedenk v !

aouviena-toi!

'
Ta,dezeklimmingzalikzn#,
'
;noglang

Ja,dezebeklimmingzalmijnoglang l
1

.
in ,t geh,
eugevt blil
ven,,of :nan deze j

gedevtken.BoLs,86.

bekl.zalik nog lang heuqenis hebben.

G edenkenis. Talvan leurdersboden hem driekleurigepapieren vaantjes

Nogalg.inZ.-N.;verouderdil
kN.-N.
,

13De
8.ring beeft wellichtgeene waarde

1

maar het iseene schoone gedenkenis.Yr.
CovxTM., Ge8chenk,49.
Ik zou wel eene gedenkeni8 van hier

wiG
lleon
ds
mdi
eens
et
migeng
.e
Bdo
en
r-k
se
,n
2i
l
as
.en.10.,38.
den pastor.Toxv,23.

l

s een
... het i

' Godsdiensbigegedaehtenia8en
.

Ds Rsvl,18:fElletojjrit'
yx préaep,
t
au cur/.

Een gedenk-

Dï,
sf.,82.- l#@nd.,44.- Gr.W'#è.-KclrsRs.- V.DALS.

mooie gedachtettis.een l
m ooiaan,
denken of sourenir.
l
j
...een gedachteni8 aan dezestreek. ,1

,

(Tante)gafeenekleinegedenkenisaan

...tergedachtenis,of:totaandenken.

'

aan met het beeld der Lieve Vrouw ter
gedenkenis. M . SABBS, F!. M ensehen,

G edenkm aal.
G edenkteeken.

Herinner zf!

Germ.Denkmal.
Gall.érigerv
zztmonument(
ïqn.,tïla

)

Tantegafeenklein geschenk aan den
pastoor.

Gedenkteeken,monument.
MoORTG.,22en l36.
Een gedenkteeken roor iem.of ter ' D.V.,535.- D.B.,76.

teeken aan iem ., aan d6 nagedachtenis mémoiredeqn.,en commémoration degc.; eere rcx iem ., ter nagedachtenis van
van iem .ofiets oprichten.
iem., ter herdenking van iets, of t6r
herinnering aan iets oprichten.

Gedlplom eerd-Geeselen.

l73

j

BELGICISMEN

TOELICHTTNG

Hetgedenkteeken aan .
T.Fr.W illems.

le monument4 J.Fr.W illem8.

Een gedenkteeken inhuldigen.

Gall.inaugurer'tf'
?zmon.ument.

j

1 ALGEMEENNEDERLANDSCH I
Het gedenkteeken voor 5. Fr. W iliem s.
Een gedenkteeken onthullen.

OPMERKINGEN
Merk ook op Plechtige toewiiding

tlc,s 't M onament aan J. H . Nieuwold

(Titelvan'een werk door Vlssls,aangehaald in ZERNIKE'S Paedag. G (fè.#

p.795).

G ediplom eerd. (Een) gediplom -rdeboefsmid.

Gebruik van den verbogen vorm in

(Een)gediplomeerd hoefsmid.

Zie ook algem een en BIJLAGEX, 1, 5.

pl.v.den onverbogen vorm .

G edoen.Aan de deurvan '
t hotel Znd.volkst.;in'tgegeven gevaliser Aan de deur van 't hotelkrijgt ge
krijgtgedatlompgedoenweer.Bocs,23. spraak van een zwaren stok.
dat plomp gebwi,of dat malle ding
terug.

Gedraé.(l
.etuigschriftvan go8dgedrag en zeden.

Naar Fr.certifcatde :0/.'
?z6 rie et

Getuigschrift van goed zedeliik ge-

vœtzzw.

Gedraéen.Zichgedragen aaneen

vool'
schrift.

drag,bewijsnan goed gHzlg.

Afgekeurdalseengall.,8econjovmer

Zlch gedragen naar of volgena een

ScTIR., T, 361, deed opm erken, dat

voorschrift, een voorschrift nakomen ook aan in het gegeven geval niet verof naleven.
keerd is(Gr.Gdè.,op hetw.gedragen'
b.

: (vAzrèglement).in B'cz
n,
(
f.,9l.

doeh m et hetvz.aan is de uitdr.nog

I
1

weinig gebruikelijk,a1seen overblijfsel

vanouderetaal(zieook V.DALs).

Gedrieën , of gedrçien. Wij ge- znd. volkst. Vermeldden het Gr. W ijmeton.
8tfrïogzàofalledrie.
dd/es.VSRMAND.,93.
'
I
'
Irdl).en ook Ksqrlsshetw.gedriekn :
1
nog alsZnd.,toch geven V.DALE,K oENEN e.a.het reeds a1s alg.N dl.op.

Het gebruik van Znd. vorm en als
gedrieén e. d. wordt thans ook wel in
N .-N .nagevolgd.Aldus b.v.Vosluxx,

111, 152 (Dante sehreef zijn Divina
Commedia in deze vijfvoetige, jambi-

1
1

(
!

sche verzen. telkens gedrieën tot een
Btrofe vereenigd
J.SCHUITSMAXER Cz.,in M ovks 3.'
fc-

l

evenweltegen zulk gebruik (Van de
Vlamingen meenen we te m oeten overnemen getweeèn,getfrïcgs enz.en het

1
1

l

gaziin,Jan. 1927,p. 55, waarschuwt

l
i
I

afschuwelijkewoord Uikvoorgelijk ).
Gedruis.Min gedr%de!G.ANTHSU-

Vaak voorkomendespelfollt.

Gedrui8eh.

Afgekeurd als een gall.,gandre pc-

Geduld hebben,oe/esen.

Di8t.,19. OnPr.,56.

Nls,Fox H enne-M oei,laatstevers.

Geduld.Geduldnemen.

tience,in Diat.,105.
Sca14.,1,135,doetevenwelopm erken,
dat geduld nemen voorkomt.in het Gr.
<d:.,op de woorden geduld en nemen,
en citeert verder :((neem watgeduld ))

(BossooM-TovssAlxT,246);( geduld
tewillen nemen )(10.,347).
Gedw ee. De gameée kudde. W . Verkeerde plaatsing van het deelHERMANS,G6e8teliik6Zwer/fom ,22. teeken,d.i.nl.aan het einde van de

K'R,
AMERS, op het w. prendre : CL Ppatienee,gednld xe-ex,geduld hebben p.
Ook KullœRs,op het w.geduld :((- oe-

/6s6'
n,nemen, zich geduldig toonen ).
En V.DALE,op hetzelfde w .:q gedlnld

o6jenen,se-en,maden,zieh geduldig betoonen ofgedragen )).

De gedweeékudde.

lettergreep waarvan de volgendewordt
afgescheiden,in pl.v.aan hetbegin van
deze laatste.

G eef.Deroodelijnen diedewanden . Dialectischewoordvorm ;Mnl.gave,
doorregen in gelijke gelmvakken.CbAss, geve(KIL.).

Gaaj.

SQD.N t)r.,120.

Geëiéend.Eengaigendebenaming.

Germ.geeignet.

Een gescldkte,g6pa8t6 of ,886nd6
benaming.

Totietsgeëigendzijn.
G een.'
('tZou bijmijgeen waargeweestzijn !)pmztteldezijvoortdurend.

Dialectisch gebmzik (W .-en O.-Vl.).

voorietsgeschiktzijn.
'tZoubijmijnâetwaargeweestzijn !

e'tIstoch zekernooitgeea waar? )

Hier daarenboven dubbele ont-

Datkan toch zekernietwaarzijn?

G dl.A .N .F.,l3.- M oosTg.,29.-V.DALE.

M .SABBS, Fi.M evteclten,162.

Slvsxs,32.
kenning,ook naarde volkst.
Hoeweler tusschen beiden nooîtgeen
Dubbele ontkenning,alg.in de Znd. H oewel er tusschen beiden noozt
vriendschap bestaan had-Ssvsws,74. volkst.
vriendschap bestaan had.

Dithuis,datgebouw en geen torentje.

In Znd.spraakktznsten wordt geen Dithuis,datgebouw en h6tgïaoch:
nog als aanw.bijw.xrnw.opgegeven, torentje,of :en daar ginds,heel in
ofschoon hetin he1alg.Ndl.nietge- de verte,dattorentje daar.
bruikelijk is.
G eenzins.
Vaak voorkomende spelfout.
Geen8zin'
s.
G eernaar. Er zijn oesters,geer- Dialectische woordvorm (W .-Vl.); Erzijn oesters,garnalen,mosselen.
naars(garnalen),mossels.TAMs.,44. inBrab.en Antw.hoortmen gernaat.

Geernte),éeren.Aa'
ndiebillijke

In Dist.,138,wordt qeernealsee'
n

nieuwsgierigheid voldeed ik geerne. znd.dialectische vorm verworpen.
Bol's,3.
En Felix zag hem zoo geerne !Jo.,51.

Zie,zoo zou ik erook geren bijzijn.

Geeselen. Daar ï.
g een begil'
n t6

En Felix zag hem zoo gaarne!

Het Gr.W ds.er KUIPERSgeven naast
gaarne, ook gaarn, gcg6a en g66rn6 alg

alg.Ndl.op;evenzoo vindt men bij
V.DALE devorm en A gaarne,0Ok gaarn,

zen.
Hoe kan iem and ran..den winter
ltouden?

Gezegde,vroeger ook in N.-N. en

D'rwordteen aap gcr/tloïd.

Gr.I'Pdh.- KclpEns.- V .DMaE.

thans nog steeds in Z.-N.gebezigd bij
een volksoploop,meestalom iem .af te
schepen die vraagtwateraan de hand
is.

W aarlijk,Heeren van Brugge en el- Meestalin deZnd.schrijft.,naarFr. ...er ish661watcnderJ,welN?@fb6ders,erzi
jn anderekattentegeealex dan avoird't
w fzeschats(oucldensjtjjouetter. fere, belangriikera of gewiôlttigera t6
banbliksems te glingeren naar

Dist-,19. Onkr.,56.- Gr.W db.
Zie ook #drlcc/.

zie,zoowou ik erook graag bijwe. :667K2 )).

DRAIJLANS,83.
Hoekan men geerytden winterhebben?
TAYB,52.
gee86len.

Gaavne (inz.schrijft.), graag (het

gewonew.in de spreekt.).

Zieook gene.

Uit

doen...

DSLINOTTE,OPhetw.louetter.

l74

(leessel-tieestestoestand
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.
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l
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l

wcosxssxxsossswxoscs

opxsavxosx

D6 1P6#I-Vlaming overgenom en door
Vlaanderen,17-9-1927.

Geessel.
Geest.Demachtda g6e8t.

Vaak voorkomendespelfout.
(In Vl.bestaathetvooroordeel,dat

G6-6l.
De machtd68 geeaten.

Di8t.,2l.- Onkr.,51.
Dist.,27-28.- Onkr.,81-82.

de genitiefs-: in bepaalde gevallen,nl.

bijde zelfst.nwn.op -8,-ycà, -8tmag
acllterwegeblijven ).
De g6e8t6n in voogdij houden en het D.V.,401 r
(In hetNdl.gebruikt, Den geentin voogdij houden en het ScI
1R.,1, 248-249,citeert evenwel :
geweten onderdrukken.
menhetenk.,daariedermensch slechts geweten onderdrlxk-ken.
vde protestvergadering
blijkt de
één geestheeft;maarin het Fr.bezigt

geesten wakker te hebben geroepen :

men hetmv.cezzrïfel
):gall.tenirl6.
sea-

(N.R.Ct.,22-1-1912);f
(daartoe dienen

prits 6n,t'atel'e eto/lp.ï-cr le8 c/lsdcïex-

eerst de geesten wakker gem aakt te

ee8.

worden (
D 6 Nieuwe Taalgidn, 1912,
p.21).
Dezejeugdlgegeesten ontmoetten elk- Verkeerd gebruik van hetw.geenten Dezejeugdigezielen ontmoetten elk- D.V.,402. Gr.'
F#è.,1:+,728 en
ander.
voor :personen in 't algemeen, gall. ander.
vlg.kol.In toepassing op persoonlijke
lc,
:ieunes edrrïlt
s.
wezenswordtgee8tin 'tNdl.vooralgebruikt voor onstof
feli
jke ofbovennatuurlijke wezens,b.v.goede en booze
geesten,de geesten dercjgcsforrenzzz, h'
et
r''.j
k dergqe
a en.
ScI.
IR.,1,248,citeertevenwel:(jonge
geesten )(N.#.Cf.,2-2-l912).
De geenten waren opgewonden.

Verkeerd gebruik van hetw.gee8ten
in toepassing op personen,beschouwd
ten opzichte van hun gemoed :gall.l68
esv its étaientagités.

Degemoederenwaren opgewonden.

D.V .,49. D .B.,44. V G.,1,
132.- Gr.J#Wb.,IV,729.
Gee8twordt eehter ook in 't Ndl.concreet gebruikt voor een persoon be-

schouwd ten opziehtevan zijn hoedanigheden,zijn denkvermogen ofzijn vernuft, b.v.eevt gzotnf6, sterke, werkzame,

#jsc,zwakke,bekrompen gee8t,t
f6grooto
gcezfczzder 1648 eeuw.

VerderzijopgemerktdatPlucx,Fr.,
op het w.geest,reeds opgeeft ((d6-.-ex
kalm eeren,calm er1esesprits)).En ScnR.,
1,248,citeert :((de t/6e,
sfertopzweepen >

Stevkegct.
Wen.

Afgekeurd als een gall.,des 6t
sr?'
if:
jorts,in Dist.,93,bijVSREST,34,bij
V.G.,1,131,en in Regenboogkl.,58.

Vriigee8ten,'
prïjdenkerd.

(N.R.Ct.,15-1-1912).
KRAMERS,op het w. g66st

Een
sterke g- (vrijdenker, vrijgeest), un
68gritjort en op het w.stevk (Een

Eehter in het Gr. 1Fdh.,TV, 729

sterke geest, '
tz'
?z espr%t p'
uftsxvtzAlf, d'une

f
tEen 8tevkeget
?q
vf,een persoon,die in
zijne godsdienstige overtuiging niet
bukt voor bet gezag van anderen of

trempejovte,tft?'
tz? d'uvte grandejorce d:
pen8ée; Ldans '
tzAzc anlre ccc6plïop,
)'
us
e8gritjovt,v,z ltomme qui c//ecf: de t
:8

de leer van een kerkgenootschap ;naar

mettre tzv-deddztz,
g dee t?pb'
,?1ïo'
?z.9 '
reçues,

Een man '
vatbgeest.

hetfr.e.
ggritjort.)
. Gall.'
t
f'
?
zh,
omme t
f'6a/?'
rïl= een man Een gee8tig of geeetrij
'k man,ook
die geest heeft,volgensD.V.,503. eengrootegeest.

Geeatvcx voortzotting.

Gall. esprit (/6 suite = aanleg, be- Standnastigheid, volharding, conde'gaafdheid om door te gaan m et - ,om quentie.

doortedrijven datgenewatmen even-

'
ntrto'
ut6.
n,malière'
relïgz6lfyt
l.)
'
ScHR.,T,284,citeertechter (iemand
vat
tf
lrooten aanleg)(N.R.Ct.,1-7-l910)9
( mannen wtzs bijzondeve gtzwts
'z (.
fd..
26-2-1909); een man raltJ/jk
zcn,geeat)
(Id.,12-8-1911).Zieook op hetw.ntan.
D .V.,233. V.G.,T. l38.
GALLAS.op hetw.suite:((Espritde- :

Methode, methodisch optreden. zlroïr

m aalbegonnen heeft.

d6 la .-dane le8ïdéé',
: :lucpgiseladenken.
Avoir î'edprïf de
Conselcwent han-

delen.M ettredela---danaceçlf'o'
n jait.

dans 8a conduite Collsekwent blijVen. ))

G eestdrift. Maar dien aanhou-

Vaak m.in deZnd.schrijft.:drijtis

Io. Doorzetter H omm e qui a de
l'esprit de suite.))
Maar die aanhoudendc geestdrift
D.V.,427.--D .B.,52.

dendea geestdrift van Gustaaf kan ik nl.m .in de Brab.en Antw.volkst.
('
p.)van G.kan ik mijnietbegrijpen.
niet uitleggen.BoLs,114.
G eestesdoovend. Het eento- Foutieve woordvorm . nttar Ver- Geeetdoodend, ook we1 geeetnerdoonige.geestpdoovendewerk.Suœvvzss, keerde analogie van de zelfst. nwn. '
pdnd,geentrerbij8terend,ofnerntompend.
geentenwerk, g6edleyïngpclAzïgèg d.
in Vl.d.d.e.h.,1,58.
In de plaatsvan den geestesdoovenden verm its het bedoeld bnw.een sam enstelling is, waarvan de twee leden in
rom ankost.AvcToa,507.
geen tweede-naamvals-,maar in een
vierde-naamvalsbetrekking tot elkander staan, moet de tweede-naam-

Vgl.geestdriiret
kd,geestrerh,
ejjend,enz.

valsuitgang -esdaarin achterwege blij.
Ven.

G eesteskracht. 'sMans #66//6a.
keachten.

Germ.Geisteekrajten,wathetmeer-

Geentkracht.'s M ans gee8tkracltt.

voudig gebr. betreft, volgens D . V .,

402,een gall.,168jorce.
sd6l'
eyyvïf.

G eesteskrae .
f7eestestoestand.

Germ .geistenkrank.

Ten onrechte afgekeurd bij VERc.,
149,en ook bijV.G.,1,140,a1s een
gall.,état d'd- 6.

Van geestkrachtzegt ook het Gr.Hr#:.:
(t zonder mv. )) ScHE., 1, 250-251,
citeert evenwel lichaam s- en gee8te8-

krachten )IAT.#.Ct.,l6-9-1911),en verder nog ( lichamelijl
ce en geeael
iike
i'
z.
t
zchfc?
z)(.
!W.,28-1l-l9l1).
Zennwziek,zïeldzïek,krankzinnig.

&6>l(-)g>I6?#8ï#.

1/
Pd1./1.N .F.,l3.
ScHR.,1,349,toonde aan dat geestea-

fo6,
:ft
zst
f zeer gebruikelijk is in N.-N.,

daarnaast ook gemoedntoe8tan'd en zielntoeatand.

Ook GAIZLASgeeftdezedrieworden op,
en Pm cx,F#.,de twee eerste er van.
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I

HetGv.Trc/ô.,Kvypsssenlozucx,Fr.,

!

vermelden bovendien den vorm geeat.

t
I

'#estel
dh,
ogd;v.oxssentu y,y--.sdaaren-

l

t
ege
dn
ees
es
qesteldito
eylva,
ormNov.
wij
ver
ergoo
kt
vonden
ii
nd,
Nwee
el
rk
landi
j 1926,p. 178.

-

G eestestrek .

Gall.trait#'ct
sprïl.

Geérol. Het gegrolvaneenhond,

Znd.volkst.

van wilde dieren.

Geestig, pïffïg of snedig gezegde,
(gee8tigejzet,(
vaardigetmop,l'
da-nkelcg.
z

Het gebrom,gegvom ofgeknor van

een hond,van wildo dieren.

Gehalte.Degehaltevan den stijl. 1 Soms nog rr.bij Znd.schrijvers.

.
!?fgf.,82.- D.B.,51.
j

Gr.Wdb.--V.DALE.

l Dist., 42.- D.B.,52..--Volgenshet

Helgehaltevan den stiji.

Gr.'
v#f
?.ishetw.(onz.,bijsommige
V0Or&1Vroegere .
-- Schrijvers,Vr.)
, Afgekeurd als een gall.,étre de bon
Fcz
ngeen goed goà,
tzlf6ofgoed nan g6- EchterbijGALLAS,op hetw.gehalte:
aloi,inDist.,79,en bijLOMB..24/37. kaltezijn.
(Adel'
pti,z goed
Noblesse de bon

Fcn,goedgelt
al
tezijn.

!a'loi. n
j

Eenmanvangehalte.

'
lvaM
nin
Fd
rer'ajnuishtoemme
nblijk
alcrlecvr
en,ve
n
edofgdt8tekend#8-llhisS
crxix
-,
,
4
,hcflit
eeernt(ER
eveMAX
nweNl:i(
en
db
ea
l
vr
ot
la
gl
ei
ng
s h,
aE
ltee
.nmanvango
to
cu
s1
'
t
lc3
a7
ge
lt
!
ne
de
.

,

D.V.,503 (hetbegrip gehalteison-

N.R.Ct.,4-12-1912).

denlcbaar zonder nadere bepaling n.

G eheel. Aan den hercler staat,ge Deze uitdr..in het alg.Ndl.veroutoe,dat.hijuw wo1geheelen gcAz,
qeh af- derd,komtnog vaak voorin de Znd.

neemt.Boss.,N.T.,1,38.

Geheim a:ent. De vergadering

geheelen alofheelemaal.

I ScHR.,11,158.- &r.JF(
@h.,ophet,w.
gan8ch.

schrijft.,terwijlin de volkst.gebruikelijltis heelegansch ofgehselegannch.

,

Dezesamenstellingenstaanonderden

Gelteime politieagent, 8tille agettt,i

werd bijgewoond door ettelijke gaeim- dubbelen invloed van het dialect en rechercheur,(minachond)speuvhondd6r

lg6nlclz.De,Sc#6!#6,2.
Tul.1927.

jvanhetDuitsch :10brabançonnismen polztie.

Geheim politie. Eerst de inval Ide gc/
lcï/p,'agenten'de geheim'politie;

V&ndegekeimpolitiein hetFronters-I20 germanismen Geheimpolizi
at.G6lokaal.DeSchelde,2Jul.1927.

Gaeimepolitie,ofreckerche.

!

heim polizei.

Gehelm schrijver.

Puristisch woordgebruik

geen er tgw. m ee bedoeld

het-

Secretaria,penvoerder.

'
VzsEs'
1',34-35.--Van geheimnchrii-

rer zegthet Gr.'F4!).,dat het ((min of

keerd uitdrukt vertaling van

meerverouderd is en bijna uitsluitend

secretarins.

als historische term of in den hoogeren

stijlwordtgebezigd).

Geheuéen.Ziing63,6'
?
::6:1zalonslJ,ollzGealhl.
('
n,
ov,
sgarderoktst8amémoire= jZziajnlz
wgedcchlcnigzalonsbijblijven,l '
F@n#.,11. Ndl.iemandsg6#6vbijblijven.
erinnering aan hem,d.i.wat hi
in onz6A6rïnn6dpg voortleven, gen = zijn herinneringsvermogen,d.i.
Wijvan hem denken.

zijnnaam zalinonagcM 6lk6nbewaard wathi
jzelfdenkt.In oudertaalgebruik
blijven,of:wi
jzullenhem inaandenken ookwelvaniem.dienmeningedachtehouden.

nis houdt,b.v. e Het droef geheugen

van een broeder.l
tost mij traanen genoeg! ) LANGENDIJK (aangeh. in het
Gv.JP#h.,IV,859).
Gr.1P#è.,IV,872:f
(Geltoor(ook wel

'

Geh* r.Iem.6elg6hbovverleenen. j Hetgebr.vanhetlidw.ccn indeze

Iem.geltoorverleenen.

Iu
(
itdr
we,
erd
'
fgie
s
eng
alli.
audé
e.
nc
ina
D'
sk
t.e
,ur
78da
:1
((e
Eve
nm
n,u
ax
16
s

jo
heonz.
or)))'
t
lrlgew,,verzoeken, gehoov
eim
snheg
ne

ajrekening vindtmen gehoor gebezigd
met'het lidw.van eenheid.Men g66jt,

Vindt men verder ook bij Kvlrsss,
)op hetw.gehoor,nogenkelvbn.zonder

scltenkt,'
tp6rlceozf.weigert gehoor evenals
men gehoor 'prccgf,verzoekten men ge-

lidw. in de bedoelde beta, toch geeft
V. DALE, op het w . gehoor, zoowel

ltoorkviigt).-.Deze zienswijze werd

vbn.meta1szonderlidw.op :ik bid '
u

nog beaam d door D .B.,64,en door

aleehts om een kortgehoor;n'em.een ge-

TuoMB.,24/37.
Echterheefthetgebruik van gekoov

hoor toe8taan, weigeren enz.; om een
gehoor '
perzo6keA?
,; ltet gehoor o ajge-

methetlidw.,ook in de gegeven bet.,

loopen ;hoeveelgchoorc?
zheejtdeznïaïe/er

vestigd in hetalg.Ndl.

(:ï.
,
*ï6>.),('
Jcrs.)om gehoor tvcgozz;gehoorwcrkrïjgcAzferlanqen)thïj'
iem.j;iem.

zich buiten invloed van het Fr.om ge-

dezen winter 'pcr?66a4?; gehoov wrcgca
gehoor t'6rlot??lczl.

G ek.Hijisgekrlp,ofop schi
lderijen.

G ekalandeerd. Een gekala'
n-

vlvs,243,en LoMB.,24,
/37,keurden Hij is dol (ofverzot,1)e?
wl
ïnggedjop
beiden af :g6k ?
7cll (ietsj,en eischten schilderijen.
gek op (ï6fd).In deZnd.volkst.(Brsb.,
Antw.)hoort men in zulk gevalzot
van (ïef8)= datgraag hebbende.

Alg.Ndl.gek (ofmaljzijn metiem.of
i6ta= voor hem,0.
/er voor,te groote
genegenheid betoonen,b.v.hijv
,:c!te
'
gek zn6fzijn cooztf/c,metzïjx kopdj
.e;1ek zz/?/op ofvtaariem,
.= dol,dolverliefd,smoorlijk op iem.verliefd zijn.
V.DALE.

Znd.volkst.,naarFr.achalandé.

Een beklante winkeltzaak).

Znd. volkst., voor klaargemaakt

Een pond gekakt(b.v.kaljngehaktj.

deerdewinkel.

G ekapt.Een pond gekapt.

V.DALS.

hakvleesch.

Gekend. Zijn n%m iB de wereld InZ.-N.zeergewoon gall.,nietalleen
door gekend.
in de schrijft., doch reeds doorgeEen weinig gekendkunstenaar.
drongen in de volkst.:Fr.connn bet.
Dedaderisgekend.
niet alleen bekend, doch ook gekend,
Heteeniggekendexemplaar.
vandaar de verwarring.
Het oud gekend Duitsche huis
Ds Rsvya,14 :cettecscï6lse mai8on

Scharrbeien Comp.tToxy,19.

Zijn naam isdewereld doorbekend.

Vssc.,149.- D.V.,50.- D.B.,25
en 73.- VyisssT,34.- V.G.,1,l32

Een weinig bekeM kunstenaar.
en 140.- Regenboogkl., 58.
Gv.
H 6t1 bekend,wie de daderis.
W db.,XI,1599.
H et eenig bekend exem plaar.
Gekend, als bnw . gebruikt = geweH et vanouds bekende Duitsche huis ten,inz.door aanleeren ofstudie, b.v.

allemande :ï6. connueeo- le soA?zde (= handelshuis, nrma) Scharrbei & d61t
?
.
:Q '
tr
czzdcag goed gekend,de zn,
clo' Seharbeiet Cie.

Com p.

d'
ieén waren goed g6lytyzztf, de vollen vpcrca

maar haljgekend.
l Bekend = nietvreemd,hetzi
jvooréén
PerSOOn,hetzi
j voor een aantal personen,b.v.ldjïgmç)'ll
eken,
g,ld)
-komtaï/

!
ken
p,
d,weo
)
'
J
s
jvaonf.a
n.
ed
r
Ibe
eo
nr,
gl
ed
zc
l:'
c.
hcb
pi
ba
ek
eni
d
ee
pe
oe
rn
.
isonen, zïch aan iem. bekend maken
k(= hem zeggen wie mep ig), metiem.
1

la

(leklikt-tield.
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bekend worden (= kennismet hem maken),metietsbekendwordevt(= erkennis
van krijgen),diestreek i8 sog nietgoed
bekend.
K ONING, 266 : ((Connu comm e le
loup blanc.Bekend als debonteho?zd.))

Het isin ziin efgezll
and,dathiihet Gall.c'eefdansson proNcpaya
minstgekend i8.
eyfeoAzzu:lemoina.

Juist bij zl
')
'n,eigen lapdgenooten is Ergen8 bekend zï/z?
, er den weg
hijhetminst bekend,of :juistivtzïjzz weten.Dezeuitdr.dusvermijden om er
eigen land ke'
tttmen hem,hetm inst.

m ede te bedoelen

geen vreem deling

zijn voorde mensellen van deplaatsof
streek !
PLoyiTz-RyclNzalxus ((Je ne connais

pascequartier.Ik ben t:wtdezewiik niet
bekend.Niet,:Je pe suis pas connu.Dit

!

G eklikt. Voor hetleggenvan (een)
plancher gebruikt men het liefst, ge-

Alg.in deZnd.volkst.

Bijhet,leggen van een llouten vloer
gebruikt men liefst,geqroejde of g:-

klikteplanlten.

ploegdeplanken.

Geladen. Hetopiem.geladen,heb- ; Znd. volkst. (Brab., Antw.); bij
ben.
V.DAI,
E evenwelalsalg.Ndl.opgege'
ven.
G elasten.Tem.metiets gela8ten :

Hetop iem.gemunthebben.

STOETT,n.389/544.
J.v.MAvaI1:,Toevtik '
nogjowtg wa8,
226 : ge schenen 't op mi
j bizonder
begrepen te hebben

In Z.-N.zeergewoon gall. Fr.eltar- Iem.metietk
rbel
a8ten ;iem.ietsge- VERc.,147.-- D.V.,56.- D.B.
,
ger beantwoordt zoowel aan gelasten lasten (nl.ietstedoen).
23-24.- V.G.,1,132en 140.

Edmond is m et de betaling gelant. als aan belanten,, vandaar de verwar-

Boss,74.
ring.
Gela8tworden metdemuzikaleweder-

Edmond ism et de betaling belaet.

Iem. iets gela8ten = iem . iets be-

velen,b.v.mijn ouders gelaaten zzpïj1
.
6
Belast'
t
rort
sczàmet de voorbereiding datte z6ggcn,hiiwerd gela8teen,&nog-

geboorte voor te bereiden van het

van de m uzikale wedezgeboorte van 8eh,ap fcdoen.

Vlaamschevolk.J.SABBE,75.
Bernard werd g6la8tt
n/4bijdeboeren Overbodig gebr.v/h vz.om
rond te gaan achter eenekoei.SIMONS, chargerqn.d6(/@ïrt
,çc.).
36.
Zicltmetietsgelasten.

gall.

Gall.8e c/zcrger de qc.

hetVlaamsche volk.
Iem,. met ï6/.
9 bela8ten (eig.) iem.
Bernard werd gelastdelïboer op te een last te dragen geven, hem iets
gaan om eenkoe(tekoopen).
zwaarsdoen dragen,(flg.)iem.een last
Zïc/zm etietsbelasten,of:ietsopziclb
nemen.

Zic,%metiem.g6lcdlel.

In toepassing op een persoon kom t
het'verkeerd gebr.van gelasten vooral
goed uit.

Geld. Hetverzamelen der noodige
gel
den.

Ietsktïfzijneeigene.
gelderen betalen.

zou beteekenen :men kentmijniet.)
Zie ook klik en kl
ikken,.

Meervoudiggebr.nqarFr.aommea.

Zich metiemattdsoylt/tlr/?ovtsbela8ten.

opleggen,hem eelïzorg opdragen.
D.V.,57.---D.'B.,24.--V.G.,1,l33
en 140.

D.V.,61.

Het bijeenbrengen van hetnoodige D.V.,402..
- Ndl.gelden = verschilgek.
lende geldsommen,die elk afzonderlijk
inkom en of uitgegeven worden, of ook
welbewaard ofverantwoordworden.

cHet mv.van geld heet bij velen

Ietsvan,ofmetzijn eigen geld,zijn

tgelderen, in plaatsvan gel
den (ofliever eigen penningen betalen.

penningenj.)
Als wij het geldeken maar hebben. Verkleiningsvorm naar de Znd. Alswijhetgeldie,gelletjeofgelleke,
Coxsc.
volkst.,gelleke= hetlievegeld.
ded'
t
dten,dedubbeltiesnlaarltebben.
Door inschrijvingen geld vereevt
igen.
Ongepast woordgebruik wegens on- Doorinsehrijvingen geld biieenbren-

BELL.,7.
Gr.11
R//
?.,1V,1064.
1#-tzT?
,
#.,73.

bekendheid met het ondersclleid, te gen,opgcldclrcn,.
m aken tusschen synoniemen.

Geld bezigen.

Zel
fde aanmerking als hiervoren ; Geld gebruiken, cczd?
,
cezzt
fcz?
g
, beste- 1Vtz?l#.,141.--Zieook opmerkingbij
rsogelijk ook wel gall.,employev de den.
bezigen.

Geld plaatsen.

l'czgewtf.
Ten onrechte afgekeurd als een gall.,

Alzijn geldQ geplaat8t.

placer de l'crg6wf, bij D.B., 36, bij A1zijn geld staatop '
rente,staatuit, beleggen ).Ook V.DALS,op hetzelfde
Boss., JFWh.,79 en 87,en bij LoMB., i.
%nitgeleend.
w. (beleggen :ziin geld goed,voor-

Geld beleggen,uitzetten.

24/
I38.

Geld op zichh6bb6n ofdra,
gen.

M6tgeldkrijgtmen allesgedMn.

Gall.a'
voir,porterdel'
argenta'
yzsoi.

Methetvz.m6thetgewoon gebruik
in Z..N.,afgekeurd bij SExosx', 36;

deelig plcqftgew,)).

Geld biizich,Acèècn,opzak ofin dea
1#WAzt?.,91.
zakhebben (ofdragen).
24/38.

Voorgeld krijgtmen allesgedaan.

B.,84.

LoMn.,

Ool
t : roor geld ï.
: allea te koop,of
voorgeld kooptmetbbotev.

beslistfoutief ishet echter niet.
In overeenstemm ing m et. dat Znd.

Verder eellter,ïz1het Gr.JFtï:.,op het
w .gaten op het w.geld :M et geld kcx

gebrui
k ook bijV.ELslN,69 :f
(M et

men veelgaten stoppen.En bijGALLAS,

geld bekom t men alles )),en qmetgeld
koopt men de boter )).

Ietsgeldom geld,ofook geld voorgeld

K UIPERS,Op hetw.plaateen :((geld- .

Znd.volkst.

OP het w.geld : xjlet gcepz- te betalen.
1St)t;z g6ld = in ruil voor geld. M et
geld metbelàulp van geld.

Ietstegen ï'
nkoopyrïjyverkoopen.

V.DALE.

Halsbrekende toeren, waarmee hij

S'
rosrr,n. /531. V.D.
..
Ly:.

verkoopen.

(Halsbrekende kunsten)waarmee hij
geld verdiende als .
:?ï/k.V.BUGGEN-

Znd.volkst.

gel4 verdiende al8 watev.

HACT,115.

Hij'
tlcAzgeld qlsdlïjk!TEIRL..S'
I
N NS,

Hij'
verdiendegeld alswater.

II, 26.

Jozef wint geld geliik 8li1'
k.SltllRs,
194.
Geen geld,geen Z'tt/lfdcre.

In 'kplxd.. 186,vermeden a1s letterGeld bù'd6'
mbc/t! nt
tast geld biide Geen galtf, geen Z'ttlïfdeze is evenwel
lijke vertal. van Fr. point d'
argent, botev!ofboter:t:/derïych!
nietongebruikelijk-en komtn1.voorbij
:! of geld ï.: 4e bood- STOETT,n.384/536;bio
poïw,
f de k
s'
t
zï.
s.
se (of point de .
:'
t
1'
9.
::), Geld ï.s de !611.
iKONING,212;
bijDELINOTTE, op de w.g6ld,Z'
Jsfder,
waarvoorhijopgeeft geen gcl#,geen achcp !
goed.
Foor wathoortvt'tzf!
argenten s1
Ji88e;bijPmcx,Fr.,op het
w.geld;bi
jV.DAT-E,op hetw.Zwiuer;
enz.

De pzdloor dont(ofook :ik doejgeen
twee vt:8es roor ééx geld.

Gezegde om iem .af te schepen die
Dedozytïsecpreektmaaré/w,
evoorzW.x
ons iets voor de tweede maalwildoen geld.
zeggen ; ook wel bekend in N.-N .,

vooralbijR.-Katholieken.

Dit is de gewone uitdr.onder de protestanten in N .-N .

Geldbeukel-Geliefdkoosd.
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Geldbeuéel. Boss.,Hand.,l86;

Puristlsch w.in de Znd.schrijft.;

Roxoov,45;SlMoNs,49.
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Portemonnaie, of portemonnee, v,,

afgekeurd in '
R't
z?z#., 256,en ook bij (geldtbeur8.
LoMB.,--/38.

t
1

G elden.Teg?
tldt
'zzop ...

V.DALE,ophetw.beugel,geeftechter

alsverl
tlaringop :(metalenringdiedoor
middel van scharnieren dubbel geslagenkan worden en waaraan een taschje
V0Or geld, knip ;ook de geheele taseh
m et sluiting :er ï,
s geen geld meer 'J?zden
beugel )).

1

1 Gall.f
lraloirdur...

Tot ajkorting '
pcAz...,in mindering
'PJ'
N, ...

Zich geldend maken.

Germ .sich geltend znachp?z.

Z1'
.ch doen gelden..

lrrtfî.-'1.N .F., l3.

G eldwaarde.GITTE
/I
E,p.XTII.

Degewone Znd.woordvorm,zonder

Geldsmaarde.

Evenzoo :geldswaardig papier.

Geldw ezen. Het zninisterie van

1veAf
rbi
ndings-g. 1/and.,252:hetg6ldgelteurd in 1)
-

geldwezen.

Hetministerievanfinaneiën..

l H. c.vww Assswpssr,Staatsvegeling

Yczoz, heet het aldaar, betreft alleen

van N ederland B'?zN .-lndié,20 :((Onder
'

( de zorg voorgoed geld )(munt en
bankpapier),en issleehtseenonderdeel

de F'
Lnandén of geldmiddelen van den
Staatheeftmen zijn inkomsten en zijn

Ivanhetbehee:van('slandsgeldmid-

juitgaventeverstaan.)

delen ).

Bij Mr.J.vwx Glgcx,Btaat8-,.
JYo-

Nochtansleestm en in bet Gr.<d5.,

vineiale- en Gemeente-inrichti'
ttg 'tlca

i.v.:<Hetgeldwezen,hetgezamenlijke
begrip van alles wa'
t de geldmiddelen

Nederland,isspraak,op p.48,van het
1Fnanciewezen in de bet.van :de zorg

Aldusook K vlpElts en V.DALE.

p.55,van lbetzzàz-/kcoze'
?zin den zin van :
lde zorg voor het aanmunten van geld.

!van eenen staat betreft.:desnanciën).

voordegeldmiddelen van den Staat,;en

G eleden .17t
7f
)0.tweejaargeleden. 1 Ver.smelting vall voor twee iaar en

Irlt
;'
rtweejaar,ofwel :tweejaar ge- 1I HlssErusAca,II,153.

Geleek. Hijwoont o!)een groot

Hijwoontop een groote boerderii,

twee laar geleden. vaalt voorkomende leden.
in N.-N.

Znd.volkst.(Brab.,.
&ntw.),voor

geleel
..

D.CLAES.- V.DALE.

landelijk-ewoningmetaanl
aoorigheden; boerenplaat.
s,Ao/,
sJ:(#)6ofhoere,op een
Klru.:(Ghe-leghe.#Nllc,domun'
rz
d
ufïcc, groot erj.
magalia, domicilium, habitatio )).

Hetgeleegvan eenboerderij.

Znd.volkst.(Brab.),voor :plaats,

Heterj van een boerderij.

binnen-, voor- of acllterplaats, onbe-

i

bouwde ruimte bij een boerenwoning.
Daarisgc6?zgeleegaan.
Znd.volkst.(Brab.).
Geleerd. Hij zal het niet'meer Znd.volkst.,voor :door ondervin-

)
I

doen:nuinhi
jgeleerd.

Daarisldet8aan gelegen.
nu heejt hij leergeld betaald of

.

Geleé.Datish'
eteerstegeleg.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor:

Datisdeeersteleg(v.).

Rikuskeek over 't,wijde stoppelveld 10 hoeveelheid koren dat de maaier
waar ze de afgemaaide rogge in
waar ze '
t afgepikte koren in geleggen telkens a1s los hoopje neerlegt; ook garren bonden.
bonden.CruAss,Sich.N or., 100.

V.DALE.- STOETT,n.774/1167.

J
iw
di
o
nr
gdevnoorzichtig,doorschadewijsge- gegeven.
j D.Cla
wss.

twel : 20 bos afgem aaide en samengebonden graanhalm en ; KITa. ;ç Ghe-

legge.j.Schoof.Merge8,jt
zdcz
l.
v spica71./2)1,)).

Geleéen. Zieh veel,weinig aan

Alg.inZ.-N.

iem.ofietsgelegen laten :
(Daar de vader)zïch aan de familie
van buiten niet veel gdegen liet. Vr.
CovsTM..Ge8chenk,3.
(Daardoor kwam dat) hij zieh aan
haardruk gedoeen haarwoordengeweld
nietverdermeer gelegen liet.M.SABBE,
Fil.,48.

Gelegenheid. B2j gelegenheid

van...;béjdeze (bijdie)gelegenheid.

Zicltveel,weinig aan iem.ofiets

Gr.JP4b.,IV,l110.

laten gelegen liggen of 'aten gcl8gce
zijn;
Daar de vader zick aan de familie
van buiten (de stad)nietveelgelegen
Iï6lliggen.
Daardoor kwam dat hij zicl
t aan
haar dmzk gedoe ...nietverder meer
gelegen Iïelzijn.

Sommigen beschouwen het gebr.

v/'
h vz.biiin zulk gevalten onrechte
alsverkeerd.
Ik meendehier de goede gelegenheid Verwarring van de gelegenheid bij
tevinden en paktezemaarbijdehorenn. deFèc.
r6lzgriipen ofpakken (= zeaanVsRM&Np.,ll2.
grijpen,er gebruiltvan maken)metdc
koe:ïjdehorensnemen,griipen,rtzffc'
z
of pakkzn (= een zaak flink aanpakken),of in Z.-N.meestalden stier bii

Z>ZRNIXE,Paed. IFd:.
, 937 : ( Zijn
vader...Tktzïch weinig meeraan zijn
zoon gelegen l'
Jgg6p,
.p
KvllœRs,op betw.gelegen :(hh'lccf
zï/
'h néett,:e!meer aan zijzzo'
ttden t'
txdee
- liggen ,
',enz.
GALLAS,op hetw.gelegen :(
'Hii3tw.
I
erz'
Jch geen 8teek (/
,
c4- l'
iggen :.
PRlcx,E'
ng.,op het w. gelegen : (('ik
laat'
zzàj'
ved aan hem .- liggen ).
Biioftergelegenheidvan...;bijdeze D.B..63.- Pmcx,Fr.,op hetw.
fbiidie)gelegenheid,offedezer(tedier) occasion :(# !'
- (d6),bij gelegenheid
gelegenheid.
(van)).
Ik meendehierdegoedegelegenheid STOETT,n.385,
/538.
te vinden en pakte of greep ze bii d6
haren.

dehorens pakken.

G eleverd. Als dat gebeurt, dan Znd.volkst.,voor :in een ongeluk- A1sdat gebeurt,dan zijn we gejopt, V.DALE.
zijn we geleverd.
kigen toestand gebracht.
nerkouden,gce/oc/
lf6n,er sl6càz> aztve.
G elid.Degelederen sluiten.
Ten onreehteafgekeurd bij LoMB., De gelederen aau l
aiten.
V.DALE,ophetw.aanslldten :((mil.)
- /
38.
de gelederen cc-lvïfcw,, schouder aan
In het Gr. JFtf??., IV, l149,is ver-

schouder gaan staan ));op het w.gelid :

meld, a1s commando (Reerutennchool,
s107):(Gelederen,sluitu- marsch !)

(degelederenopenen,,
:!uï1s,herstellen >;
en op hetw.elniten :(d6gelederen .
:Ivï-

ten,dichtbijelkandergaan staan;(5g.)
zich nauweraaneensluiten )).

G eliefde. En toen de twee geliej- HetZnd.maaktrneestalgeen onderdep. tot bezinning gekomen waren. scheid busschen geliejden = beminde
Szvsws,245.

En toen detweegelieven...

personen,en gelienen = m innend paar.

G eliefkoosd. Mijn geliejkoosde Werd vroeger vaak veroordeeld als
bezigheid.
een gall.,son tra'
vailycz
porï,aon oecvm Haar geliejkoosdcschrijver.
tion ytzrtl
eïfe,son auteure
/crorï.

Spreekw. :brievep,van gclïezl
tr
zz ziin
met boter '
p6rz6g6!# (= op belofen tusschen minnaar en m innarec is niet *

Mijn lï6rclïsgdbezigheid.
HaarIï6pclïpgsschrijver.

vertrouwen).Echterverderook :geliejdds,
stwistïahaaat bet
:lïq
sf, en geliejden8
t-ïjz
pel doet liejde bekliiven, waarin geliejden = gelieven.
V.DALE :( Geliejkoosd,bn.geliefd,
dierbaar:cen gelïc/àooed oovd,plekie;meest geliefd :zzin gelïq/kooed eten,dat

Gelijk-Gelijken.
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Gr.'
lP(fè.,IV,1155:(
rMen heeftg6liejkoosd in de bovengenoemde opvattingen afgekeurd,omdat het ww.liejkoozen zelf in den zin van liejhebben,

waarvan hijhetmeeste houdt;- haar
geliejkoosde tsïcàf6z, haar lievelingsdichter.)
Ook in andere woordenboeken,KvI-

bemiymen niet gebezigd wordt. Zeker

lasss,K OENEN,enz.kom t het w.voor.

isdatverschiltusschen hetverl.deelw.,

Gelijk.Hetismijgelijk.
Een persoon, het

lvers,b.v.BANNING,Oudekennissen,172:

b
uitengewoons,endeuitdrukkingi:s
zeeroneigenlijk-.Eene geliejkoosdeapïj,

J
((dooreengeliejkoosdenschrijver),en
'l79 :( haar geliejkoond plan );CoRx.

klinktvreemd,omdatspijsgeen voorwerpvanliejkoozingis,enalseenbevalligmeisjevanharengeliejkoo8denechrï/ver spreekt,dan is 't voor haar te hopen dat men hare woorden niet te
lette,rlijk opvatte. Doch het gebruik

Hul-glxs.Bartltold a'
l
fcrpcp, 96 :(zijn
geliejkoo8devakken ),doch 405 (haar
lïer6lïzùge
gdenkbeeld ).
1
j
!

1heeftbeslist.)
Alg.in deZnd.volkst.;nogweinig

Hetismil
.hetzeljde,lletismil
.eender,1 gv.!,
j,
uy,,yv,jj,r.

, ge
1
bruikelijk in N.-N. vgl. Fr. cel
a mijo'
ttver8chillig,of:mijom '/6'
p6?z.

1 zn'cyfégal.
geli)'k welke be- 1 Alg. in Z.-N.

Een persoon,om 'f e'ven welke of on-

diening hijuitoefent.
G

VerdernogbijverschillendeNnd.schrij-

alsbnw.genomen,en hetww.zelf,iets

.
eenmenscll,'fQ ge?ïp
àwie.

Dietweedriehoel
ken zijn gelijk.

I Geen mensch,on'
ttez

j

8chillig'
t
pï:(A/*ziit,of:wiehetook zijn '
I
M #.
1
Indebet.van :hebbendedenzelfden Die twee driehoeken zijll(
tongruent,l Fr. (t
es tvianglen 8ov,t ?quiralentn=

inhoudenvorm,gall.ce8d6'
uztrianglen of geliiken,geliikvormig.

AisgelijkaanB+ C.

lFczèd., 106.

verechillig welke bediening hij uitoefent,welkeb.hi
jook,uito
efeg
nt
.,ogv-op..,
,,.
go
1

1Nd1.diedriehoekenzïp'
nzgelilk'
poninhoud.

ao'
n,
fêgauz.

i

De gewoneuitdr.in Z.-N.,echter A isgelijkB+ C,of isgeliikt
zt
zyzt Gr.1'
Fd:.,1V,l167.

nietverkeerd.
B + C.
1
'
k ik hierstond tetoeven,hoorde Znd.gebr.van gelilk als vgw.van Terwiil tofmetdat)ik llier stond te I Di8t., 66. D.B.,100.- LoMB.,
Geli)
ik stappen.
ti
jd vgl. Fr. comme= terwijl, op jtoeven...
,25/38.
Gr. J#Wè., IV, 1179. Geliik hij op hem toetrad,sprong ik 'toogenblik dat,(juist)tppen.
1 Op '1oogenblik dathijop hem toe- Kgl'
eERs.- V.DALE.
recht.

trad...

Geliik hij te Parijs was,barst- de

1 Toen ofl'
uisttoenllijt()Parijswas...I

om wenteling uit.

Ik achthem geliikeen grootman.
Ik bemindien man gelil'
keen vader.

Znd.gebr.vallgeliik als vgw.van
wljze;vgl.Fr.comme= als.

Tk achthem aleeen grootman.
D.B.,101. Ba
kuwlxs,340.- Gr.
lk houd van dien man al
.s'
ptz/àeen #Pd??.,IV,1179.
vader.
Al8 een groot man = ak% zï/wtt
f: een
gr.m .

Ik houd van dien man gdiik een vader = zooau een vader.d.i.in dezelfde

Bleek geliik al8dedood.

Nog gebrplikelijk in deZnd.volkst.,

dochinN.-N.verouderd.

matealseen vadervan zijn zoon houdt.
Gr.1F#è.,IV,1170.- De uitdr.g6-

Bleek gelbik,c!,
:ofzooal8de dood.

j

liikal8en geliik ojkomen ook voorin

Witgeliikojeen muur.
O.-en Wvl.volkst.
l W itau eenmuur.
bil
'beltaal(KcI1a
=Rs).
(Daar staat geliik eene schouw op Alg.in deZnd.volkst.:een bijw.in
G6!,wel!daar staat%eaaraelttig een V.DALE.
dekerk?))Coxsc.,Soltilder,51.
den trantvan immer8,zeker,en datdus schoorsteen op de kerk.
(Kijk, gezil
'tgelil'
kzooschoonvan- eenvraaginzichbesluit;hetdrukteen Kijk,watben jlj buiteîtgewoon mooii
j

daag!)zeizetotVeria.V.Lov.
,Dure verw-ondering uit en wordt alsstop- vandaag!
Eed,139.

woord gebruikt, nagenoeg in de bet.

Ge zijt. geli)'
k meegekomen? VEx- van bliikbaar.

Benjijookce?%.
smeegekomen,ja?

l
I

4
1

MANo.,179.

Gijzitgel
ijkop mv peerd !Boss,8.

Je zit,dunktme,weer op je stok-1
I
paardje,of :watrijtd)je weer op je l
stokpaardze !

w e gaan geliikwandelen.

Znd.volkst.

W egaansamen wandelen.

Hoeveelisdatin '
tgelijk?

Znd.volkst.

Hoeveelisdatsamnnpî

Te geliik= te gelijker tijd,op het-

zelfde oogenblz'k.

Alg.Ndl.ietn'
Jn '
tgeliikbrengen = het
1in 'teffen brengeza,redderen.
1

Gelijkberechti:d.

Germ.gleçchberechtigt.

Gelijkberechtiéiné.

Germ.Gleichbereehtigung.

Gelijke. Erontstondeenschrikke-

Gall. la pcf
rcïpc= hetzelfde; sa'
n,
a

t.
/cTf//
cgerech/ïgtf,dezel
jdezec/zfcAllteb-! D.B.,58.--MoosTo.,29.

bende,op #cl#'
kc'
?zvoetstaandeofge-p

ateld.

t

Rechtsgeliikheid, geliil.
'
stelling in 1 MooRTG.,29.

rechte'
rt.toekenning tw'
z gelijke rechten.

Er ontstond een sclïrikkelijk ge-

lijk gevecht,welks gelijke men in lang pareil= eenig in zijn soort.
nietgezien had.CoNsc.

D.V.,61. D.B.,47.---V.G.,1,

vecllt,waarvallmen dett'
t
?erf?t
zin Jang 133.- Gr.B'dè.,IV,1183.
nietgezien had,of :zooals men erin j M etzïf?z geliiken omgaan,d.1.met
lang geen gezien had.

personen van denzelfden rang, stand

l

of macht,van dezelfde hoedanigheid.

l

OIXZ,

Hijheejtzïjg
zt,
slgelijke'
nïef= hijwordt

( door niem and geëvenaard.

l #u,
n, 's geliiken != jijmee zoo !of :
(ik wensch u)betzelfde.

Gelijken. Aavtiem.ofi6ts geD'
.
j-

k6n:

Vaak voorkomend gall.in de Znd. Iem.ofiets(dat.)gelijken,t?#,naqr

scllrijft.,r688embler ti= in vele?)
)
p
em.ofiet8geliiken,(.in gewonet'
aal)
*r
'
*'- i
zichten,of in zekere mate overeenko- 0p,naar '
iem.of iete lïy/cclà.

Ietsdatvan verreaan eene schilderi
j men met;in onze volkst.hoort men Iets dat van verre o1;of naar een
gelijkt.CoNsc.,Scltildev,76.
daarvoorop iem.,op ietntrekken.
schilderijgelijkt.
Het dorp geli
jktniet slecht aan een
Hetdorp gelijktnietweinig op (of:
liefgezichtdatgeweendheeft.BoLs,l8.
heeft wel iets van)een lief gezichtje
datgeschreidheeft.
W olken,die tws de golven van eene
W olken dieop ofytaardegolvenvan
zachtbewogenezeegelijken.10.,57.
een zachtbewogen zeegelijken.
Had Mietje dit gedaan om aan,FlaHadMietjedatgedaan om op Flavie
vietegelijken.M.SABBE,.
#N1.
,62.
te (gellijkenk

VERC.,147. Diet.,116. Onkr.,l9.
D.V.,527.- D.B.,78.--ALL.-AB.,

62.- VEREST,33.- D.tTFLOtT,58en 77.

- V.G.,1,l31en 139.- Regenboogkl.,
58. Gr.1F#b.,1V,l189.- Kvlplxs.
V.Dxlœ.
x4.
tzn iem.ofiete gel#Wgzzisalleen zuiverNdl.in zijn oudste bet.,d.i.in die
van aan ï6z4.ofi6t8geliikzijn.
Somswordt.nog het volgende onder
seheid inacbtgenomen :geléikenopiem.
met hem in gedaante of uiterlijk
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I

Ikzouhaastgaangelijkenaandel

gelijkennaa'
rdegrootepers- Loevmer
eenkomen,tegenovergelijkennaar
.= m et hem in aard of karakter

groote m ondhelden van de pers.DRAVLANs, 89.

llelden.

overeenkomen.

Echterbi
j L.v.Dycvssrv:(sclladuwen,die gelelten naar schadmven van

smalleboomen-stammen)(V.G.,T,333).
Dat (gejliikt z
/zcrgcp,s naav = dat.is

1

l

zeI
erem.
verk
rd
flijhko
tanonb
me
lk
(de
ae
t
.),go
e
eo
ngs
k
oe
ot
ka
bel
ti
e
e.
kenen : overeenstemm en met iemands
lust,neiging of belloefte,hem aanstaan,

bevallen ofpassen,b.v.dathui8 (ge)-

5
Hij gelijkt op zijn moeder alstwee$ Verkeerde uitdr., die soms wordt,

bixfWffW6f'
' '2i
HiJgelil SFCKHV Y2 ZiK OO6dO1*' Een scherpegelijkenistussclzen per'

druppela water. J. R. Sxlzpzss, Het aangetroffen bij Znd.en ook welbij of:ziigelijken elkanderofopelkaarals sonen van dezelfde kunne wordt nog
Kindmetden helm,ll8.
Nnd. sehri
jvers; de bedoeling is twef.druppelswater.
uitgedrukt als volgt lti)'gelijkt zzjn
fzoolals twee druppel
s water op elkaar
vader op etl
?zltaar ofop cczpprik,Aïjis

lgclïjkcx(zieBIJLAGEN,1,31).

h
etneà,
cA
l
pe
l#ev
?à
'
vaaduerF.
erazelg
me
:
eà
l
k
ae
nd
rav
gt
yz
f
ïï
/j
/
c
eg
z
,fVe
/
fer
ed
ne
bet
t
andsre.

Gelijkenis. Men vindttusschen

Meervoudig gebr.naarFr.de8ana-

Men vindt tussehen verschillende

Echter in het Gr.I#Wè.,i.v.(I.
V.

verschillende werken dier schilders in logies jrcppcA
zftl
d,volgens D.V..403, werken van die sehilderseetbin '
t oog l193):(Gi
-enemin berispelickegeliiekehet oog springende gelçlkenisaen.
en D.B.,53.
vallende geliikenisin meerdan /én op- sï.
>6A?...,dan daeris tusschen de
zicht, of : merkbare puntevt van o'
p6z- plaet ende 't geprintte )), H 'cyglxs,1,

1
Gelijkheid. Bij geliikheid van

eenkomnt.
Degewoneuitdr.inZ.-N.,afgekeurd

stemmen.

b% LoMB.,-/38;vgl.echterD.Stimmen'
gleichheit,dies'
fï--cA?aind gl6ïch.

ll9.(Daarzijngeliikeniasen,oiemee-

nigm aal ons doen in 't rechte voorwerp m issen )), V. Ey'lk
aycN, Spect.. l1,
131.

Bi
jstakingvanstemmen.

Ditisnu weldegebruikelijkeuitdr.

Iin N.-N.,in verband met,deuitdr.de
!.
ktemmen .
slc,
/
ce9
z, doch gelijkheid '
tl
tzx,
stemmen is niet beslist verkeerd voor :

,even grootaantalstemmen.
l

Gelijkvloers. Het g6îïjlr
z,
ftpt
vt
:.

Verkeerd gebr.van dit bijw. a1s

Gelijkvorm ié. Voorgdiikrormig

Gal!.(vurcopiejconjovme.

Devevdieging gelïj/crlt
l6z.
: of gelijk-l Bijwoorden worden doorgaans niet

'f
1 zelfst. gebrui
Rowoov,36.
iznw.,alg.indeZnd.schril
t.:gall.le'8traats,d6qeli)'Ivlocrdc>,: verdieping,tfe j
kt,doch erzijn weluitHetzoogezegd gelijkvloers.Levennleer, z6z-tf6-cht
w yséc, vergeleken met a'
u g6!i?
'k'
ploersch,
e vevtrekken,de llc?zcdcn-Izonderingen,b.v.h6t svïftr
x,hetAï6rl2.
rez-de-cltausséz= gelijkvloers; moge- rerdieping, het N eferv'
:; dc beneden- '
namaal
s.
Van die villa deed het geliikvloer8 'lijk ook is het eenvoudig een verkor- woning,%etbenedenhui8.
dienstalsamigo.SlMoxs,41.
;ting van Znd.hetverdiep gel
iikvloern.
Op hetgeliikvloerswonen.
Gall.a'
uraz-de-c/ltwt
st
sét
?.
Beneden, onder of geliikstraats wonen.

&fSChrift.

l

GelK fswaardié.

Voor geliikluidend of eensl%tidend. CSAMER,ophetw.ajsch.
viz
it:(schrif-

afschrift.

Verkeerdevorm,naaranalogievan

telijk bevestigd eensluidend afschrift.

Co#ecerfï/f
geeonjorme.)

Geloojwaardig.

Vgl.merkwaardig,lojwaardig.enz.

m eldennwaardig, bezienewaardig e.d.

Gelooven. Ishijwegb

Ik gelooj

niet.
Ik geloojlt6twel!

Gall.)
'
e.
n,
6croispcs,vooralinplaatsen

Ishiiweg?- Ik geloojhet'niet.

D.B., 1.

fwaar de Fr.invloed zich sterl
c doet

Plucx,Fr., op het w.

gelooven:ffdatgeloojikyzïof,jenecrois

igelden.
.

pas )).

Om te bedoelen :datisboven allen Ik wilhetgraag geloonen !ik wilA6f
twijfel verl
aeven, daaromtzent kan wel gelooven !ook :geen
''
lt/
ozàtf6r!dat
geen twijfelbestaan,eengall.,ie!8crois zal'
/
z)6!!
bien !volgens D.V.,62,D.B.,6,en
V.G.
,1,133.Volgenshet Gr. 1'
P#:.,
IV, 1272,een navolging van het Fr.,

FRANKE,15 f
(Jele crois,monsieur.
Jevouserois,monsieur.Ikge!o/)
/ltet(Ik
gelooju),miinheer.)--(Jeeroisbien !
DcIgeloojç'
,
k wel!)
Gr.'
I'
P#&.,IV,1272 :tDatgeloojik !
gemeenzame zegswijze, als sterk be-

waarop alleen wordt aangemerkt :
((In N.-N.echter is die lpitdr. onge-

vestigend antwoord op eene uitgesproken onderstelling,en dus zooveel a1p :

woon.s
TenonrechteafgekeurdbijD.V.,62; 10Bevaltudat?- Datzouikdenken!
men hoortdieuitdr.in Z.-N.gebruiken of:datelz
reeklqlelranzelj!natuurliik !
10om te bevestigen,20(ironisch)om 1ozf
.
o !olhef!
het tegendeel te doen verstaan :de 20Bevaltu dat?- Datk'
tzAziedentoon,waarop dewoorden uitgesprolten ken !of:datkan jcbegrijpen !
worden,geeft de bedoeling tel
tennen.
Geloof dat (maar) en #z?
,
'
Azk pomp- Navolging van Fr.croyez cela et/
)'
d
z- Geloofdatmaaren iezvlfzalig '
trorwater(ofklaar'
d
z'cfcz)!
vez de !'6tw,vooral in Znd.kranten- den !of :Wie dat gelooft,heeft een
taal.
kalfin zijn hoofd.
W einigen geloojdettaanditgezegde.
W anneer het eell gezegde, een be- Aveinigen geloojdevtditgezegde,of :
wering, verzekeving betreft, die men reloegen tAechlfe01l gelooj ccaz dit ge-

Jazeker!Twijfelernietaan !:
V.DALE,op het w.geloovevt (dat
geloojik!datzou ik denken,ja zeker;
(ook ironisch)
Plucx,Fr.,op hetw.geloorelt:(dat
geloojik !je crois bien,je le crois bien,
jetecrois).
ROBERT,l8l.

Bevaltu datl- Datgeloojïk!

D.V..532.- D.B.,75.- Dusmov,
6l.- Gr.IIJ#:.,IV,1263.

reeht8treeks verneemt van een aanwe- l zegde.

Gelooven aan iet8 wordt in tgw .Ndl.

i

zig persoon,dan is het gebr.v/h vz.
aaltbijgelooven,in plaatsvan ditww.
te gebruiken als bedrijvend ww.,een

alleen gezegd,wanneerheteen mededeeling,een bericlttofeen tiiding betreft,
afkomstig van een '
verwijderd persoon;

ga,ll.,croireclfz dires,cvz pavoles deqn.

en oolt zegt m en in dat geval ietn ge-

1
looven,b.v.:mengelooftaaneep,fir
jyïxg,
lofpzes geloojteen tiiding.
I HwssllaBAcn,1,121 :(Iemand geilooren = hem voor waarheidlievend

'houden ; iets gcloozhe?z= het voor waar
r

j
houden.fzziem., .
in ïej.
s gelooven
ë
.

metbeelzijn zielvertrouwen stellen in

iem .,in iets..4c,x iem.,aan iets gelooven
; = het bestaan erkennen.))
I

Wi
jgelooren hetnuttig.

Ga1l.nous (@c)croyons '
t
4/J8,
votvet:pq:f/'-e ezcellent.

Ik geloojuw stelseluitstekend.

Wij gelooren dat hetnuttig is,wij

D.V.,266. D.B.,6en28. - VsRc-,

lchfep ltet nuttig, of houden het voor j in F!.d.d.:.lt.,1,241.
nuttig.

Ik geloojofmeen (ook :ik ltond /
zez

evtooz
r).datuw stelseluitstekendi8. l

13*

Gelooven-Geluv ié.
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Stoffel geloojde ieder zoo eenvoudig Gall.Stojjelc'
ropt
zl
'
!toullemondetz'
t
fadï
alsbij.
aimpleq'
aed
.
?
.
fï;Stojjella croyaitmorte;
)
'elecrf
ppcl '
/
.
4n,pauvrewc,
lt,
fdejerme.
Een dergelijk g
.ebr.v/h ww.geloonen
met een dubbelen acc., een lil
tdend
Stoffelgeloojdehaar dood.
voorv.en een bepaling van gesteldheid,uitgedruk-tin een bnw.ofznw-,
Ik geloofde llem eeb armen boeren- wordtzonderafkeuring vermeld in het
knecht.

God,diengijgelooftdat(hij)bestaat.
Pieter Nason, dien men gelooft te
'sGravenhage geboren te ,
zil'n.

HiJ
'
'geloofdezich'gelultkig,veiliz,enz.
'

Stoffelgeloojde(ook :meevtdeten oneechte of '
verkeevde '
in d6n wctzvz), dat
iedereen zoo eenvoudig1ra8a1shijzelf.
of St.waandeiedereen zoo eenvoudig
alshijzelf.
Stoffelwaandehaardood,hieldhaar
noordood,of:meende,datzijdoodwas.
Ik hield hem vooreen armellboeren-

Di8t.,99.-- D.V.,266.- D.B.,5-6.
- V.G.,T,141.
D'
csoTs,75:(Jenet6cropcï.
spa'
stant
de courage.lk dacht'
niet,datj6zoôreel
moed bczcf,zoo moedig'
l
raart.)
Alg. gebruikelljk is echter, aan llet
slotvan brieven.b. &c!t)
(?
/mijdfeed.
s
U'
w toegenegen X.= beschouw mij als

Gr.T#-tï&.,IV,1270.Men vindterb.v. knecht,of :ik zag llem lsooreen arm en u steeds toegenegen.

geciteerd (Niet,één geloofde'
?
:seltulde- boerenl
,
tnechtaan.
looa))
,SCI.
tIMMEIu,Verspr.Ged.,179-In
poëziemogezlllk gebr.alseen dichterlîjkevrijheid geduldworden,toch ishet

Aldtzsook bijPlEssox Gelooj-1/,
,met mijlle beste wenscllen voor uw
i
1waarachtig levensgeluk, Uw !ïc//
?t'à$6'
n,den rader)(zie Gr.JFdè.,IV,1270-71).

in gewone taalm eestalte ontraden.

1

Zieop hetw.die.
Zie op hetw.die.

GALL.il'
*6cïoytts'
the'
r 8'
?
Af,64 8*r6té.

'
ill
t'GchtteZ'0A gelukkig,vez
'
lig,enz.; D.V.,.
371. D.B.,l3.
hi
jf
lachtof meende,dat#ï/gelukkig, EellterbijV.DALE,op hetw.gelooveilig '
t
ccd.hij waande zïch gelukkig, '
ven :(hiigeloojdezïch totgrootet/ïAlgelz
veilig,enz.

b-tem d )).Ez1 overigens ook in het Gr.

Wdb.,1V,1270 :(Ernst...geloojdezïcà
t

Hijgelooltzich dekracht...

Gall.il.
96croitlq jorced6...

Geluchtle). Zijn ranke torentje

O.-en W vl.prov.,dat ook voorkom t

bestemd,om den langen krijg te eindigen.)FRVIN,Tien jcze?
z(18823),146.
Hijmeentofwaantdel
trachtf;l
teb-t 1).B.,l0.

ben,tfeskfdat>&'dekraehtheejt... t
Lacht,trïfespczà-sel,zwerk.

V @ DAI,E.

hoogwegpuntend in 't stralend geluchte. in de schrigft.van STRETJVELS en zijn
navolgers.
V.BCGGENRAVT, 128.
Destikkendewarm tebroeide nog door
'tgelncht.CLAls,Szclt.N or.,100.

Geluidkunde.

Afgekeurd bijSsBa.,14,dieervoor

Geluidsleer, klankleer. tzctt
ll
v,
sfïek

opgeeft, klankleer, doch Scua., 1, (leeso'
u of'
u oe).

327,wijsterop datdit,w.ook nogeen

DALE (
( Geluidkunde. v. geluidsleer )).1d.:qKlankleev.v. 1.gelloorleer,

acoustiek ;--2.(taalk.)onderdeelvan
de spraakkunst,waarin laet wezen,het

andere bet.heeft.

ontstaan en dewijzigingderklinkers en

medeklinlters worclt behandeld
W
at
gel
uk
u
wee
r
t
e
zi
e
n,
u
t
e
ont
Ove
r
bodi
g
ge
br
.
van
he
t
vz.
v
'
an
:
JFcAzd.,109.- ALL.-AB.,68.- EvenG eluk. W at geluk van u weer 36
zoo llet is een groot geluk gezond t6
gall.q'ael èoshezfr de 'po'/z,
v revoir,qu6ll6 m oeten !
zien,'
ptz?zu te ontm oeten !
ehancedemo'tt.
srencontrer !
zijn.Nietverkeerdisechter:HetGeluk

'an rijk te zijn,CoNsc.;hetgeluk van
v
alvrij lankmoedig te zijn, V.ENEN
(Gr.'
f
#Wè-,IV,1298;Scllq
n.,1,290).
Dat brengt geluk.

Gelukken. Indien wij gelukken.
Coxsc.
Die lluitengewone samenhang van
voorsprekers zou hen doen gelnkken.
Coxsc.,Scltilder,29.
Ik zalermissehien'
in gelukken.CoNsc.
Loteling.

Gall.eela pt?rfe bonlteur.
Verkeerd gebr.van dit ww.met een

Indien wijalagen.

V>2sc.,148..
- Di8t.,96.- Onkr-,26.

D.V .,377.- D.B.,15.- ALL-AB..
Die buitengewone aaneenschakeling 200.- DtTFLov,77.- V.G.,1,139.alg.voorkoznend gall. het Fr.bezigt van betreltkingen tusscllen voorspre- Regettboogkl.,58.- Gr.'Fdh,,IV 1305.
- Klnrsas.- V.DALE.
n1.rénMir zoowel met een persoon als kers zou llen doen slagev.
Ik zal het misschien k'tznwtc?z klaarHet ww . gelukken wordt onpersoonmet een zaak tot onderwerp, b. v. )'e

persoon (ofsomsook weleen gepersonifeerdezaak)atsonderwerp;in Z.-N.

-

r/z
'
àft
sW.
s (a lejairet
.,ça mer/'
tfydïf;ila 8pelen.
?zezamen,j'cïréu881 ê, Indienik in mijnpogingenslaag(of
Geluk ik in mijn pogingen, dan... géws,W (dansjeo'
le atw re'r;cet'
rarailt,t
s'frénsai.
brengik hetergoed af),dan...
SsvEws,37.
M aar,na twee eeuwen is het cr niet
Maar, na twee eeuwen is het (s!.
in genlaagd.
Frankrijk)ernietin gelukt.Borz
s,8.
Hzjisin zl'
,
3
'Azeœamengealccgt
fofdoor
Hijisin zijn.czcv,
6zzgelukt.
ziin 6z.gckozzà8Azyhijis (t
+)doorgekomen,
hijiserdoor.

lijk gebruikt,ofwel met een zaak als
onderwerp,b.v.bet(g6)!'
tzkJmii,'tzal
hem niet gel
ukken mij fc bedriegen,,de
onderneming ï,
g gelukt, d6 op8tan,
d kopz
nietg6l'?
.4kktlzzz,de p'
tzddïAzg 18 gelukt.

J
sltzge'
?zkan een persoon ofeen zaak

totonderw-erp hebben,b.v.ik slaag 67
ïzt,ben jcnogalnaar4'
czin geslaagd?de
Ik ben erin gcq
:ltztzgd,ofhet'emiige- ondernemin.
g ï.
s geslaagd. de fetl
àcnïng

Ik dl:Azer ïrzgelakthem te redden.

Met werken en zwoegen gelukte zv''i

Zie ook '
pln.
D .B.,3;.-- LOMB.,- ,/39.

Dat brengtgeluk aan.

DERsura,196:.4jorcedepeinesetde

lnkthem te redden.
Q goed ge8laag4.
Door werken en zwoegen gelukte het

pcïI...elle pcr'
pe- s'f4 peine 4 gagner ltaarofgeraaktezïjer toe als schuurer '
Jn als schuurster eenen frank per dag fm '
te verdienen. ToNv. 184.
zfn* jranc N r iour co--c femme de ster é6n frank perdag te verdienen.
'
p6%T'e.
Daar brengen de m eesten het nauDaar gelukken de meesten er nauwe-

welijks zoorer, voor het voetlicht of

ijksin voorhetvoetliehtofin 'torkest

in 't orkest op te treden in kleine steden.
Onze Belgische O.A.'S komen beter
klaar metdie omgieting.

op tetreden in kleinesteden.J.SABBE,
203.

Onze Belgische 0.A's (artilleriewerklieden) gelukken beter ïzzdie omgieterij.SIM0Ns,25.
Gedurende de weken die volgden,
gelukte het harde werk
er in, het

Gedurende de weken die volgden
rermocltt llet harde werlt Florimond's

schrijnend leed bij Florimond te ver-

schrijnend leed teverdotlven.

dooven.DxAvr,Aws,174.

Gelukkié. Ik bengelukkigpcnu

te zien.

Gall.ie.
:'
l
zït
9heltreux.b%6n cï#8de'Jf
+'
9
voir.

Ik ben gelukkig u t6 zien.

Corrk,169.- G cx#.,109.
Echter in het Gr. G#è.,IV,1306

((Ik ben (#ïjisenz-)zoo gel
ukkig (pcn),
gevolgd door eene onbepaalde wijs
met te,in denzelfden zin als ik Aeè h6t

gel
z
tzk,doch nietzoo gebruikelijk.)

W aar is die heilzame doos zalr'
t
D .V.,63.-- Vgl.Gr.G dè.,IV,1311.
Gebruik van gelnkkig in de ruimere
W aar is die gelnkkige doos zalf?
bet.van Fr.lt6%re%z :qhet Ndl.ge- D atportret isniet gelukkigg'xslccgd. BijV.DArz
s echtero.m.:66n gelukkig
Datportret is niet gelukkig.
H et volgende woord is m inder ge- portvet (welgeslaagd); d6 reroztfechulHetvolgende woord isminder gelnk- doogt niet,dat m en dit w.toepast op
allerleizaken,die in de voorstelling op lvkkïg gekozen,of :m inder goed geko- diging,Wehii aannoerde,lzl
c.
gïdet èï/kig.
zonder gelukkig.
%el%d.
de eene ofandere wijze methetgbluk zen,m inder ln8.
in verband staan v.

l8l

Gelue iklijk-Gem eenschapsweé.
F
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Neevlaîtdia, Aug. 1900, p. 105-106 :
zou men die vervanging minder ge'ukkig m oeten noem en ).
1 l
J. v.Mztvslx,K rates, l39 ((ik heb
van die oogenblikken, dat ik gelukkig
speel )).

Gelukklélijk. Alaar gelukkig-

liik, of liever ongelukkigliik, ging de
poort der Academie open. CoNsc.,
Sailder,40.
Hun lafvleien hielp gelukkigliik niet
meer.Szvsxs,26.

VooralindeZnd.sellrijft.degewone

Gelukkig,gelukkigerwiize,biigeluk-

Di8t.,143. Ottkr.,24,26en 31.-

vorm vanhetbijw.,inN.-N.verouderd, Maar gelukkig,ofliever ongelnkkig GcA!
#.,l7. D.B.,58.
doch bijonsnog in gebruik,vooralon- ging
derinvloedvanFr.lteureusement,bijw-,
j
tegenoverheureux,bnw.
Gelukkig hielp hun laf gevlei niet

.

meer.

G elukstar. H iine gcîvkdfcewilde, Uitlatiz
lgvan deverbindings-d; ook
datVrouw Stuyck eene vriendinne was depersonifcatievaneen gesternte(als
van denicht.Toxsr,195.
voorteeken) is ongepast; Ds Rxvr,

Geluk8ster,of geluksstar.
H6tfocrllwilde,dat...

I

, Gepastgebruil
cisb.v.:ziptgclv/caef6r
riist, daalt; Napoleons geluksster gïz/g
tanen..

208 M a bonneétoIlel'o'lflufg'
?z6...

G elukw ensch. Alijnebestegelukwensehen o'
ver uwe herstelling !

Gall.gréseltter .
:6.
:jélicitation8 tiqn.
de çc.

Mijn bestegeblkwenschen metofbii
uw herstelling !

'
lPt4Al#.,90.- Echterin hetGv.J#d&.,
op het w.gelukwen8ching

Vergezeld

van eene bepaling met het voorz.bii,
m6tofoner,aanwijzendede gelegenheid
waarbij men de betuiging uitspreekt,

'

of de aanleiding daartoe.))

Gelukwenschen. Tem. geluk- Gall.jéliciterq'
n.de çc.,4 l'occanion Iem.gelukwenschen metof bij zijn 1 1Pc'
n,
#.,92. Gr. 1P#è.,op het w.
wenschen orerzijnebevordering.
deqc.
bevordering.
gelukwenschen
De gelegenheid,bij
welke men iemand zijne belangstelling
j
en blijdschap betui
gt,wordt aangewe!
zen doorhetvoorz.bij;deomstandigheid, waarover men zijne vreugde te
kennen geeft door llet voorz.met : Ie-

mand bii (!?ïj gelegenheid v)
(Is) zijne

prom otie gelultwenschen. Hem geluk-

j

jwenschen metzijne promotie (zïc/?
!
,md

Zich g6lz
t
ik'
tlcnec/àen lzzltg
f...):

hem cerheugen o'
p6z die gsdl
6,
/
zrfcsz
la).)
Zie.ook jelicbteeren.
Zichzelj gelukwenschen (+:1...),ook: Pmcx,Fr.,op hetw.gelltkwenselten :

VolgensD.V.,367,en D.B.,12,is
bij het reflexief gebr. van gelukwen- zïch gelukkig aeltten fmetofom...),z'
Jc/
z czichzelj.- dat...,seféliciterde ...)
sehen hetwe/qrkeerend vnw.zich niet verbliiden,èI'
J/(A)zijn (-,
61ofp>...). GALLAS,op het w. gelukwenaehen

Onze letterkunde mag zfch met dat voldoende,een navolging van Fr. 8e Onze letterkunde mag bogen op dat
werk gelukwen8clten,
.
Jélicifgr, maar dient zïch vergezeld werk,of:vooronzeletterkundeisdat
te gaan van hetbijv.vnw.zelj.
werkeengellikkigeaanwinst.
Ik mag miigel
z
/
zkkp6zuvchon datik nog
Ik mag van gelukt
:prckczldatik nog
leef.
leef.

(Ik p
tl
csy'
ch miizelren glv/c,dat Je
mefélicite de ...,jem'applaudis de
-que )
Echter in het Gr.H,
:4è.,1V, 1316
(Z1'
,
cb,(z6!rcs)gelukwet
uchen ),waarbij
o.m .als vb.: Nieolette wen8ehte zïcà,
nu dubbelgeluk )),.T.v.Lsxxsr.
Verder citeerde Sc1.
Is.,1, 241
de
openbare m eening in Europa zal zïch

slechtskunnen gelnkwen8chen (N.R.

Gelukwenschiné.

Aanvaard

mijnehartelijke gelukwennchingen.

VzRf?.,149,en V.G.,1,140,keurden
dezen woordvorm af.Ookstaathetveelvuldig en som s uitsluitend gebruik er

Ct.,3-1-19124.
En nog vonden wi
j in de Haag8che
Post, 25 Dec. 1926, 13. 2221, le kol. :
((Deregeering heeftreden zïc/lgeluk f:
wenechen m etlletresllltaatvan deherfstzitting van hetParlem ent.n
Aanvaard mijn beste gelukweuchen. Gelukw+nsching komt echter voor in

de woordenboeken; zoo ook bij J.v.

LSNXEIa ((de bisschop heeft ons tot u

van bij vele Vlamingen waarachtig
onder den invloed van Fr.jélizitation'.
Geluw .Dezwarteblommein 'tge-

Naar de W .-en Ovl.volkst.,waarin
l'
t4z?
,t/veld.G.GlzErarul, Groeninge.lied. de Mnl. vorm gltelu. die naast gltele
voorkwam , nagenoeg bewaard is gebleven.

G em ak.Op zijn eeuwig gemak.

Znd.volkst.,voor zonder inspan.
ning.

G em askeerde.
G em echt.

Znd.volkst.;van tzïcAlma8keeren,
Znd.,naarFr.(86)m'
asquer.
Znd.volkst.

gezonden om u zijn groete en gel
ukwenGeel.De zwarte bloem in 't gele

dchïAzgc,zoverte brengen )).
Gr.JI'd??.---KUIPERS.- V.DALE.

Geluw komtsomsook bijNnd.dich-

tersvoor.

Op zijn dooiegemak,of:op zijn ze-

V.DALS,op hetw .eeawig.

ven gem skken.

Gemaskerde,ofrevmomde.

Alg.Ndl.gema8keerd = bedekt,voor
het oog verborgon.

Gemacht (0.
,tgw.w.i.g.),achaam-

#6eltr'1.
G em een.(Debakkerin houdthem) Ongepast gebr. van den verbogen De bakkerin houdt hem voor een
Een gemeevt of gewoun soldaat is er
voor een gelneenen soldaat.Boss.,N .T., vorm .
gemeen soldaat.
een zondereenigen rang.- Een gemeene
1,40.
lterel= een lage, verachtelijke vent,
Ik kan u twee kam ers geven,die m et
Verlteerd gebr.van den genitiefsuit- Ik kan u overtweekamerslaten be- iem.die tot allerleischandelijke daden
elkander gemeens hebben.TAMB., 48.
gang,naar analogie van çets gemeen8. schikken, die met elkaar gemeenscltap in staat,is.
hebben, of over twee ineenloopende
kamers.
In zijne leerjaren had hijzïchde tee- Onzuiver gebruik gemeen is hier In zijn leerjaren had hijzïc?ùdetee- Gr.1#-#è.,1:-,l367. KulrsRs.
kenltunst gemeen gemaakt.Coxsc.
verward m et.gemeepzaam eigen.
kenkunsteigen ofgemeenzaam gemaakt, V.DALE.
cz'zicltmede revtrouwd gemaakt.
IT1 Z.-N .is de betoning alg.gemeelneG6-68'
p,eècef/.
Gem eenebest.
Boss., Uitspr., 71.
Kosxsx'.
best.
Volgens SclrlA.Rrk, 7l gemeenebest/, of
gemee/nebc.st.
Gem eenschappelilk. Gemeen- Verkeerde vertal.van kmr.1,c,.:6.:qom- Copzpw Alïce6r6zufc, gemeenschapheb- SEBR.,l3.- ScHB.,T,326.
m'
uniquant8.
56< 8 of verbonden vaten.
eekappeliike buizen.
GALLAS geeft op :gemeen8chapsweg en
Gem eenschapsweé.Degemeen- TenonrechteafgekourdbijSENDEN, De rerkeer8wegen in Congo.
acltapswegen in Congo.
240.
'
eel'
keereweg, welke woorden hij beide
vertaalt met noie de eommunication.

Gem eentefeest-Gene.

182

BELGICISM EN

TOELICH TIN G

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERKINGEN

'

:

G em eentefeest. G6m6entef6e8ten

Naar(Belg.)Fr.jête8eommunale8.

Gepzcenft
,-ofatad8kevmigt,
eTienen.

te Thienen.

Hiertegenover worden in een stad
$ nog b'
uuvtkeïmis.gen gehouden.

Gem eentekieziné1 -verkie- Naar(Belg.)Fr.électioncovlzzlzlAr/c,
ziné. Deaanstaande gemeentekiezing. en tevens naaranalogie van kamer-

Gemeentetaadsverkiezintq.

P.Fltsosluco,F/.Belg.,II,43 (z@eook nevkiezing.
p.59:gemeenteverkiezing).

CLBi
ech,.la
ats
entel'
erkiezing.
AEj
S,d
Si
No
vt
.e
,19g
6e
.me
Gem eentetaksen. Cruu s,k%ieh.

j
t
Naar(Be1g.
) Fr.taœe8communales.

N 0w., 195.

Gemeentelanten, of gemeentebelantin- 1
gen,.

G em eenzaam .Die beide volken
Verwarring tusschen gemeenz%a
m en Diebeidevolkenhebben een gemeen- Di8t.,175.-- I'
P(znd.,23 en 242.
'a
llebben een gemeenzametaal.
gemeen8obnppeliik.
aehcppelïz.
ketaal,of hun taalisaan Gemeenzaam = vertrouwelijk,familiaar.
beide volken gemeen.

G em issen.Tkkan denkneeht niet
gemissep,.

Znd. volkst., voor : 10 ontberen;

Ik kan den kneehtnietm@
'
n8en.

IFcxé.,68.- V.DAIZ
S.

20 een gemis gewaarworden; de afwe-

Van een anderen kant gemisten wij zigheid van ietsofiem.erg gevoelen ; Van eenanderenkantminten wijllet 1
hetverkeermetlevenslangekennissen. KIL. : ( Ghe-missen,cavere, q
seztsr: verkeer...
1

VERMTtNI)., 254.
Gem oedelijk. Wijblijven liever
in den flemoedelilken huiskring.
..

Gem oedstoestand.

f

abnentiam )).

Germ.im gcpzïiflïcàesFamilienkreis.

Ten onrechte afgekeurd bijVERg.,
l49;vgl.D.Gem'
iktszlutand en Fr.état

indengezelligenfamiliekring.

Mc/
oRToa,93. Ndl.gemoedell
b'
k=

handelende naar de inspraak van het

gemoed ; een gemoedelijk (= goedhartig)man ;een gemoedelijk (= diep gevoelend)diehter.
V.DAI.E (Gemoedsgeateldl
teid,v.de
bijzonderetoestand waarin hetgemoed

Gemoedngenteldheid.

d'âm e.

verkeert

SclTR.,1,349,weeserop,dathetw.

- Io.: Gemoedaoestand,

'm. (-en),de toestand,gesteldheid van

wordt opgegeven in het Gr. 1FWè., en
verklaarde dat men het ook in Neder-

het gem oed :.
Gemoedstoe8tand kom t verder voor

land vaak gebrul
'
k-t.

bij Kv-llaEr
ts,GALLAS,PRlcx (Eng.en
Fr.),enz.

l Zie ook geesteetoe8tan,
d en zielntoe.
,$tand.

Gem oet.lem.in '
tgemoetkomen.

Znd.volkst.(An#,
w.);verouderd in
N.-N.

Iem.tegcpzo:fkomen.

Gr.Wdb.-- Kvlrsss.--V.DALE.
1
l

Gem oeten .
Maarkortsdaarnag6- Znd.vol
kst.(W.-en O.-Vl.);ver- daO
ntmoeten,ft
?ge?
lk
opztl
3z.Maarkort1
moetten zijelkaarweer.VycsMxxo-,263. ouderd in N.-N.
arnaontmoetten zi
jelkaarweer.
j
Gem senvleesch. BoLs,106.
I
Verkeerde meervoudsvorm in deze Gemzenvleesch.
j

Genaam d. De bestellers mogen

samenstelling.

j

Verkeerd gebr.op vroegere Belgi- De bestellers mogen hoegenaamd l
Hoeookiet
gessc
czn,
t
s= om '
teven wel'k
of iem

geene belooning,hoe ook genaamd,aan- sche telegramformulieren.
geen belooning aanvaarden.
vaarden.
De genaamde N ...
Vaak voorkomend gall. in de Znd. Een z6à6?': N ...,ook :een,man.ofd6

Genade.Tem.genadedoent'lniets:

G.
r.'
l
#W@).--K'
t
ursus.--V.DALE.

en naam

.

draagt.

Termin.,p.LI :((LenomméB...,Een

schrijft.,le nommé N.; ten onrechte per8oon,genaamd N...
wordtdegenaamdeopgegevenin 1/
9-t
:/4t2.,
179,ter verbetering van het gall.de

zekere B... Deze uitdrukking, die in
kanselarijstijlveelvuldiggebrui
ktwordt,
wi
jstaltijd op ondergeschiktheid in den

gezegdeN .N .

aldus aangewezen persoon.9

Gall.jqireçr4c:deqc.ê,qn.:

Tem.iets nchenken of kwijt8chelden, D.V.,64.-- D.B.,31-32.- V.G.,1,
iem.van iets nevscltoonelb (alnaarhet 133.
verband).
Fr.jaites-moégzaco d'
a vente!= Ndl.
(Devriendin hernam devertelling op
Ds REtTld
,2l0.:(son amie reprit à De vriendin vertelde op haar beurt j'
verschoonme'
pcaderedf!houdhetorezïge
harebeurt)vannaaldekentotdraadje, sontourlerécitdelllenaiguille,sans allesvanstukjetotbeetje,zt
anderereen imaar'
voor.
?z!ikdcheoz/
.
''
udezcdf!ofgezonderzzà/genade96doen'Jc?
'zeen,woord. mejairegeac:d'vx mot).
woordiea!tedoen.
noeg !
Tox'v, 197.

Drinken,werken zonderg6nad6.

Gall. sans 7:#2 = onophoudelijk, Drinken,werkenzonderop/6zien,of:
altijd door.
ongenadig (doorlwerken,(doorldrinken.

Genadié.Hetwasgenadigkoud.

Znd.volkst.(W.-Vl.),voor erg, Hetwasongenadig ofonbarmlt
artig t Gr.Wdb.,IV,1491. Ktuyœxs.hevig,duchtig.
koud.
1V.DALE.

G enauw . Zoo gena'
aw weet ik dat

Germ .genan,.

niet.
Gendarm .

Zoo nauw, ook : zoo naztwkeuvig, I
t Di8t.,127.- Moozz.To.,30.

i'
uistofm'eciesweetik tlatniet.
De gewone Znd.schrijfvorm ; het

V.DALS.

1

Gendarmc (uitspr. ziandarlmloj;in j
1 Bossv,Uitspv-,5l.- scaAalaà,51en

wje
z
.ndw
ar
omrdt hier vaak uitgesproken B
lgi
ë
r.
en
.)
entdsa
e8aorf
9.- Kolxsxr.
gee
sd
t
zz,
pzF
e?z
;m'
az
re
c,
hamv
u88.
eeg
(ui
pr
rm
.ma
a-j9
.

bosec/;in Nederl-),rla.;rijkaveld-l
I

wachter, volitiesoldaat.

((W at 'n gendarm !>M .SABBE,FïI., Znd.spreeltt.,voor :groote,forsche
W at 'n dragondev!W at 'n hnzaar!
l5.
vrouw,inz.die ruw in haar mond,bru- of :Jvat 'n driedekker !

taalinhetoptredenis

G endarm erie.

j

V.DALS.

l

.
l
Belgischenaam voor :betkorpsder Gendarmerie (izlBelgië, Fr. enza);!
gendarmen.
mareehan8see(in Nederl.),v.;rijksreldwacltt,militaire politie.

p

Nationalegendarmerie.
Naar Fr.gendarnterie nationale.
Jkï/lwgendarmerie.
Scau.,II,12en 129.
Gene.Isdie beuk zoo hoogalsdeze Het gebruik van gene,aanw.bijv. . Is die beuk zoo hoog als deze eik,j VoRRlwx,1,73 :q In ouderwetsche
eiu, dan is gene populier zeker veel vnw.,wordt nog steeds opgegeven in dan is gindache populier(of die po- '
ttaaltreftm en nog weleens genesan :Ik
hooger.
Znd.spraakkunsten.
pulier,daargt
,
'
x#,
s,)zekerveelhooger. lwoon aan dezen,en hijaan genen kant
Deze boeken,die pennen,gene grif- Aldus bij SrœEcxx, Gronden dez Dezeboeken,diepennen,degrilels j
lvan de rivier.Het komt dus in beteefels.

'f d%edaar verder dïggen..
Nederl.Asprticl)?ecr, 21 ((Deze en &,

1kenis overeen metdie.))
!

wijzen wezens en voorwerpen aan,
welke dichtebijzijn,di6en datwezens
en voorwerpen,welkemeerve- ijderd,

' RIJPMA,94 :(Genekomtuitsluitend
voor a1s schrijftaalwoord; het wordt
gebruikt om door tegenstelling aan te

welkehetmeestverwijderdzijn.)
VxTs,92:(W i1men driedingenaan-

zich opvrijverrenafstandvan densprekerbevindt,b.v.:Wijwovtenaan deze

en gone, geen wezens en voorworpen,

duiden,dat de bepaalde zelfstandigheid
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I

d
I
uiden, welke zich op ongelijke af-!

.
zilde rcp,de eïrïez,opze keszàeaozz x a

dan gebmlike men deze of ditbij den
naam vanhetnaaste,dieofdatbi
jden
naam van het meer verwijderde, en
geneofgeen bijden naam van hetverst

dergelijk gevalgezegd :aan d en anderen kant, cc?z d ien kant. ccp,
gin d sch en kant.
(Verdergebruikt,men gene tegen-

standen van den spreker bevinden,

g e n e. In de spreektaal wordt in een

afgelegen ding.))
Daarentegen zegt het Gr. '
l'P4è.,op
hetw .gene :qin de algem eene spreek-

over d ez e om een vroeger in den zin
voorkomend woord te stellen tegenover
ee5 latergebezigd woord,b.v.:Arendsen

en sehri
jftaal uitsluitend gebruikelijk
in 't.m.en vn,terwijlde oorspronkelijke onz.vorm (mnl.geent,gint,gont,
bijCa'
rsnog gint)alleen nogbekend is
in gewestelijke spraak (qunt)).

enPieterseziin beiden'
veroordeeld,deze
tottwee/cr:Az, gene totachtmaanden
gevangeni8straj.Veel komt gene op
deze wijze niet voor,meestal gebruikt
men def'
:,
rdfe,detweede(#6laat8tej,eer8t-

Zie ook VsRc.,70,en ALL.-AB.,87.

Geneeskruid.

genoemde,laatstgenoemde.))

l
Al
Ilijk
ig.in Z.-N.,dochweiniggebruike-1 Geneeakraclttigeplant.

Geneken. ZJJ
'was genegen te ge-

OPM ER KINGEN

Gr.B'
rt
fè.--Ktilpycss.- v.DALE.

n x .-N.

Alg.in deZnd.volkst.

Zijwasgeneigd tegelooven...

DuFr
uov,67.- Gr.J#Wè.,IV,1514.

looven...Coxsc.

Gevtegen = gunstiggestem dvoor,niet

Hijisgedurig geïtegenom dattedoen.

Hijisgedurig geneigddattedoen.

V.Essy'x, 75.

afkeerig van,b.v.een kektkenmeid,#6n'egen6e'
ràïgàz
/zït
gzttl6rl'ftlverrichten.t.
/ezàeïgd

1k
=ara
ov
ke
tr
eh
rel
len
dijtott
,hgeetvzi
doova
rnaarrdede
he
tz
en
oj
lge
en
,

neering,inzichtofoordeel(Cfr.PI,
vlM,
n.5 .
, Hy
cwomxs.232).

Geneéenen.
Geneéenheid. Menbreektnietin

eens met oude genegeshedc,zaf.

G eneraal.Eenegeneralebiecht.
Degeneraal.

Alg.inZ.-N.
Verkeerd meervoudig gebr.ter be-

Mettzï/lzofhun,oAze,'z)ttegenen.
Men breekt zlln genegenlteid voor

V.DAIS.
D.V.,403.

doeling van slechts één bepaald geval: iemand nietzoo m aar ineens af.

gall.ajjection8.
D . V.,XXV.- Boss.,Uitapr.,52.
In de Znd.volkst.spreektmen dit Generaal(leesgeennraal/,alsbnw .en
w.alg.uitmetg= zj,naarhetFr.
alsznw.).
ScxAnrz,66 en 99.- Kosxlx.

Geneuk.Daarhebtge'tgenenk!

Znd.volkst.,voor :spijtig voorval, Daarhebjehetgegooiind6glczes,of: V.DALE.- STOETT,n.- /514.
plagerij.
hetgedonderdoortf6glazen !
Alg. Ndl. geneuk, in flg. zin = geEn juist 's anderendaags... was
EnJ
'uistdesanderen daagswashet zeur,gezanik.
't begonnen, het droevig geneuk. V.
droevig gebrui(of :demalls boeljbe- Zie ook doorneukten sov/
rys.
Lool,57.

G enevem eer.Bors.117.

gonnen.

Vertaling van Fr.!cc de Genpt
)o of
van D.Genjer,
Sc6meteen samenstel-

M eerl/
lrtGenèlt
e.

ling.

G enever.VESMAND..125;V.Lool, Dezevorm isin Z.-N.nog gewoon ; J6nev6r(leesi= j),?.(alsnaam van DQt.,43.- D.V.,XXV.
69.
men spreekthetw.uitmetg = zj,en den drank).
Jenever isin hetalg.Ndl.alleen m.in
gebruikt hetsteedsin '
t m.;vgl.Fr.
de bet.van jeneverboom.
genièvve,m .

Genevelist.
G eniaal. Een geniale inval.

Znd.volkst.(uitspr.g= zJ
').

Alcoholiet,C
kzlererbkzï/c.
Geniaal(lees geeniejaal/j.

In Z.-N .is de uitspr.alg.g = zJ.
'

Boss.,Uit8pr.,51en 52.- Kosxyux'.
-

G enie.

Hijïseen grootegesïe.

Genie (leeszlonî.
e/).

Hijiseenman '
pczàgenie.

xnen uitzienieofgenie.
Gexïe, o.,mv. genieén,is echter in
'
t Ndl.welgebruikelijk voor:iem.die

'

Sommigen meenen te moeten uit-

spreken geenie',alspreekt m en in den

omgang gewoonlijk uit z?
baïe'.
Dist.,41 :(
.
f'
H etgebruik van hetw.
#enie in 't m.om een persoon aan te

Volgens ScHwsrz,99, is de uitspr.

zjeeniqaalofgeevdeiaal.
Boss., Uz
lfspr., 52. K'
t
ursss.--

'

K oswsw.- volgensSCHARI/ ,99,spreekt

duiden is te beschouwen a1s een gall. I

m et genie begaafd is,b.v.een oorapros-

Het,w.is uitsluitend onz.s

keliik,een ac?teppe?
zt
ï,een kmchfïg.een
gvoot,ct
?Azmiskend genie (cfr.Kt/lplss,
v.Dwyuy
c,KOSNEN,enz.).
Genie,v.= zekerwapen bij een veld-

'

leger.

G eniet. Hij heeft er niet veelge-

Znd.volkst.;verol
zd.in N.-N.

Hijheefternietveelgenotvan.

Gr.'
Fdè.- Kvlrlrts.- V.DALE.

niet van.

Genieten . Hijgeniet'
pcAzzijn volle
pensioen.
In elk gevalhad hij nog van enkele
rustige maanden te genieten.L6nen8le6r,
99.
Dan krijgtdeopgeslotene na eenigen
tijd zijn vrijheid terug,waarvan hijwe1
is waar gewoonlijk niet lang geniet,
doch... Ds Qukxsn, De Openètzrc en
BiizondereWeldadiqheid,80.
Hiigenootzijn overwinning in stilte
maardesteinniger.M.SABBE,Fl.3.
f6p,8Chen,l5.

Onderinvloed van Fr.ioair de ge- Hijgenietzijn vollepensioen.
'
lptznd.,55.- D.B.,2.
bruiken Znd.schrijversniet zelden bij
lets genieten bet. eenvoudig bet
genieten het vz.ran waarllet niet'op In elk gevalzou hijnogenkelemaan- genot,hetbezitervan hebben,erover
zijn plaatsis.
den rustgenieten.
beschil
tken,l
?.w.een voorrecht,denvucht
ean zï/?z arbeid, et
'a goede gt
rzozàt
/F
ze'
?
;
d
Dan kri
jgtdeopgeslotenenaeenigen gen.
ieten.
tijd zi
jn vrijheid terug,die llijwelis- '
Ut
z'
/ i6t8 f
pe/ùïefen duidtmeeraan,dat
waarnietlang geniet,doch...
debedoeldezaak debron'
,deoorzaak is
van de aangename gewaarwording die
men gevoelt,b. '
wijgezàofewtran ovtze
Hierdaarentegen ishetvz.vav,ten Hijgenootin stiltevan zijn overwin- rriiheid = wi
jgenoten aldevoordeelen
onrecbte achterwege gebleven,
ning,maardan ook desteinniger.
die onze vrijheid ons sclaonk; wij genoten z't
z?l d6 heerliike Azlvzï6k, van de
jrissnh,
e avondlucht= de muziek, de
avondlucht deed ons aangenaam aan.
Ook zegt men van iem .genieten = al

hetgenot smaken,dat iemands bi
jzijn
kan schenken,b.v.wiimochten q
vlec/
èf.
v
kortvan elkander genieten.

Jonkheer Daniël geniet immers zijn
volverstandkCoNsc.

G enipt.In'tgenipt.TEIRL.-STIJNS,
I 76;VIRMAND.,116.

Gall.iouird6fovfe.
s868/cc14?l&.

JonkheerDaniëlis immers bij zijn D.V.,64.- V.G.,T,133.- Gr.Wdè.>
volle verstand, of :nog fa fhetpo!le) IV,1547.
bezitptzszijn verstandelijkevermogens.
De gebruoelijke vorm in de Znd. Tn'tgenlep.
STOETT,n.392,
/547.
volkst.

G enitief-Gerbe.

BELGICISMEN

l84

l
!

Tosr-zcswxg

I

Genitief.

-

In Z.-N.isdeuitspr.vaak metg =
zj.
De uitspr.metg = zjisvri
j alg.in

G enius.

ALGEMESXxlosRz-Axoscs

opMERKlxoEx

Gelnitiej(leesg = g).

Kolxsx.

Gevt
il
u (leesgeetnieju8q,mv.genièn.
.

Boss-,Uit8pr.,71.-.ScHz
kxpé,99.

Z.-N .

Vondel behoort tot de groote g6- Verwarring tusschen genie (= bui- vondelbehoorttotdegrootgeniein 1 D.V.,65.
tdw%sen van zljn tijd.
tengewoon begaafd persoon)en genius vanzijn tijd.
'
(= beschermgeest), die beide beant-

woorden aan Fr. génie; daarenboven j
is de meervoudsvorm verkeerd.

Genoeéen.Ik vinderveelgenoe-

;en aan.

Algemeene taalkunde,hoeonmisbaar
ook,genoegtniet.SsBs.,92.

Gall.grendreplai8ir,avoir#'
?:plaisir

Ikvind0/scheperveelgenoegenïw,
.

D.V.,543.-- D.B.,77.

Gall. 8u7r6, of misschien veeleer

Algemeenetaalkunde,hoeonmisbaar

D.B.,39:(Cela pe'
dzf8ufire.Datkan

fiqe.

.

germ .genagen ;ook weleen archaïsme. ook,kan niet volstaan,of :1 niet vol- volstaan ; dat is voldoende, dat is geVolgens het,Gr.JFVè.is hetww.g6- 'doende.
noeg.))
noegenthansnoghierendaaringebruik
V.DAI,S geeft echternog op '(d2e

in gewestelijke spraak,maarin de alg.
taalalleen nog in hoogeren of dichterlijken stijl.

Genoeézaam . Margaretha van

Gall.assez= in vrij groote mate,

Parma was genoegzaam door ieder be- nogal,zeer.
mind.Coxsc.

G enoFel.

Volksnaam (uitspr. g= zj.
), in Z.-

en N.-N .,van een tuinbloem ,diantltua,
Fr. œillet; niet te verwarrqn met de

bloem,diein 'tFr.giroFéeheet.
Verkeerde meervoudsvorm
gall.

G enot.Hetreinst,
eallergenotten.

vlunlttige aanteekeningen genoegen zlf6f,
zijn nietvoldoende ).

MargarethavanParmawasbijieder-

D.V.,65.- V.G.,1,133..
- &.
r.JF#h.,

een zeer gezien,of:wel'd gtogalbemind IV,1558 en 1569.
door iedereen.

An.
jelier,v.

Hsvxxlzs,85.

rsss.- V.DALyu.

Hetreinstegenot,of:dereinstevan

Gr. '
i
#rt
8!
?.- KvI-

Di8t.,35.- Onkr..99.

iouis8ances;genotheeftgeen mv.,tenzij alle genietingen.

m en daarvoor genietingen bezigt.
W anneerzalik hetgenothebben u te
Verkeerd gebr.van genot:gall.avoir
W anneer zal ik het genoegen hebm ogen ontvangenbTAMB.,34.
16plai8ir de...
ben ...?
'
Oppervlakkige personen zullen ook
Gall.avoir du plaisir tiqc.
Oppervlakkige personen zullen ook
x s BruggeofGentweiniggenotvinden.
x aBrugge ofGent weinigltebben,of:
weinig genieten van 66Azbezoek aan Br.
ofG.

G epaard.
G epak.Mijn koler en wat gep k.
Coxsc.
G epensioeneerd.

Ziepaven.
Germ.Gey ck.

W illekeurige woordvorm in de Znd.
schrijft.
G epensionneerd. (Een) gepen- Gebruik van verbogen in pl.v.on-

sionneerde oëcier. Dat is geschreven verbogen vorm en.
door een gew wHonneerden oë cier.

G eperm eteerd.

Verbasterde woordvorm in de Znd.

Bagage,pakkage.(r6ïa)go:d.

D.V.,543..--Zieook genoegen.

MoosTg.,93.- Ndl.ltetgom k= het
pakken ofinpakken (handeling).

Gepen8ionneevd.
(Een)gepensionneerd omcier.

Zie ook algemeen en BIJLAGEN,1,5.

Dat is geschreven door een gepensionneerd omcier.

Gepermitteerd,ofveroorloojd.

volkst.

Geploéenheid.VERMAND.,63.
Geplogenheid wordt bij DE Bo
Geploéendheid. ID., 109. G6- a1sWvl.opgegeven;vgl.D.GepFogenpbgcntf/lyt
f6s.10.,14.

Gewoonte,gebruik.

Hetww.plegeu(= gewoonzijn)heeft
we1eenonv.verl.t.,b.v. zooplacht

keit= wat men pleegt (o/ gewoon is)

ik altijd tedoen,doch geen verl.dlw.;

tedoen.We1heefthet D.,naast pFegen,p/l6gfc,gepFegt,ook p.
qegen,p#og,
gepFogen,doch een verl.dlw.als ge-

in plaats daarvan gebruikt men den
noemvorm, b.v.: ge hebt,veelpl6g6n
te rooken,we bebben veel plegen te

plogen isverouderdin hetNdl.

G epreutel.

Znd.volkst.;in N.-N.weinig meer

lezen m etelkaar.

Gegruttel,gemopper.

Gr.I'Fdè.--V.DAIOE.

in gebr.

Geraadzaam ,éeradié.Ik vind

het geraadzaam te lachen.ToNY,9l.

Deeerste van dezetweevormen is

thans in Z.-N.nog alg.in gebruik ;de

Hiermede had hijhet geraadzaam ge- tweede komt slechts bij uitzoltdering
vonden ...V.Lo7.,DureA'
H ,55.
voor;beidezijn verouderdin N.-N.
Hijachttehetgeradig ...
G eraadsel.
Znd. volkst., waarin men meestal

Raadzaam,ofgeraden,
.

VERc.,150.- Di8t.,143.- D.B.,58.

- ScHR.,T,21.- Gr.1:'t@è.- K turzxs.

- V.DALE.
Raadsel.

Gr.l'
lsdè.- Ktllplas.

Deplantenzijnléchtbenroren.

V.DALE.

hoort :graadael.

G eraakt. Deplanten zijn Tan'd6

vorat geraakt.

G eraaktheid.
G eraden. Geraadeeng.

Znd.volkst.
In Z.-N..naast benlag,het gewone
w.,in N.-N.daarentegen minder gebruikelijk,voor:apoplexie,attaque.
j Znd.volkst., waarin men meestal

Ihoort:graaien.
G eraken. Zoo ver en geroeht h1i Dialectische(W v1.)vormen voorden
nîet.

Hijeniszoovernietgerocltt.
Ikzalwelklaargeraken.

Beroerte.

Gr.1#-d6.,V,1802 :(dooreene beroerte (in Z.-N. eene geraaktheid)getroden :.
'
F#b.- KIJIPERS.- V.DALI.

Raden,
.Raad eens.

Zoo ver(gejvaaktehijniet.

Gr.l
'
Pdd
?.

onv.verl.t.en het verl.dlw.,vroeger

ook in N.-N.gebruikelijk geweest.
Als.Znd.opgegevenbijV.DALS,op

Hijiszoovernietgeraakt.
Ik zalwelgereedkomen.

hetw.geraken.

Xaast gereedkomen Of klaarkomen is
k

G eranium .

echter ook klaarraken alg.Ndl.

Znd.uitspr.alg.zjeeraotnieiom ;dit Geraïdum (lees guraaniejum', de 1: Bt
nss.,Uitsgr.,52.- VolgensScau w.isvooralgebruikelijk alsvolksnaam alsin hun,vlugen rustj.
P*,109,iserin deuitspr.weifelingtusvan een sierplant,behoorende tot het
Schen zr en o in den Lat. uitg. -'tz- :
geslachtpelargonium .
#érctzJTli62'
0m Of#éraalniejum.
G erbe.Een prachti
ge g6rb6van na- Fr.'
t
4wtegerbede#gvrg.
Een prachtigetuilofr'
aikervan natuurlijke bloemen.Leveneleer,247.
tuurlijke bloemen, of een prachtig
bloemstuk.
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Gerechterlgjk-Gers.

sssolczsxsx

i
i

Tosslcu w xo

.
G erechterlij
k. Een gereclderlil.ke l Vaak voorkom ende fout in Z.-N .
verkooping.
contaminatie van gerechteliik (= beIem.gereohterliik vervolgen.
treffende het gereeht) met rechterliik
(= betrelende den rechter).

Gerechtié. Gerechtigin de nala-

tenschap.

Gerechtiéheid. De gereehtig-

heden derpartijen.

G ereed.Zijwaren veehtens gereed.

Een gerech,telil.
ke verkooping.

Gereehfigdindenalatenschap.

Verkeerdwoordgebrllik.

Degereehtigdhedenderparti
jen.

orxxavxoxx

BEruL.,6.

M en zegt daarentegen :

verkoop op rcch/cr?ï/k berel= op lasten
met goedkeuring van een rechter;d6
rechterlijkemacht== de rechters.

Iem.gereehteliik vervolgen.

Verkeerdwoordvebruik,voor recht

hebbende(op iets).

l

Asosuy:y;x xsosssaxoscs

' BELL.,5.

Gerecldig= rechtvaar-

BErIa., 5.

Gereclttiglteid= reeht-

dig,billijk,b.v.ct
r?
zgereqhtigezaak.

vaardïgheid, b.v. iem. ger6c//fïg/
z6ïd
laten '
tt/etfyrtlcwea.

(!

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

W ijstonden '
vertrekkensgereed.

Zij waren gereed om te t'
cchfcn,of

I?
l
Scs#.,86.

stonden op het pvpz handgemeen te
wonlen.

W ij stonden reisvaardig of gereed
om te '
pp?'ftr:lrll6p,.

G ereedschap. Toen de herber- Znd.volkst.(Antw.,O.-en W .-V1.); Toen deherbergieraanaal
tenmaakte Gr.Wdb.- Krqrslts.- V.DALE.gier gereedschap maakte om op te ook in dezebet.bijKIL.;verouderd in om
KRAMSRS.
kramen.DRATJLANS,66.

Gereéeld.Eengeregeldoproer.
Gerf9ook gerreofgerwe.

N .-N .

Gall.'
àwz:rérolteenrègle.
Volksnaam,in Z.-en N.-N.,van een
wilde plant,achilua millejouum ;vgl.

Eenrolslagenoproer.

' J.VERDAM,indenN'
utsalmanakvoor

Duizendblad.

' PAQUE.- HEUXELS.- V.DALE.
Gr.'
t
,
Fdd?.

1885,p.9l.

D .Garbe.

Gericht.Dieweg isvtietgern
'cht.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.en Limb.),

Dieweg isom.

Deze weg isgevichter.
voor recht, zonder om weg ; KIL.
Datis de gericlttnte weg naarhet dorp. (fGhe,reeht,directlu 9.

Deze weg isnader.
Dat is de naasteweg naarhet dorp.

Gerief. lk heb mijn gerie! gevon-

Ik heb mijn gadinggevonden.

den.
Alhetqeriej;

In Z.-N.is dit w.van veelvuldiger

gebruik enineen uitgebreiderbet.dan
in N.-N.

mv.);

naaigeriej,

fnhetalg.Ndl.bet.geriejindeeerste

plaats :voordeel,genot,gemak,b.v.
Alhetgerei,alhetgereedsehap (ver- geriejrcn iet8hebben,degerievenwt
znc:n
zameln.),aldegereednchappen (soortn., 8tad,/6l geriere'
pcn iem.

KeukengeriejwordtbijV.DAIa?,op

naaigercï,ofnuoigerced8chap,

dit w.zelf,a1s Znd.opgeven ;op het

schrijfg6dc/,
schrijf-en teekengeriej,

schrijfgcrcï,ofschrijfger6Hechcp,
schrijf-en teekenèeh
.oejten,

w.gerie!echterzonderditvoorbehoud.
GALLAS : (Keukengqreedschap, -ge-

I'
f
zïycAge'
rïe/:
keukengerïe/,
huisgerïc/.

poetsgerei;
rei.-g:eïq/, o. : Batterie de cuisine
keukenge-ï,ofkeukeng6rcetft
:chcp, (w.metaalt.Vaisselle ('
p.aardewerkbv.t
huisgegeï,of :huishoudelijke artike- en H'
tdsgerel
', .geriej o. Ustensiles
len.

Degriffeliseen echoolgcrïe/.
Geriefhout.

Verkeerd gebr.a1ssoortnaam.
Znd.volkst. (Bra,
b.,Antw.),voor :

de ménage m .m v.')

Degriffeliseen8cltoolroorwerp.
Werkhol
xt.

Daartegenoverb.v.brandhout.

Zou men niet zeggen dat hij het.

V.DALE.- Zieook rieken.

hout,dienstig om verwerkt te worden.

G erieken. Zoumennietzeggendat

Znd.volkst.(O.-V1.),voov:den reuk

IAJJ'hetgeriekt?TEIRL.-STIJNS,1,45.
van ietsgewaarworden.
De onderpastoor mochtlontgedek6n.
TSIRIZ.-STTJNS,II, 169.

rgdkt?
Dekapelaan mochtlontz'tfïkczz.

G erieven.Deklanten gerieven.

De gewone uitdr.in Z.-N.;minder Deklanten bedienen.
gebrllikelijk in N.-N.
De waardinne,die voor vier centen DsRscra,92:alamaitressedulieu... Dewinkelierster,dievoorviercentts)
kaas in een grauw papiertje geriejde. servantdansunpapiergrigpl
m rquaty'
e kaasin een grauw papiertjegaj.
ToxY,92.

Gr.lFdè.- Kt7II>ERS.- V.DALE,

cents de from age )).

Geri@#i
tweemoed zag hij'tgerii In Z.-y.meergebruikelijk dan in N.- Met spijt zag hij het,riltgdg weer V.DALE :ûGev%
'
l'
,o.l.hettelkensof
'.Me
weeringangscbieten.VZRMANO.,31. N.;zelfsgoeftKvypEltshetw.a1sge- heenrijden.
aanhoudend rijden : gerij 6p, geroe;
westelijk op.
Zij.
(nl.de voornaamstepersonagesin Foutieve spelling voor tklein gcrct
',
een poppenspel) touterden eens zoo in de Znd.volkst. (Antw.h beteekestatiga1s'tklein gerii.VsRMAxo.,34. nende allerlei waardelooze dingen ;
tflg..
)het ltleine goedje.kleine kinde-

...l
tetk?6ï?
z6grut.

2.rijtuig:ziiAcèhce:eigen yerï/.)
ScHR., II, l04 : Instee van gerei
Schrijft men ook,ten onrechte gerii,
g6r6ed.)

ren ;'hier :de personages van m inder
belang.

Gerijm d.Geviimde heiligenlevens,

gerijmde psalmen.

G erm anism e.

Gall.rimé,verl.dlw.van hetww. Beriimde heiligenlevenF, beriimde

rimev.datin '
tNdl.beantwoordtaan : psalmen.
lo rijmen = een rijm vormen, b-v.
Bilderdiikrijmtzisc?'opapffe,riimen ïa
geendïcAfex,en flg.'friimtnietmetmijn
zedea ;doch ook aan 20 berijmen =
(iets)inofoprijm brengen,zetten,(een
stof)in versmaatbehandelen.
DeZnd.uitspr.metievanuitgangen
Germanisme(leesgermani8lmo,de i

D.V.,66.- D.B.,26.- V.G.,1,133.

D. i. in tegenstelling met heiligenlerelts,Ncl-e/zin N ozc.Evenzoo zegt
men e6n,beriimde biibelof riimbijbel,
in tegenst.met een gewonen èïjèc! in
pvoza; ook spreekt,men van beriimd
Fmozc,t'
egenovergewoon prozc.
D.V.,XXIV.- Zie ook galliel
sme.

als -isme en -%'8t, germaniezm, germa- zooals in ïe of ik,en ook de a van -mo

duidelijk laten hooren).
Germani8t(leesgermanintl).
Znd.volkst.(Brab.
,Antw.);het w. Gavnaal,v.
isbi
jonsm.
G erondist.
Zierondlsten,
.
Gerots. Het gerij en gevots met Alg.inZ.-N.;<ca4.,67:(Men zegt Hetgerijen geros ...
karrenenwagens.Ons.Vaderland,13-10- voseen en nietrotsen;nietgerots,maar
1919.
gerosn van roa, een paard ); KlL.
G erm anist.
G ernaat.

n,
'
?
,
'
6#f,staatonderFr.invloed.

((rotson,rOSSPn,eqUitlWe)).

Gerre. Dedeurostaatmete6n,gerre
open,ofop eezzgerre.

Gers.Pallieterleizich op den but
'
k

in ytgers.Pall.,138.

Znd. volkst.(0.- en W .-Vl.); vgl.
Nnd.dial.de deurefcclop een gavre.

Znd.volkst.(prov.Antw.,omstr.v.

Dedeurstaatop een Ner,op 8eo reet

In N.-N. zegt men tgw. rijden ea
roasen,
. vroeger ook riiden evz roteen.
STCGT'
I'
,n.1071/1656.- Zieook rotnen.
V.DALE.

ofspleet.

Pallieterging op zijn buik in 'tgr-

Brussel,O.-en W .-Vl.);o
*ok we1een liggen.
Nnd.prov.

In de Nnd.volkst.ook garnaat,gernaaten gavneel.

V.DALE.- Gr.Wdh.

G ersten-Gestaan.
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G ersten. Toen hetvaatje gevnten

Znd.volkst.;hetw.ishiervaakm.

Ger8tebier.

KmpEssgeeft'gereten,o.,a1sZnd.op,

afwas.CLAzs,Sich.Not.,8.

V.DAI.Z echterreeds als alg.Ndl.

VadervanGenechten ging een glaasje

...een glaasje zwaar gt
> /es1r.

dubbelger8ten drinken.Ssosss,307.
Pallieter bestelde twee pinten dobbelegeraten.Pall.,l7.
En de kraan werd in een volle ton
dnbbelen geraten geslagen. Dszvu xs,
200.

Gerstennat.AvcTol,33.

Afwijkende scbrijfwijze met verbindings-s, hetzijnaarD.Gevntensap,
hetzij naar verkeerde analogie van

Geratenat.

druivennat, ofwel doordat sehr. het

eerste lid dersamenstelling a1seen

'
j

stolelijk bnw.heeftgevoeld.
G erucht. In voll6f
/erz
yc/èfkan men Wè1zegtmenin rollet,
lcpzstaan,'
t
zïf
geen bespreking volgen.

G erust. Do kex'
m is is voorbij,bet
dorp is weer gerlut.

Biiccshovdeld getacltt

Wand.,18.

voll6 borst zingevt, ïs rollen ersdf, m6t
volle pzuzïek,enz.,doch in het gegeven
geval is het gebruik van vol m inder
goed gepast.
'

Een dergelijk gebruik,met betrek-

...hetdorp isweerruntigof8til.

king toteen plaats,is verouderd.

Gr.J#-#!).- V.DALS.- Gerl
utwordt
in hetNdl.gezegd van personen en bet.:

rustig,in een kalme stemming,b.v.bdi
f,
9gevunten fetl
zezf6s,zijakcyfgewat,:ep
Iem .geru8tlaten.

Znd.volgens ilet Gr.I'P#è.en KgI-

Iem .metz'
tzt
:fofmet'pre#6 laten.

msss;geweqt.enZnd.volgensV.DM,
z;

gemœt 61 onbezwaard gettlefes.
Ook in deNnd.volkst..b.v.teDordt;

lalatjvcgemut.

vgl.Fr.lais86rqn.tranquille.

Houd u
' gerut.TAMB.,l4.

NaarFr.tenez-voustran,
quille.

10 Bliij 8tilzitten ; 20 wees ger?
xdf,
maak /&maarvzïefbezorgd.
G eschied.Op goed ge-schïcd.
Znd.prov.
Op goM gelnk.
G eschiedenis.Hetzi?
'n altijd de- Verkeerd meervoudig gebr.:gall.cg Het18altijd dezelfdegkeldedenis.
zelfde gesf
thiedenissen.Cowsc.
aontfovjour'
gle8'
mépze.
vhiatoires.
S6ï!ïg6 gesehiedenis. TAUB., 38; Gall.hi8toir6nainte.
Go'
tp#W:ofbiibel8ehegeschiedonis.

Gr.I'
Pdè.
VlTs,374.
D.V.,404.- Gr.IFf
/è.,IV,1725.

V.Lov.,Duve Eed.160.

Geschiedkundié. Genehiedkun-

digedwalipgen.

G eschikt.De gescldkate personen.

Verkeerdgebr..vermitsditbnw.bet.:

in overeenstemm ing met de geschied.
kunde.
1

Fout tegen de spelling, al vervalt
detin deuitspr.

G eschiktheid. De verdeelingder
stielen volgensde geneltiktheden.

verkeerd meervoudig gebr. : gall.
dinponitions.

Dwalingentegen46geacb,
iedeno.
De g6scl
dkt8t6ofm668tghvcà,
v
i/
cleper-

Bonen.

Verdeelingvandenarbeidvolgensde

D.V.,404.

g-chïkfheïd.

Bijzondere genaiktneden bijkinderen.
G eschil.Een gesehilregelen.

Gall.réglern,
n dî//érelzd.

Gesehillen van bevoegdheid tusschen

slechten,verefjenen.
Verkeerde vertal. van Fr. nonFits Geschillen vanbevoegdheidtusschen

den hl4rgczlï?'l:eAz en den ctfzzèïlzïdfzcfïewes d'attribution8.
veehter.Belg.Grondw.,art.109.

Colœé,169.- LoMB.,25/40.

Bijzondere aanleg bijkinderen.
Een geschil biileggen, l?ed/cc/lfcl,

SEBR.,71.- ScHR.,IT,378.
FCHR.,X@nf.,p.15.

ctfmïzàït
e tzfï6en C'zzt:fïfï6.

Geschrift. Hij heeft een schoon Alg.indeZnd.volkst.,inN.-N.allèen Hijheeft een mooiltand8chrijt,een Gr.Wdb.- Bijbeltaal:hetgentlt
qp
geschrijt.
gevrestelijk,voor iemandswijze van goede h'
and t'
pf
zn nnltrijvent
., of : hij wasook Godsgeschréftzelf,in detafelen
Het,ge8chrijt was te krona.Coxsc., schmjven.
schrijfteen moole,een goedehand.
gegraveerd.Eœod.,32,l6.
Loteling.

Ik ken zijn gemcltvijt.

Ik ken zijn schrijt, Fltv,
d.
vcAri/f, of

hand.

Kom,Ursula,zeg uwe1esop en toon
In Z.-N.somsvoorkomende in deze
uw geschrijt.Coxsc.
bet.:onbedruktboek,bestemd om er
inteschrijven.

...toon uw achrï/f,ofschriijboek.

Gr.'
Fdb.- Kvlpy
cns.--V.DAI,S.
Aig.Ndl.geschrijt= lo een geschreven stuk,b.v.hijreiktehetg6acAd/jovev;
2ç'een gesehreven werk. al of niet ge-

drukt,b.v.dzg4acArï/fdx ran cçcer
G eschut. Den heelen dag hoorden Znd.volkst.(Brab.),voor :het tel- Den heelen dag hoordenwijgeaqhiet, Alg. Ndl. geschut= schiettuig; 6e>
wij geachm .
kensofaanhoudenclschieten.
of:hoorden wijanldeten.
ef'
l
:k genclt
ut= een vuurmond ofkanon.

Geslaéen.Hijwasalaf
?tzpdeAczzt
f

Gods geelagen.

Dezeuitdr.,beteekenende:ontsteld,

Dekoeweeat 200kilo geglagen p!:6.
:c#.

gen.
Alg.in Z.-N.voor geslacht en van
het vuilontdaan.

G esloten.Een genlotengezelschap.

Gall.eocïéflv iréesy/cncedecz/f6.

Een ge8loten vergadering.

Een gealoten ret
feAzeerïsg.

Gespraakzaam .

Hijwasal,
%rczù(ofdoot)den donder

geheelverbijsterd,wordtals Znd.op- getrojlen.
gegeven bijV.DALS,op hetw. ge8l
a-

De koe weegt 200 kilo haakeoltoon.,
ofncltoon aan dcn hnak.

Een besloten gezelsehap.

schrik,verbazFng enz.))
V.DALI.

Men zegtevenwel:een gealoten ofbe-

Een be8loten vergadert
,ng,of:verg. nloten xat,
ï,s, of ook een toehuia. voor :
m et gcelotes denren.
een particuliere woning, geen winkel;

Zieredeneering.

Bijna alg.in Z.-N.;thansnagenoeg

Sgraakmnm.

verouderd ir,N.-N .

verder :biibploten iacht,ofin gedTof:l
iachttçld.
D18t., 143. - LoMB., 25/40.- Gr.
W db.

Gespraakzam ié.Zewarenbeiden

Znd.volkst.

Prantzuehtig.

G esprek. Zi
j naaidenavstig,het-

Verkeerdeuitdr.,bijeenZnd.auteur

...e6ng>prekmetden onderwijzerte

weinig gespraakzamég van aard.V.Bcoosxxxvv,116.

V.DALE,ophetw.hand,geef:even-

wela1salg.Ndl.op :(
falawcx Goda?.u
g8e!cg6Az zitten. verlamd, roerloos van

D.V.,124.- D.B.,27en 39,- V.G.j

geen haar niet belette 6en gex:prek m et ontstaan door contaminatie van twee voeren,of :zoh met den onderw.te 1,135.

denonde- ijzerteonderltouden.V.Lov., synonieme zegswijzen,ofweldoor bij- onderhouden.
F!.G6w.,3.

Gestaan. Zil
'ge8tond het zich zelVen.

gedachte aan Fr.nontenir la eonrcre:ltion = hetgesprek gaandehouden.

Germ.gentehen.

Zijb.
tk6nd6hetzich zelve.

Di8t.,128.- Moonvg.,3l.

ïlesteld-tletrou&v.

187
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verkeerd gebr. van het verl. dlw. Een huis,staandeen ggleges ...
;#Ws#.,35.- D .B.,58.
'
voor het tgw.dlw .van kqtaan in deze
Een stuk land,gelegen te E.
H etgeen staat, is 8taand6; wat l3'
.gt.
uitdr., alg.in Z.-N.: gall.s'
ie eteïflé,
isgelegen.
une phcfyozèaiae etsï/vlc...;DE Rynvrz, Hoe staat laet m et die zaak,hoe is
77 :u,z morcean de terre .
W,s et dïfkzé tj het er mee gelegen of gesteld?
Evem bodegem .

G esteld.Hii'
58lt
aelijk gesteld.

A1s Znd.vermeld bijV.DALE;het Het@.
9erg methem ge8teld ;hijï.
,
serg Ktupsus,op hetw.gyteld :(in (degebr.van gesteld zï/
'
?zin de bedoelde toegetakeld ;Hizietezonooglijk vï/. zen ofdien)toestand voorkomende :zi)
'
bet.,met een pers.(of een zaak)a1s
is zeerf
?edchrïàl6n ligtmetzwave hnojdonderw.,isechteralsalg.Ndl.opgegePiin,t65et
/,giik'
unfd'
u8denken hoezeven in het Gv. 1#-:5.

Gesterd. De lucht is schoon ge-

1à ;A6fiedlechfmetAtlpz- )).

Znd.volkst.(in Dieste.o.:helge-

nterd,of:'
tishelgesterd.

De hemel sbaat '
volnterren, is met

staard),doch in N.-N.verouderd;vgl. eterren bezaaid,of:'tisl1e1gesternd.
Fr.v,n,cielgfoll
é.

G esticht. Een gesticbt '
van,oude j
l Gall.'
un honpice(f6vieitlat,
'
l8.

menschen.

1
,

Gr.Wdb.- Kvllasss.- Ge.
stevnden

gedfcrozt
fkomen in deze bet.gewoonlijk
alleen voorin dichterlijke taal.

Een gesticht fook : godshuis) noor

ALL.-AB.,67.- Vgl.D.V.,501.

oudemensehen,of:eenoude-mannen-

huis,een oude-vrouwenhuis.
Hetgesticht der oude mx schen.
gall.l'hoapice4ea ',ieillarda.
1 H et,gesticht voor oude m elzschen.
Julie was op het punt hare studiën
Hier is spraak van een conservatoaan deze inrichtl,ng.
voor zang en piano aan dit genticltt te rium = een hoogere muziekschool.Het

eindigen.ssgsas.205.

Ge8tichten '
pc?zmiddelbaay'onderwijs.

ALru.-AB., 67.
K .os Bavyxs, in De Fereesïgïsg,
Mrt. 1892, p. 67 : (( leeylfchfos heeft

gebr.van hetw.qentieh,
tom een sehool
aanteduidenisalg.indeznd.schrijft.,

steeds de beteelkenis van liejdadige ïzIstell
ingen ).- Vgl.Gr.W'db.sop betw.

als vertaling van Fr.aabli8tement,of-

ge8tieht.

s
choonhetinonzevolkst.indezerui-'/
mere bet.niet voorkom t.

in een gedscAf;verder nog :gesticlttvoor

Menzegtb.v.aldus:deàf'
,
A/f
z8zesziin

D.V.,501-502,beschouwdehetgebr. Inrinhtingen '
?J'
n tgfroor middelbaar oogll
.
'
idere, bliwlenge8ticht, krankzinytivan het vz.van in dezeuitdr.als een onderwijs.
gengesticl
tt,verbeterittgsgentich'
t.
gall.:niet dit gebr.,doeh eer dat van
ge8tichten voor invichtingen,iseen gall.,

Zoo ook is een gesticktroor oproeding
iof een opl:oedingngesticht een gesticht

établissementn t8'
6xgeïgràcvz
csf moyen
(in België).

waarin kinderen (i
nz. verwaarloosde
en misdadige) opgevoed worden : de
Kruinbergo descapzvan een rïjk,
qopt.
o6ding8ge8tichtbiiDcetichem.

G estoord.Het ventje is ge8toord.

znd.volkst.;in N.-N.verouderd.

Het ventje is '
vev8t?f
nr4, vortoornd,

Gr.G:è.- V.DALS.

vergramd.

G estuikt. Een geetuikt ventje.

znd.volkst.

Een ineengedrongevtventje.

znd.volkst.,naarFr.guêtre.

&
9lo5kxe.

Getofgit(uitspr.gét),m.en o.,is

RoodAehtig8lib.

V.Lool,18.
Een kleine gestuikte kerel.Dn.xvIzaws;
23.

G et.Daarkonden ze...metgetten en
sehoenen uit,languit op hetbed liggen.
Dz
u cluAxs,79.
Get,ofgit.

Getachtlk ofgitaelttig water, ook : een znd.prov.(Brab.,Antw.)voor :,
g8fwater, gC- ater,
slib, roodachtig gekleurd door ijzer- ' Rodolmigwater.

V.DALI.- V.G.,II, 264,a1sgebruikelijkindeNdl.jagerstaal:(Jeffere:
beenbekleeding door dejagers gebruikt
(fra.g'
uareaj.,
KUIPERS geeft hiervoor a1s gewestelijk op :voodolm,v.- Rodolmig komt
voorbijV.DAI,
s a1salg.Ndl.

oxyde en voorkom ende in water van
veenachtige gronden.

Getal. In grooten gdalle. Corpk,

Vaak voorkomende foutieve datief-

166.
vorm in deze staande uitdm kkingen.
Ten getalle van ...Colœk,l67;GvxzBtmo,in Fî.d.d.e.h.,II,310.
Van dit,getalwas Casim ir.
Gall.decenom bre,

l

vele onderwijzers (ca ik bczzvroeger
van Aer getal geweestt gebruiken bet-

ared.
?znombre.

zelfde leesboek,

1% #rf/t
?fe?lgetale,tgw.
vaalteenvoudig:

Di8t.,30.- Onkr.,85.

in.groot#'ftz?ofaantal.
Ten getalertm,
Onder dit getalwas C.,ook :fof dit

Di8t.,ll2.--D .V.,570.- D .B.,70,

getalbehoordeC.,of:C.waserook bil'
. 85en 94.
Vele onderwijzers,waaronder vroegerookik,of:en ookikdeedAyfvroeger,
gebruiken ...

wijhaddenslavenendienaarsin getal.

Gall.ennombre.

oeKamerisnietmeeringetal.

Gall.lachambveA/'/
?
.
slpïu8ennolnbre. DeledenderKamerzijnnietmeerl D.V.,67.- V.G.,1,133.

cowsc.

Wijhadden slaven en bedienden in

D.V,,66.- V.G.,T,133.--Gr.+4:.

grooten getale,in grootaantal,in groote IV,1832.

l
s
t1
oeen
veel
h,
e
id,biidew/66f,of:vele,tal'
t,
cxl
be
d.
.

in voldoend aantalaanwezig om een be-

wlsvx,459:(Besclal
ualàlag,in vol-

aluu te nemen, of h,et çvor't:pz is niet doend aantal,om een wettig besluit te
*'
meeraanwez%g.
nem en.))

G etater.

Znd.volkst.

Gebabbel,ge8nap.

Gr.l'
Pds.- V.DALE.

G etem peest.

Znd. volkst.,voor vreeselijk ru-

Getier,geraa8.

V.DALE.

moer(van menschen).
Getrek.Zekeren dag ...kwam een IndeZnd.,volkst.wordtditw.over Op zekeren dagkwam een armoedig
armoedig getrek ons stadje binnenge- '
talg.gebrlliktvogr,ietsdateronbe- ger%'
,
.
(ofveb'
ikelonsstadje binnengesukstrompeld.VERMANO.,27.
holpen, beiachelijk, vreemd uitziet, keld.
hier voor karretje met een mager

Gr.'
RS#b.- KUIPIRS.- V.DALS.

paard bespannen.

t W el,wat botte getrekken dat wi
j Geringschattende benaming voor
toch zijn!:Coxsc.,Schilder,43.
personen.
Getrokken. Zijn gezicht is ge- Znd.volkst.: in N.-N.verouderd ;

W el,wat,zijn w1jtoclzdommeschepZijn gezicht.is (rermoeid 6n,
,rerma.

Gr.llr
#b.- KUIPERS.- V.DALE.

trokkevt.
vgl.Fr.avoi'rlekJ,
/',etzg:tivé,?:.
straitsf?'
,rJa. gerd,ofrerschraqld.
H et getrokken gelaat des edelmans.
Sscsus,341.

Getrouw .Een getrouwehond.

Degewonewoordvorm in Z.-N.,ook
in de volkst.

Datbeeld,dievergelijking isgetrouw.

Getvouw, in het dagelijksch leven

Gr.W#è.- V.DALE.

m eestal trouw.

Gall.cetteimage,cettecomparaieon elf Dat beeld,die vergelijking is juïdf, D.V.,67.- D.B.,55.
sdèle :hetgebr.van Ndl.getronw met of:datiseen gefrou'
?
zlbeeld,e6n /WaI6 Daarentegen zegtmen wèl:datbeeld
betrekking tot zaken is zeer beperkt, vergeliikzng.
isbiizondergefrt'
ev?,isnietzeerg8frouw.
nietzooruim alsdat van Fr.ndèle.
Verder nog :een getrouw (= betrouw-

Getuik-Gevaar.
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l
aar)relaasvanhetgebeurde;eeng6!b
trouwe vertaling = die het oorspron-

kelijkenauwkeurigweergeeft.

Getuié.Hetgetuigvaneen paard,

Alg.in Z.-N.;verollderd in N.-N.;

paardsgetuig.
KIL.:qGhe-tuygh,inntrumenta )).
H et getuig van een timmerman.tim m erm ansgefuïg.

Getuiée.Iem.voorgetuigenemen:
Ik neem God voor getuige.

Hef,tuigvan een paard,ptzc/
rf
î6lnl-

Gr.1V#è.--V.DALE.

tuig.
H et gereedschap van een timm erm an.
timm erm ansgyretd,sc/ttzp, of timm ergerei.

Verkeerdgebr.v/hvz.roor.D.V.,621: Iem.totgetuigenemen:

((M en zegtin h'
et Fr.pvendre qn.tjté-

PRICK,Fr.,Ophetw.témoin:(p'
rcMre

Tk neem God totgetuige.

qn. ti ,iem .t'ot getuige nem en )),en

moin,en ook in een anderebet.,prendreqn.pourfé-oin ;aan beid.
euitdruk-

(
fie110'
t
z.
:grend.
?pour- 8,ik neem u alg
getuigen (voorduel));o!)hetw.getuige:

kingen beantwoordt,in het Ndl. het

((tot - nemen, prendre à tém oin ; ik

ééne iem. tot getuige zàtl
zzà6s

neem '
d
ztot- ?z,je vousprendspourté-

D .B.,87.- ALru.-AB.,68.

moins ; God dq tot - roepen, attester
Dieu )).

Degettzigen ten laste en de getuigen Somsvoorkomendein Znd.kranten De getuigen ten lastt
, (o/ ter be- PRTCK,Fr.,op hetw.témoivt:(- tï
t6n onlaste.
tervertalingvanFr.témoina#décltarge. zwaring)en degetuigen terontla8ting. charge,getuig
e ten laste;-- 4 décltarge.
*
getuige ter ontlasting )).

l Llgssx,50 ,
(degetuigevöör,/&fémoin d,ch,
arge de getlpige tegen, le Mluoil't4 décharge ?).
TER HAAR, Getîaturaliseerde '
Prccm delinqen,p.10.
3 :((Charge,getuige '
à,- ,
bezwarendegetuige));p.l06 :((Décharge,

(getuige2
1--)getuige,dieterontlaqting
of in 't voordeelvan den beschuldigde
spreelkt )).

Getuiéen. Die schilderijen getui-

Gall.ee8tableaux cffct
sfcrtfl'
existence

gen hetbestaan eenerkunst,dievooruit f
/'v'
?
zavt...,volgensD.V.,67.
za1komen.

Die scllilderijen veveren h6f bewti8,

Eehter inhet,Gr.JITr
/?..1V,1865-66

dater een kunst bestaat die zich za1 toplletw.qetuigeîk),alstllansalleen nog
doen gelden.
in dichterlijkel)sti
jl:(Zijn bleekekleur
en vochtige oogen Getuigden nog de

diepesmart)(V.LsxxEe),enz.

Getuiéenis.Volgensd6getuigenis

van Guicciardini.

InDi8t-,41,werdhierbijaangemerkt:

((N'oorheen was het reeds '
or.en onz.
Het is thans in de beschaafde taalzoo
goed als uitsluitend onz. ))-- Zie ook
D.B.,52,en AruI,.-As.,136.

VolgenshetgetuigenisvanG.

j Gr. lVdè., op het w. getuigeni8 :
t(voorheen,en ook thans nog,zoowel
vr. als onz.,doch llet onz. geslacbt is
tbans meer in gebruik )).
DEN HERTOG,AT.T.,II,l56 :((Getué-

genis (vr.)is een werkingsnaam en getuigenz
'
n (onz.)hetresultaat,van hetgetuigen.,

Getuiéscnrlftvanherkomst.

In I'
IJtzAzd.,42,werd dit afgek-eurd

voor : bewkis van herkomst ofoorsprong,wat niet altijd geschreven is,

Bewijnvanherkomst.

en nog m inder geschreven behoeft te

luIJsEN,p. 80,geeft eellter op ((het

zijn ).

certiâcaatvan oorsprong (een door den

fabrikantopgem aakt.en doorden btzrge-

Getw aalven. W ij sliepen reeds

Alg.in Z.-N.

W ijsliepenreedsmettwaalven.

Getwee,éetween,:etweeën.

Getweemoesteigenlijkzijngetweeén:

Docus.willen wezetegengaan met

getwaalven.SlMoxs, 26.

Docus,willen we ze tegen gaan,met in onzedialecten hoortmen ditonder- onstweeén,of:metonsbeiden?
onsg6tw6e...?)CLAls,Binh.Nov.,90. scheidmeestalniet,omdathetw.vaak
zereden ltunagetwee.sxuoNs,32.
,

wordt uitgesproken getwieë (evenals

t'
udeévoortweet.waarbijde uitgangs-a
isafgesleten.

G etw intiken. Met hun getwin-

Geuf, éeuve.

Zereden metA'ux tweeën.

Methuntmintigen.

tigen.Pall.,87.

Znd.volksnaam (vr.)vaneenvischje,

AldusbijPxlcx,Fr.,op dewoorden

eertifeatez1bewihg,tegenoverFr.eertéFcatd'orlgïlze.

Grondel,m.,gorie,v.

meester zijner stad onderteekend stuk,
waaruitblijkt,wââr de goederen gefabriceerd zijn),lecertiflcatt
y'
orïgï,
n:).
j Gr.H'dè.- Kull>Ess.--V.DALE.
' Zie ook gedvieén.

DEN HERTOG,c
'
V.1,.,TT.l85:(lnZ.-

N. zijn vormen a1s getweeén, get
8rï6/p,
e.d.f
.= meton8,1f,A'
tf?ztweeën,enz.)
nogin gebruik.))

KOENEN geeftreedsalsalg.Ndl.op :
getweeén metz'n tweeën,en daarbij

een citaatuitSCUAEPMAN (W ijzi
jn

getweeën, slechts ! Daar is een derde,
God !))

BREHM en Hvlzlxcu,HetLeren tfer

gobioFuviatilis.
G eur.In een kwaden (o/ slechten) Nogalg.in Z.-N.,doch verouderd in

Dieren,111,265.
In een slechten (o/kwaden)reuk. sn STOETT,n.l069/1650.

Ineen geurvan heiligheid staan.

In (een)veukvan heiligheidstaan.

geur,in geen goeden genv staan.
H et geld heeftgeenen geur.

N .-N.Tegenwoordig wordt geur,even- geen goeden reuk staan.

a1shetww.geuren en hetbnw.genrig,

in het alg.N dl. sehier uitsluitend gebruikt voor iets dat een aangenam en
reuk heeft.Vgl.Fr.n'ltre pc:6n bonne

Hetgeld heeftgeen reuk.

odeur,'
?
zs:odeurdeycïnfolé,l'
argen,
tn'
a

IV,1873-1875.

(lr.1P#è.,

Evenwel vonden wij nog geur en

geuren waar geen spraak of niet,alleen
spraak is van een aangenamen reuk :
l'lAssycl-sAcH, T, 81 : (( De ge'
ur van

deze slt
lotisllinderlijk ).

pas d'odeur, dit laatste naar het Lat.

Haagselte f'oyf,12-8-1922,p.1250,in

citaatsos olet= (geld)stinktniet.

een art.over De Geuren derBloemen :
((W e beginnen m et alle geuren te verdeelen in twee categorieën :lekkere en
niet-leltkere de laatste noemen we
stank.))

J.v.Alwuslx,Toekzik nogjosg wk.

48-49 :((D e teerbakken,die,als ze open

kwamen,z66 krachtig geurden.)

Geutijzer.

Vaakvoorkomendeterm inZ.-N.

Gevaar.Zich in gevaar8tellen.

Gall.a6mettre6n danger,cp péril.

Gietijzer,ofgegoten ijzer.

ScHR.,II,143.

z'
Jch in gevaar brengen.of begeven, D.B.,ll3.-- Volgens het * .J#dè..
zich aan (een)gevaarblootstellen,zich TV,1888,voorheen ook welzïch in gein gevaren storten.

raar zetten, en zich ï?è gevaar 8tell6n,
thans verouderd.

Geval-Gevanézettlné.
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Gevaar loopen, oorspronkelijk een Gevaar loopen te verdrinken,pt'n te V.DALE,op het w.g6,p> r :((hil'liep
geraar wtz?z te regdrïzùkes )).
gall., conmir (!e)risque tvoRmxx,II, of om te verdrinken,enz.
pcl)hun roeke- PRICK,Fg.,op het w.riequer ftge(Zij)loopen gevaar van hunne roeke- 102),heeftin onzetaalburgerrecht.ver- Zij loopen gevaar ('
Gevaarloopen taofv
'an te(?)

ken,enz.:

loosheid met de dood te bekoopen.BoLs, kregen.
loosheid mef den dood te bekoopen.
109.
Van deze uitdr.zegt het Gr. I#W h.,
IV,1886 :((Voorheen we!absoluutgebezigd,thans alleen m et eene bepaling,

vaar loopen te vallen )).
Pazcx,Eng.,op het w. gevaar : geraar loopen om ...

KtulaERs,ophetw.geraar:((hiiloopt

uitgedruktineeneonbep.wijsmet'
pcs
ofeen bijzin metdat,in den zin van :

gevaar llan 'verdrinken of dat Aï?' w6rdrinkt)).

Contaminatievan den ouderen vorm

teverspillen,K xsprycluaov:r)).
D1'st.,30.-- HA>!s.
EIzBAcH,1,l03:t(In

de kans loopen van dat ongeluk dat
door de bepaling wordt te kennen gegeven.))
Op gevaar af te vallen, of van te
Opgevaarafteofnante(?)vallen,enz. Ook in dit geval vraagt men zich
GSLDERSN.op hetw.Gejahr (op
gevaar af slles te verliezen )),en op het#
som s af,of l'an al dan niet overbodig vallen,enz.
w.gevaav:((op gevaar afvan tevallen )).
is;vgl.Fr.au rï.:gve detomber.
V.M ALSSEN,op het w.geraar :f(op
gevaarafte laatt6komen )). KvllœRs,

op het'w.gel
nar:(
top gevaarafzijn ti
jd
G eval.In allevtgeral.Ssgsns,123.

In all6,elk ofteder geval.

in allen gevalle m et den hedendaagschen in alle geval.

all
en geralle (= in ieder geval) staat
naast :in alle gevallen ));1, l78 In
allen gevalle, naast den aecusatief
m eerv. in alle gerallen, die eehter een

andere beteekenisheeft.Vgl.:Hiiheeft
in c,
/log
zgeralle,en h,
il
'heejtin allege'vallen,betaald.))

Datismiin geval..

Gall.c'
6dfmon can,ofwelgerm.das
mein Fall.

Datishetgevalmetmiisof:ik ben,

verkeer in dat geval.

D.B.,65. G.
r.lfW:,1V,1897.

V.DALS,op hetw.geral:t(ïz?,uw j'ezpc,!
zou ik hetnooittfoeo.,a1sik in uwe plaats
W aS )).

Het gevalvan Mijnheer Van Bottel.

Toxv,70.

Gall.œ8 zaak,rechtszaak,volgens
De zaak van den heer Van Bottel, Echtertroffen wijaan in deHaagsche
D. V., 68 le ctz,g de JlbAàs
vïc'dzr Fc?z of:dezccà-van Bottel.
Po8t,llMrt.1922,p.365,indebijdrage

De Doodatvaj (Fco
z onzen Juridhchen
M edewerker),waar toch ook spraak is
van een rechtszaak W ijherinneren

Bottel(Ds REVL,69).

G evallen. 't Genielsomsdatzein

Znd.volkst.;in N .-N.verouderd of
Hetrielsomsvoor,datzein dorpjes
verkeerdedorpjespandden,waarzeleeg althans nog weinig gebruikelil'k ;vglo, aanlandden waar alles tegensloeg en
moesten draaien (xî.het orgelin een in llettweedegeval,D.gejallen = be- waar ze voor weinig of geen publiek
danstent).V.Looz,70.
m oesten draaien.
vallen,welgevallig zijn.

Moor, wien die heimelijke doening

niet gevçel.V.BvgoyiNl.
IAvT,93.

Gevané.In,'tGevang,doorNooao.

Moor,wien die heimelijke streken

niet bevielen,,of :niet aanstonden.
Ge'
oanqenl..
g# v.
Znd.volkst., nl.in W .-Vl.,O,-V1.

LINO.

en Antw.(in Brab.hoortmen daarenTwee vrienden verbleven in het g6- tegen hetrïdoAtl;hetw.komtvoorin

Tang.TEIRL.-STI,TNS,II, 306.

arderm aa!aan het gerai-Landru.))
Gr.I'
Pdb.- KRAMERS.- V.DAI,E.

de bet.van 10 gevangenhuis, 20 ge-

(Hijzalwel'
n joargevanghèn ,
).Le- vangenschap.
re- leer.l72.

VERc.,150.- W and.,48.- D.B.,52.
Gr.G#è.- K turERs .- V.DALI.Tweevrienden zaten in de gez
pcngen'
l . KosxsN.
-

Wijtroffen ook aan bijBsvssyc,p.8:
Hij zal wel een jaar gevangevdn (maar '
fgevanggaatiein ),en p.l24
hebben.

(('t was hier 'f gevang nie m eer )).

BijTx.HoruMls en 1.H.Borxl,In
en buiten de Gez,
t
zzùgcAzï,
s(A'
dam),p.4
ubinnen en buiten ltetgevang,,en p.ll7:
((om haar m an in het gevan,g te bezoeken )).
En in de Haagsche Post, 15-7-1922,
p.1086,Posts'crïpfc,3de kol.:((Maxim

Gorki,wien werd medegedeeld,dat hij
een ((Nachtasyl)in hetgerang za1krijgen wanneerhijhetwaagtin hetheilig

Gevankenbewaarder.

Meerdan eenszijn onkundigetaal-

GezltzA/ga.
n,he'ttpccrdcr,eigiev.

vittersin Znd.kranten tegen hetgebr.
van dat w. opgekomen, om dat, naar
bet heette, de taak van zoo'n man
nietis de gevangenen te bewaren,maar
te bewaken.

Gevanéenenkanap.

Gevanéenenzendlné.

Naar D. Gejangenenlager, Gejangenen8endung.

Rusland terug te keeren
ScRR.,II,31en 33,l23 en 129.
Bewaarder,van het ww. bewaren,,dat

oudti
jdsbeteekende (een gevangene)
bewaken.H iervan ook :h'ais 'pcAz bewazïzzg = huis van hechtenis.

Gevangenkamp.
Gevangenzending.

W e1geeftV .DAL>I gevangenenkamp,
doeh daarentegen Pm cx,Fr.:gerangen-

kamp ;en bijKROES vindt,men :qGejangenlager, s. gevangenkamp

Gevangenisstraf.

In België wordt er mede bedoeld

Hechtenim%traj.

Vgl.

gerangenhok, gewtzAzgeAz/àvï.
q, gerangenwagen.
ScHR., A ant., p. 18. Gevangenin-

afrc/,in Nederland:vrijheidsstrafwegens
hetbegaan van mi8drijren (= in Belg.
(mi8daden )en (wanbedriiven )),doch

(Ndl.tekstStrafwb.,art.7):Fr.empridosne-o'
n,
f= vrijheidsstrafwegenshet
begaan van ((wanbedrijven >en over-

niet voor overtredingen.d.i.thans inz.
de straf die m en ondergaat in een straf-

tredingen,doch niet voor cmisdaden)).

gevangenis(zieook Gr.'
Ft/b.,op dïtw.).

Gevanéhoudiné.
Gevnnézettiné.

Vaakvoorkomendewoordvormenin
Z.-N.

G evel. Een geschonden q6velheb- In de Znd.volkst.schertsend voor :
ben.
aangezieht;vgl.Fr.jaçade.

Gevangenhouding.
Gerangenzetting.

Een geschonden jacieoftronieheb-

V.DALI.- In 'talg.Ndl.bet.gerel

ook wel neus. inz. een groote neus,
zooals in het spreekw. een goede gevel
tœr.Wez/ lteth'Wd, schertsend gezegd van
'
iem .die een grooten neus heeft.
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Geven. Zondag a.
s., 8 October,

Verkeerd gebr.v'hverledeh dlw.om

grootbal,gegeren door

Zondaga.
s.,8 Octobel'
,grootbal,te

een toekomstig gebeuren aan teduiden. geren door

TzR Hul
t, Geltat. '
Urt
sf
azn,
t
ye/ïzzg6s,
p.22 ((Groot voeaalen instrum entaal
concert, te gerc?z door de zangvereeniging ((Aurora, met welwillende m edewerking van het mlzziekgezelschap

f
(Haaren Snaar,)lezenwij.))

Het verleden dlw. op zicll zelf is
alleen bruillbaarmethetoog op hetver-

leden ofop eertaan den gang zijnd gebeuren gegqren = gegeven zijnde, of
gegeven wordende.

Men moet aan Ce8ar geven wat aan Gall.ilJc,
'
?
zzrendre*.Cé8ar c6quie8t Geeft den Keizer wat d- Aeïze.'
.
:i8
Ceaartoekomt.
4 César.
(enGodewatGodsis),MATT!4.,22,21;
ook :men moet den keizergeven wat
d6n keizertoekomt.
Hijgeefteen1esaan hetk'
ind.
Ongeoorloofde omsehrijving v/d da- Hijgeefthetkin,
d een les.
tief:gall.'
ildonne'
t4nclelon t
bl'enjant.
volgens D.B.,76,alwaar nog wordt
gezegd :(In hetNdl.staathetmeewerkend voorw.in den datief zonder
vz.:hijgafden werkman hetnoodige
geld ).- Vgl.D.V.,548-550.

Onkr.,26.-- STOETT,n.642/952.
HASSELBACH,1,l5l t
(Bijden genitiefheeftmen eigenli
jk een ellips.G66j
denkeizevwat(hetrecht)deskeizevnï,
:.)
Ditisinderdaad degewone constructiein 'tNdl.BijRI.
TPMA,51,leestmen
echter (
tIk leen mijn vriend een boek.
Jan geqt Koos een,potlood.Die zaak
bezorgt hem een aardig voordeel W i
j
kunnen hierNroorook zeggen :aan An#/a
vviend - aaktKoos--tztz?zhem.Ditzijn
bepalingenmethetvz.aan(soms'
&ooJ').)
Nog op te m erken het volgende vb.:

(IkgajbetboekAàïtl
f aan''
&,w bA'oer,

maar a a A?, zfw e zt:8ter )), dat we
ontleenen aan DEx HERTOG,uV. T.,1,
28,alwaar men vfrder leest : De om -

schrijving met aan l
tornt,bellalve ter
wille van het rhytllmus, inzonderheid
voor 10 om eene tegerlstelling te doen
uitkomen ;2t'wanneereen zaaknaam als
meewerkend voorw. gebruikt wordt;
30alsm en het'm eew .voorw .om deeen

ofanderereden acllterhetlijdendvoorw.
wilplaatsen.))

Een leerling (buislwerk geven.
Gall.donner '
d
za devoir,donner '
t
z:16 Een leerling (huislwerl
kopgeven.
D.B..4..
- Koxlxg, 103. M dus
De meester heeft mij eene 1es te leçon 4 Ltudier.
Demeesterheeftmijeen lesopgege- ook :6en opdf6l,8ommen,rccdde/.
vopgeleeren gegeren,
. CoNsC., Bano en .
G 6'6n om teleeren.
p
ven ;ziiu scc- opgeren.
veken,12.

L 6.9geven c= onderriclltgeven.
Gr. T1Jdà?.,IV, 1930 :((felnand werk,
6:316 taak geven, hem werk, bezigheid
verschaffen,hem eene taak opge'ven.>

Een paardrand6v
:7xrel geren.

Alg.in Z.-N.,watechterin IFcn#.,
90,en bijD.B.,l,wordtafgekeurdals
eengall.,donnerdel'épt
volz.de4éperon.
g

Eenpaardd6t
:m res geven.

i4 vzzcheval. Verder zegt m en in Z.-N.

De gebruikelijke uitdr. in het a'
lg.
Ndl.Soms zegtmen nog :een pcqrd 46
sporen ï'
l
z de ziide drnkken, coAL paard
sporen.

W oedend g66jthijzijne peerden tl
cp nog : 6en paard'
tl
cx dezweep geren.al Woedend geejthijzijn paarden met
d6zweep.BoLs,29.
heethetin 'tFr.donmer 16/o'
/
z8ft
i'
t
zo
z dez'
&,
'cep,of:legtbijdezweep o'
perzijn
eheval; en evenzoo h,et ïepz.ran den paarden.

stokg61'6x,terwijlook hetalg.Ndl.de
uitdr. bezigt:iem .'
ptzs de lat of 4,/..
detaart geres,enz.

Hetiem.geven.of:iem.ev'
pcvzgeven, Znc
l.volkst.,voor:iem.slaaggeven, Iem.ieteop ziin brood geven,iem.er
iem.op zïjpbliksem,opziindondergew6ll. ofook voor:iem.beknorren.
Tan ltzp,
#'g6v6n,iem.van delat,'
tl
cn de
ldcp ofvan detaartge/
pegz,iem.op zf/'
zè
kop ofop ziin duvelgeren.
Hijliep zooveelalshïfmaargercx kon. Znd.volkst.,alsversterking gebrui- Hijliep zoohard hiikon.
Om hun wagen te verfraaien zooreel kelijk.
Om hun wagen zoo goedmogelijkto
het geven kon.DZ%AUI,ANS, 18.
Ik heb de kastgekochten er 100frank

Znd.volkst.,voor :een som voor-

op gegerezz.

schieten op denkoopprijs.

versieren.
Ik heb de ltastgekochtep l00 frank

V.DAI,E.
V.Duzx.
V.DALS.

op hand gegetl8s,op ajrekening of ïn
voorschot geg6t'ex, betaald.

'
Felkca ouderdom geejt gij aan die Gall. quel dg: donnez-vo'
us tl ccffc Hoeo'
?
zd 8ehatgijdievrouw,of:hoe KONING,l1en 160.- FRANXE,33.
vrouw ?
jemme?
oud dezl/cje,dcfdievlouw i8?
EcbterbijV.DALS,op hetw.geven :
Men zouhaardien ou#6rdopznietgeven. on xel%d donneraitpc,
scett
lgc,
Zoo t'
z
t
zt
fzou men haarnietschatten, cmen aov ltem stuz'
p
zlcl
ïz'
/
ca riijtig jcrea
of:zezieterzoooud nietuit.
geven 6:zltz)
'Jsin dezeaig ).En ook bij
Men zouhaarwe110jaarminde'
rgeven. on l'
t
zddonnera%tdïzanedepzoïpa.
Men zou làaar wel l0 jaar ionger Cosw.Hvvglws,Bartho'dA.
fera/cpz.l44:
sehatten.

((Ik zou haar hier veelouder hebben
gegelle'n )).
K owlxf),l1:((Elle sedonnevingtans,

on luien donneraitdavantage.Ziipe#f
zich voor f'ttlïzzlïg kdt;m en zou zegges dat

Hetvenstergeejtopeen koer.

' Gall.la jenêtredonne'vrunecovr,

D e groote voorkamer, die m et twee

la chczzàlvo de ts6z
pczlf,q'
td donne snr

zijouderC'
.
e.)
h
Het venster (o/ hetrttam)geejtv#- Di8t.,99.- D.V.,68.---JPc'
n,
#.,169.
zïchfop een (binnenlplaats,zi6t'
tlïfop - D.B.,22.- V.G.,T.1.
33.
een plaats,ofzietop een plaats.
De groote voorkazner, die m et twee

hooge venstersop den tuin geejt.Toxy, le y
'
crtfï,zpar #6vz haute8 /6nJfrc.
: (Dl hooge vensters wï
tzicht heejt op den
71.
REvI,,70),
tuin,of:opdentuinItitziet.
Dedeurgeejtop destraat.
la porf:donnes14r!cv'
ue,
De deur geejttoegang tot de sf,
raat,
ofkomtop destraatwit.
Het huis geejt langs aehter in het la mai8on donnew rderrièrefcn.
:la Hethuiskomtvan achberen op (ojin)
straatje.
vuelle.
desteeg'
uit.
Deze straatgeejtop de markt.
Ook deze uitdr.staatonderinvloed Deze straat komtop de markt uit,
van voorm eld gall.

(Men zegt) dat zware onweeren de

Gall.donner16maldemer.

looptop de m arkt '
W f.

...Om zeeziektn1.
eTeroorzaken,ook

zie ook '
aitgeven.
Verklaring van het gebr.van uitzien

en uitkomen doorhetvensterzietmen
op een binnenplaats,op den tuin '
uit;
doordedeurkomtmen op de straat,in
desteegugt;van eenkamer(ofvaneen
huis)kan men dus zeggen,alnaar de

beteekenis,datzij(het)op een tuin (op
of in een steeg, enz.) '
tdtkomt ofwel
uitziet.
'

GALroxs, op hetw.dopnev:(-.tiqn

baren somtijds geweldig genoeg boroe-

om Qm.ofd6pc.
9:cg667.
9z66ziek te ma- '
/
zw,
:maladie:Een ziekte op iem.over-

renom dezeczfekfetegeven.Bobs,14. j

k6R.

brengen.-- lç(movt:pendood veroor-

Gevieren-Gevolk.

l9l
'

sscozczsxsx

wsszcuvzxo

I asosvssxxsosssaxoscs

opusswzxosx

i

zaken, -na zlch sleepen ; dooden, den

dood op 'tlijfjagen.- la ,
/@?,ve:KooptZich ten onder gerc'
n,, of zich osdergeven.

Znd.volkst.

G evieren.W ijgevierevt.Boras,9.

Alg.in Z.-N.

Onderhen gerieren.1p.,28.
M et hun gerieren.VssMAwo.,28.

Ziclt gewosscn geven, zïc?t onder'ttleezlcs.

1 W ijm6to- Tieren.

Gr.1#-tfè.- KVIPERS.- V.DALE.

, Onderhun wïeren.
M et hun nieren.

Z)e ook getweeén en gqdrieén.

Genierenlagen zein 'thoogegras.

M6tAup,nieren

Craass,Sich.Non.,106.

Gevlei.Tem.in 'tgevleikomen.

sig m aken.))
V.DALE
Gr. 1V#è.,IV,1941.

Foutievespelling,vaakvoorkomende

)

Iem.in 'tgerlijkomen.

Neerlakbdia, Apr. 1913, p. 80. STOETT,n.406/569.
De aitdr.bet.:iem.voorkomend behandelen,te gemoetkomen,ook :hem
ter wille zijn. Het znw. gevlii is een
afleiding van vlijen ip den zin van or-

zoowel. in N.-alsin Z.-N.,omdatllier-

bij onwillekeurig gedacht Fordt aan
rlden (= fleemen),rleieri).

denen,sehikken,plooien,het iem .naar

G evloerd. Eene openbareplaats,

Ten onrecllte afgekeurd doorD.V.,

g6vlo6rd m et m armer.

den zin maken om in een goed blaadje
t,
ekomen (vgl.Gr.I
#dè.,IV,1952).
Een (stadslplein, met marmer ge- ScxR.,T,177-178,weeser op,dat in

71 :ffErbestaatin 'tN dl.geen ww. vloerd of bevloerd,doch hier liever: hetNdl.zoowelhetww.'
vloeren alshet

vloeven,weleen ww.b6vloev6n.Menzegt bestraat,of: met een marmeren be- ww.benloeren bestaat.Reeds bij W sxderhalve dat eene ruim te bovloerd is, Btrating.
nîet gevloera '). Ook D.B., 26, heeft

LANT'vindtm en :rloeren = van eenen
vloervoorzien ;ook kom tditww.voor

dezeuitspraak ingevolgd.

bi
j KRAMERS,KulrElts,V.DALS e.a.
Voortsleestmen bp
j V.DALE
Ge'lotvd, bn.van een vloer voorzien :het
p
Mf'',
:,de zaalis nog Azïcf genloerd,

Gevoeélijk. Een geroegliikhuis. NoggebmzikelijkindeZnd.scbrijft.;

Coxsc.
Een gevoegliik antwoord.

inN.-N.isdit.w.alsbnw.verouderd.

Eengeelidkthuis.

Gr.1F4b.- Kvll
ayuRs.- V.DwI,
s.

Alg. Ndl. geroeglijk, bijw.= naar
behooren,niet ongepast men zovtzoo
ï6fagenoegliik kunwe?zvragen.

Een behoorlijk.gewa/antwoord.

Gevoeézaam . Een geroegzaam

znd.schrijft.;inN.-N.verouderd.

Een i'
Mnl
dkkeliikmensch.

Gr.Iz
pdà).- KulpxRs.- V.DALS.

G evoel. Gevoel roor reeht en on-

verkeerd gebr.v/h vz.woor.

Gevool'
oan rechten onrecht.

VTTS,243.- Zooook :bctgcpo6?'
van

m ensch.

recht.
Gevoelvanhetschoone.

Gevoelvan muziek hebben.

! Ga,
l1.le,s6sffpz6nldu beau,
@
aroir le a6ytffpzcsfde la munique.

G evoelen. Hij gevoeldz cïch den
moed nietmeerhem te berispen.

Gall.se.
scpfïrlecovmg:de...

eer, à,6f geroel r(zpn, eigenwaavde. Men
Gevoel '
voor het schoone, schoon- merke verderop genoelens t/llz deugd
heidsgevoel.
en vadorlandsliefde.
Gevoel voor muziek, muzikaal ge-

voelhebben,muzikaalzijn.
HI
J
' g6ro6lde ï'
zlzieltd6n moed ntet D.V.,347.--D.B.,l0.- Duvyuov,
meer,of:hijhad erdenmoednietmeer 74.-- Gr.I#-d!?.,IV,1967.
foehem te berispen.

W iezicltmeertalentgca
loclf

gall.se,
scsffzdu talent.

W ie Lg6jno6lt dat h1?
* meer talent

D.V.,347.

h,eqt

Gevoelié. Alhoewelzijniet zeer

Gall.aensiblet
l,alg.inZ.-N.,ook in

Hoewelzijnietzeergevoeligscheen l D.V.,514.- 1#*nd.,8l.- ALI..-AB..

gevoelig scheen aan,dit,zonderling eer- de spreekt. dorgeletterden;hetkomt Tt
lor dit zonderling eerbewijs,ofhier 6l.

bewijs.Cowsc.

reedsvoorin de l7deeeuw.
liever:erniet veelvoorvoelde.
Tussehen grootenen minclerenheersch- De uitdr. behoort evenwelniet tot
...die vertrouwelijke toon waarppor
tedievertrouwelijke toon waarccAzhet onzevolkst.,die zichdaarvoorb.v.uit hetVlaamschevolk zoo gevoelig was.
Vlaamsehe volk zoo gevoelig was.
a1s volgt : dat doet hem '
Jefy, het pakt
hem,hijiser nan gepakt;hij weeter
weinig '
pcp,,hij trekter zich niet veel
'
oan aan,enz.
!

Duya
Lov,58. Gr. JPdè.,1V,
1673.
D.B.,72 :(Sornspasteen andervz.
beter,b.v. bijblijftongevoelig biizoo
Veelsmart.fvgl.koelbij.j
)'Di
kwi
jlspasteen andereuitdr.beter
Om den zin weertegevenvaneensible:,
b.v. hijheeft weinig gevoelwoor het
schoone;zijgevoelden weinig voordeze
schgderachtige streken. Hij is J?zgazzomen metzullte vriendschap ;hijl'
aintert
ltaar goeden raad,enz.j,

scup..,T,292,wijster verderop,dst

genoelig ook bet. lichtgeraakt, prik-

l
kell
biaar,inwelk gevalmenzegt gclvoe g over(Gr.I'Fd:.,i.v.).Aldusciteert
.

.

$hi
j:(gevoeli
goverditonderwerp9(.
N.R.
Ct.,26-1.1909); zich daaroper eenigszinsgevoelig toonen )
h(VAN WEIUOSItSN
BwRox Rsxgsss,1,90).

Gevolé. Dat nachtelijk avontuur

had noorgevolg,datde hesp vanherirlde
keuken geraakte.Jos.Joos,189.

Ga,
ll.anoivpovrvlultat.

Dat nachtelijk avontuur had ten

Vgl.ten(oftot)doelhebben,ten(ofJc/)

gerolge,dat de ham opnieuw in dekeu- antwoord geven,enz.Evenwel vermeldt
ken terechtkwam .
het Gr. < dè.,TV, 1983,ook : Fotv gevolg /l6!)!)6s, met een vb. uit Cowsc.,
zonder hetfoutiefte heeten.
Gevolg geven op iets, op een zaak,) Vaak wordtinzulkgevaltenonrechte
Gevolg geven aaniets,aan een zaak,
Gr.1,P4h.,IV,1980 : Gevolg geven,
een verzoek,eenuitnoodiging,een voor- 'het vz.op gebruikt, doordat m en on- een verzoek,enz.
t.w.aan iem ands uitnoodiging,oproeStel,een besluit,een plan.
willekeurig denktaan op ï6I.:nolgen. een
PCng,voorstel:ergehooraan geven.))
vervolg op iets.
-43
: gevolg op uw brief.
.
verkeerdevertal. van Fr.com mesuite
-,1181167?701# Op UW brief,.
54 yerrolg op
T6rmi1%..p.XX XVIIT :((Comm eaz
tàfc
4 votve lettve.
uw brief,ingerolge uw brief,naqr aan- , a, Als vervolg op )); p. LXX XIII
leiding rczzuw brief.
q Comme a'
ttffe ê la demande de zégvltvï-

sationtzus'
ajptde,Metbetrekking totuw

verzoek om een voorsteltot regeling in
te dienen betreffende )).
Llassx'.p.8 :f(In vervolg op.Faisant
suite4.Comme.:'dm'fcê.
CsAxsu,op laetw.s'tdtz:.
(Commesvlfc
td votre Aonor/: d'hier sov,s avons I'Aos-

neuv devous '
Jx'
/orv,
cr,de von'
sjaive8a.
14

Gevolérijk-Gewicht.

l92
7

-

BELGICIS=N

TOELICHTING

.
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ALGEMEENNEDERLANDSCH l

V7

opxsRwlxgsx

I
noir.Naaraanleiding van uw schrijven
van gisteren hebbenwijdeeeru meete
deelen.))

Gevolérijk.Demiddelep tothoo- Germ.erfolgreinh.

Rijk cczlgevolgen,metellcce.
s (&t
4. Het w. aucoerol, ofsclzoon tegen-

gere en gevolgrijker vlucht. J. SABBE,

kroond). De middelen tot hoogere woordig zeerin gebruil
t,werd gewraakt

195.

vlucht,m6tnog pzeer s'ucce8.

door J. Scnulqœwlxxsrt Cz., in M orks

M agaziin,,Jan.1927.p.55.

Gevolétrekklné. E6n getolg-

trekking (uitiets)nemen.

Waarschijnlijk contaminatiemetde

Ecn ge/l
oFgfz6klrïw,g (uitiets)maken,

'
l
#'
cad.,43.- ScHR.,1T,l09:(Het

Znd.volksuitdr.ergenaietn'zïfnemen =

ergens ieta uit aFeiden, opv ken of w.gevolg(= datgenewatmen doorrede-

heteruit ofvan afleiden.

benluiten ;toteen ge-zolgtrekking komen; neerlng afleidt uit betgeen gegeven is,
een benlnitnemen.
het besluit waartoe men komt door re-

deneering)lleetverouderd )(Gr.Gdè.,
in v.).Echter vond hij:d
tdaaruittoch
niet het gevolg trekken dat het besluit
geen ernstige kwestie voor de inclustrie

G ew aakzaam . Een gewaakzame
hond.

Znd.volket.(Antw.,O.-VI.).

Een waakzamehond.

Contaminatievan deuitdrukkingen

Gewagmakenvaniets.

zou ziln )LDeFgnqncieeleRerue,29-111906).
V.DALE.

.

Gewaé makenoneriets.

Gewakenoveriets:Zooschrijfthij gewagvanï6
f.
:maken,vanietag6vpcg6n Gewagennt
aniets.
en gewaagtdaarnametwerkelijkegeest- metover ïcf,
ssv eken,= ereen gesprek

Synonieme uitdr.:van,iets melding

1
maken.F#b.,IV,2008:(Gewagen o?ler
' Gr.'

driftoner den wetenschappelijken vor- over houden (gebruikelijk naast van

schersgeest...M.SABBE,Dierk.,8.

ï6f.
s,hetzelfdealsgewag zzàc/
ccn overïefd.

ieta t
sprekcn = het'aanroeren).

W einigin gebruik :Hetiskaietom tege.

wagen over hetgeen geschled is.V.LENxsla,Rom .9,274.))

Gewarié.Eengewaqghondeke.
Gewassié.Een gewaasigwcer.

Znd.volkst.(Antw.,Brab.).
Znd.volkst. (
Brab.,Antw.Kem-

Een waakzaam oflraakaclthondje.
(Een)groeizaam weer.

V.DAIZE.
InN.Brab.,b.v.teBudel,hoortmen

pen,Limb.).
daarvoor:gewanelifk.
G ew eefsel.De uitvoer der linnen
W oordvorm voorkomendeindeznd. Weejael,gywcz,
en atoj.Deuitvoerder ScHR.,T,21 en 62.- Gv. F#5.geweejnels.L.oz RAET,in Fl.Belg.q
:ct
serf volkst.(Antw.,O.-en W .-V1.)en ont- linnen weejnel8.
V.DALE.
1830,VI,44.
staan door versmelting van geweej en
weejsel.
Geweerd.Geweerdehanden.
Znd.volksf
,.(
Brab.,Antw.,O.-Vl.)
Eeltigeofnereeltehanden.
V.DALE..
--Zie ook weer.
G6'
u?eeztshout.

K wantig of knoestig hout'.

G ew eld. Diefstal met lle?èz
llp van Verkeerde vertal.van Fr.t
jl'aide46 Diefstalmetgeweld ojbedreiging.
geweld 0/b6dreiging.Strafwb.,art.468. violenee8ou demenaees.
G ew ennen. Men gewentaïch aan In deze bete
,iets gewoon worden.is Men getventofwenfaalïalles.
alles.Ssglss,215.
het reflexief gebr.v/h.werkw.waarschijnlijk een navolging van Fr.a'lta- #
bl.
tuertjçc.,n'
aocoutumertjqc.,acjaive .
: qc.
G ew ente.
Znd. volkst.; in N.-N. alleen in
Gewoonte.
diehterlijke taal.
G ew erktzilver.
Gal).argento'
t4wr/.
Bewerktzilver.
G ew eten. Als hadde hij het ver- Gall.con8cience vormogen om te Aisofhijhetverstand en hetbewuststandenhetgeweten verloren.Coxsc.
denken.tevoelen.
ziin verloren had.

SCHR.,a
z
llnf.,p.26.
Zieh cc?z ietn gewenne1%= het zich
gewoon maken,b.v.biJKUIPERS:(hii
#6'
?
z
J8nfzich aan A6fdenkbeeld haar langen til.d fe m.?6t6n missen;gewen v aan
,
4zel/rekenscltapf6geven wn uw dcgezù'
).
&'r.Gd6.--KUIPERS.- V.DALE.
V.G.,1,141.
D.V.,7l.--V.G.,T,133.- Gr.Wdb..
IV,2075.
Geweten = innerlijk besef van goed
en kwaad.

Ik verklaarhetin.geweten.

Gall.qn conycï6nce.

Datzou ikin gewetenniet,durvenver-

Ik verklaarlletiytgemoedeofopv#'
n

D.
W .,113.- D.V.,7l.- D.B.,97.-

f6w6ten,metdg han,d op h6thart.

K ONTNG,141.- SCHR.,T,178-179.

Dat zou ik bii vtï/n geweten ofm6t

klaren.

een gcrkz.sf geweten niet durven verklaren.

Datbeken ik in gcd
zpef6p,.

Datbeken ik in gemoede,eerl
iik,opzcchf.

Ook nam hij hetvaste besluitzijn

Ook nam hij het vast besluit zijn

am btin geweten waar tenem en.S>ngEas,

am bt ern8tig, zàcuzttlg6zef, 'ï'olgene ge-

36.

weten,naar (plïchf8n)geweten waarte I
nem en.

Gewetenséevoel. De planten
hebben geen gewetensgevoel.CoNsc.

G ew etensvol. Een gewetensvoll6
werker.

Gall.covtseience= gevoel van be-

'

Deplantenbebbengeen bewu8tziin.

D.V.,71.- Gr.IV#è.,IV,2075.

Een nauwgezette (of consciéntieuzej

XldJ.,91en 121.- D.V.,72.--D.B.,

wustheid.

Gall. conecienciel
u , conecï6ncïeude-

ment,dat niet alleen in Z.-N.zeer ver- werker, een werker die nauwgezet tltzK, 55.- V.G ., 1, 133.- Gr. JF#h., IV,
spreid is,doeh ook welm N.-N .voor- geweten is.
2077.- N eerlftndia,Jan.1914,p.20.

Hijnam zijn ambt,gewetensrolwaar. komt. Het gebruik van dat w. bi
j

Hijnam zijn ambt (z6cr)nauwgezet,

W è1 verklaarde D.B.,55 :fNauw-

SEosss,144.
Noordnederlanders werd ook aange- pl%clttmatig waar.
gezetWordtalleen van personen gezeid :
Elk hield zorqvuldig en geweteu vol toond door ScllR.,1, l31.Zelfs wordt
E!k hield zorgvuldig en nnnwlettend een nanwgezetman doeteen ytalgmkeurig

zijnafdak in 'toog.SlMoxs,39.

hetw.bijV.DAI,
S zonderaanmerking zijn afdak in 'toog.
vermeld en bijKclrsxsalleen metde

Onderzoek ,,doch bijScaR.,1,129,vin
den wi
j geciteerd : ( een nauwgezette

TEMAXER Cz., in zijn stukje Stordige
Bclt
riivers,verscbenen in M orka M agaziin,Jan.1927,kwam echternog r)p

Ct.,3-5-1911).Kdoor een nauwgezekonderzoek is gebleken,dat...)(JW.,23.5l9l1),(dezeJieden...besparen zichvaak

opmerking:weinigingebruik.J.Scxtzl-

G ew icht.Een l
tooggewicht.

inachtneming van de reehten > fN.R.

tegen ((waardevol, auccedt,ol, gewetena-

de m oeite van vtauwgezet denken ))

pol,knnanolen anderevolligheden ).
Verkeerde beeldspraak voigens .
T.
VlIzoAM, in den Nut8al
manak voor

(V.MALSSSN,HetZdtlen derTaal,106).
EchterbijV.DATU
E,ophetw.gewicht:
l ziin cnllz?
tlf
ard 18 '
t
lc?l%6t Aot?mefe g6-

1885,p.92;waamchijnlijk denktmen
daqrbij aan hoog g'tal;vgl.ook D.
Hnch8tgewicht = m aximlxm gewieht,en
ltochwiohtig = zeer gewiehtig.

Een zwaarofgraotgewicht.

wirht))
.

Gewichtik-Gezaé.
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Gewichtop ietslcggeyt.

Ga11.mettre#1
zpoid8f
.
ïqc.,waarvoor

Gewicht(0.
!waarde)aan ietslteeltten,

D .V., 72, ter verbetering opgaf : d6n belang aan iets toekennen.

GALLAS,op hetw.poids (5g.)Belang, gewicht, aanzien, gezag. M ettr6

Op vraagstukken van zulken aard nadv'
uk op Qtaleggen,docb dezeuitdr. Dergelijke zaken anhttebij nan het du - tiqclb:Gewichtaan ietshechten.
l6gd6hijhetgrootste gewoht.
beantwoordtniet steeds aan het be- grootste belang.
Fcïr: :van gewichtzijn,meetellen.
doelde.

Gewichtié.Eengewichtigpersoon.

TenonrechteafgeketzrddoorColœ:,

D onner du - auz w mole.sfle qn :Iem .
Woordon nadruk verleenen.n

Een innloedqik persoon,een gezag-

V.D.
u E,op hetw.gewzcht (een

l69;Boss., I/
Pd:., 80,en VlTs.371. hebbendofaanzienliikman,eenmanTan man (e6p,pernoonjrtzAzgewicl
tt,iem .van
Ook D.B.,56,wilhetblijkbaardoen aanzien.
invloed,vangezag))
,op hetw.gewichvermijden alseen g.a11.,'
ux per8onnqge
/'
J::(een gewscâf'
lg per8onage,een hoogimportavtt.

geplaatst,persoon,ook seherts.gezegd

van iem.die zwaarlijvig is),en op het
w.gewichtigkeid r
t(scherts.)gewichtig
persoon ziin gewichtigheid blikte zelf'poldtacn d6n kring r'np,d ))

Eengewichtigefckvannijverheid.

Misluktebeeldspraak-volgensJ.Vls- Een belangrijkonderdeelvan denij- Biigewichtigwordtnogalleenschert.
DAM,in den Nutnalmanak voor 1885, verheid.
senderwijze gedacht aan eigenlijke
p. 92.

zwaarte,zooals uit bovenstaande voor-

beelden blijkt;het w.is tegenwoordig

eooralin gebruik voor ietsvan belang of
vazlbeteekenis,b.v.een gcvschfïg am bt,
66n gewichtig vraagstuk, qewichtige g6lltsuzlczàtst:ep.,gewiehtIge (fïeAz,
AfeA/,en zoo
zegtm en een gewichtige 'sfcp voor :een
daad van groote gevolgezl.

Gewichtsteen.

Znd. volkst. (Diest e. 0.), voor

Gewicbtqstuk.

voorwerp waarm ede m en weegt,vroegervan steen en tegenwoordig van m etaal.

Gew oon.Hetergensgemoonworden.

Znd.volkst
..

Het ergens gewend worden,of ergensgewennen.

Gr.Wdb.,IV,2121.--V.DAIzs.- Alg.
Ndl. gewoon = wat voor iem . een gewoont'e is geworden, b.v. :ik ben sïef

gewoon miitelaten :el66tNg6p,hijf,
saan
zocrca arbeid gewoon,enz.

Gew oonli*lk. Op de gewoonliike

uur.

Gewoonte.Slechtegewoontene.

Nogvaak indeZnd.volkst.alsbnw.,

Ophetgewoneuur.

KcM .,18.- Gr.Wffh.

Stapelvorm naar Znd. volkst. ge-

Slechtegewoonten.

ALI,
.-AB.,138-139.

doch in N.-N .verouderd.

Gr.Ft
8?).

ltboonte'g.

De gewoonte t'
czz samen te werken, Gewoon gebr.v/h vz.'
van in Z.-N., De gewoonte om samen te werken, Krll
altRs,op het w.gewoonte Aï/
van vroegop testaan.
volgensD.V.,484,en D.B.,71-72,een om vroegop testaan.
heejt46- om .
?
7662,,
ewandelen,om reel
gall-, l'habitude de travailler ensem ble,
de.:8l6rer frèstôt.

f:dvinken )).
Echter ook,V.GSIUDlcREN,op ljetw.

Daarentegen zegt het Gr.TPdè.,op
hetw.gewoonte('
(V,2133):((Meteene

$gewoonte: fde g.hebben (van)ietste
'doen ).

bepaling, bestaande uit eene onbep.

V.DAT-S,op hetw.gewoonte:((bet?à

wijsmetfc,verbonden doorom of'
pcn,
t
e
r
a
a
n
wi
j
z
i
ng
d
e
r
g
e
n
o
e
md
e
h
e
b
b
e
l
ijkheid :De gewoonte om ,s middagseen

zijn gewoonteom vroegsct
v bedtegclsp,
I
e
n
(
h
i
j
h
e
e
j
t
d
e
g
e
wo
o
n
t
e
o
m
op allesccaImerkéngen tepàckcs ))

borreltjete drinken,om dagelijkseene
wandeling te doen,om te snuiven.Mijn goedemeesterbegon degewoonte
aan tenemen van mijterzijde tezet-

(ikhadtoen delojjelijksg:wt
pf
pafcl?
avtmet
allestelachep,,datmijzoogekroorkwam >.
HAssylLsAca,1,227 : Degewoonte
van in hetheiligdom tebegraven ).
'

kol.2134 (Het''
s (niet) miine gewoonte(oAn,) enz.)
' (
tDe f
/ctz'
oonfe

gewoonte had ran op hare afkomst te
snoeven >.

, doeh op hetw.g6k,

ten.Boss.-Tovss.2, 464.))Verder,in

B -&NNIXG,OutleJf6lzlzlsex,26 :(tdiede

h,
ebben (ovn,vanh
,enz.)

Hijheejtdegcwooafc'
van (Nobehandeling.

Andere vbn.met het vz.ran vindt
men bijScHR.,1,289en 355.
Gall.qvoirl'/
?z
tzlïfui
ï:d'vn,fztzïfepzdnf, Datï.
shîjgewoontedoex,of:hijlteep D.V.,72. D.B.,48.- V.G.,1,
daar6cxhandjer@w,,hijkanermeeut
ler- l33.- DuFl,ov,68.- Gr.JFd!?.,IV.

De Romeinen alleen bezaten de g6woonte d:,
: oorlogs.Coxsc.

po.gaéde'rJJ v atiflue (/6 la guerrs.

G ew orden. W atgaatervan hem

Znd.volkst.;veroud.in N.-N.

geworden?

W atzullen wijgewovden?

Gezaag.Houdopmetdatgezaag.
Gezaé.Verkoop biigezagrcxreeht.
Toen geheel zijn have bii gezag rcp,

weg.
2132.
De Rom einen alleen '
ver8tonden dg
k'
uu tom oorlog te 'po6r6p,,ofwaren be-

dreren in dekr/gekvmgl.
W atzalervanhem wordonoft6vechtkomen ?

Gall.qued6z
pïTpg
drtlpa
s-no'
l
:.
:î

Noga!g in deZnd.volltst.,doch in

N.-N .verouderd,voor:vervelend gePraat.

Gall.'
pt
?nfcpa'
ralttoritéde'
.
?
'
tfdfïc
z.

W atzalertlls onswordenî
Houtd)op metdatgezanik,ofgezenr.

Gr.JP#f!
).,1V,2140.- Kvlpsas.
V.DALI.

Alg.Ndl.laat pzïj maar geworden =
laatmijbegaan.
D.B.,l4.- SENDSN,l29en 184.
Gr. 'Fdè.- V.DALE.- Alg.Ndl.

gezaag = lohetaanhoudendzagen (van
dentimmerman);20hetvervelendkrassen op een strijkinstrument.
Gerechteliikeverkoop,of:verkoop op Lllssx,p,72:(fdeverkoop bijexecutechterlijk bevel.
tie(op lastv/d rechtbank),larentejvW-

Toen geheel zijn have gerenltteliik ciaire,la ventejoreée).

rechtwerd verk-ocht.P.VESHSYDEN,in
werd verkocht.
Fl.d.d.c.h.,II,286.
Cezag hebben,uitoefenen,voeren op
Vaak voorkomend gebr.v/h vz.op Gezag hebben, uitoefenen, oefenen, PRICK,Fr.,op hetw.gezag :(f- hebiem .
in Z.-N.,doorbijgedachte aan innloed voeren o1)ev iem.
:6% (ofroerentover,commander).
h'
ebben,uitoejenen op iem.
GALI-AS,op hetw.gezag :(f'f- '
voeren
over,-hebben or6r:Com mander,avoirle

commandementde (leger,w!oof).)

K UIPERS,op het,w.gezag ((een r/zn

hen, die eenig orer ziine makkera
.s
c#66w.uitteoejenen.J.v.Lsxwsp >.

Gezakm akend,éezaévoerend-Gezindheid.
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Gezaém akend,éezaévoerend. Gall.jaisanttwforïfé.

Een gezagltebbendboek.

Een gezagmakendboek.

D.V.,73.--V.G.,1.l33.
Sc11R.,1,179,weeser op,datgezag-

Zijn gezagvoerend woord.

Zijn gezaghebb6nd wotl
rd.

roerend in onze taalook we1bestaat:

((gezagvoerend pontwachter))(.N .R. Ct.,

18-9.1909),(gezagvoevenden derpolitie)
(Id.,25-5-191l),doch ditw.heeft niet
dezelfde bet.:((Iem and kan we1 gezaflvoerend wortlen genoem d zonder gezag-

hebbend t,ezi:#in )).

G ezalfde. Hem, gezaltdes des

Fouttegen deverbuiging.

Hem,gezalfd:desHeeren.

H eeren.TEIRL.-STIJNS,II, 129.

Gezam entlijk. Hun gezament- Vaakvoorkomendevorm,metinge-

Gezamenliik. Het donderend ge- D.B.,58. DuxH>zRTo(4.N.1,.,II,

li
jkedonder(nl.van golven).BoLs,94. laschte t vöör het achtervoegsel -liik druisch van c!die golven.
Merkwaardige bcpalingen betrefende (Gv.J#W5.,IV,2160-61);vgl.D.aömthetwerken in,gezzlél
c?èechcp.
hetgezamentlijk werk.N.GvxzslTno,in l
iclt.

176.
Zieook eigentlijk (voor eige'
nlijk).

F!.d.d e.h.,I1,334.

G ezantaan hetSpaanschhof.

Verkeerdgebr.v/h vz.aan :in'tNdl.
wordt b%i vereischt,evenalsin 'tFr.,

GezantbiihetSpaanst
ahchof.

D.V.,474.--D.1$.,68.

Bezadigd.èedcced.kalm.Dekoeien

Dist.,158. -Onkr.,26. V.DALS.

amba88adeuv > ?.
: la coard'Eep gne.

Gezapié.(Dekoeienstondentegra-

Wvl.provincialisme,beteekenende

zen) gezagig op mate meeslaand bun zacht en stil,zonder haast,noch ge- stonden te grazen en sloegen goG - HossTxw, Enige Belangrijke F6rdomzwaren kop bij iederen beet in weld.
moae.op maat,hun loggen kop in het acldinaelen '
uïI hetLeren dev Ndl.Taal,
'tgras.CLAES,Sinh.Nor.,60.

Gezapig zoog hij den rook door het
beenen steeltje.L.SCHELTJENS,M ottige
Wanne8.
Gezeéd.DegezegdeN.N.

De gezegde oft6voven gezegdeN .N.

gras.

Gall.'editN.N.,waarvoorinWand.,

19273.p. 28:((Onder de invxoed van

het Vlaama komen tegenwoordi
g de
woorden gezagig, zinderen,, znonkeles
meermalen bijN.-Ndl.schrijversvoor.l
)
Een zek6v6N.N.,of eev,zzlcx,g6. V.DALE: Gezegd,bn.1.genaamd

179,tot verbetering werd opgegeven
naam d N.N.
Simon,gezcgt/ Petrlu ; 2.zooeven gede gcpzx zpàe,als de persoon nog niet is
noemd,gem eld,bedoeld :de o'tftis/e zoon
genoem d.Ten onrechte noehtans,want
var gezegde?z Hertog )).
'
ook ditiseen gall.,lenomméN .N .
Ten onrechte werd nog t.a. p.de
Gezegde ofg6meld6 N.N .,de zfJo6r6Az K RAMERS,op het,w .zeggen :((Hetge-

uitdr.de gez6gtl6 N.N.afgekeurd in genoemde,d6 Aïerll
ov
gen genoemde ofde zegde (genoeznde, bovengemelde) huis,

Karelgozegd de Goède.

toepassing op een reeds genoem den bovengenoemde N .N .
persoon, doch het lidw. d6 wordt in

la dite zn,cïtso/z, la a'
tfadïfy mai8op. De
gezegde dame,la r/ïftrdame.))

zulk gevalgewoonlijk weggelaten.

ScHR.,1,ll2-113, citeert in g6zegd hoofdstuk ))(HAsssLBAcH,1,100),
(in gezegdenzin)(THoRBscxs,II,83).

Ten onrechte afgekeurd in '
FcV .,

Karel,biigenaamd de Goede.

179,a1s een gall.,Charl- ditle Bon.

ScHs.,1,ll3,citeertnog :(Van den
H euveltotBeichlingengezegdBartolotti

Ri
jnders)(Gr.<(fè.).
GALLAS,op het,w.dire :ftCharl68 dit

IeTéméraire:Karelanders gezegd,bi
jgenaamd de Stoute.))

Gezeédeszin.Di8t..63.

Verkeerde inlassching van een ver-

Gezegdezin.

bindings-a, om reden van analogie,
doch in stri
jd metdeuitspr.
G ezessen. In de kleine dekking

waar ze gezessen sliepen.SlMoxs,7.

Znd.volkst.

DEN HERTOG,N.S.,II,54:(Desin
onderwerp8-e))voorwevpazinnen isblijkbaarhet.gevolg van de aan de z voorafgaande p,en geen genitiefsuitgang. ))

M 6tzï/x ofltun ze,
g:ez?,metzpgdezlte

zamen.

Gr.Wdb.-- KulrlRs.- V.DALE.

Zie ook gedrieén,getweeén.

G ezicht. De neergelaten rolgor- Gall.la '
t
l'
/
ze= lzet zien,empêcltevla De neergelaten rolgordijnen beletten D.V.,73. D.B.,51.
dljnen hinderden hem 't gezicht.
'/ue,lat'
ued'
u lt
z#zl,: la1>6deqn.
hem tez16n.
Behalve deuitdr.op heteerstegozïchf.
(Het water)dat 'fgeziclttv/c,z't ko- Geziehtzsln de bedoelde bet.tegen- Hetwaterdathem in den mondwas vinden wijnog bijV.DALI,op het w.
nijn in zijnen mond hatldoen komen. woordig nogschieralleen gebruikelijk gekoinenbijhd zï6ntln letkonijn. gezicht,indebet.vanhetzïc,z: op (of
vsxMxNo.,231.

in devasteuitdr.op heteerefegezicht.

Ikwed datge;t
p 'fgezl
'
t
ch,
tzijneribben

èï/)h'
ctgeziclttdier ellendewerd ?àï/met

Ik wed dat ge,al
s geàcz?lziet,zijn weemoed rervuld ).

kunttellen.AucToR,189.

ribben kunt tellen.

Vooralis het,gebr.van geziclttin de

bedoelde bet. vaalt hinderlijk, omdat
het ook bet.:aangezicht.

Gezichtnan Rome,van Athene.

Gall. z'
vc de Rome, '
plz: d'Athênes,
volgens D .B.,69.

Gezicht op Rome,op Athene; gezicht én Rome,ïn Athene.

BijKRAMERSevenwelop hetw.'
t3
1
x6:
((V-de Rome,deParis,gezicht'
pcs Rome,

rcvzParijs.55 d'un pont,d'une ruine,
gezichtvan eene èrug,van een èozforcl.)

W IRTH,683 :(Gezichten (afbeeldingen)van,op Parijs,Annichten '
po?zParis.))

Een gezicht geliik een aclfq
:yxiszleke, Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
geliik een e?/-'
t1reAz!ï/I,
.
een bedrukt,huilerig gezicht.
Gezichten 8ni)'4end6 beulen. P. os
M ox'
r,in FI.d.d.e.h.,1,348.

G ezichteinder. Het opstellen

Germ .Gesicltter 8ehneiden.

Gall.ounrirtfe.
:horizonsnolzf
l6cvz.

van de beknopte sam envattingen om
nieuwe gezicltteinde.'s te openen. H AL-

Een gezichtwc31ouwe lappen.

STOETT,n.--/1153.

Gezicllten trekkende beulen.

Het opmaken van samenvattingen
om nleuwe gezichtnpunten te openen.

GALLAS,op dewoorden horizon (Fr.)
en gezicht8vunt.

xzN en vlAsxs,Aavdriiksk.,1,Voorbe-

richt.

G ezindheld. Goede Vlamingen, Dist.,154 :t
(Hetw.gezzndheidisin
Goede Vlamingen,onverschillig tot D.V.,74,citeerthetgebr.vangezindonverschillig tot welke gezindlteid zij 'tNdl.nietgebruikelijk in den concre- welke (politieketN rfij of riohting zij heidin dezebet.bij (een gezaghebbend
behooren.
ten zin van politieke partij.Die bet. behooren.
schrijveralsALLARD PlsRsoN >,in deheeft,hetalleenin 5*1.België.In 'tNdl.
Zeswerk OudereTlidgenootea,l29:(Zij
duidthetalleen deaanhangersvan een

diehem (t.w.Groen van Prinsterer)be-

ofandereleeraan op kerkelijk ofwijs-

grepen,zagen in hem,en te recht,den

in :f
(Dz
'tgebruik afkeuren,ism.i.te
vergaan :alsgezindkeidkan toegepast

ScHR.,1,180,wzjsternogop,datg6ziytdheid vooralbeteekent :denkwijsof

W orden op eenegem eenschap van per-

stem ming,en dat het,in den zin van

%eerig eebied.))
Evenwelbraeht D.v.,74,hiertegen

principiëelen tegenstander van de liberale gezindlteid )).
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een gem eensehap van geloovigen, verouderend is voor gezindte. Dit in overeenstem ming met het Gr. 'Ftsè. en
V.DALE,op het w .gezindheid.En vol-

lteid dezelfdeis.'
)

gens Kvxlœas zijn godsdieutige gezindte en kerkelijke ,
e
/ezïkzf
/fc eig.pleonasm en.

De twee gezindheden wisselden
Volstrektaftekeuren concrnetgebr. De twee teâeu trerer8 wisselderzfonfonkelende bllkken van uitdaging. in toepassing op één enkelen persoon : kelendeblikken voluitdaging.
CoNsc.
gall.w rti.

G ezindte.

Afte keuren in toepassing op poli-

D .V.,74.

qpclitiekeofstaatknndige,> .
r&'
,
/.

VsnssT,34. Zie gbzindheid.

tieke groepeeringen.

G eD den.Hijli)
# ergezoden 6. g6- znd.volkst.(Israb.,Antw.),voor:er Hijkomter elken dag c'
cztltuin,of: V.DALS.--Alg.Ndl.l
tetï.
slqarletfcbraden.
altil
'd zi
jn ; in dialect klinkt het rij- htikomtdR ronerd6n wlor
v.
z6n dag g8zotfel 6n gebraden',men eet,er
mend gezoén 6?zgeèzoéts).
iederen dag heerlijk van.
G ezondheidsleer. De gezond- Gall.l
typ'
,
lv,
edep'
ezz/car.
DeItygiène(leeshiegieiee'wojvanhet Hygiéne= 10 gezondheidsleer (een
heikleervan hetkind.

kind,of:kinderhygiëne.

wetensehap);20 zorg voor de gezondheid ;30 algemeene goede gezondheidstoestand.

G ezondheidsstaat. lemands

Dezesamenstellillg werd doorD.V.,

gezondhm dsntaat.

Iemandsgczondheidnte8tqnd,iemands

Hscxsn,Wortnchatz,p.l45 :(L'état

75,ook doorD.B.,44,en V.G.,1,133, gezondheçd.
afgekem d alseen gall.,ltatde aanté.

de santé.D e staht van gezondheid.))
Kvlpsss
Gezondheidsvoestand,m .,
staatvan gezondheid.))
Scxs..1,180,citeertnog :(den staat

der volksgezondheid (Ndl. Gezond7zm:
ds'
?
r.,a'
rtt.l2,l5 en P7). Zie ook
V .DALS.

Gezwaai, éezwaad of :e-

zw ad ,o.

znd.volkst.(Brab.
,Antw.),voor :

Zw#,z-cd:ofzwaad,v.,mv.zwa-

hoeveelheid gras in eens met de zeis den.

i

afgem aaid ;K ITu. ((Ghe-swadder,gheswade,rot,maktipulu8>.

1

CLAss, 26.

Gr.Wdb.,IV,2262.

derGhe
el,ofGeel. Glzeel,Paradijs Gheel deverouderdeschrijfwijze Geel,paradijsderkrankzinnigen. j
V>mscuvsRsw.
Krankzinnigen.door Fx.Mlzus. van den naaln eener gem eente in de
l
prov.Antwerpen,alwaar veelkranltzin
nigen verpleegd wordon.

H%'moetnaarGeel,bijkomtvanGeel, zieZl?nd
.uitdrukkingenvoor hiJ
'stelt HiJ
'iarïjpooor>,
6fdolltuis,biji8rï/pjgesWtiI
NX (Meerenberg,krankzinpigen.
aan als een gelk,als een dwaas roor Meerenberg.
cht,in de N.-Holl.gem.Bloemen-

ook :hijiaf6 Geelloagebroken.

(V ELSEN,278).
!

daal,het eerste op hetvasteland,waar
de verpleging zonder mechanischen
dwang werfl toegepast.,)

Gids. In d6% GïA ,in .
D,(p) Gids,
ofwel:in D6 WA 1
Een gidn.Heteerstegi
'lnen.

Zieop hetw.de.
Ip de Znd.scllrijft.wordt gids alg.

Alg.Ndl.glda,m.(en somsv.)=leidgman,leidsvrouw,geleider,wegwijzer.
Een guide.Heteersteguideu.

gebruiktalsvertalmgvanFr.guide=
Gierhonéer.
Gierié.Hijisgierig'
vauzijngeld.
GiJ
*of6e.

soort vall ruitersoldaat, terwijl men
in de volkst. daarvoor hoort gzcdte),
mv.giedeln)ofgiedes.
Znd.voll
tst.(Kempen).

Gaii.a'
varedeçc.
Hetpers.vnw.g'
;j,metzijntoonloo?

l
f V.DAIZZ.
Geeuwhonger.
Hijisgierigopofmetzijngeld.
Jlrcnd.,8l.
Gii, ge (schrijf- en redenaarstaal,j VsRc.,67.-- &LL.-AB.,79,169 en

zen vorm ge,iseigenliz
'keenmeervouds- kanselstijl);ii)
', /6,)'
ulli6. /6luï (vnr- l179-l91.- IPc,
.
?
z(
!..16.- D.B.,112.vorm,diesedertdemiddeleeuwfm ook trouwelijke vormenh
.;U (beleefdheids- Zieook op hetw.du.
deplaatsinnam van den vroegeren vorm ).

D>cN H yuztTog,N .8.,111,59:((Gi)'is

Gebenedijd ziitglj boven alle vrou- enkf
hlvoudigen vorzn du.In een groot Gezegend ziitg'
ù'onder devrouwen.
wen.M ech.f'qfecà,.
deelvan Z..
N .ishet tegenw.nog de Kaech.'
&r.h.Aïdd.Roermond.
Gemoetuw bestdoen.
jgewonevorm in de volkst.(in W .-Vl., Jemoetje bestdoen.
Ha goaje gii nu uuk beginne!Le- Iook inFr.V1.,isdaarentegenjegebrui- Ei!wil?
'
ijnu ook beginnen?
nensleer,97.
kelijk). Ook in onze schrijft.is het
Hoordegziniets?VERMANP.,191.
gebr.van gii,soms gc,nog algemeen. Hoorienietsb -

van Znd.oorsprong en lsin deNoomdelijke gewesten lloofdzakcll
jk tot de
schrijftaal beperkt.Men gebruikt het
in brieven aal
n personen,met w1e mon
zlch op voetvan gelijkheid voelt,zonder
dat men in een gemeenzamen toon wil

achterdenken hebben ...) Vl.Vert.,177. delaatstejaren gaandewegmeerU a1s

hetop natuxlrlijke wi
jzegebruikt.

((Mevrouw,: zeide Krekel,((ge m oet
Vooral in Antw ., doeh ook wel in
tegen niem and van uwe dienstboden eenige andere Znd.plqatsen,wordt in

4 Mevrouw,)) zei K rekel, e U m oet of durft vervallen. Ook in gebeden en
geen van uw dienstboden verdenken.> in redevoerirgen en toespraken wordt

beleefdheidsvornl aangewend, zoodat

))Voorden gemeenzamen omgang be.

gijen geerin despreekt.nogalleen als
vertl.
otlq
velil
'
k-heidsNzormendienstigzijn.

zigtmen in de alg.Nnd.spreekt.sinds
de17eeeuw,naastveledialectischeverscheidenheden l'i). (uit C'J, grondvorm

van ghij,eniou(uit)'a),bijvorm vanv...
)Naastden gemeenzamen vorm ieis
U in den len nvl.a1s beleefdhcidsvorm
in gebruik gekom cn.))

Gij komt nog voor in eenige Nnd.
clialecten,b.v.in het Betuwsch :((nou

motte gij'm rnar isontbieje#umda'gii
zooveul als d'
n sikkeretaoris zijt v,
NIEBosR, l1.
Zie ook Bl.
i'Lwflsw,1, 32.

Gillie.Vischtgijlicnietgerenmet

Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.; J'
ullie ofielw'.Visschen iullieniet

delijn.mannen?SxMows,67.
in O.-VI.hoortmen gulderen gouderej, graagmetdenbengel,oi:houdeniullie
W el weet giilienog dat...?DsAu- alsnadrukk-elijke meervoudsvorm van nietva'
n hengelen,mannen?
z,
Aws,19.
het,pers.vnw.van den 2den persoon.
Hetis de verkorte vorm van glilieden
(zieV.DALE,op dat'w.),datook in de
Nnd.schrijft.werd opgenomen en nog
voorkomt in bijbeltaal, e
loch thans
verdernog wpinig gebruikelijk is.

RIZPMA,95,onderscheidtde vormen

van het pers.vnw. in den 2den pers.
mv.alsvolgt:c)vertrouwelijkevorm :
i'
ullie,jvtluï.jelui,4
'c;bjbeleefdlaeidsvorm :%t;c)sclàri
jftaalvorm gij,#6,
giil
ieden.
NlycsosR, l56 (Betuwsch dialect)
f(W a'stao-de pllliedaortochtelache').
ZzeookBIJI-AGEN,1,32.
l4*

Gilde-G d.
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G ilde. Nietsleehtsdegïlt
fa
t!A.Ro- In een grootdeelvan Znd.'
v.;het Nietalleen hetgild ofl
tetgilde(0.)!
Dist.,42.-- Vlltssl'
,33.- D.B.,52.
DExBAcH,Ter Venater.
w.isoorspronkelijko.,dochin hetMnl.
l- V.DALE.
Een schippersknecht,die in degroote wordthetreedszoowelw.als.
a.aange- ...het groote gitd (= de getrouwde
géldetrad.VESMAND.,62.
trolen.
lieden).
Zekerhadde men vermoed,datzijde
Zekerhad menverwacht,datzijlaet,
eerste van allen de gr'
lote gilde ware in.

eerst van allen in den 6c/dfzou getreden

gegaan.SloERs,194.
zijn.
Gilet. De Jil6tstond open.ToxY, Alg.in deZnd.volkst.,naarhet,Fr.; Hetneststond open.
80.Knoplooze gilets.To.,91.
llitspr.z)'
ilee,mv.kiilee.
n;hetw.isbij Vesten zonderknoopen.
onsv.
En W annesoome schoot z66 met de Ook in dezen vorm hebben wij de
handin zijn gileezak.CLAss,Soh.Nov., Fr.g,uitspr.zj.

GITTâE, 39. - Het Fr. leenwoord
ziilee komt ook voor in het A
'Iaas-

...'
oentie8zak(leesst/= sj)ofpeelzak.

trichtseh (Regenboogkl.,751.

9.

G inst.

In Z.-N.(0.-en W .-V1.)enook we1in

10Brem ;2*lteidebrem.

HruxxLs.- V.DALE.

N .-N. als volksnaam voor planten,

In N.-N.isgina verdernog een volks-

10 earoth.
amnus '
pyîgcrï.
g (Fr. genêt tj
balait;20geniata (Fr.genêtt.
Giraaf. 't Gelijkt eene giraal'. Tndividueele spelling, die niet aan

naam voor een andere plant,nl.den
gaapeldoorn (
.
vI8z europaena,.
FI'.ajvncj.
G%rajje(lees zl
'
ieraljn),v.,mv.-n of Boss., Uitagr., 5l. - KUllœss.-

T=IRL.-STIJNS,1,62.

de uitspr.beantwoordt.

Giro@eltplant). Hier staat een

-8.

Fr.troïc'
lvncbelle gïro//é:double; Hieratasteenmooiedubbelemuuv- HEtzxsLs,61.

schoonedobbelegirojjelplant.TAMB.,41. hierisbedoeld clteirantltnscheïd,diein bloem.
onzevolkst.(Brab.,O.-V1.,Antw.)ook
wel Fic, nteenFier (violier, steenviolier)geheetenwordt.
Vaak wordterook meebedoeld een A'
nielier.
andere tuinplant,dianthus (Fr.œillet),
in onze volkst.tegenw.gewoonli
jk genoj.
iel,in 't'Mnl.gherojjel.uit Fr.giroFe.
'
Gist. Hier verkoopt men droogen Jf.in de Znd.volkst.
Verkoop van drogegist,('
p.).
ist.

KOINSN.

! Hzrxy
cTus,85.

Boss.,Handl.,22l.

'

Glansen. De baren dahsen, glan,
- Thans bijna geheel in onbruik ge- Glanzend.
send, schitterend. A. RODENBACH, raaktevorm v/hww.glanzen (glansde,'
Gfzdrvs.

geglansd).
Gr. '
Fdb. : Glanzen - voorheen
gl
antzen,glantsen,en nog tegenwoor-

DEN HERTOG,N.T.,1T,225 !(Te
onthoudes is de spellsng van glan8en

(znw.)
.en glanzen (ww.).)
Echter ook bijV.DALE :( Glanaït,
(glanste,heeft geglanst).glanzen.

dig glan86n - ,onz.en bedr.ww.n

Glanzend. Hijheeftindegeschie.
deniseen glanzenderolgespeeld.

Glaren,élariën:flarieooéen.

Verkeerd gebr.van ditverl.dlw.a1s

...een glansriikeofsehitterenderol.

D.V.,75.- D.B.,58.- V.G.,1,133.

Btaroogen,'
perz
d
za'
ldertfstaren.

Gr.BWè.- K'
t
rlplqxs.- V.DM,
l.-

bnw.:gall.'ya rôle brillant.

Wvl.prov.,doortaalparticularisten

De oogen zaten Peerdiep in den kop ook in de schrijft.aangewend ; vgl.

Piet'singevallen,wijdopengespalkte VERc.,Etym.Fdè.

vertrokken en gl
aarden Sander wijd-!Mnl.glaren= schitteren,en Eng.toIoogenstaardenSanderglazigaan.
openaan Culs.Sioh,.Non.,139.

glare= woeststaren,vlammendeblik-t

Op het plelntje ...bleef hij staan kenwerpen;KIL.:f
(Glaerendeoogen,'
!
g/rién naar de kM lgeschoren akker- ocul
icaesii,çlclfc/'
,).
i
perken.L.ScHsI,
TJENs,Motti96Wl/?
.
ned.

Gtarién komtook i
n Zeeland voor

enwordtinN.-N.opnieuw gebr.inde
schrijft.,zijhet nog voorloopig tusschen aanhalillgsteekens,als bijPlucx,
Eng., Op het w. g?
cre woestkijken,
((glariën )).

G lasbraak. VerzekeringtegenJ@tz.
:-

Gall.assuraneecontrelesrï.
sdesglacea.

Gla8verzekering.

btaak.

Glazenaardappelen.
Glets.Hetisglets.TAMB.,22.

D.i.verzekering tegen schade,veroor.
zaakt door#efbreken r.2a glaerniöen.

Znd.volkst.,voor:aardappelendiel Glazigeaarappelen.
doWors
chijnendenhardzijngeworden.j
vl. prov.,voor Fr.il jait (èïcn) Hetisglad,gl
ibberig.

V.DALE.

gliasant.

Glijden. Eenfoutisin dien brief
geglc#8a.
G lim lach.Een medelijdend glim-

W h,l.e.

Gall.'
anejt4z
?
2f:s'entg!f,
:.
sé6daw?cette

Indienbriefiseenfoutgeslopen,.

Verwarring tussc*h'en glimlaclt en

Een medeli-jdend 'g
imlacl
teie.
-l

lettre.

grlpzlcch,volgens '
F czèd.,l2l.

V.DALX, op hetw.glimlacn:lMi

zaghccrm et6en >8d6lï2@deTd8n glimlaa

ccw,, met ironisch medelijden,voortspruitende uit een gevoel van eigen
m eerderheid )).

Gloeiendié.
Een gloeiendçigteboer.

Glooiïné.CLAES,Nam.,27.
Glorie.Zijlszotvan glorie.
Glorieeren.

God.De:0*6God.
Miin God !

Znd.volkst.(Antw.,Brab.,Tuimb.;

in de omstr.v.Diest in den vorm g6-

lvsfïg);Voxpzzz:cgloeyendighekolen:.
Znd.volkst.

Eenvb.v/hvaakvoorkomendover-

Gloeiend.

V.DALE. Ge.Wdb.,V,141.

Een lompeboer.

V.DALE.

Glooiçng.

bodiggebr.v/h deelteeken.
Znd.volkst.,voor:trotschheid,hoog- Haarçidelheidkentgeengrenzen,of: V.DALS.--Alg.Ndl. glorie= eer.
moed,opgeblazenbeid,Fr.gloirq.
zijiserg ve- aand.
roem,praellt,heerlijkheid.
Znd.volkst.,voor zeer blijde zijn Zich tlorFlcvgcx;iubelen.
(over iets).
Afgeheurd in '
Fcst
f.,159,alsnavol- God,deHeereGod,ofOnz6fïereHeer. EehterbiJV.DALE,op hetw.goed :
gingenvan Fr.lebonDk'
,
eu,monDïc,
a ! God! goeie God! mijn ?idz46!!oçh itvan God en hoogere wezens)genadig,
hemeltie!
goedertic'
ren :degoedeGod v.
J.v.MAURIK,St%lleA ent
gcàdn,p.90 :
((W at? dat geeft d6 goeie God m e wel
in :;p. 91 : ((nou dat is 'n buitengevone zegon van onzeli6ve H eer !')

God 7
lezzpeldch:deugd !
Ietsdoen f8re:reGoda.

Znd.uiting van plotselinge aandoe-

G:l God clmochfïg! of Heere-ï/a

ning.
t2).d !
Znd.volkst.,voor :zonder vergel- Iets doen om God- ïl,werken voy
ding.
den kosfxg 'tlcs Pruiaen.

V.DALE.
%.DALE.

Godsch-Goedem an
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Den godgauchen dag,denheelen dag

Szvzxs, 39.

door,of gedurende den heelen dag.

Godsdienstié. Iemands aanden-

Gall.religien'
x'
,religieunement (âg.)

Godséansch. Zoo'n god8gauehen

Vorm metvcrbindings-d,tevgl.met

Iemandsaandenken mptden groot-

D.V.,75.- D.B.,57.

ken met eenen godsdienstigen eerbied = stipt, nauwgezet,trouw,alsof het sten eerbied bewaren.
God8diensiig,van zalten gezegd = op
bewaren.
4en godsdienst,gold.
den godsdienst betrekking hebbende,
Eene godsdieu tige stilte heerschte in
Een diepe etilte, of een h6ilig6 b.v.godsdienstigeplgcltten.
den schouwburg.Ssosss,2.
70.
stilte ...
Eene godedienstig stille m enigte. J.
Een eerbiedig stille m enigte.
SABBL,100.
Ietsgodsdien8tigbewaren.
Iets zorgnaldig bewaren.
1

zoo'n godgansolten dag door die

dag door die sneeuw.V.BcoosxaAvT, Znd.dial.godsch,goo/eugdïgofgoeds, sneeuw.
89.
ieugdig,in dezelfdebet.gebruikelijk.
Godséeleerde.
Znd.woordvormenmetverbindings-d,l Godgeleerde.

Godséeleerdheid.

diethansinN.-N.verouderdzijn.

Godgeleerdheid,f/I6:logï6.

I

Godsloochenaar. TEIRL.-STIJNS,

Vaak voorkomendevorro in Z.-N.

Got
glooclteu ar,@fh678l.

Gr. +4!).,v,254. D.B.,50 :
(Théologien.Theoloog ofgodgeleerde.
Theologant of student in de Godgeleerdheid.:

Di8t.,22.

1I,175.

Godvruchtié. Zijn phcht god.

tl-c/lfïgvervullen.

Gall.religieusement.

Zijn plicht metxcuz
tlgezel/ldd ver-

1vullell.

Gr.JF#h.,V,295.- Kvlly
sss.-

v.I)AIz
s.- zieookgodadienstig.

G oed .De goe%'klanten.VERMAND., Goei.voor goede en goeden,isZnd. De goede (gemeenz.ook goeiejklan63.
dialect (Antw.,Brab.).
ten.

Alsnonkel'thuisis,danzijn wijbii

Alsoom thuisis,danzijnweergoed

d6goei.1D.,74.

Dedood van Kareld6% Go6d6,ofwel
van Kareldsn Goeden?

aa% Ifle.

Over zulkegevallen zijn demeenin-

De dood vsn Kare:den Goede.

gen verdeeld.

'
VEsc., 146.- AIa
I,.-AB., l46

In

uitdrukkingen als Kavelde Goede, fWï-

Kosxsx,N.,
S.,62 (loln uitdrllk-

iipa de Schoost
,, enz. zijn Goede en

kingen,a'ls Kavelde ksfftlzlz/e,Pldlip8 d6

lcAooscalsnw.tebeschc,uwen.M en zal

Goede,LodewiikdeFropz:enz.wordtde
toenaam in den regelalseen bijv.nw.

dus schrijven de regeering Karelvan
den Goedeenniet:den Gaeden.)
zie ook op het w . e6z.
#(6).

beschouwd, bv. 7len herkende Karel,

x!.d6n8touten.
!ftvcl,aanzijnzegcleïng;
evenzoo:in dt
gdagen llt
zn Lodewijkden
Veertienden, de rcgccrïlàgtpcr6n vatt
Willem den D8r#t:'
?l.

) 20 Enkele schrijvers beschouwen
den bijnaanlalseen zelfst.nw.en wel
alsbi
jstelling evenalsin :doov Willem

:6n Vevoveraav.'
tltzlèH endriktfen,Leeuw,

na Willem ffczzZwiiqer,enz.,zooook
door Karel den Stoute, tl?z(fe'r Philipn
d6n Goede, voor Lodewilk den 'ProAnz,

Hijisgoed ale brood.
Altegoedisltaljzot.

ozc Lodewiikden F66rS,
c??#c.)
Znd.voll<st.(Antw.;V.ElzsEx,87),

naar Fr.bon comzn,c lepain.

Znd.volkst.(Bra,
l).,Antw.).

Hijisdoor6p,doorgoed,of:eenbeste,

brave kerel.

Altegoed isbuurmana(
.o
îalleman8t

g6k.
'
.
HiJ-l's bïe'n pc.ter-goedleven.
Hijiseen -6,
4667:l
cazgoed lev6n.
Znd.volkst.,voor 1em . die onbekomm erd kan leven.
Florimond liep voort op go6#-rclle- A lg.in de Znd.volkst.
op goyd gel'
akaj.
9f-vïf DRAVLANS,170.
Ik wensch u #ep'goeden dag.TAMB.,l0.
Verkeerd gebr.v/h bep.lidw. gall. Tl
kwensch u (6:0
1)goeden dag,ik zeg
1'e t'or
?,t
,,s souhaite le l?oAàp'fllzr.
u goeden dag.
Goed hebbenf:(-#
-insnitief)is,even43zondert men zich ook van de we.
Men heejtzich goed van dewereld c/
te zonderen...TONY,26.
alsachoon Aef?lle?zte (+ izzf.l,een gall. reld aj
Zijnekatoogen haddcn goedt6ècz
ti6relz dat reeds doorgedrongen is în de Znd. Ojsnltoonzijnkafz
oogen bewserden dat
dathijwaarheidsprak...VERMAND.,57. volkst.:on a èefzu... 'tgeeft,ook wat h1jwaarheidsprak...
Tk had goed mijte'
?cro'
n,
I.
9cA'
?
z!dïg691... ofmen al...;DE R,E17ro,21:On a Acc'?.r Hoe ik mij ook '
ncroAzfdchuldïgdc,
s'i8oler #'tt molïde.
SIMoNs,44.
(fr?cA)...

Gê.JFdb.,IITl,l539,en V, 303.

V.DALE.

STOSTT,n.- /324.
V.DM.B.

In een paar gevallen kom t het Ndl.

taalgebruik eenigzins overeen met Fr.

aroirbeau.AldusbijV.DALE,ophetw.
goed :(hij heejtgoed zmzfcn,hijheeft
gemakkelijk praten,daar de zaak hem
nietaangaat,hetervoorhem nietstoe
doet);op hetw.praten :(gijhebtmooi,
goed praten, uw spreken helpt u niet,

(ook)gijhcbt reden anders te spreken
dan ik ?
),en op het w.epreken (
tgij

hebtgoed (Zuidn.ook schoonj.
:pr6kes,

gijhebtgexnakkelijk praten,maardoen
ofuitvoeren is iets heelanders )).
VIERHOVT,39 :ftDu hastleichtIccàcn,

reden.Jijhebt goed lachen,praten.)
Zie ook op het w.sehoon.

Ik zeg hetrooru- (eï#en)go64.
Alleskom t t6 goeï.
T6 goeï,zulle !
Dat,ispreciest6 goei.

Alg.in deZnd.volltst.
Znd.volkst.(.Antw.,Brab-) fc goei
naarbehooren,zooalshethoort ;vgl.
Mnl.te goede.

Ik zeg hetom v'
?
r be8twil,flpli6 è6lang,om jewelziin.
Alles kom tïzùorde.
Do6 heIgoed,hoor !

Datisverdl
knd;hijheeft zijn ver-

diende loon.
Bid, opdat alles ten god c kome. Poging om het dialectischo te goei in
Bid,opdat u allesnaar '
trcsech ga.
Slgsas,288.
een alg.N dl.gewaad te steken.
De uitdr.werd in haar gewone bet.
Ten goe'de kom en.
Te baatkomen.

Goedenaan.

ten onrechteafgeketzrd bijVlTs,374.
V. DAI:E
Goctfemtznkzc?z,m.mv.
(Zuidn.) scheidsrecllter, arbiter inz.

in de geschillen tusschen bazen en

werklieden ; -raad, m. (...raden),
college van seheidsrechters : een goedemannenraad '/oor de dokwerkers fc
Antwerpen.),

Gr.1Fdè..V,326.- V.DALE.

Beméddelaar ('
Ja renhten).

V.DMœ ,op làet w .goed (tten goetf:
komen, te baat kom en : dat alles komt

hem ten goede,hijbeeftervoordeelvan).
V.DALE :(Goeman,m.(-nen),(hist.)
scheidsrechter,bemiddelaar;(thansnog)

commissaris bijeeneharddlaverij.n
Zie ook goeman in het Gr. W db,
Pm cx, Fr., op het w. composite'um
(famiable - ,bemiddelaar in rechten )).
G-ALLAS.op hetw.compoaiteur:t(Iem .

Goedertieren-G or.
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Volgens den heer R. ScxluzvsRs

OPMERKINGEN
dieeen twistbijlegt(amiable- ).

komt echter goedeman in deze laatste

opvatting (Fr.w lsdbhommejniet meer
voorin onsambtelijk Vlaamsch,doch

wel in de bet.van Fr.amiable co- positeur.

G oedertieren. Een van de gve- Devorm metingelasebted kan we1 Een van de goedertierenatot onder
dovt%erendate onder de mensrhen. Le- een drukfeil wezen, doch dergelijke demenschen.
nenaleer,216.

m isstellingen behooren niettem in tot
de t(fouten van den dag )).

Goedéezind. Hijisvandaagzoo

Alg.in Z.-N.voor :in een goede

goedgbtzind.

stemm ing verkeerende.

Goedéezindheid.

Opgeruçmdheid,goedet
:/omzn.
ïzzg.

Goedéonstié.Hetgoedioltstigepu-

bliek.VE1tMAxo.,39.

:
1

Goedkeuren. (Het washaarniet
mogeli
jk)heuren vader goed te keuren
SsosRs, 133.

HijisvandaagzooJoedg68t6m4,goed

Znd.volkst.(0.-enW.-V1.).
Gall.apwouver qn.

l

Goedkom en.Hetkomtgoed.

Znd.volkst.(Bra,
b.,O.-V1.).

Gr.'
Fdb.- Kuzlœas.- V.1)AL=.

gelnimd, goetlgeàv-cl4rd, opgerwlmd,
Alg. N dl. goedgezind = weldenkend,
opgewekt.
het wel m eenende met een zaak, met

Gr
jndgunaig.

een partij,metdebestaandeordevan

zaken.

Gr.JF#I
).- V.DALE.

Het was haar niet mogelijk, haar Iem. goedkeuren = na keuring vervader geliik te genen,of de handel- klaren dathijaan bepaaldeeischen voldoet, b.v. een aoldlcf noor den dïc- l
W .?z6'vqn haarvader goed te keuren.
#oedkeupœ .
DlN HssTog, N. T., II, 232 (ook
7.T.,141) uMen onderscheide goed
keuren (= naar eisch) en goedkeuren
(goedvinden).)
Het wordt f
yoed, het komt0:
4 orde, '
V.DALS.
het komtwelterecht.

Goedkoop . Goedkoop heeft goe'
l- Trappen van vergelijking,aldusep- Goedkoop, bnw. en bijw.; comp.
kooper,goedàoopaf,wanneerheteenhoe- gegeven bij SLEscxx. Gronden der goedkftoper,soms ook,doeh weinig gedanigheidswoord is.Isheteen bijw-,dan Nederl.,
S#rcf
J/
c!.,30.
bruikelijk,beterkoop ;mlp.goeukqwpst.

Gv.JF(
8è.-- Kvzrsas.--.V.DALE.

heeft het beterkoop,bestkoop.

Goedsjeuédik. Hij
. liet goeds-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);in O.-

Hij liet goedsmo6d8,geu,
lïlFlg,li)'
d6-

jeugdigallesmeenemen.
en W .-VI.goed.
gheugfdj
ig.
Wk alleemeenemen.
Hijheeftde'zgoednieugdigen dagniets
Hij heeft den godgannchevt of goduitgezet.
ganœcheliikeltdag nietsuitgevoerd.
Goedvind.
Komtvoor in Znd.notarieeleakten Insnhuld,dchult
lorderïztg.

Di8t.,IJ8..
-..V.DAI-E.
ByzIz
s.
,7.--Gv.JFdè.,V,378.

in de bet.van Fr.oréance.

Goedvinden. Alsge nu nietkunt
betalen,zalik hetwe1goedvinden,.

Goedzak.Lamme Got
gdzcà.

Znd.volkst.,voor van een ander
nog te vorderen hebben.

Alg.in Z.-N.voorhettype van den
goedigen (Vlaamschen)burger die zich
alles laatwelgevallen.

A1F je nu niet kunt betalen,za!ik
hetwe1te goed Aoltdcl?,.

Joris Goqdbloed.

V.Dlss.--Alg.Ndl.ietagoet
fdsde.
= hetgoedkeuren.

Dit is de Hollandsche tegenhanger
van het Vl.ta e.Alg.is in N.-N.gebruik
-elijk :een goedzak of66n goedèloH
= een sukkel.

Goeien. Ik goeide het luik open.

Dialectische vorm van bedoeld ww.

Gt
qoiep.

De eerste van deze vomnen wordt

Luet.trek,zïn,nmaak.

VsRMAxo.,219.

Goeste:éoestiné.Waarom kunt

Diat.,159.--Gr.Jpdh.- Kvlrœns.-

gij Frans nietnaar de Academ'
t
e laten é.
ehoord in W .- en O..VI.en in het
Al:hijdaar nu lu8t./o6ofzFzzz
'n v.DATuE.- Kosxsx.
gaan,zeg?Als ltijdaarnu goeain,
grotv Brusselsche,de tweede in het overig heejt:
In N.-N. ook in enkele zuidelijke
heejt? Coxsc.,i
sehilder,26.
gedeelte van Z..N.;in onze scbri
jft.
tongvallen g'
l
uti of ptsting (Breda),
Z1jmagF?cfrcgoestingdoen.Yr.CogxTM., isdezelaatstemeeralg.gebruikelijk.
Zijmagdoe/t'
t
z'
t
zfz1
,
'
iwil.ofJtaar61'
gen goeate(Land van Aksel).
Gekchenk,66.
D oe2/1/Jgoenting.Ave.roR,62.

VE1ac., Etym . W db. (tgoesting v.,uit rerkiezing handelen.
Fr.goût,van Lat.gust'
um p. Dit is de
H andelnaar goeddunken.

Iederzijn goe8ting.Bolu
s,3.
acc.van guntwg= smaak.
Oocgfïng i.%koop.57.ELSEN,88.
En dan kreegik goesting om mede te
grijzen.VE1tvwxoa,69.
.

Ik heb goesting noor een appel.

Iederzijnmeng.
Olterd''
zl.%mlltqk '?7t1,?/ydet36 f'
ttlgfc'
zz.
En dan(gejnvelb
leikneçgingom mede
teschreien.
Ik heb trek ï?leen appe..

Hijheefterzîjn goesting van.
Gaatge mee wandelenîIk heb geen
goeating.Hetistegen mijn goesting.

Hijheeft,er.
zijn bekom8tvan.
Ga je mee wandelen? Ik heh geen
zin.Hetistegen mijn cïp.

Ze lleeft haar goesting gevonden.
Een goede goenting hebben.
Naar de leste goeating gekleed.

Ze heeft haar qading gevonden.
Een goeden smaak heblnen.
Niar den laatsten smaak gekleed.

Ietsop ((/6)goesting1,/
:4 een roos.

Ietsivtden aardwtzAzeeftroos.

Goezen.De traml
ijn,waar nu en Znd.volkst. (Brab., Antw.), naast De tramlijn,waarover nu en dan
dan eenige wagens voortgonaden achter goerzen, voor met geraas voorbij- eenigewagensvoorjanorden achtereen
een dampende, hijgende loeomotlei. vliegen.
dampende,hijgendolocomotief.
CsA>?s,Sich.N ot.., l29.

G olf.De Gol!'zca Gaacogne.

De gewonebenamingen in Z.-N.,de De G tlj (v.)'
p/
zrzBiskaie,soms ook
eerste naar Fr.Golfe de Gcdcogle,de welG0//ran Ga8cogne.
De Leeuwevtgoll.
tweede een letferlijke vertaling van De Goljedu Lion,.
Fr. Golje du Lion ; in Z.-N. is golj
(= baai)meestalm..naarFr.legolje.
G om .Diegom plaktniet,hiiistedun. M .in deZnd.volkst.
Dïegom ('
p.)plaktniet,z6istedun.
Een stul
tje gom.
In Z.
'-N. ook het gewone w. voor Een stukje gomela8tiek (0.), een
rl
akgom.
(vlakje).
Gom m e arablque.
Fr.w.,alg.in de Znd.spreekt.
dva'biachegom (v.).
G om m eeren.Gegommeerd6 adres- Naar Fr.gommer,de.: bandes gom- Gc-plen.G6gomd6adresstrooken.
banden.One Vadevl.,l0-10-1920.

vaascxssssx.

Boss.,Handl.,221

méee.

Goor.A1s het,goor op den bodem. Znd.volkst.(O.-Vl.);KTL.:ç
fG oor. Als hetsliik ofalik op den bodem
V.Lov.,DureEed,74.
Fland.Limus,l'
ufvm,coenwn).
(van een gracht).

Gr.Wdb.-.KUIPERS.- V.DALE.
Alg.Ndl. goor (= modderig, sJijkerig) land ;gore (= vuile, onzindelijkej
ningera.
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Gordijn.Achterdegordijn.

Gordl
jn-Gr
af.
'- ----- -

- 7 (.

F.indeZnd.volkst.

Achterlt6tgordijn(0.),

Gothen.Bijde Gotken.
Verkeerdespelling,volgensOnkr.,71: Bijde Goten.
Gothisch.In den gothiachentempel. (De taalwetenschap heeftuitgemaakt In den gotisclten tempel.
SyzgERs,116.

datdehin datwoord (in diewoorden)
geen reden van bestaan heeft )).

G oudbloem .De goltdbloem fcalen- In dezen vorm,zonderverbindingse,
dulaoëcinalis).Jos.Joos,9.
is de naam alg.in Z.-N.,en ook we1

Goudsbloem.

Eenlgegrovegoudbloem en stondonnog in Noord-Brab.;Mnl.goutbloeme.

OPMERKINGEN

Alg.Ndl.gordiinkssoms'.
,.inverhe-

ven sti:
i#l.

Kcll>ERs en V.DALE geven voordie
woorden nog beiderleispelling op.Het
Gr.J#'
#è.speltmet.thalleen.
HsuxEr-s,49.- V.DALE.
In sommige gewesten is dit w.een
volksbenam ing voorde gele ganzebloem

in bloei.SE'
.
'
ENs,15.
G oudvink. Daarschlzdteen gbb
ud- Tn0.M .O.,,
Tu1i1922,p.6,weesDr.
vink de waterdruppelen van zijn veder- W .VAN EEGHSM er op,dat de schr.
kleed.Coxsc.,Hugo'
x w.Craenltove.
hierin bij vergissing gesproken heeft
van dengondvinken steldellijdavraag

Geelgors,v.,mv.-golzen.

welke vogel bedoeld mocht wezen.

(chrysanthemum segetum ).
Deze vogel, emberiza cïfrïncllo, Fr.
lehrzft
znfjaane,heetin 'tD.Goldammer.
Vandaar de vergissing van Coxsc.
Daar de distelvink of pntter,ca
tv4uclïs
elegane, Fr. le chardonneret, in 't Eng.

Hierop hebben wijgeantwoord in hetzelfdetijdsehrift,Oct.1922.p.7.

goldfinch genoemd wordt,geeftook dit
aanleiding tot verwarling met den
goItdvink of bloedvink,p?yrzhvlc euvopaea

f
l

(kl.soort)enp.rnbicilla(gr.soort),Fr.

r

u yos,
t
v:vy/,(
jjejn ,
to.pompjay,(wo.
pelofBlntsnk en in 't Eng.bull-nna
heet.

Goudw inkel.
Gouw .

BijV.DALE,19145,noga1sZnd.opgegeven.
Het gebr. van deze woorden uit

Goudsmidewinkel.

Gondwinkel œordt echter aIs slg.
Ndl.vermeld bijV.DALS,19246.
ScHR.,II,27-30;67((gouw = rijks-

Pvovincie.

Gouw6raaf.:ouwheer.

hoofdevanpurismewerdafgekeurdin

Gouverne'
ar (in België;vroegerook onderdeel,onderverband van een rijk,

J/
P@Az4., 226. Ten onrechte is aldaar in Nederl.,nl.tot in het jaar l848, landstreek - als onderdeel,a1s onderbeweerd, dat gouw niet de bet. zou toen dietitelervervangen werd door verband van een rijk.Die gonw iseen
kunnen hebben van hetrijksonderdeel Commia8avl
'
s d6.
9 Koningat; (thans in landschap, een gewest, een provincie
6hetwelk thans in België en in Neder- Nedevl.)Commia8ariaderJfopïngïn.
gewordenll);84.- Gr.JPd:.,V,496.
land onder den naam van prorincie Provinciale Raad (in België): Pvo- V.DALE,ophetw.goum :(Nedevland
bekend staat.Alleenisthansditlaatste vineialeJ
sfcfe,l(in Nederl.).
was in p
'ro8g:r6 eevwen in gouwen wer-

G ouw raad.

de wettelijke benaming.Verder is er

deeld '
).

niets in te brengen tegenhet gebr.van
gouwdag,tegenover landdag,als naam
voor vergaderingen van groote vereenigingen.

IndeNed.Grondw.van l814,arf.55,
vindt men :((deprovincién ofland8cltapnen )); in de Ned. Staat8regeling van
1805,art. 10 :((gewesten of departemlm -

t6n:(ScHs.,II,29).
G raad xEenrecht'
ehoek = 90graadç
één graad = 60 vînu'uf:één m inuut =
60 eeconde.L.Slnxosx,M eetk.,1,26.

Verkeerd gebr.van hetenkelv.in p1.
van den m eervoudsvorm.

Een reehte boek = 90 graden :*én
graad = 60 minuten ; ééI) minuut =
60 neconden.

Hijheefteen dïchferl
ïjkeinbor8tin ) Gall.ti'
tls hautdegré:debep.in Zijnnatmzrisd'
ielttnrliikine6shoogen D.V.,76:qMenzegtin'tNdl.ïp

hoogey6graad.

hoogen grccd kan alleen behooren bij graad ofin hoogemate.
dickterliik en niet bij dichterlijke ïzzbornt.

Dat is onmogeliik '
izù den Aoot
pf/
rn
Ongepastgebr.v/d bep.in den hooggtaad.
.
:f:Azgraad bijeen absoluutbegxip als
onmogeléik.
De Vereenigde Staten zijn gelegen Volgons D.V.,470,verlteerd gebr.

Datisvotstrektonmogel%jk.

De V.S.zijn tussehen den 25*/6n en

hoogemateen?
'
,
xeen hoogen graad;maar
een goed stilist zaldeze laatste uitdr.
vooral gebruiken waar alleen sprake is

van eene hoedanigheid die in verechillendegraden kan voorkomen ))
.

V.DALE.op hetw.graad :(Amster-

tusschen 25 en Q9 grtztf6zznoorderbreedte. van een hoofdtelw.in pl.van een rang- 498/64 graad noorderbreedte gelegen. dam ligt op 53o N oorderbreedte 6% 40
telw. gall.le8 Etat8-Uxï: 8ontcoplyzrï,
s
Ooateïlengte CJtzn Gveenwieh.
entre 25o et 49Off6 latitude N .
V.GELOEREN,c,p het vz.graad : (op

50gr.noorderbreedte= aujdem 50.Gr.
De drie graden van hetlager onder-

Alg.in Z.-N .,naar Fr.le8 degré8 de

wljs de eerste of laqere graad (leen
2estudiejaar),detweedeofmiddelgrmd
(3een 4estudiejaar),dederdeofltoogere
graad (5een 6estudiejaar).
Deinrichting van den nievden graad.

l'enaeignement z
azïpzf
zïzc le 1er degré
oudegréinjérieur(lreet2eannéeg'
éIvt
fe.
s),le2ddegréo'
?
zd.pzog/6n (3eet4ea.
4'éf.),le 3edegré o.
u d.a'
/
gpézï6'
ur (5eet
6ec./
#'
éf.);ltorganisahondu 4edegri.

nördlicher Breite )).
De dcietrappevtvan hetlageronderJ.-B. TENST, Gids voor >,6fTeeken-

wijs :de eerste of laagststrap (le en onderwiia op de lagere sc/oog, in het
2eleerjaar),detweedeofmiddel8tstrap Nedell.overgcbrachtdoorN.Baovwxx,
(3een 4eleemj.),dederdeofhoog8tedzcp hoofd eener schoolteLeiden.
(5een 6eleerj.).
De inrichting van den rierden trap,
of:van rerrotgonderwij8.
NaarFr.ponlet.
'
ï6grain ;nietwordt Mesthoen.
D.i.jongekip,diein eenhok gemest
er mede bedoeld giepkuiken (= jong
is ofwordt.
kuiken), zooals bij V.DATU
E ten on-

Graankieken.

rechte is opgegeven.

G raat.Geen graten in ietsvinden.

Znd.volkst.,ool
twelinenkeleNnd.

Geen been in ietsvinden.

STOETT,n.111./159.

dialecten, voor ergens geen zwarigheid in zien.

G raboelie. Iets ïs de gtaboelie Znd.prov.(Diest e.o.) vgl.Fr. Ietst6grabbelgooien,ofindegrabbel
wezpen,gooien,smi
jten.
letert
jla g
.ribouillette.
werpen,smijten.
G racht.Overeen gvachtspringen. 1 Alg.in Z..N.(naastrr.,ook we,-.), Overeen sloot(v.,mv.8lootenjsprin-

Jook inenkeleNnd.gewesten,voor: gen;slootjespringen.
gegraven waterseheiding, sm al of
breed, voor afvoering van wster;
Reinaert,vs. 1601 ffButen dien doripe in ene gracbt));vgl.D. Graben.

Haalnooitoude koeien uitde gvaqh#.

Towv,78 ;V.THIELEN,3l.

W aarlijk e6n f
jvztfc koedievleed uitde

grcc/?/gehaald.DRAIJLANS, l2.

Alg.in Z.-N..(DE Cocr,4 en 5).

Haalgeen oudekoeien uit,dealoot.

STOETT,n.- /611.
Gr. G#5., V,534.

KvlpERs.

V.DALE.

Alg. Ndl. gracht= gegraven kanaal,
breeder dan een sloot.

STOETT,n.695/1034. Gr.Fdè.,V,

534.

W aarlijk o'
ade koat die opgelepeld

uterd.

Fc'lden kantïn degracht'
oallen.

Znd.volkst.(V.EIuSEN,l12),voor
Ftzn d6n wal ia de elof)f rcllcn of
van kwaad totergergeraken.
fgej
raken.
G raf. (W qnneer zegt men van ie- Contaminatievandebedoeldezegsw.
dat hij met één been (o/ met

mand,dath hij met het eene been in met 4e synonieme Znd.uitdr.ldjgocl den eenen voet)in 'tgrafntaat1
'tgrafgaat?V.TRIELIN,15.
op zijn le8t6beqnen.

STOETT,n.- /2080.

VIERHOUT, 51 (
fHij loopt op zijn
laatste beenen. hij za1 het niet lang
meermaken.)

Grafkroon-G rinzen.

sscozczsusx

200

l

vosszcavlxo

l
G rafkroon.
'
G rafm aker.

Asosussxxsosssaxoscs

opussuzxosx

.
Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.qouronne.
Alg.inZ.-N.,voor:1opersoon wiens

Grajkrans.
loDoodgraver(hetgewone w.),graj-

V.DALE.
Gr.JP#è. V.D.
4I,
S.

beroep hetis graven te maken en dicht delver;
te werpen ;20 een soort van aaskever,
20doodgraver.

secrophoz'
udvea#llo.
G ram .Deonderdeelen vandengram. M .in Z.-N.;vgl.Fr.le gramme.

Deonderdeelen van hetgram.

Honderd gvammen (bij verkorting

Gewoon gebr. v/d meervoudsvorm

Honderd gram (100 G.)tabak.

ALru.-AB.,142.- Zieook centigram.

znd.volkst.(omstr.v.Diest).voor:

Griman8en maken.

STOETT,n.431/617.

ALL.-AB., 136. - Bij enkele Nnd.
schrijvers hebben wij het w.gram en
zi
jn samenstellingen in het aangetrolen.

100 g.)tabak.

G ram oetsen maken.

in Z.-N.

zonderlinge gebaren maken.

G ram schap.Daarop noltootPlusin Naar de Znd.volkst. waarin men Daarop ontstakPlusivtFlepïg6woede, DvvsEn. Stud., 230. W elis alg.
volle rcpz/chcp.ToNv,194.
hoort:in een tFrcAz,
schelkolerieechïefca ofmaakteP.zich 4z16691.
:uitermateèood. Ndl.in oeAIlanhacàïef6n,wakkerschieten,

Gras-beéroeide oevers.Cl-xEs,
xhc>
,.Nor.,107.

Grassprieti
@
#e.

= woedend, toornbg, gramstorig wor-

in galop schïcfcs,doch verderzegtm en :

den,zieh vergrammen.

in woede,in toorn,in drijt,ï,zgeestdrijt,
in &t
#tf:ontsteken..

samenstellingnaarD.model,gran-

Mevgra8begroeideoevers.

Ziedoorngekroond.

bewachaen.

Ten onrechte afgekeurd bij VITF, Granspier (v.),gra.
8spriet(m.),gra.
g- Deze vormen komen voorin de ver372.
apiertieofgra8nwietje.
sehillende woordenboeken,b.v.ook in
het Gr.G #è,

Graszode.Daarwaseenegranzode,

Gall.gazon,datzoowelgraszodebet.

in welkerm idden zieh een duiventoren als grasperk,gra8veld of gazon,o.
verllief.SEGERS,259.

Daarwaseen grasperk,in '
tmidde
waarvan een duiventilstond.

Graszode vierkante lap afgestoken
grasgrond.

Gratis.Dat,kregen we gratis noor Noodeloos pleonasme dat aanvan- Dat kregen we om niet,ko8teloo8 of
niet.
kelijk schertsenderwi
jzegebruiktwerd gratin.
en thansten onreohte bijvelen de gewone zegswijze isgeworden.
G rauw vuur.
Ditw.,gevormd naar Fr.gviaou,is M ijngas,ook welmethqan ofgri8o'
u;
van alg.gebr.in Z.-N.,niet alleen als ï
niinga8ontplomng.
naam van hetgas,dochookom deont-

Ook in N.-N. komt het pleonasme
voor,b.v.in hetBetuwseh :(Mardaorveurduutie '
tdan ok grati8'
pcz
yrn1
,
'
k.
?),
NIEBOER,43.
KOENEN G rau w Jvuu r (mi)'
ngcs-onfploFng),o.gmv.
GALLAS (ç&rz
'
t
:@'
llm.:Milngas (jeu

plom ng te bedoelen die het gas verwekt.

- ),grauwvuur. Co%tp de.- :-ontploffng.))

GrauwvuurontploFink.

NaarFr.explo8iondej'
rïdou.

Gravelijke Nelwillendheid. VsR- Foutievespelling.

MANo.,24.

Gravelinéen. Dsxccé, in FI.d.: contaminatiemetdenFr.naam Gravelinesvan een olldV1.stadjein NoordFrankrijk.
Greet. Ze (de koe)begint greette znd.volkst.(Antw.,Brak..l;vgl.alg.

Miingasontplosng of-ontbranding.

Noch V.DALE,noch Kx/ll>
ERs,noch

het Gv.JF#!).geven echterhet w.gra%bw'PN'
A OP.

Grajeliike of graaFiike welwillend-

heid.

&rer6NA?
,
gyAl.

d.e.h.,II,6l.

worden.Coxsc.,Loteling.

Zebegintmetf
lraagtet,
eeten.

Ndl.gretig,van het oude znw. grete
= begoert
e.

Grenstusschenéeval.

Germ.Grenzzwischcnjall.

Grennvoorval,grenmï
ncident.

G renzeloos.

Degewonevorm indeZnd. schrijft.

Grenzenlooa,ook we1 grenzeloo.
g, en

Grile. Een geautografeerd hand-

Gr.1#'dè.-- Dtrvssa,IT,76. Dvy'Iuoty,68.

scss..1,63.--Zieooktltsschengeval.
D.B.
,41,naar llet Gr. jvdh. (Op

die door som migen ten onreehte voor som s gvensloos.
fout wordt aangezien.
Gr. TF#è.: ((Grqnzenloos - grenze-.

gemoedsaandoeningen en lloedanigheden toegepast,lleeft grenzenloos m eesta!
een afkeurentlen,onbegreltsd een goeden

grensloos--,bnw.en bijw.)

zin hijheejt66?tonbegrensdeliejde,c6n

Fr.

teeken wordt, meen ik, in 't Fransch spreekt.

gebrt
zikelijk in de Znd.

grenzenlooze rerachtinfl.)'

Naamstempel.Een geatempeldehand-

teekening

grijlegenoemd.klauw.J.v.Rl.
yswlzx,

CRAMER. GALLAS,op hetw.hand-

feeke?zïvzg :((Gedrnkte -,gestempelde - ;

8tempelmeteen

Griffe v.)

Bri6.iaan.F.Janobs,3-10-1884.

Grljm .De pot is zwart van het

g6im.

Ditw.komtvoorbijDsBo het

wordt in W .-VI.uitgespr.griem ;vgl.

Roet,tzcn,
qîcg(t
)c?zhet?
Jz
t
zz
url.

Gr.'
l
#W6.--Kvlry
cRs.-.V.DALE.

Eng.gvime.

Grils. Nachts zijn alle katten

grï/.
s.

Grijzen.Marientje,waarom griist

De gewone lezing v/h spreekw.in

Bijnacht(o/in 'tdonker)zijn alle

Z.-N.;vgl.Fr.lanvïftousle8chatssont katten (allekatjes)grauw.
gris.

Znd.volkst.(Brab.
, Antw.);ver-

1766,/691(schrijft.),8cltreien (hetge-

gij?...Zouik nietgriizen...En Marientje ouderd in N.-N.;KIL.:(Grijzer,flere, wonew.),h'
tdlen (volkst.).
grees.F!.Vert.,l4.
plorare zxzcrozzfz?zmore ).
G rll. Aprilsclte grillen.
Alg.in Z.-N.,om te doelen op het Ap6ldoetwathù'wil.
veranderlijkewederin April.
Hijstond aan degrll.
Znd.volkst.(
Brab.),naarFr.g6lle. Hijstond aan bettïjzo'
ft
alltek.
G rim lach.
G rim lachen.

Vaak worden deze woorden in de
Znd.sehrijft.ten onrechte in een gunstigen zin gebrlliktvoor:een vriendelijkelach,vriendelijk lachen.

Glimlaeh.
Glimlachen.

STOETT,n.-/940.- Alg.Ndl.griis

= lichter kleur dan grauw, nl. licht-

grauw,vaalwit.

Gr.JP#!
?.,V,755. KvlrsRs.

V.DALE.
Alg.Ndl.gviizen, grijs worden.
V.DALE.

KOENSN :f
((
7ri1Jle (Fr.tralie,#6k),
s.(il= ielj).
HENDRIKS
Glimlachen - gvimlachen meesmuilen. Den mond tot
een lachje plooien. Men glimlaeht uit
vriendeli
jkheid,tevredenheid,vermaak ;
m en grimlacht uit kwaadaardigheid ;
m en meesmuéltuitongeloof ofspot.))

Grijne'
n (#'
rï/Az#:, gegriind,of green,
G rinzen. En Gustzat op het gras In de Znd. volkst.(Bra'b., Antw.) En GuuszatOP hetgras wanhopig
wanhopig te grinzen.CLAEs,Sieh.N ov-, grinsen = schreien,lanlenteeren, voor- tegriinen,of:tegrienen.
g6greAà6Azl grienen (gT''
,
6?z#e,gegriendj.
al van kinderen.
66.

G#itsel-G rond.
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Gritsel.
Znd.voll
tst.(Kempenen Hageland);
Een Kooigritsel.
KII,.:qGritsel,rastellum,pecfewtn,en
Gritselen. De hofpaden gritde- ;Gritselen,rantelloccerrczc'
).

Hark,v.
Een hooiAcrk,ofook :hooirïj/,v.
De tuinpaden harken,.

ScHR.,IT, l27 en 171.- Gr.Ndè.,
V,792.

len.

G roen. Vlammend glansde 4e zo- Meervoudig gebr.,in navolging van Vlammend glansde de zomerzon op
merzonneopmalsehgesaptegroenenvan Fr.les o6rI.
:= de '
verschillende soor- hetmalsche,jraaige.
gcht
zkecrtfegroen...
de weelderige,hoogbloeiende weide.

D.V.,404.

ten van groen,deverschillendeschakeeringen van het groen.

G roensel. Tn alde hutten kwam
In Gcp,
4., 264, werd dit w.afgeop tafelgeen andere ltost,dan aardap- keurd a1s zi
jnde ( ontaalkundig gr?-

Groente,plt
pct
g/
êmzïd.

Gr.lvdè.- V.DALE.
l Als mv. van groente geeft RIJPMA,

pelen, kam em elkpap, brood, flauwe vorm d )).H et isechter een oud w.,dat

143, naast groenten, ook reeds op

kome en eenig zeldzaam,slecht bereid reedsvoorkomt bijKIL.en o.m.door

groentea,als meer familiaar.Zie echter

29.

inz.groeneverfaarde.

gvoeu el.TyclRL.-sq'yzxs,I1,46.
CATS gebruikt werd.Thans nog in de
Mag ik u groenael8opdienen? TAMs., O.-en W vl.,ook in de Antw.volkst.,

ook op hetw.bed.
Alg.Ndl.groensel,o.= groene verf,

en bijna alg.in de znd.schrijft.,doch
in N.-N.verouderd in de bedoelde bet.

Groensel,kruunsel of érun-

sel.

Volksnaam (Antw..Brab.),inhetm.,

Groenlingofgroenoink,m.

vooreen soort van vogel,chloris Aoztensis(ofjringilla chlorint.BijV.Lov.,

OokinN.Brab.grunaelILAUIuLI-ASD,

Svokkelltont,252;BRBHM enHvlzlxgx,
Lev.derDïerep,,I1,98).

Dure .&cg, 74.vindt men groenzel, a1daar verklaard : cK arekiet. Gxuns of

groenzel.)Vermoedelijk isditeen vergissing om denzelfden vogelte bedoe-

G roenselbed.
Groenselboer.
G roenselhof.
Groenselm arkt.TAMB.,35.
Groenselsoep.

Groenselwijf.

lenz.
nd.samenstellingen.

(

I
l

G'
rosntebed.
Groenteboer,groenboer ofgtoenman.
, M oeebgin,groeztfefuïs.
; Groenftetmarkt.
l Groentenoep.

Hierinhetw.wiif,datechterinhet

alg.Ndl.nog alleen in ongunstigen zin .
voorkomt.

G roep. In een bepaaldea groep. M .in de znd.volkst.:vgl.Fr.le
o.B.,85.
grolgpe,en daarenboven ook Ndl.tvoep
In den groep.snxoxs,96 en 108. (m.).

Groes, kroeze. Een groes met

een vijver.

znd.volkst.(inBrab.enAntw.gvoes,

Gr.Wdb.- V.DALX.

Groenltetvrouw.
Groep,v'.

Een grasperk of graaveld met een

in O.-en W .-VI.groezet,voor :stuk vijvor.

D.V.,'428.- Ook echter in N.-N.
maakt men d1t w. soms mannelijk
(Scas.,1,372).

l

Gr.Gdè.- V.DALE.

grasland ;KIL.:ççGroes,groenze,ceapea
plrïdïa,cespen gramineus )).
'

Deaardappelen waren vroeg door de

Znd.volkst.(0.-en W .-Vl.),voor :

...geen looj,of :geen atengeu meer

Gr.Wdb.- V.I)AT
uE.

plaag aangetast geweest :geene groezen het gebladerte, het groen van veld- te zien.
m eerte zlen.V.Lov.,Dnre Eed,131. l.vruchten.

G roet. De dames hadden h6m zf/-

Gall.rendrelet
scl'
/
z/: qn.

v s groetnietteruggesoltonken.

De dames hadden hem niet terug-

.
DSW.
,102.- D.B.,38.- KoNzNg,34.

gegroet, niet wedergegroet, niet t6g6n-

gegroet,of:hadden ziin groetniet beantwoord.

G roetenis. Aanvaard mijne eer- Komtin deZnd.schrijft.vaak voor Gvoet, m., of (deftiger) gvoete, v. In het alg.Ndl.komt gvoetenis nog
biedige groetL
iydaacn.
bijsommigen,die hetalseen deftiger Aanvaard rhi
jn eerbiedige groeten.
voor in den zin van begroeting in de
woord dan groeten beschouwen.

uitdr. de cxgeîdc/?e groetenia = het Ave
M aria,doch hetw .isverderschieralleen

nog gebruikelijk voor :compliment of
groet aan een derden persoon,b.v.doe
de groetenis aan le wtztfer !

Grof. Grovekatoen ;een grone be- In de Znd.volkst.isde uitspr.van
Grore (alledaagsche uitspr.gg(
)(k))ra) ALL.-AB.,40.- Boss.,Uitapr.,20.leediging.
dit w. en zijn verlenging : lo grof, katoen ;een grore(deftigeuitspr.groo- DlN HERTOG,N.T.,II,225.- Gr.Wdb.
grr?('
p)va (Z. van O.-V1.); 20 groj, 0)beleediging.
grotsjjjo en groono (Antw.); 30 gvooj,
groovo (Diest).

Groé.

Grol,v.,érolpot,m.

In Z.-N.isde uitspr.meestalmet

Grog(leesgrokt.

KUIPERS.- KoENEN.- Gr.JFt
yy.

Znd. volkst. (Brab., Antw.), het

Knorrepot,brompotofgrompot,m.

KUIPERS.- V.DALE.-- Gr.Gt
î:.

W atkroltdlel
tat!
Mi
jn maag knort.

KvllœRs.- V.DMzE.- Gr.JP4:.

eind-g als q.

eerste voor :een knorrige vrouw : het en v.,brombeer,m .,knienoor,m .en v.
tweede voor :een knorrig m ensch.zoo

vrouw alsman (in W .-VI.is g'
rol,m.,

G rollen.W at qroltdie kat!
Mijn maag grolt.

hiervoorgebruikelijk).
Alg.in deZnd.volkgt.

De donder grolt.
Die vent doet niet als grollen.

Grond .Zich ten grondenederzetten.

Zijstaardeten grondc.

De donder roltof rommelt.
Die vent doet niets dan brommen.

Datiefvorm bij Coxsc. en andere
Znd.schrijvers,ter vertaling van Fr.
par terreen #terre.

Op den grond gaan zitten.

Drn ov,60.- Gr.JP4h.,V,952.KvlpEns.- V.DALE.
Zijkeek naar den grond,naar den Alg.Ndl. t6 gronde gaan = zinken ;
vloer.
:(fg.)ondergaan,te nietgaan.
D.V.,76 (In hetFr.steltmen 16 Inhoud en vorm : Zoowel wat den J.5'.MAURIK,Toen ik nog jong wa8,

Degronden 4grorm :Zoowelvoorwat
den grond a1swatden vorm betreft.
jond tegenover la jorme,in het Ndl. inhoud a1swatden vorm betreft.

Degrondvandienromanishistorisch.

272 :(
feen gedicht...,datme z66 trof

d6n ïp>oztztf,niet den r oM tegenover

door vorm en inhoud dat ik 't onmiddel-

den t,
ozvz).- Ook een gall.,lejond et
la /or-e,volgensD.B.,44,en V.G.,

lijk van buiten kende>.
KRAMZRS,op hetw.jorme :<Cette

1, 133.

adaire est bonne dans le fond, mais la
form e n'en vaut rien,diezaak ï.
q in den
gvond goed,mcarderorzzàdeugtxïef.:

Gall.16lond d'un roman.

De gvondslag,de kern van dien ro-

man is historisch.

D.V.,76-77.- D.B.,45.- V.G.,1,

133.

Grondéebied-Gruis.
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Degrond deroogen.

Gall.lejond d6,
:yeux.

i Hetdï8pt
:fderoogen,of:in deroogen I D.V.,76-77.- D.B.,44..-V.G.,1,
klare diep.

133.-- Gr. Fdè.,V,937.

Fr.a'
u jond du désert= Ndl.heeldiep

k'p, d6wot
ufïjn,
.

In f86AzgvondJcrzaal.Coxsc.

Gall.aujonddg!
@ 8all6,dc- !6jond.

In den grond van hettafereel.1D.

x4chfezï,zdezaal.

D.V.,76-77.- D.B.,44.- V.G.,1,

Op den aoh'tergrond van hettafereel. 133.- Regenboogkl..58.- Gr.I#'dh.,
V,953.

Fr.cc/écv jond = Nd1.dedrankzal
I

Grondéebied. Het grondgebied

achterin.

scsR.,a4o-.
,p.17-18 :(L6ferrï-

ros %etd/7
c.Belg.Strajwb.,art.3.

toiredtzroyanmeisnietaltijd grondgebied. Men dient te onderscheiden :

Hetviiksgebéed.

gvondgebied en watevgebied (
.D
sHooN,

Echter ook in de Nederl.Grondwet,

art.4 :(Allen die zich op hetgrondg6bied '
pcn het &ï/k bevinden,hebben ge-

I
li
jkeaanspraak op bescherming van
!persoonengoederen)(Gr.Wdb.,V,992).

Btraiverht.bl.24).)

Nu, te reeht, is volgens den heer

schrijvers, grondgebie,
d'
pczzhetrï/kwe1
goed waar het all.een het grou gebied

I

geldt,maar het ë ksgebied omvatook
wclergebied,zooals de kustwateven.

Grondié.Ikhebdengvon,
diqendag

znd.volkst.(W.-V1.,0.-Vz.,Antw.

moeten rondloopen.

Ik heb den he6l6n dag,den god-

Gr.1F#è.,V,997.- V DALI.

en Brab.;in deze twee laatsteprovin- gauelten of godganacheliiken dag moe- h
ciën ook gronzig of gron8igt.voor t ten rondloopen.

geheel.
Geen enkeloog heb ik toegedaan va.n
Vg1.,voor dit tweede voorb.,Fr.de
Den geheeltn nachtdoo'
rheb ik geen
den grondigen lcngen x chl.Bors,93. toute la n'
tàf.
oog toegedaan.

Grondsm k.
Groot.Ikkanmijhetgenoegenniet

Germ.Grundstiuk.
Germ.4er grJez6z6 T6il,ofwelangl.

ontzeggen het gvooter deelvan dit opstel
hieronder weer te geven.
België bezit Belgisch-Kongo. een
grondgebied,dat 80 maal grooter is dan
het.m oederland.Dr.J.HAruxlx,H andAtlas,H . G.,uitg.,1923,p.48.

tye greater m rf.

x
sfvà grond,stuklcntf,perceel.
...hetgrootntedeelof cen grootdeel

MOoRTG.,213.-- Gr.1#Wè.,V,1032.
We6r!@nd'
Jt
z,Febr.1912,p.42.

van ditopstelbieronderweerte geven.

Verkeerd gebr.van den comparatief
...een grondgebied dat 80m , lzoo
in pl.v. den positief : wat Belgisch- grootis als het m oederland.
K ongo grooter is,kom t'im mers overeen m et 79 x de oppervlakte van

VITB,369.

België;gall.80joisplv.
:grqnd.

Groot #tztz/l, Of groagaqn. Zij #i'
?l# Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.); Zij wa8 of ging toen zwanger van Gr.Wdè.'- KRAMERS.'
- KUIPERS.
toen gvootvan haartweedekind.
in N.-N. nog weinig gebruikelijk ; haartweedekind.
- V.DALE.
K IL.:((Groot gaen van kinde,nterum

/erre,gravidam eyde9.

Grootdoenerij.

NaarD.Gv,
aRztuevei;reedszeerge- Poclterij.

bruikelijk inN.-N.eninNed.O.-Tndië.

I

Grootdoeneri?'komtnognietvoorbij

V.DALE,welechter mooidoenerij;vgl.
ook dejtigdoen (10.,op hetw.dejtigj.
ReedsbijPulcx,Eng.:r
tgrootdoeneril'
,
v.swagger),en 10.,Fr.:r
:grootdoenerilj
v.épate/.)
Ook lezen wijbijniemand minder4an
Dr.M .A.v.'
W EEL, Z'
uiverheid 'p. Taal,

ll :(hoe aardig leest,hij (G.Gezelle)
taalverknoeiers,in hun gvootdoenerijde
les:.

G rootspreken. Och kom hijis ongewoongebr.a1soverg.ww.in een Och kom !hijisweerdaar,deslim- Groot8preken is een onoverg. v'w.,
weerdââr,de plattenhanne,gvootsprak tijdvorm, voor pochen, snoeven, merd,geiW .grootavekend.
waarvanalleen deonbep.wijsenhettgw.
W ietje.V.BCGGSNSAUT,94.
bbllen.
dlw.in gebruik is(K1J1pERs).
GrGltstad.
Germ.Groszstadt.
Groolest# .
VORRINK,I1,59.- 11*6/1.1
4.N.F.,13.
Grosse caisse. De fanfare brak
1os metkopers en gronne-cainne.DsAv-

Fr.w.,alg.in de Znd.spreekt.

De fanfare zette in met koper en
Men zegt :de klopper en de bekken,
a
groote(ofT'
urkschejtrom.
van degrootetrom.

u xs,29.

Grossist.

Alg.in Z.-N.,naarBelg.Fr.grosaiste

Grossierofgroothandelaar.

Fr. marohand de gzoeg, négociant ex
gron.
=

Grouw ! Grouw gooien.

Prov.(Dieste.o.)voor:misworp bij

Poedel!Een posdelgooien.

hetkegelen.

G rub.

Komtvoorin eenigeZnd.enook wel

Greppel, grep, gzvp, gruppe;voov,

V.DALS.- Gv.'
Fdè.

in Nnd. dialecten ; K 1I,. : (f Grubbe, vore;kuil.
gruppe.Fovea,cloaqa ').

G rue.

Fr. w., gebruikelijk in de Znd.
spreekt.,voor een hijochtuig aan ha-

Kraan,hij8chkraan,v.

vens en spoorwegen om zware lasten

Term..p.V1 :( Grue8 #ze.
s etgruee
mobiles.Vasteen beweegbarekranen.)

- ((Gr'
uetjplateau.Kraan metplatform.>

te verplaatsen.

CRAMER :(Grue(f.)4 rapeur.Stoomkraan.) - ( Glne (f.)d'alimentation;
grne hydra%blique. W aterkraan.

-

( Grue (f.)dechargement.Laadkraan.>
-

((Gruerolglante.Loopkraan ;beweeg-

barekraan (op derails);rolkraan ;verplaatsbare kraan.p

Gruis.Het grgds scheiden van het
meel.

Znd.volkst.(Antw.,O.-enW .-Vl.);

Dezemelen scheiden van hetmeel.

5.MAc Lsoo,Orer Taalonderwijs(in

ook is het w.in dezelfde bet. gebrui-

Versl. en M eded. der ff. F. #.. 1910,

kelijk in Zeel.en in Z.-Holl.

p.l29v1g.).- Sc1TR., T, 28 en 33.-

Gr. TP(8!).,V, l163.- .KlilpycRs.- V.
DALE.
DuvsEn,St=d..225 :ftGrnisen gruit,
beide voorkom ende met de beteekenis

van grojzzItg
cl,zemelen,,zouden naarmen
meent, samellhangen m et gort. G'rlzïa
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heeftook debeteekenisvan puin ...Ver-

l

want is ook grï-m eel.')

De visseherhoefteen grnisgevangen.

Volksnaam, van het v. geslacht Devisscher heeft een 8erpeling (m.) Metdezen visch wordteen nauw ver(Dieste,0.),vooreen visch,leueiscwn gevangen.
wante soort die wel eens zoo groot
- lga68,Fr.menniervandoine.
wordt,de hesneling (leucïdc'
?
z.
g ceplaluat,
Fr.meuniev chetlesnfa,vaak verward.

Gruisw ater.
Znd.volkst.
Zemelwater.
G rum m el. Geen grnmmel ervan Znd. volkst. (Antw.), elders nog ' Geen kruimel
vooriemand andersdan moeder.Vzs- (Brab.)gtemel.

V.DALI
I.

MANp.,105.

G ruw elheid. W ij moeten di
e Onbestaanbareafleidingvan gvuwel: ...zondergw wel,maar ook zonder
klas van anarchisten zonder aarzelen, tDe schrijverhad erua.
utéin '
thoofd, zwakheid.

D'
ist.,166.

zonder gruwelheid maar ook zonder de analogie in den aanvangsklartk hoe
zwakheid aan hetgerecht.overleveren. flauw ook, bracht hem tot de onbewuste schepping van gruwelheid ;

want te goeder trouw verbeeldde hij
zich waarschijnlijk, dat zulk woord
bestond.

Gruwelijkheid. Pijnbanken en

Gall.atrocitl,volgensD.V.,404.

Gudsen. (De regen) gudste in de

Vaak voorkomende spelfout.

fol%rtuigen,d1e gruweliiklteden uit den
ouden tijd.

die gruweliike Wsgo?z of voor-

wnrpen uitden ouden tijd.

DaarentegeninhetGv.'
Fdè.,ophet

w.gruwelijkheid Concreet,metzzltl.
Iets gruweli
jks, afschuwelijks, verfoeilijks;een gruwelijk,verfoeilijltding,
bedrijf.)

Gutsen.Deregen gutste ...

goot.TEIxI,.-STIJxs.1,12.

Guérlte.
Guidon .De gl
ddon van een velo.

Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.,voor- Baanwachterguisje; remkant, vemalbijhetspoorwegpersoneel.
hokie (aan een spoo- agen);aeldlder>vïyje(van een schildwacht).
Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.
Hetntuur ofdo etuuratang van een

CSAMSR.
V.DALE.

fets.

Gunst.Bijiem.in gunststaan.

Gunstlé zijnTooriem.ofQts.

Verkeerdeweglating v/h bep.lidw.:
gall.&r6en./c1
J6ur.

VERc.,147,keurdedittenonrechte

Bijiem.in degunststaan.

I6m. (dat.) gunstig zijn; gunstig

afvoor :gunstig iegenn
s offof...Deze ztin voor ïe/.
uitspr.vindt men herhaald bijBoss.,
IFd:.,81.

G unstkaart.
Gym nastiek.

Gall.bill6td6/cw614r.
Znd.uitgpr.:g= zj.

Vviibiliet,rrï/kcc, ;afsl
agbiliet.
Gymnktiek (lees g = g).

D.V.,443.

J/
Pcnd-,8l.- D.B.,72:(Hetlotis
onnnietgunstig.)
V.DALZ,op hetw.gunntig :&God zij

u gunstig:,en Ahetweerisgunstig roov
het gewasz.

VITs,375.
Kosxsx.

H.
H .Deletterh.

De uitspr.is bij vele Vlamingen
hasiofasi,naarhetFr.,ditvooralter
onderscheiding van de lettera,dewijl

Deletterh (leeslïaaof#a).

1Pcsd.,XXII.

de h in een groot deelvan Z.-N. niet
aangeblazen wordt.

H aak.Aclder de hclg loopen,.V. Gewestelijke uitdr-,niet alleen ge- Heimelijk de dchot'l'verzuimtm, etil- V-DALZ. V. G., 1, 486 vlg.
THIZIIN,20.
bruikelijk in Z.-N. (Antw., Aalst), leti- ul/scltoolèlïjrex,8#ibelen.
LAvTtlLrAxo, Sv okkelkout, 200.
Op een schoonen zomerdag llebt gij dor!
h ook in N.-N. (Middelburg,Ak- Op een schoonen zomerdag hebt gij Gr.F
'dè..V,1333.
ncl
tter de ltaag geloopen in plaats van sel), voor heimelijk schoolverzuim ; rondgeloopen in pl. v. naar school te Zie ook haagsehool.
naarschooltegaan.GENON en Rvv>alœ - in W .-VI.achterhage loopep,.

LASRT,Briejstijl,nr.99.
Aehte'
-dehaaggetrouwd zijn.

gaan.

Znd. volkst.(Antw.,Brab.), naast Overtf6Azputltaak getrouwd zijn,ge- V.DALS.- STOETT,n.1055/1630.over den bezem getrouwd ziin,voor trouwd zijn zonder ?o/6r!m:
6/j6.
Gr.JPf
zh.,V,1333.
ongehuwd samenleven a1s m an en

vrouw (DE Cocx,351).
Datza1welin d6hnag èli/ten ltangen. Znd.volkst.(Brab.).
De haag rorplep,.

Dat za1 we1achterwege 5!'
Jjr6n,,of :

daar zalniets van terechtkomen.
Alg. in de Znd. krantentaal, gall. Zielt6p,haie op8tellen,en #ck
'e ç'pge-

jaire,jormerla haie,volgensD.V.,77, .:/e?
,
tfofge8chaard zijn (de gewone uitdieervooropgeeft:(ï'
?1eenelangedj) drukkingen inN.-N.),zichin /1
.
/
?:8viien
langa den weg gcachtzcr# staan ;ook als echcrcn,(t
'
.
p,eevtdubbelerijjIcxg.
sden
rd etaan,een 8traat met-:'.zoodanig afgekeurd in Wand.,192,bij weg gedchtzc'
D.B.,30,enbijV.G.,1,133.
litairen ajzetten.

Gr.IF#è.,V,l333.

KOENEN :t
fE n hai?e (Fr.mil.au
ces hegj,bw.:denoldaten l
tlcren - opJesteld.d.i. in twee gelederen met de
gezichten naarelkaar gewend.))

To.:(H aie (Fr.l
taagj,v.:ea -

opgenteld,van soldaten in twee rijen,
methet gezichtnaar elkaar toe.bt

Bos :(
'ltaie,v.,haag,dubbele rijsoldaten ;e'
nhaiegeschaard :in tweerijen
tegenover elkaar.))

Ktuluxs,als een der bet.van het w.

h'
aag :(
ieene of meer rijen menschen,
inz.soldaten ;vgl.Fr.haie )).
V. GELIISREN, op het w. Bpalier :
ttSp.llzlltfen,Sp.machen = zich in twee

rijen 0/ gelederen (ep,haiej opstellen );
en op het w .aizetten :e de heele straat
werd m et m xlitairen afgezet = in der
gonz6n Strasze wxrdc Spaliev gebildet h
).
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Haaékwijt.Coxsc.,BoekderNa-

Volksnaam (Antw.)voor een soort

fuvr.

van grasm usch, 8ylvia cvrrvcc, Fr.

fauvettebabillarde.
Volksnaam (W .-Vl.)vooreen soort

H aakpuit.

van kikvorsch,hylq arborea.

Haaéscheer.
Haaéschx l doen of houden :

Braam8luiper.

Gr.'
;
#'t
lè..
--Kvnaslts.

Boomkikker, ook boomkikrqï
Mclt of

G,
..JF#I).-.V.DALE.

boomvorsch.

Znd.volkst.
InZ.-N.eendermeestgebruz
'
ltelijke

Hegge8ehaar, of haag8nltaar.
Spijbelen.

de speelzieke en dartele jeugd die uitdrukkingen (omstr.v.Diest,Turnhaagacltool:.
t''
tfq
'
@l.Bols,86.
hout,Limburg)voorheimelijk gchoolverzuim (V.ELssN,9l);vgl.Fr.jaire
l'école lvit
st
qozù
nïpre.

Haaéweduwe,lbaagweeuw.

Gr.Wdb..V,1343.
Gr.Gdè..- Kvlrxss.- D.Clu
Ass,
30.- V.G.,1,487.
Ook in N.-N.wordtgezegdhaag8aool
#oea (Kampen) en hegnchool houden
(Vierlingsbeek).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,W.-Vl.).

Ongehuwdemoeder,bedrogen meisie.

Gr.Ndè.-- K'
cll>sRs.- V.DALE.p .csass.

H aai. De weg maakt daar eenen
znd.volkst.(W .-Vl., O.-V1.,Kem- De weg lleeft daar een bocht of V.DALS.- Vgl.Gr.G#è.,V,1346.
W ai.
pen).
kromming.
H'aak.Del
taak heeftdewaardevan
Naar de Fr.muziektermen crocàz
e, Deanltt8te(npof)heeftdewaardevan Deze noten k
vp
arden soms ook getwee dubbele haken, vier drievondige doublecroche,tviplecroehe.
twee zentienden,viertwe6-en-dertigaten, noemd:8taartnoten peféén t'
lcggcfje,ma
M kes,enz.Muziekachool,8.
enz.
2.3vlaggetje8,enz.
De haak (croche).MssToAcx,24.
De ltaak doet twee dubbel%akon, de
zwarte noot doet er vier,de witte doet

eracht.De dubbelhaak staat gelijk met
een vierde snik of soupir.10., 26.
Enkelhaken, dubbelhaken, trippelhaken.G BoLs,Zangmethode,1,15 en l6.

Ietstlu8cken Ax kjeazeggen.

Dezeuitdr.wordtdoorsommigeVla- Tcrloop8 of in 't '
po/vbïjgccn iets V.DALS,op hetw.luak (tuaschtn
mingen ten onrechte gewraakta1s een zeggen.
twee ht4cl7
.'6,
9,in parenthese;(:g.)t1t.
ngall.,entre pf
zrezàfh?:pe
s.
echen tweehaakie8,ïk ben Jetrouwd,laat
I'k dat even opmerken >; en op het w.

in (in m r6zt/A6,
W,tusschen baakjesp
tusschen beide,terloops)).

Haam .Een paard den haam aan.

M .in deZnd.volkst.(Dieste.o.)en

doen.

Eenpaardh6thaam (0.)aandoen.

V.D <LE.

ook in somm ige Nnd.dialecten.

H aan . Haau, hennen, kalkoenen,

Dialectische (Wvl.)meervoudsvorm.

perelhoenders, aanden.T.tMB., 39.

Hanen,hennen (o/ kippen),kalkoenen,parelhoenders,eenden.

HetEAlgeldc?àhaaMie.M.SABBE,Fil., NaarFr.coqanglai8= eoqsiAl;op Krielhaanltiet,d'
ul
erghccAllv6l.
6.
de volgende blz. heet schrijver het
evenwelkrielhaantie.
Daar za1geen haan over kraaien.V. Znd.volket.(O.-Vl.,Antw.).
Daarzalgeen haan naa'
rkraaien.
STOETT. n. 445/636. DE Cocx.
TxIsI,
EN,35.
Volkeg3looj,1,ll3.
Haantiefloorlfïlzi
jn :
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.) Haantiedcvoor8teofPi6ti6det'ot
iryf6 Gr. JP#è.,V,1390.- KUnGRS.ik word op mi
jne beurt hethaantje voor aanvoerder,voorganger onder zijn,hetkatie'
t,
cnd6baa'
nzijn.
STOETT,n.44/
',
/638,637,
/943 en 1005/
Tooruit.TONY,36.
dejongens;ook wel:debaas,devoor1556.
naam ste.DE REIJI,,31:Lecoq,c'gsfmoi.

ToenLangeJande?tlls'
pt
z?zl
tetdorp
was.Coxsc.,BlindcRosa.

NaarFr.leeoqfl
'
?
zvillage.

J. J. CREAISR, Nov. en Fc0'4., 253 :

Toen Lange Jan haaïttie#8 voorate f
(a1serwatextra'
stedoenlsdan ishij
ofb,
ethaantie'
ptzn d6 hzzvrfwas.
haantjevooraan ).
V DALE,op hetw.haap,!(hij.
z
'
,
sc!tiid haantle-de-roorsteofhaantie-voortdt,
altijd vooraan als ietsuitgellaald moet
worden ,.

Haar. Iem. '
t
vn l
taar woc?è pluim
Alg.in deZnd.volkst.;bijV.DALE Iemand in 'f geheelniet, heelemaal PRlcx,.
Fr.,op hetw.colr
tsccfk'
c tje
kennen :(He:eene (juler),dieik van vermeld a1sZnd.op hetw.ltaar,doch nietltennen.
ne le conscï,
s Azï d'E1)e '
K:'
J dtAdanb, ik
yaarnochpluim kende!))TRIRL.-STIJNS, als alg.Ndl.op het w.kennen;zie ook
I'23s.
Gr.T#-(fè..v,1414.

ken hem totaalniet)).- 1p.,Eng.,op
het w.know :((I do Azflf- him jrom

I

Adam#ik ken hem nietaivielik over
bem )).

Gripeharen van ietskliigen.

Opgegeven als Znd. bij V. DALE,
5de uitg.,doch alsalg.Ndl.în de 6de
uitg.,telkensop hetw.ltaar.

R ood worden tot14 ziin hlcr

Alg.in de Znd.volkst.,naast vood

zïch ietszeeraantrekkett.

Ook het Gr. '
Fdè.en KvlrsRs,op
het w.grija,geven in dezelfde bet.a1s
alg.Ndl.op :griisF
zcczvan ietskriigen.

Totohle'
r de oor6a rood worden,of

V.D.xIvs.

Gr.W(lb.,V,14f)7.

vikteroomewerdroodtotï'
?zziinhx r. worden tot achter cïj'
zz ooren;vgl. Fr. blozen,een kleur urijgen totachter de
CLAEs,&SC
'
eà,.Nov.,201.
rongirj'
lzdçu'c'
tfz elterenœ.
ooren.
Datismethethlcrgetvokken.
Alg.in Z.-N.,naar Fr.tiré par les Dat ismetdeharen (ofbijhetltaarj STOETT,n.-/648.- R()Bsi
t:r,5.
O zeker,de waarschijnlijkheid werd cAfvtfz.
6rbijgenleept.crbi)gcht
zt
zdd,8,
?
-biig6- DELINOTTE,op betw.haar:fdatisbij

hiernogalvandeegmet#afhaargetrok-p1
ken.VssMAxo.,37.

trokken,of:datisv6rgez#'ocht.

i

Hijheejt:661 haarop zï/pcn kop dat

treft,lietalle8hierveeltewenschen orer.

Znd.volltst.voor:'tiseen volslagen

dengt.

deharenerbijgetroltken,ct
e8tf'
Jr/par

O zeker,wat waarschilnlijkheid be- 1e8chez
p6u,
z ).
Hijdeugt'
in zïl
'?
zhuid vzïef.

deugniet.

l
)

V.DALE.- GALLAS,op hetw.haar:
(tErisgeen gtaed --.aan :,69?):11ne vaut

1

Pifn-'

l
I

DELINOTTE, OP hetW .hqqr (
(er is

I
$

lgeen haar goed aan hem,c'ent'
zlzzna'
u'viep ).

l

Haard.Universiteitenzijnhaarden woNrdatar
Lat.jocl
u,Fr.joyer,D.Herd, Universlteitenzijnbrandpuntenvanj')LE,Mo
osTg.,214.- ReedsgeeftV.DAvan beschaving.
ditw.in oneigenlijken zin aan- beschaving.
op hetw.haard,zonderaanmerking
oe ltaavd van den opstand.

ï

Haarden van besmettelijkeziekten.

Het brandpunt of middelpunt van l
jop :tbrandpunt :dehaard rca besmet-

gewend voor:kweekplaats,voornaam-

ste punt vanwaar iets uitgaat. Dit den opstand.

ting, plaats waarvan de besm etting

gebr.werd echterafgekeurd inhet Gr. Brandpunten of brodneaten van be- ultgaat;- de haard '
t
wx den oNfcnd,
'
Fdè.,V,1437-1438.
smetelijke ziekten, ziekteznïddclpvn- middelpunt;
tubereuleuse haard,
ten.

1

etterhaard, plaats waarvan de besmettipg zich verspreidt )).
Ook in dat wdb.:qBesmettingahaard,

m. (-en), haard, brandpunt van besmetting. ))

l

Pslcx,Fr.,op hetw.joyev:(-- t
'
l'un:

H aardstoof-H alf.
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'

maladie,ziektehaard ;- de ernfcgïort,
besmettingshaard ;-- fle u
:/tsïfïos,broeinestvan oproer s.
zie ook GATULAS.

1
1

H aardstoof. VvvrusTsxs, Smid,

Hiermedeisbedoeld :haard diemet

6l.

OPMERKINGEN

Insluithaard.

Gr.I'
FWè.,V,1438.

Elkaarin '1haarzïlrcp,.ofplukuren,

STOSTT,n.- /646.

een plaatin de opening van den schoorsteenm antelslm t.

H aarkepluk doen.

Znd.volkst.

bakketeien.

H aarklleven.
H aarkliever.

Alg.in Z.-N.

Haaklooren,pzuggcnzï//em.
Hanvktaover,muggenzijter.

Gr.Wdb.- KvllaEns.-- V.DALS.STOETT,n.452/650 en 886/1366.- Zie
ook klioven,.

H aarkruin 9v.

Znd.vol
kst.(Brab.,Antw.),voor : Haara#t,o.,ook welhaor,v.en o.,
aanbeeldje waarop demaaierzijn zeis ofhaariizer.

haart,d.i.zemetden haarhamerscherp
klopt.

Haarpellen ,-pelleketnls.

I

Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.pl'
llic
mlea.

Haarpijl,o.,haarspier9o.

z'
?ot
at
q (v.,geen mv.)op #cfltoojd, V.DALX.

jhoofd-ofh'
tddschil
jers.

Znd.volkst. heteerstein W.-V1., Haartie.
O.-VI.en Antw.;het tweede in Brab.

V.DM'
E. Gr.Wdb.,V,l420.

en de Kempen.

Haarzak.Hijiseen haarzqk.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);zieBI,
T- Hij iseen valsche8peler,een bedrie- Gr.Wdb.- V.DAI,
X geeftthansin
rxosw,1,33.
I gev(èïjhet.
sp8!),een knoeier.
dezelfde beteekenissen alsalg.Ndl.op :
l Valncltspelen,bedrog plcgcwtfbiih6, haarzakke'
1
ren haarzakken.

Haarzak doen.

Rp6!.3.

H aast. Haast en 'poe,
d is zelden
De gewcne lezing van bedoeld
goed.
spreekw.in Z.-N.(V.Eruslw,91).

Haaatige8poediszelden goed.

Gr. T##:.,V,1476.- Ktursns.STOETT,n.- /1800.
V.DALE,op het w.haa8t:((hoephccr

haast,hoe minder apoed,(ook)haaht6.
spoed,zelden goed,(ook)haa8tige ypo8d
i8 zelden goed )).

Ook bijGALLAS,op hetw.avancer
f(Plue on .:6 hâte,moiwq on avance
H aast en spoed is zelden goed.))

H aasten. Zoo ltaastte het immers Ten onrechteafgekeurda1seen gall., Daar was immers zoo'n hakt niet
V.DALE,op hetw.haasten :qllaast
niet.
c6lan6pret
:t
wïfpa8tant,inDi8t.,99-100: bii.
hebben :(zc!Ik hetboek morgen f6rug(fH et ww.hak ten komt zelden anders
dan wederkeerig voor ; in geen geval

brengen? ))((o,datFlc,c.
qfniet)))).
Ook Gr. 'Fdè., V,1485 :((Het Accdf

onovergankelijk met de bet.van het
Fr.Fesser.)- Aldusook D.B.,37.

btiet.>
PaIcK,Fr.,Op hetw.tijd :fhetheejt
den - ,cela ne presse pas )).

Dieongelukkigen begrijpen niet,dat Verkeerd gebr.alsoverg.ww.:gall.)
datzijhun verderfTerhaasten of
zjhunverderflt- nten.
?l*6rsa.
5n.
beaposdigen.
H aat.Dewettigehaten.
Iem .in ?lzze kriigen.
H aat hebben roor iem .

Verkeerd meervoudiggebr.,naarFr.

H abiet.Vöörde deur,de brouwer
in h'
abiet.DRAR AXS,192.

Nccftegeniem .opcatten.
Hast tegen iem . voeden, iem. haat
toedragen,een pik op iem.hebben.

Naar Fr.habit(noïz).

H acheeren .

Areeering,Acrccezzag.

Soms voorkomende spelfout; het

w.wordtin Z.-N .m eestalm.gebruikt. !

H. aéelbol.

znd.volkst.(Brab.,Antw.).

i Hagelkorrel, A'
cgcl.
vfc8n (dit lastste
j
1

verouderde schrijfwijze, waaraan 1
l Haar,o.
sommige Vlamingen nog blijven hech- j

Hak.Hijwi1weten h'oe d6 steelïn ten
.
j
In Diaf..42,werd hierbijaangeteed6n hak zit.

Hagedo',v.

!
nz.voor grootereijsklompen).
' i

.

D.V.,77.- V.G.,1,133.
W and., 89.

.-4.zcecr6l ofharceeren.

bruikelzjk in deteekenkunst.

Haéedisch.

D.V.,405.

M ansrok,gekleede zltl
crfe iaa.Vöör GITT:E.39-40.-.- Gr.JF#è.,V,1498.
dedeur,debrouwerin rok.
Alg.Ndl.habiit,o.,bet.inz.:priesterrok,geestelijk gewaad,'
iang opperkleed
van kloosterlingen (Fr.habitlong,sovfcnc).

NaarFr.haclter,hcc/lvrc,term en ge-

H achure.

Hair.

Degewettigdeltaat.

les haines.
Gall.w endreqn.en haine.
i Gall.nourrirde la hcïncpourqn.

Dist.,99.

Hi
jwi1weten lto6#f
:
'vork'
Jn(ofccs)

, Bossa,LT?
:
/pr.,71.- KOENEN.
Vroeger ook hagelbal(Gr.Wdb.,V,
1522).
zienog op hetw.bol.

I'
pcntf.,l4,48en 284.
STOETT,n.1338/2054.

kend :((H ak ism . als verbaal-abstrac- d6n 8teelzit.
tum van hakken,in den zin van houw, I
slag met eene hak ;vr.in den zin van
h,ouweel en hiel van een laars, enz. ))

Bovendienluidtdegebruikelijkezegsw.
geheel anders.

Een glasdrinkenop d6hak.

Znd.volkst.(Antw.,Haspengouw),
voor een afscheidsdronk.

Een glasdrinken op tfep.valreep.

.

H alf.Twee meters en ha1
.
/ laken
Gall.de'
uœzzèpfrc.
setdemi:ç'
ucfa lteures Twee en een /t
/zîpe meter laken,of ArIz.-AB.,94.--Gr.1#Wè.,V.,1594.
kosten zeventien frank en hal
j.
et demie de marche,un litre et demi; derdehalve meter laken kost 4,6n,
- DEN HERTOG,N.J
S'
.,111,l27:((Ook)
reedsalg.indeZnd.volksf.,behalvede tien en een Ac!t)
6AIfrank.
de bekende manier om anderhalj,dcrd'Er blijven nog we1nier uren en à,
c!
/ laatst vermelde uitdr.die slechts in j W ijhebben nog welvier ea een hat
f haljtezeggen vooreen en ecn halj,twee

gaans.BoLs,94.

Een literen halj.

een deelvan Z.-N.wordtgehoord.

Iuurteloopen.

Anderhalveliter.

en 68p,ltalj,enz.isoud-Germaanscll.s

RIJPMA,112 :(anderhalj(= detweede Lalf,vgl.zAt'
ltal; = vijf st.liveren
de zesde half.))).

Vader za1 om achtex ltaljmeegaan.
TEIxw.-STIaNs,1,35.

Gall.hnit (heurcd)cfdemie;alg.in
de volkst.van W .-en O.-VI.en in de

Hetisachtenhcl/(halfnegen).TAMB., westelijkehelftvan Vl.Brabant.
l9.

...om hal
jnegen.

LoMB.,27/43.
97.

Gr.1Fdè.,V,1596-

Halfdeur-Halveliné (s).
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I

Teltaljzeven.

Vlsc., l47.

Debrntalen Agèèe?z4ehal
.
ve.
/
:76761(f.

Gr. Gdè.,V,l605.--.V.DMas.VlycsaovT,6.

GALLAS, op het w. ltal
j (Stout-.
jviacltgnwaagd ï.
:- gewonnen :La Fortune rit aux audacieux.v

Hoegaathetmetden zieke?Zoovzxr Als Znd.opgegeven bij V. DAIZ
E, Hoegaathet metden zieke?M aar GALLAS,ophetw.ltalj:(- en - bw.
halje'
?zhalj.
voor:nietaltegoed,van den gezond haljhal
j,ofmaavzoozoo.
uitdr. .lmpariaitement, incomplèteheidstoestand.

Halft
uzh,
alf,o.

Znd.volkst.,voor:een glaasje half
jeneverenhalflikeur.

ment;médiocrem ent,passablement,un
peu.Ik ben zoo - 6/,- ran,plan om :
J'aicom me l'idée de.))

Hal
j-om-hnl
j,ofltalj-en-hal
j,o.

In N .-N.inz.zekere likem ,halfuit
curaçao,halfuitbitter bestaande.doch

1
H alfdeur. Over iedere haljdeur
lag iem and te verlangen naar hetgeen
komen zou.V>:ItMANP..65.

s
ojms
ookhalfu1tanijsenhaliuitbrandewi
n,enz.
Znd.volkst.,voor:onderstedeelvan

Onderdeur.

Gr.'
Fdè.- Kclrlgas.- V.DwLS.

LIJssN.n.70l.

een gebroken deur.

Halféroothandel.

Ga11.dem3
,-gro.
s.

Tlf.
>ch6n,
/tcklf
.
fcl.

H alfke.

Znd. volksnaam (Diest e.o.)voor

Alt%
ert
'
l'
e.

Halfkous.

een vischje,a'
sgi'
usalburnu8.
Znd. volkst.:KIL. ( half-kousse,

Kultkous,Ac/'
t
)okous,sok.

V.DALS.

Weqelaar, qauwerd, ïammel
ing;

MooRTG.,33.

libiale )).

Halfliné.

Germ.Halbling,Htilbling= iem.die

allesten halvedoet,die zeerbesluite- u ljslachtig mennch.
loos,zonderenergie is.

H alfm aan.'tIs hal
jntaan.
Metdeltaljmaan het spinnetnlgeweef
wegdoen.

Alg.in Z.-N.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Half-Ooést,ofHalfooést.

NaardeZnd.volkst.ltalvoen:;vgl.

Met haljoogst is hij gestorven. SI- vgl.Fr.k mi-aont.

'
tIsW lvemaan.
Met den raagborstel,t
f6n vaagbolof
hetzccg(.
:)#,
ao/dbetspinrag wegnemen.

Hal
jaz
lsgvdfus,15.4ug'
?
z.
:&Id,Maria-

V.DALE.---&r.Wdb.,V,1603.- Zie

of O.-L.-V.-Hemelraavt.

ook Ooget.

MoNs, l0.

H alftop . De organisatiesvan Mos-

Degewoneuitdr.in deZnd.kranten-

Devla,
gl
taljstokhijschen(geheFchen).

V.DALE.

kou, Leningrad en andere steden heb- taal.

ben de vlag halj-top geheschen. D6 '
Snhelde,25 Aug.1927.

H alfvasten.

Evenals vasten (vasteptijd) m. in

Ncl/r-fml,v.

Z.-N .

H alfw as. Die konijnen zijn nog
maarhaljwas.

Halfweée. Zijn hout lag maar

znd.volkst.(Brab.,Antw.).

O.-en Wvl.volkst.;deze vorm

Die konzjnen zijn nog maar ltalj- Alg.Ndl.ecn hal
jwas,m.== een halfwas8en.
waFsen haas.

Haljweg,ofhalverweg6?t.

wat nleer dan halfwege.V.Lov.,D'
ure echterook vermeld in het Gr.'
itf/è.
Eed,43.

Halfzijdif. Haljziidige verlam. Germ.l
talbneitige.
litïAzzllzng,

ming.
H alfzool.Een paarltaljzolen.

Verlammingaan éélzkanbofaanéézz

z'
iide,e6Azzï/dïge verlamming.
Alg.in de Znd.volkst.,en meestal Halvezool,v.,mv.halrezolen.

I

MOORTG.,34.- Gr.T'
Jrfï!
?.,V,1609.
V.DALE.

m.

H alfzw aar. Twee sigaren, h'
aljzwaar.

NaarFr.demi-jort.

Tweesigaren,ntiddelLmnddelsoortof V.G.,I1.34len 342:(.
4marillo:zeer
middelkleur).
licht (sigaar).)- (Claro :licht.Colorado :xniddelkleur.Colorado claro :lichte
middelklellr.Colorado zzzcdvzro :donkere

middelkleur.n ---(
.M aduro (sigaren)
ZW aar. ))

H all.

H als.Zijbekenden hem,datzijtot
x s dsxlulaindeschuldstaken.Cowsc.,

Overbodige verdubbeling van den
slotmedeklinker:Eng.sehri
jfvorm.
NaarFr.iusqutau cou.

Hal.

NcerltzAltîïc,jrg.1922 :(Hallis Engelsch,l
talis Nederlandsch.W ie k.ent
niet de Lakenhval te Lsiden, in vele
plaatsen oen vleeschhal')t

Zijbekenden hem,datzijtotorgr(le
oorenin deschuld staken (o/zaten).

Schilder,83.

H alsband. Een omgeplooid h.
al8- Nog in de volkst. van enkele ge. Een omgeslagen hql8boord (m.en o.)
bandie.Ssvsxs,l1.
westen.
ofboordie.
H alsdoek. Het halsdoek hing los Verkeerd gebr.inhetonz.geslacht.
Dehalsdoek (m.)hinglos...
mettweeongelijketippen.Leveuleer,6.
H alster.Een ltal8terkoren.
Metditwoord,'
?.inBrab.en Antw., Korenmaat.Een maatrogge.

Vr.Wdè.--KUIPERS.- V.DALE.

D.CLAES,30.- Gr.'
F45.,V,1706.

wordt in Z.-N. bedoeld : een oude
graanm aat, waarvan de inhoud van
streek tot streekverschilt,doch onge-

Alg.N dl.hal8ter,m .= strik of strop
van touw of leder voor een paard,om
heteraan teleiden ofheterm ede vast

veerl/4H.L.uitmaakt(Fr.boi88eauj;

tezetten aan dekrib.

ook KIL.heeft het vermeld.In Diest
e. o. rekent men l halster Acwcr

17 kilo ; l ltalster koren (rogge)=
20 kilo ; l haister tarwe = 25 kilo,en
spreekt m en ook van 1 molennat =

% halster.

Halvellnéls). ...Dat hij naar

Bijw.van graad,alg. in deZnd.

Dathijhethoofdnaarhaarkant

heuron kantzijn hoofd maarhalvelings volkst.;reeds bij KIL.vermeld ;ook maareenigszin,
8omwendt.
omwendt.V.Bssxs,1,272 (
D eBestede- in N.-Brab.bekend.
lingj.

Gr.'
Fdè.- KUIPSRS.- V.DALS.-

MOORTG.,33.

H alveracht-Handelen.
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H etef.fen m eer wordternog halrelingn

H eteffen m eerwordter nog ten deele

doorgekleurd.BoLs.69.
ofged6eltelijkdoorgekleurd.
H alveracht,halverzeven ,enz. znd.volkst.(Antw.,Limb.en ooste- Haljacht,Ol/zere,
n,enz.
Frans,'tishalner-zes,jong!CI,
Als. lijkehelftvan 571.Brab.,ook nogwe1 Frans,'tisl
taljzea,jongton)!
Siqh.No?
,.,l87.
.
in O.-VI.).
1
-

5>ssc.,146.- Gr.'
k
lJt
fè.,V,1596.

Zi
jn hoed,zijn klak staat op hclrer- Znd.volkst.,van iem.wienshoofd- Zijn hoed, zijn pet staat op Acl/zeres.
dekselparmantig,scheefop hethoofd zenen,op hallelj,ofop tfdehaartjes.

STOETT,n.528/777.

staat.

Halverweée. En '
f h,
alv6rw6g6

Bi
jditgebr.isvooralaantemerken

En haljoftotop delteljtvan Aus

K'
t
upsss:(Halverwegen,ook ltalnev-

begraven, enkele zwaargekopte wilge- dat 'f verkeerd afgekort is,daar het hoogte(onderde sneeuw)bedolven...

w6g6,bijw. (van plaats),tot ofop de

tronken.V.BCGGZNHMJT,85.

helft van den weg ;vooral overdr.))Zie ook Gv.G dè.

Ham eletnlbout.
Ham m eke.

staat voor te.

Nog steeds de gewone woordvorm

Hamelbout,yc/tt
zpellouf.

Gr.F4è.

In de omatr.v.Diest,voor :hieltje

Hesp.

Zieook lïesp.

in de Znd. volkst.; ook voorheen in
N .-N.hamelenbout.
van de ham .

H and.(Casteels!'k vragejed'haM
Tn een grootdeelvan Z.-N.wordtde Casteels!ik vraag jedeà,
cM van je
vanjen.dochter.)M.SABBZ,Fil.,81. h nietaangeblazen.
dochter.
t Hij neemt zijn grootsten vijsnd
Hijneemt zijn grootsten vijand olonder d'Atmd.))V>cxMANo.,144.

Ietstpitderhand verkoopen :
Hijverkoeht.nitd6rhalèd een boeve,

Boss.,Uitspr.,55.

der handen.

Alg.in deZnd.volkst.

Iets'
uitdehand.uitderr#'6l
tand of
onder8lbands verkoopen.

D.V.,124.- Vgl.Gr.I#'d!).,V,1839.

die...DRAVLANS,68.

Dat meisje is biiderhcz
nW.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Datmeisje is biideltaud,handig,of: Di8t.,31.- Gr.1P#è.,V,1808-09.heefthanden aan '
tlijf.
STOITT, n. 481/691 ( Bij de('
r) hand
zïja v.
Hij heeft zijn boek altijd onder de Gall.avoirçc.so'
ut
qlc main = ietsin Hijheeftzijnboek altijdbiidehand. D.V.,124.- D.B.,88.- V.G.,T,
hand.
zijn bereik,tot zijn beschikking heb135.
ben.

Hand çs hand gaan.

Ieta 001.tf60. handen #:!?56Az = er mee

Znd.volkst'
.(Brab.,Antw.);VlTs,

244,en LoMB.,27/43,meenden hette
m oeten afkeuren.

bezig zijn.
EchterbijPm cx,F1'
.,ophetw.hand :

Handaan hand gaan.

<

aan - gaan,aller de pair ,),en

0,- ,la m ain dansla m ain ));ook

bijGALLAS,op het,w.ltand :( qcn-,
De hand aan ietsleenen.

Gall.F êterla Azrï'n,ti qe.

IetefezM M trekken :
W attrekthi
jterhand?

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

ïn - :La m .dansla m .))
D.V.,533.- D.B.,77.

De hand totiets leenen.

In 48.
n,ItaM elzijn.
Gr.'
1F4è.,V,1834.- V.DALS.
W at h,
e6It hij bii de Acnd, of
watdoethij'
voy t
few,kost?
Alsgeermetverbanningvanafkomt Alg.in de Znd.volkst.voor:blijde Als je er met verbanning afkomt, Gr.1P#è.,V,1763.--V.DALE.
moogtg6uweu ndkudden.AccToR,298. mogen zijn,van geluk mogen spreken. magieiewelin d6honde?lwriiven.
AnnaBijnsheeftde kerk metp1
,
cM ep, Meervoudig gebr. van de woorden Anna Bijnsheeft de Kerk metAcad Gr. B'db.,V,1757.- V.DALE,op
6. tanden verdedigd.
ltand en tand in deze aitdr. volgens 6n,ftzAlt
f verdedigd.
hetw.ltand :(metltand en tand (Zuidn.
D.v.,405.door bijgedachte aan Fr.
met ltanden es voetent iet8 ll
erdefsïgep,
desW.W.
Set4c.
9maine.
,
metallekracht(meestal:g.)$
,;en ook :
((zich metAtznde'?z en 'po6f6n,rerweren,ei-

Grooteheeren bebben lav,
g6M M ex.

Als. Znd.opgegeven bij V.DALS,

Groote heeren hebben l
angelrzn.
es.

voor veelmacht,veelinvloed;vgl.
Op zd'J's handen zitten f6 loeren of te

kilkeu.
H anden nan de à'oeâ !

D.groageSezre'
/zIt
aben lcsgeHönde.

Znd.volkst.,voor :stil,werkeloos

genlijk en flg.)
Echter in het &r. I'
IJd:.,V, 1773 :

l Grooteheeren hebben langehanden,
M etdehanden over elkaar zitten,dg

'bijHAXREB.,1,278c.)
V.DALE.

toezien,ledig zitten,niets verrichten, (ofzijntO< 6nin t
p/t8ehoot?6gg6n.
niets uitvoeren.
Znd.volkst.:schertsend gezegde tot

Handen thuin !

V.DALE.

een man die een meisje of een vrouw
Goederen van,de doode hand.

niet,ongemoeid willaten.
Gall.bien,n de mainmorte.

Goederen '
in de doode hand.

I
)

Belasungopgoederenindedoodehand
(die de overgangsrecbten vervangt).)

'

Handbiediné.Lasten en bevelen

BELL.,8,beschouwdeditw.alsver-

VlTs,244.- GALLASgeeftverdernog
op,op het,w.mainmorte :(
tTaœe de- :

Geven lasten bevelaan alle com-

Kvlrsas:(Handbieding,v.(rechtst-),

u.
m alle commandanten en omcieren ouderd en schreefvoorterverbetering: mandanten en ambtenaren van het hulp (van de politie).) V.DAIZ
E:
der openbare macht daaraa,
n handbie- qGeven last en bevelaan alle bevel- openbaar gezag daavtoe handbieding (Handbieding,v.(recht)hulp der geding te lecscn.

bebbers deropenbare maehtdaaraan de ofhulp te t,erltscnen.
sterke hand t6 leenen.))
BsraI,., Did., op het w. main

-f
orte, (#r&yr), Den sterken
arm leenen.))
H andel. De bandelmetAmerika.
Gewoon gebr.met het vz.met in

De handelop Amerika.

Z.-N.

De lt
avtdelvan een stoommaehine.

H andelen. Het isgoed,datmen

mainjorte:(Degewapende macht.Prêter - t
ï :Bijstand,hulp verleenen.)
HERCKENRATH,OP het w.op
de
1-nd61- ,le com merce avec )).

Gv. #P(fè.,V,1889 :(Handelofde

Verdertrolen wi
jaan,in Neerlandia,

AclAuy6!meteen volk,ecr land,een we-

Nov.1912,p.245 :((Onze handelm 6t

relddeel
(tHandel,de AcM e? op
eenigland,gewest,werelddeelenderg.)

Argentinië ),en bij KsAM>:Rs,op het
w.handel:(Handelgaan drijven met

Alisditw.in N.-N.reedsvan veel-

Hethandvatofde hejboom van een

vuldig gebr.en wordthet als zfèodanig stoomm achine.

Deltandelvan een deur.
Dehandelvan een pistool.

rechtsdienaars)).- Zie ook Gr.'
F dè.
GALLAS :((H andblkding v.:Assistance,aide,main forte v.))en op hetw.

ook vermeld bijV.DAI,
E en bijKosNEN,toch ishetwenschelijk dezena-

Dekruk van een deur,ofdenrk-k.
De greep van een pistool.

Gebr.van ditww.in een bet.die in

Hetis goed,dat men vd6r bet ver-

volging van Eng. ltandle a1s taalverarm end te wraken.

dekust(in M rika).h
)
Dr.M.A.vAN W EEL,Z'
uirerheid fp
ca
7'ct41,p.5.

GALLAS,op hetw.maniement:.Le-

al die munten voor het vertrek eenir - het tgw . Ndl. niet meer voorkom t: trek metaldie munten eenigsdns leert del'argent:Het om gaan m et geld )).
zins leere handelen.GITT:E,p.XIII.
vgl. Fr. maytier de l'argent. Echter is om gaan,of:eenigermate vertrouwd leert

eendergeli
jkgebr.nogzonderafkeuring gi)'
n.
verm eld in het Gr. 11S(!:.,V,1903.
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:

Aanwankelijk alleen hand6l6nd6 in Foutieve zinsbouw misbruik van Aanvankelijk l
tandelde de v,
CAz (of Neerlandia,Mei1927,p.85.- Vgl.
steenkolen,werd spoedig een aardap- het tegenwoordig deelwoord tot vor- de #rpz@)alleen in steenkolen ;spoedig Di8t.,64;DEN HSRTOG,N.S.,II,86,

pelhandelerbijgenomen.

jming van een beknopten zin (bekn. nam hij(ofzil'
)ereenaardappelhandel en N.T.,IT,17(j24,Opm.4)en 44
bijwoordelijken bijzin).

Overdatwerk heb ik op 12 Apriluit-

In N eerlandia, Nov. 1922,p. 152,

voerig gehandeld.

bij.

(j 53, Opm. 1); HAsslruBxcH,I1, 60
(.j 182,3);KOENSN,N.S.,2l2 (j527,
Opm.)en 214 (j534,Aant.1);RIzeMA,
75 ;PLvIM,N .S.,1,137-138.
H et gebr.van handelen isin zulk ge-

Over dat werk heb ik op 12 April

werd dit gebr.veroordeeld a1seen na- uitvoerig geachreven ofgesproken.

valalg.
, b.v.bijV.DALE,i.v.:qiets

volging van D. von einem fuche ltandeln. Het wordt echter zonder afkeuring vermeld in het œ .IF#è.,V,19061907.

Hethandeltzich om zijn gelukkig we-

Germ. e,
a handelt aïcA um dcïle

dervaren.

glûcklichen frleènïdse.

behandelen, er over spreken de rM e
naav z@l handelen orer de aferrt,z
?z/cvzd6;
waarover htz??,#clfdatboek? ))

Hetgaatover of6ri8aprfzke'
plnzijn

IF4!..
4.uV.F.,l3.

gelukkig wedervaren.

H andelsfoor.

Gall.j4r6Glpzplt
vcïcl
e.

Jaarbeurs.

IuoMB.,--/43.

Handelséesticht. Het Hooger

Gall.inntit'
wtyvp/deurdenommerce.

DeHandel
8hooge8nhoolteA.

Zieook gn8ticltt.

In Z.-N.vaak gebruiltelijk voor Fr.

Kamerwcs koophandel.

JfcAltfel.vge,vf'Jchlte Antwerpen.

H andelskam er. Dy
cxvc:,in F!.
d.d.e.h.,II,92.

Handelsm aatschapplj. DsxU-

c:,in F!.d.d.e.h.,II,92.

C.K.El,ouT,inDeToo'
rf,
:,8Jan.1921,

a ambre de c/--erco, of D .Handel8kammer.
Ook V.DAI,E verm eldtdeze sam en-

p.l3,zeihiervan f(Datis de Neder.
landsche naam voor zoo'n instelling.
Almeer wordt ook hier het Ndl.ver-

stelling :(Handelskamer,v.(-s),kamer

drongen dooreen vervloektgermanisme:

van koophandel.))

H andel8kamer. Houdt de vreemde insluipers,welke ook,buiten !))

Degewonevorm,metverbindings-s,

in Z.-N.

Handelmaatsaappij.

RIJPM&,35.- Merkverderop :han-

del8rennootschap (Fr.8ociétécommereialej

Ook welbijW INK :(Handelsmaatschqppïi (D6 Nez
dedcadeche).)

en handel
svereeniging (Fr. associatçon
commercialet.

e

Handéift.Hetismiinhandgijt.
GijzijtmijnhtdM gï/f.

Alg.in Z.-N.in eenigszins afwi
j-

Hetisheteeeefewatik '
pcpzdccgler-

Gr.I#W5.--.KtuesRs.- V.DALn.

kende bet., nl.het eerste wat iem. koop.
'smorgens verkoopt; ook voor : de Je bentvandaagmiin eernteklcnf.
eerste kooper (DE Cocx, Volk8gelooj,
1, 212); vgl. Fr. étrenne, clfesf d'é-

Alg.Ndl. handgijt = handgeld, de
eersteontvangstin geld van een marktventer ofstraatkoopman.

trenne.

Handéiften.Iem.l
tawigijt-.
Hij'
J.
:nog niet geltandgip.

Alg.in Z.-N.,voor:deeersteza
'jn

die '
s morgens iets van hem koopt;
vgl.Fr.étrennev qn.,ïln'
@ N encore

Iem.handgeldofdehc,
ldgï# geven.

Gr.IFdb.--Kulrsns.--V.DALE.

Hijheejtnog geen ltandgeld gehcd.

Ook Pslcx, Fr., geeft echter op
ql
tandgipen'
,v.t.étrenner(qn.):.

été dlzepné.

H andhaaf,handhave,v.

Znd. volkst. (de eerste vorm in
Antw.,de tweede in W .-Vl.);vgl.D.

Handvatfnel),o.

Gr.Gt
fb.- KvlrsRs.- V.DALE.
Ookin Zeelandenin ZeeuwschVlaan-

;Handl
tabe;in de omstr.v. Diest

deren ishandhavein deze bet.gebrui-

jhet#@ndAo'
?
z'
tt
?6(a)(= hethandhouden).
H andschoen.

F.inBrab.en Antw.,ofschoon8choen

keli
jk.
Hand8choen,m.

er ook v,.is.

H Andschrift. Akte onder eïgen Verkeerdevertalingvan Fr.actedo'
?
z.
q
l
tand8ehrijt.
neingvïp/.

Onderhand8cheakte.

BsI,Ia.,9.

Handschriftelijk. Een h@z1,
#- Gall. manuserit, of germ. ltand- Een lmetd6handjgedchreres kerk- D.V.,77-78.- MooRTg.,34.

ncbrijteliikkerkboek.

(( Koning en Lattenzager, romanti.
sche phantazy )),alreede in 1888 aangekondigd als ter perse,bleefecher ltand-

eohmiplich.

boek,een kerkboek in handschrijt.
bleef echter ongedrukt.

dchrï/felï/k ...Dr.W .vAN EEGHIM,in

PaginaeBibliographicae.15-6-'27,p.579.

H andsvol. Hij at een handnvol

met verbindings-a,

Hijateen handrolerwten.

Een l
tandsvol muntebollen. CrzAls, hanstolin deprov.Antw.,ltaytdav'
ulin
Siclt.Nov.,198.
O.- en W .-VI. (aldus bij M. SABBI,
Hij strooide l
tandsvollen kempzaad, .
FïI.,28,alsBrugsche volknt.:'shanda-

Een handrolpepermuntjes.

e- ten.Pall.,24.

W oordvorm

naar het gebr.in Znd.dialecten,b.v.

spaansche terwe.#@11.,6.

IFclzd.,86.- Gr.G#è.,V,2023.-

V.DALE.

De meervoudsvorm ltandrollen is bij
V.DALE,op hetw.handrol,alFgewes.
Hij strooide ltanden '
J/I hennep- telijk opgegeven.

f
Jv?);in de omstr,v.Diest echter is zaad,maïs.
ltandvol verbasterd tot, hanjel, mv.
hanjeu.
H andteeken. De bliksem zette Alg.in Z.-N.;Mnl.hantteken.
Handteekening, of naamteekening;

zijn verblindend
lt
andteeken tegen de
*

D.B., 52.- SCHR.,1,362.
'db.
F
'- V.DALE. .

ondereen stuk ook tonderteekening.

ruit.VERMAND.,211.

Gr.

N og zegtm en :ziln haAtd /661.6p,6/1,

Het kostelijk stuk,dat zijn l
tand-

Hetkostelijk stuk datzijnhandteo- zeffen,ofzijn Ttacm feeàe/le/t,(ondeï

t66ken draagt.CONSC.

kening draagt.

Elk exemplaar draagt /
&& Mndteeken
PJAIden schrijver.Dist.,tegenover den
binnentitel.

Elk exemplaarwordtdoo'
rden schrij. KOENEN
K ru is fhand-teekenj,
vergeteekend.
0.- eN,:iet8met:8N,- 0/metdrie-6l
teekenen,in plaat'
svan met zijn naam,
ingevalmen niet schrijven kan ).A1s
verklaring tusschen haakjes Etaat dus

i6t8jzetten,.

hier hattd-teeken voor hetgeen gewoon-

lijk handmerk wordtgenoemd.In latere

uitgaven van dat wdb.kom t,het aangehaalde niet meer voor.
Gr. '
(Eene handp-db.,1112, 3234 : (

teekenaï
ng 0/ dagteekening dragen ).

Een kontrakt onder v ivaat Acsdfee-

ZieM vaat.

kes.

Handteeren.

Vaak voorkomende fout tegen de
#ebruikelijke spelling.

Hanteeven.

RIJPMA,231 :(Hanteeren (van ltant6r = omgaan)in verband gebrachtmet
1

ltand,kreeg de beteekenis:behandelen.))

H andvol-H art.
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H nndvol. Een handvolletje be- Verkleinvorm naar de Znd.volkst.,
ginnelingen.J.SABBE,52.
hqndsl
mllekein W .-Vl.,lbanjelkein het

OPMERK INGEN

Een ltandjenolbeginnelingen.

V. DALE,op het w. handrol, geeft
handrolletiealsgewestelijk op.

0.van Brab.

H andw erkm an , L. os RAET, Vormen zonder verbindings-y,vaak
Handwerkaman of V ndwerker, mv.
in FI.d.d.:.#.,IT, 138;handwerk- voorkomendein de Znd.sehrijft.
,vgl. handwerk8lieden ofltandwerkelui,hf
znd-

Gr.G#5.,V,2035.

lieden,10.,in F!.B6lg.,
s8d6rf1830,VI, Mnl. ltantwereman, m v.-liede,-lud6; wevkera.

41.

degenoemdeschrijver gebruikte daarentegen in het eerst verm elde boekdeel,p. 114, den vorm ltandwerk8man
en,p. l20 en 145.het m v.handwerka&6d:?1.

H andzeel. Met het bandzeelover
den schouder.V.Lov.,Dure & '#,37.

Prov.(O.-Vl.),voor:draagbandvan

Helpzeel, Aulpzcel, krnizeel, krt
ltv-

een kruier.

H anenm elker.

Gr.Gdè.

zeel.

Alg.in deZnd.volkst.;vgl.alg.Ndl. J Houderofliejhnbber'
pc?zvechtltanen.

dnirenmelker.

Hanenperk,o.

Gr.'
Fdè.- V.DALE.
De liefhebberij voorhanengevechten
behoort in N.-N.tot het verleden ;in

1

Znd.volkst.(Brab.),voor vecht-

Hanenmat,v.

plaatsvan hanen.

O.-I. is het nog steeds een geliefd ver-

maak bijdeinlanders.

Hané.Hunoverdreven hqng naar

hetabstracte.

InI'
Pdl..4.N.F.,l3,enbijMoosT(4.,

Hun overdreven neiging tot het

Echtergeven V.DALE en Koxxzx

96,opgegeven alseen germ .,der Hang ; abstracte.
ook volgens het Gr.< dh.,V,2054,on-

ltang,m.,ook in deze bet.als alg.Ndl.
op.

getwijfelclontleend aan hetD.

Hanéar.

Fr. leenwoord,in Z.-N. meer ge-

Ajdak,loodg,bsrgplaats.

Dialectischevorm,b.v.inBrab.en

Deregen hing alsfjnepareltjesop

Nogalg.inZ.-N .;verouderdinN.-N.;

Die 't breedheeft,Jaat het 57:% han-

bruikelijk dan in N.-N.

Hanéen.De regen hong lijk lkne

pereltjesop Pallietersfrak.Pall.,143.

'flolgcrisbijV.DAI,
E alstv.opge-

geven,bijKOENEN echterals-.

BsvssE,152,alsvolkst. t
'hijhong

Antw.hoeng of hoenk.voor den on- Pallietersjas.
voltooid verl.tijd.

Diehetlcsgheeft,laathetlang han-

gen.

erprentjesop ).

V.DALI. - Gr. J#-d5., op het w.

vgl.D.werlanghat,l
o zflangFltïAzgcn. gen.

Hanéschotel.

Antwerpsehevolkst.;hetw.isert'
z.

Vng.- STOET'
I'
,n.- /299.

Wandbord,o.

H anne ofhannen. Een #cs?1:('
n,) Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Een Hanne8,een lummel,een knul.
(t)
cn 6en '
p:?
#).
lomperd, stzkkel; eig. een bastaard- I

Gr. I'
Pdè. - V. DAIZ
E.- S'
Tozw ,
n.584.
/871.

vorm van Johanna ; K lL. : (( henne,
hanne,'uœorius,homo im bellia,muliebri
animo h).

Hanne!ofltanneke!

In Z.-N.(Brab.,Antw.)a1sroepnaam

Gevrit!

Gr.Gtfè.- V.DALZ.- Eig.isGer6t

Een jongen #csp,
e('
?z)ophouden.

vooreen tammeekster,nietzelden ook

Een jonge eketer opkweeken.

een andele vorm van den mansnaam

Een hanneke-nan-Antwerpett.

Volksbenaming(Dieste.o.)vooreen
anderen vogel,laniu8 ezcvbïfor,Fr.la

Eenklapek8ter.

In N.-Brab.(n1.te Budel)hannekend-oerp :waarschijnlijk isaz
lnfvperptel)

alsvolksbenam ipg vooreksterin 'talg.;
deze bet.heefthet w.ook in den naam
van een herberg in de Vroendestraat
to Brussel:In den M anken Hannen..

Geeraard.

pie-grièeh,egri86.

in dezen vogelnaam een verbastering,
door volksetym ologie ontstaan uit
handwerk, naam dien de valkeniea

vroegeraan dezen vogelgaven (BSIHM
enHvlzlwcu ,Leven,derDieren,II,174).

Hanneketnlsnet. Hij trok er Znd.volltst. (Brab.), kleinachtend

van ondermetheelzijnen hannekesn-t. voor :vrouw en kroost.
H anneken-uit. Hannekennit.Ti-

Hijgingervan doormetheelzijn

Gr.I'
F(
fè.

Nachtwaker,klepperman.

Gr.IF#è.- V.DALE.

bro64.

Znd. volkst. (Brab., Antw., V1.),

telvan eennovelledoorL.SCHELTJENS. eenigszins verouderd.

Hariné.

Harm oniem aatschappij.

I6we- leer, 334.

H arnas.De zadelmaker zal in de

vakschool leeren praehtige ltavna8sen

Tn deZnd.volkst.altoosm.

Haring,m.alssoortn.(mv.haringenj,

v.alsstofn.(geen mv.).

Gewone Znd. salnenstelling, naar

Fr.société d'harmonie.

Harmoniegezelechap, ook harmoni6-

Zieook maauehappij.

kapelofltarmonie.

Letterlijke vertaling van Fr. har-

Alg. Ndl. har1k.èce, o.= jo wapen.

Paardotuig,haam,o.Dezadelmaker

scïd, dat ook in de Znd. volkst. ge- za! in de vakschool prachtige hamen

rusting der vroegere ridders; 20 het

vervaardigen,die den hals der paarden brui
kelijltisin de bet.van tuigi hals- of tn.
igen leeren maken, die den hals dwarshout '
van rijtuigen, wagens, sle.
nietkwetsen.Szvsws,104.
juk van een rijtuigpaard.
derpaarden nietkwetsen.
den enz..waaraan de strengen oftrek'
l

H arnassuur,v.

Znd.volkst.

zeelen der paarden vastzitten.

Harnachement,paard6tuig.

Gr.W'dè.- KUIPERS.- V.DALE.K olxsx.

H arst.

Znd.volkst.,veelalin den vorm hev8t

Hars,v.eno.;pekofpik,o.

of hest,m .,als naam voor zekere kleverige stof uit sap van naaldhout;K IL.:
((herst',harst,resina n.

Harsttenldraad.
H art.Ziin ?
*Klolmten,o-reten.
Hii'
?
z)c.
sltetAcrfï?
z.

V.DALE.- Gr.1'
P(4:.,V,2268.
Alg.Ndl.hnvat,m .= rug-oflendestuk
van een rund ofvarken.

Znd.volkst.(Dieste.o.lteatondraott. Pek-ofgikdraad.
Naar de Znd.volkst.zij
in hert op- (zïch doodqkniezen,hartzeer :6:564,
jretten. voor : een ltnagend verdriet door ltarteleed verteerd worden.
hebben ;vgl.Eng.to6c,
fone'8hetzrf(ouf).
Znc
l. volkst.,voor zeer teleurge- Zijn hartbloedde,hcfging ltem door
steld,bijna dood vanverdriet.
lbethcz'
f,lbetdeed hczzèin ziin hcrfleed,

V.DALE.- Gr,I'
Pdè.,VI,14,
V.DALE. Gr.l'
P4è.,V1,l2.

hetsmartte heAn,.

Fcn,zijn htrf6en.
:/6691makeïb.
Tegen ziin hce/ietsdoen.

hTegenziinhartspreken,ietstegenziin

artzeggen.

Alg.in de Znd.volkst.,voor zijn Zijn gez
po8lcp,
.
g onderdrukken, zïch V.DALS.- Gr.1FWh.,VI,24.
gevoeligl
neid, zijn medelijden over-fzeljgoz,
f'
ld aandoen om koel/6bliiven.
Alg.Ndl.isevenweleen,havtnan :feea
'winnen,bedwingen.
j
lbebben = gevoelloos, hardvochtig zijn.
Alg in de Znd.volkst.;vgl.Fr.t
l 1 Iets on,
gaarne, poode, met fcg6zzzïlz V.DALE.- Gr.Gd*.,VI,2l.

conAtr
t,-cœvr.
lg.indeZnd.volkst'
.

.
I

j
doen. . jyjyxjtogoytyjn
; Tegen ziln.gemoe
,

overtuiging ï'
n, tegen zïjlzinnerlilkei

v.sxyas...
-(y.yyuy-,vy,j:.

Hartelijk-Hebben

2l0

BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEM EEN NED ERLANDSCH

OPMERKINGEN

overtuiging of tegen zïjs beterweten

spreken, iets tegen beterweten l'n, zeggen.

Hartelijk. Dat is h'
artelijk eten,

Alg.in de Znd.volkst.,kevtelijk, Datishartigekost,hartigesoep.

harteliikesoep.
voor :krachtig,voedzaam,nietflauw.
H artevreter. Hartevreters. Titel Naar de Znd. volkst. hertejretter,
vaneenverhaaltjeinKleinZepes,door ettejretter een van aard lastig,onR.STlzxs.
aangenaam,gemelijk menscb.

Hartstochtié. Ik versta, waar-

Ongewone vorm van de bedoelde

om dehanddruk dervrienden zoo knel- afleiding.

lend,zoo ltartntoelttig was.TONY,105.
H artsverheFende klaviermuziek.
DRAULANS,138.

Haspeéouw . SqmsvvsLs, in FI.

d.d.e. h.,1, 22.

Hatelijk. Hij heeftde zaak aan

vele zijner landgenooten hatelijk ge-

V.DALE.--Gr.J#Wè.,VI,59.

Kniezer,knie8oor,treiter.

V.DMuI.- Gr.Wdb.

Ik begrijp waaronl de llanddruk

Gv.IF#è.,VI,9l.

der vrienden zoo knellend,zoo hatts-

tochteléjkwas.
W oordvorm met overbodige ver- Hartrerhejjende klaviermuziek.
bindings-d.

Vaak voorkomendeschrijfwi
jzevan

den naam eener landstreek in België.

Gall.rendreqe.otfl'
yz:qn.

Han/pengouw.

Hij heeft de zaak bij vele zijner

landgenooten hatelijk gemaakt.

vzsc., i
n F1.d.d.,.h.,1,192.VlRscxtTllœx.

D.V.,515.-.
-D.B.,72.

m aakt.

H aten.Een geltaattemeester.

Foutieve spelling v/b verl..
dlw. in

Een gehatemeester.

het attributief gebruik.

Hijwerd van iedereen gelzaat.

Ga,
ll.ltreAcïde:n.,ofwelarehaïsme.

Ar.
L.-AB.,202.- Zie ook op hetw.
benteden.

Hijwerd door iedereen gehaat.

D.V.,606.- D.B.,80.- Zie ook
TG1%.

Zçchdoen haten.

H aut!
H autbols.

Zie op hetw.doen.

Fr.opschriftop debovenzijdevant,
e

Boven !

Fr.naam van een llaasinstrument,

Hobo,v.,mv.hobob
a.

verzenden kisten om te waarschuwen,
dat ze nietgekanteld m ogen worden.
alg.in de Znd.spreekt.

H averbel. Magere haTerbellen,,

onderbleven koornaren kwam Peetje
niettoonert.V.Lov.,Dur6E6d,74.
H azaard. E6n Alzx rtfdoen.
H azenm em orie.

Alg.in deZnd.volkst.

LTJSEN,n.1393.
Een hoboz8t = een hobospeler of
hoboblazer.

Havevpluim,in devolkst.oneig.ook

haveraav.Schralehaverpl
nimen,achterli
jk gebleven korenaren ...
Znd.vol
kst.(Antw.,O.-enW .-V1.). Buitenkansje.Een kf
popk hebben.
Door ons vroeger aangetrolen in Een garnalengeheugen,een f
lelte'
agen
het,weekbl.H6t Fo!k,
:66l@p,g (Gent): (ofmemoriejalseen garnaal.

Gr.Wdb.,VT,149.

V.DALE.- Gr.Ftfè.
STOSTT, - /492.

gall.une mémoirede lï?> 6.

H azenoot. Haenoten en okkernoten.Pall.,125.

H azenpad.Het hazenpad n6m6n.

Tn veleZ..en ookineenigeNnd.go.

Hazelnoot.

westen een voiksbenaming voor de
vrucht van den bazelaar, corylu8 avellana.

Onzuiver gebruik,hetzijdoor bijge-

dachte aan Fr. grendre la poudre (f':.
9-

PAQUE.- Hlvxszzs.- Gv.Wdb.,V,
1471,en V1,164.

Het hazenpad kiezeït.

'
Fcnd.,202.--STOETT,n.- /739.-

ScHvw l,25.

campdteofgrendre la clejdeach/
z-pd,
hetzi
j ten gevolge van contaminatie
metdepllchfnemen,hetzijeenvoudig
door te denken aan een pad,een weg
nem en.

Hazelnlwind.
Hebben.Ik heb geweest.

SommigeVlamingenbetollenaldus: Hagenwind'.

h.a/z6v?ind.

In eenige Znd. dialecten (W .- en

Ik b6n geweest.

SCHARP:,71..- Boss.,Uitsv.,71.-

KOENZN.

Wand., 115. - LoMB., 27/43.

O.-Vl., in het Brusselsehe, som s ook

Dvvsss,8tud.,l8.- Gr.W db..VI,225.

nog in de prov.Antw.)wordthebben
als llulpwerkw.gebruikt bij het ww.
zijn.Dit gebr.kwam ook in hetMnl.

Men leestin het Wilhelmlulied (1568),
reg.89-90::Soohetdenwi1desHeeren
op dien tijd hadgeweest).
Dr.A.DE J'
AGSR (R'
dam),inDeToekomst,jrg.l876,p.563,weeserop,dat

vool'.BijZnd.schrijvers kan hetook
onder invloed qtaan van hetFr.taalgebruik.

TxN KATS heeft opgegeven, 1, 573 :

(ik ben ojheb geweeat,ik '
œce0/had ge'
tnceaf)3.Ook vond hij verder nog bi
j
H ALBESTSMA,Ge8laehtder Fcn,H avcu ,
214 m oeten er menschen geweea A6h-

ben,);bijdenz.in De VriieFrï6e,IX,
234 (had hijpredi
kant geweest),en
bij Bssr
rs, Gedichten, 19l : had hi
j
nog op op aard geweest)).
Ook in Nnd.dialecten hoort men he-

Allesheejthem meegevallen.
Verkeerd gebr.van ltebben a1shulpMisschienjuisttengevolgevan hetaf. werkw.in plaatsvan zijn :gall.c6laa

Allesi8 hem meegevallen.
Misschien juist ten gevolge van de

den nog :ik heb gewee8t(HAssEsBAcH,
1,244;KOENEN,N.k
$'.,147).
D.V., 284.

schafen der Godsoordeelen,hadden de e'arpaeeé.:/p.attente,?tlvrnombrea p!v- afschaë ng der godsoordeelen waren
faïda'sveeleerin getaltoegenom en dan Mfqngmenté ç'dzediminul.
defaida's veeleerin aantaltoegenomen
verminderd.
dan verminderd.

Ik hebkoutd),warm.

Hijheejtbang.

Bijna alg.in de Znd.volkst.;vgl. Ik ben kotzd,warm,of:ik heb het
Fr.anoirjroid,avokrchcvd.
koud,warm.
GebmzikelljkinenkeleZnd.gewesten, Hijisbang.
terwijl in andere wordt gezegd #ï/
lteeft) rerreerd (= vervaard) en nog
elders hii heejt ecàdlr, een en ander

ALL.-AB.,55.- D.B.,27.
Zie ook kou en warm.
'
ilicAz#.,8l.
Zie ook bang.

onder invloed van Fr.avoiv pevr.

Hijheejttwintigjaar.

Bij Vlamingen wier taalerg onder

Fr.inzloed staat :gall.ila 20 ayls.

Hiji.
ntwintig jaar(01,
:).

Colœé,l71.- Zieook iaar.

2ll
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l

Gewone constructie in de Znd. Dit zalhem hebben doen nadenken.
spreekt.
Gall. qn'arez-ro'lu ? reeds doorgeWat echeelt'
2? of (fam.) wat
?
drongen in deZnd.volkst.
aclteelterocn?watmankeerie?
Verkeerde zinsbouw gall.il a la
Zijn gelaati8 gl'
nec?t bebloed, of :

#gureen8anglantée.

OPMERKINGEN
W and-,ll4.
D .B.,27.

Vlrrs, 375.- Vgl.Dvsols, 92 :((Le

t;s chenal f'ué sous lui. Den
zijn gezicht'
J.
séén bloed,6c1zenalbloed. roi eu t '
koning ward e611 paard onder zijn lijf
doodgeschoten.

L'offleier 6v t la

jambee-porfécparun bouletde canon.
Den omcierwerd 68w,been ajgeruktdoor
een kanonskogel.
Le traltre e'
tzf
la tête covpée. Xjlen sloeg den verrader

ltetltoojd aj.)
Merk evenwel op bij RIJrMA, 52 :
c J6 hebt # em op de teenen getrapt en

Zijhad nietn'
pf'ztdegewonezondares.

D.5-.,78:(InhetFr.heefthetwerk-

woortia'voireene eigenaardige beteekenio,t.w.die van qemeen hebben ; zoo
kan men b.v.zeggen ell6n'araitd'un6

jemmeçve16ct
v-,d.i.zijhad met'de
vrouw slechts het lichaam gemeen.
N iet zelden wordt,in navolging daarvan,ook hobben in deze opvatting gebezigd.))
Echter in het Gr. I#Wè.,VT, 189 :
: 1e,>,t)6e!enz.hebben '
pczn iemand of

iets (t.w.in uiterlijk,in manieren,in
karakter):in heteen ofander,in veel
enz.op hem (enz.)gelijken.)
Prov.(Dieste.o.)dattevgl.ismet
hapgig,in dezelfdebet.gebruikelijk in
O.-VI.en bijV.D.a1sZnd.opgegeven.
H echten . Iem.aan zijnen Wendl, Gall.attachev qn.ti8on d6rpïce,: ec
aan zijnen persoon hechfezz.
pevsonne(= s'attaeherç?z.),
Gehechtziinccs een bestuur,aav,een
être attaehé ttlt'
n,
e admini8tration.#

Hebbié.Watisdie venthebbig!
Iem .hebbig antwoorden.

dienst.

w,pzsevriee.

Hij...werd gehechtaan een f
tbridging-

Zij (g6jle6k hoegenaamd Azït!
fop oen
gewone zondares,zijzag er Aeclezz&cal
niet als een gewone zondares nit,zij
had g6esf
szï- hetuiterliik ofhetroorkomen '
pcs een gewone zondares,of
zij ltad geen overeenkomatmeteen gewone zondares.

hem bedriegen wilt, bet heeft er allen

schijn van ).
GAI.
IzAS.op het,w.hebben :(Hiiheejt
ietndatten g'uxaf:'pc'
?zhem ayzr:c/cf:11y a
qch.en luiquiprédispose en sa faveur.

Hii heeftzùïcf.
:(I
'
Az'f gezieht) 1.
cK zijn

moeder : 11 ne ressem ble en rien à, sa
m ère.)
Alg. Ndl. hebbig of hebberig = hebW at is die vent bits,èrv/c'c,!!
Iem.bitafigj,onltebbeliikantwoorden. zuchtig,hebachtig.

Iem.in (z#-s)dienst'
ncple'
n,
.

D.V.,80.- D .B.,27.
Plucx, Fr. (( Attaclté, m . attaehé

Een betrekking bekleeden aan een (diplomaat aan een gezantschap toeadministratie,in een dienst.
gevoegd).))
Hijwerd aan een (bridging-train ) V.DAI.E (Attaclbé,m.(-'
s),iem.die
toegeroegd.

train ),.SlMoxs,32.
Ofwelin Le H avre zelf als secretaris
te worden gehecht cca het bm eel van
kolonelDrVerhoesel.DRAG ANS,87.

H ï/ 18op deteenen.getrapt))
,enz.
V.DALE,op hetw.hebben :(evgens
van Aed
li8p,,erop gelijken :hijheejt-82
Tan ziin rcder;dietwee broeder8hebben
lïef: '
pcw dkaar;h6theejter ïef.
g Tan,
o! ge Tn*''
voor den gek wilt Aolftfen );
en verder, op het w. weghebben
(gelijken op :hijheejt,
t)
66!weg '
tl
tzn ziin
vader; het heejt er reel van weg oj /g

aan een gezantschap is toegevoegd :

Ofwel in Havre zelf als secretaris mil
itair cffcché bii de FrcAzdchcamba8ï,zdéen8tte worden geateld biihet bu- sade.'
)
reau van den kolonelDr.Verhoesel.

Zijnen naam aan ietsheehten,.
Gall.attaeheveoy?
.vtom tj:c.,eon nom
Van nu af is ziin naam aan die ge- e8tattaché4 ees&,3p,
6men1.

Zijn naam aan iets rerbinden.
Vannu afiszijn naam fonafecheide!ï/k)aan die gebeurtenissen verbonden.

D.V.,80.- D.B.,27.

beurtenissen gehecht.
Een afdeeling, een klasse beetaande
D.V., 81. D .B., 27.- V.G.,1,
Een afdeeling, een klas geheeht cl'n, Gall.'une yccfïop,,une cllyac attaehée
een school.
tj'lzleécole.
bii,gevoegd èï/ of verbonden ccx een 133.
school.
M erk b.v. op : E.M eyer,Directeur

Bij ministerieel besluit van 7 Dec.
1883 voegdehijbijde Gentsehehooge-

.... Vl
aamsche normaalinrichtingen, der H.B.S.met 3-jarigen curmls en
nerbonden aan de faculteit van wijs- daaraan rerbonden Handelsklasse te

begeerte en letteren.

schoolVlaamsche Normale Afdeelingen,

Arnhem .

gehechtaandeFaculteitderwijsbegeerte

en letteren. P. Fssosm cq, FI. Belgié
aedevt1830,II, 169.

stukken, die gehecht ziin aan een Gall.piècescxzzez/g,
st
ivlzdosder.
Stukken diegevoegd zïj?zofbehoL3revt
dossier.
biieen dossier.
zïch ltechten aan iem .
Gall.n'attacher tk qn..Lombard s'at- In iemands dien8tfretf6Azof komen.
Lombard ltechtte zïch aan den En- fcchl 4 la yt
vfvAze du ccrtîinc!anglais Lombard trad in dïeaafbiiden En-

Dergelijkestukken heeten bijlagen.
D.V.,8l.

Ndl. zich aan iem. Acchf8lz gaan-

gelsehen kardinaalPole.
Pole.
D at alleen hechtte haar nog aan de
Gall. attacher :p,. tj qe.= iem . van

gelschen kardinaalPole.
deweg aan hem zeer verkleefd worden.
Dat alleen bond haar nog aan de
D.V.,82.

aarde.

aarde,of:daardoor alleen hechttezij
nog aan deaarde,waszijnog aan de

ietsdoen houden.

aardegehecht.

H echtenis.

In België wordt er mede bedoeld,
naar Fr.détention lo gevangenhoudingin '
talgemeen (Grondwet,art.45);
2* slag van crimineele vrijheidsstraf
(Strajwb.,art.7).

lo Gevangenhouding;
20 '
ve8tingstraj,tktchth,
uisntraj.

ScHR., x'
lcvzf., p. 18. Heehteni'
?,
in Nederl. gevangenhouding,zoover
niet ten gevolge van strafoplegging,
gevangenhouding ter vervanging van
onbetaalde geldboete,lichte vrijheidsstraf.

H ectaar. L.ol RAMT,in Fl.Belg.
nedevt1830,VI,p.l14 (op p.1l8 :ltek-

Degewone woordvorm in Z.-N.

Hectare (bij afkorting /.
f.x
4.), mv.
hecfcre?zofhectare8.

Zieook genlsgesïaafecj.
Zie ook eentiare.

ftwz).

Hectoéram .
H eden.Heden morgen,Act
d8n a'
eond,
AedeAzmiddag,heden s@0Af.

Heden dathet de dag is.
H eden datik gezond ben.

M.inZ.-N.,naarFr.'
t
fAzhectogramme. Hectogram (bij afkorting H.G.j,

Zie ook gram.

Uitdrukkingen bestaande uit een

Vgl.morgenoch.
tend (ofmorgen nroegj,

o.,ofons,o.

bijw.en een znw.,diein Z.-N.meestal
gescheiden voorkomen,doeh in 't.alg.
Ndl. als samengestelde bijwoorden
aaneengeschreven worden.
Gall.(dprl8entt
rz:c'c8f!6iour,tiprJientt
/'
t
zc?e,
:'
/
F:en b'
lnnesanté.

H edenmorgen of hedenochtend (ook

'
oanmorgen,dezen morgenj,h6#tl
?z@10% morgenarond, gi8termorgen, gïefercrond,
(of'
vanavond,dezenc'
poadl,hedenmiddag enz.
(of ranmiddag,dezen middagt, hedennach,
t(ofnannanltt,dezen :?
,
Jchf).
N'
ahetdedagis.
'
lIWAz#.,105.- Zie echter op het w.
N'
t
zik,of terwijlik heden gezond dat.
ben.
15*

Heef-Heerlijkheid.
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Znd.volkst.(in Antw.l
teej;in W.-

V1.ltiis6l; in O.-Vl.,Brab.en in de

OPM ERKINGEN

Z'
uurdeeg,o.

Gr.Wdb.- KtuesRs.- V.DALS.

Antw.Kempen h6e86l,in Lim b.en ook

in Antw.ltevelt,van het vr
w. hejjen,
vgl.Fr.levain ;KIL.:(Hevel,jermentnm );vgl.ook D.Heje= gist.
H eel. Heelder plekken (koren)wa- Znd.volkst.(Antw.en Brab.).
Heel wat roggeakkez'
s waren reeds
ren reedsafgedaan.Pall.,99.
afgemaaid oj afgozicht.

H eelder dagen voeren dunne wolken
door de lucht.14., 153.

Hijhad dus heeldev dozijnen beenen
van kousen inzijneel.Jos.Joos,29.
Een lap '
uitden #86I
e(x).
Een l
teelegrootesnoek.

' Dagen aelttereen dreven dunne wolken door de lucht.

Hij had dus verscheidene dozijnen
beenen van kousen in zijn cel.
Znd.vol
kst.(Antw.en.Brab.).
Een 1ap uitJ/n etuk.
V.DALS.
Hetbijw.heeikrijgtindeZnd.volkst. Eenheelofzeergrootesnoek.
V.Dwrxs,op het w.heel, bijw. :
den verbogen vorm vööreen m.znw.
((in de spreektaalvöör een niet-onzijin hetenkv.
dig,attributief bn.in het enk.heelej
66s heele li6ve m eid ; een, heele groote
916-

RIJ/MA, 116 : ((Een eigenschap van

de bijwoorden is dat ze onverbuigbaar
zijn. Alleen enkele bijwoorden van
graad kri
jgen als uitgang soms een 6,
b.v. : Dat da een h,eele gekke gesc/iï6t86nït
g, een 6r g e domme y'onges,

,

H6elen gc-c/t.
Gewone uitdr. bij Znd. schrijvers,
Toen gafhijmijheeleztgau cltgeli
jk. waarvoor in devolkst.gehoord wordt
SEvExs,43.

Heeleéansch. Peer zijn asem

Geheel6n al,ofheel6p.al.
Toen gafl'
lijmijvolkomengelijk.

een t,crbazew,d e moeilijke tocl
tt.
Dit is een gevolg van 't zinsrhythm e.n
Zie ook op hetw.geheel.

heeleganseh.

znd.volkst.(Brab.Antw.);ooknog

bleef som s een oogenblik heelegansclt in Nnd.dialecten.

Heelemaal,h6ele#ctzr,l
teelendal,(ge)-

Gr.Ff
fl?..
- Ktursss.--V.DALE.

heelenal.

weg.CLAES,8ielt.Nop.,141.

H eelemaalontstond doorversmelting

van heelendt
alen altemaal(V/o BLINK
en LANC:E, Uit de Levende Taal, IV,

130).
Heen.F
' cc,
rmen ook den blik lteen- Bi) het scheiden van waarlteen en
Waar men ook den blik h66n,(of Dist.,22-23.- In samengest.werkricht.
er #e6s, werd heen hier ten onrechte naattoetricht.
woorden als h,eengaap, heen8nellen enz.

Datbosch ismijaltijdlief,omdatik aanhetwerkw.gehecht,alsofhet.hier- ...omdatik erin mijn kinderjaren bet.heen:weg.
6v in mijne kinderjaren zoo dikwijls medeeensamenstellinguitmaakte.
zoodikwijlsheenwandelde.
heenwandelde.

Heenwijzen. Datmensteedsnaar

Germ.auj:1/
?
:,> ld.
nweinen.

Datmensteedsophetvormverschil

MooltTg.,96-97 en 214.- 1Ftf!.A.

het vormverschil heenwigt, heeft zijn
wijst,ofwel naar het vormverschil N .F.,l3.
grond in degeschiedenisdertaal.
vevwiyt
Heer. Het eerediploma werd den r In Dint., 165,werd de schrijfwijze Het eerediploma werd den Aeer (of Gewoonlijk wordtheer,van personen
lteerDeKoninek overhandigd.
Heer,meteen hoofdletter,voorgeschre- Heer)D.K.overhandigd.
gesproken (dus niet van deGodheid),
ven niet alleen waar hetw.voorkom t
a1s aanspreektitel, doch ook als titel
van den pers.van wien m en spreekt.

HeerW ind za1zich ineensmelden a1s
een ongenoodegast.SENDIN,157.
Ja,heer..A.vcToR,319.

In zulk gevalisheer minder gepast

alleen met een hoofdletter gescbreven
waar het w. voorkom t als aanspreektitelof op het adresvan een brief.

M iinheer(ofM eneerjdeWind

voor gemeenzaam gebruik- :navolging
van D.Herr IW n#.
Om aan te spreken is lteer op zich

Vgl.BrugschM enheeredeAdsc(V.G.,
1,120).

Ja,meneer.

zelf t,
e stijf, eenigszins onvriendelijk
in onzetaal:germ.ia,Herr!
Den yeereN .N.te A.

De door vele Vlarningen op briefadressen gebruikte datief den Aeeze

Den H eerN . N.teA.

isfoutief:hetw.h,6er krijgtgeen uitgangbi
jin den dat.

VERc., 64. - In bijbelsti
jl wordt.
de vorm Heere gebruikt, zoowel in
nom.a1s acc.en dat. de Heere God
als naam voor het Opperwezen, ook
=

HeerN.N.te A.

Waarde Ne6?'.

Geachte H eer.
Hooggeachte Heer.

Verkeerde weglating v/h lidw. in

Den /.
/667N.N.,of :.
X.
la den Heer

Dezedriebetitelingen aan hethoofd

M ijnheer,of WeledeleHeer.

God de Heer.

briefadressen :germ .Herrn N .N .in4 . N .N.teA.
van brieven worden door Vlamingen
vaak verkeerd gebnlikt, nl. ook wan-

neer zij zich richten tot hooger ge-

A.E.pycBoEcx,Briejsehrijren,192*,

p. 10 : (f 'Fccrd6 is in het Fr.Cher en
wordt dus alleen gebruikt voor goede

bekenden en vrienden ...

plaatste personen.

)) Geach,t wordt in Holland alleen gebruikt voor personen waarmede men

min of meer vertrouwelijk omgaat.
Eenhoogergeplaatstezalaan zijn ambtenaar schrijven Hooggeachte Heer,

m aar vanwege den ondergeschikte zou
het een grove onbeleefdheid wezen

Heer Uïfg6rer.

Komtin Z.-N.vaak vooraan 'tbe-

M iinheerde Uïfgep6r.

alduszijn overstetebetitelen.)

gin van een brief,omdat vele Vlamin-

mingen M ijnheer de Uitgever ten onrechte vooreen gall.aanzien.Ook om gekeerd wordt in Z.-N . op het adres

van een briefgeschreven M zinheer de
Uitgever in p1.v.Den Heer Uitgener.

H eerd.Voorouterenltepdstrijden.

Gewestelijkevorm,bijonze particu- Haard.Voorhaardfstedenben altaren
laristen in de schrijft. gebruikelijk ; strijden.

V.DALE.- Vgl.Diet.,138.
Heerd isook een Nnd.prov.

Mnl.herl,heert,àcprf.

Heerlljkheid. De boawWndçge

Gall. beautés, eplendeura crchïfec-

De heerliike gebouwen hebben nu

heerl
iikheden zi
jn nu veNangen door turalee : voor concrete zaken past in plaats gemaakt voor een weelderigen
eenen weelderigen plan* ngroei.

'tNdl.betereen concreetwoord:

plantengroei.

D.V.,405.
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Heet.Op heetekolen loopen.
Een h,
eetekop.
H eeten.Hoeheetm6n ?ùepl?

Znd.volkst.(O.-Vl.),voor :zeeron- Op heete (o/ gloeiende)kolen 8taan
geduldigzijn.
ofzitten.
Znd.volkst.(O.-Vl.),eig.een gall., Een heethoojd,een drijtkop.
l
m efJl:clbaude;vgl.ook D.Hitzkopj.

V.DALE. STOSTT,n.707/1056.
'
k
IS(
I1zd.,260.

Ten onrechteafgekeurd doorVsRc., Hoe noemt men hcvl,of :hoe hent ScHR.,1,350 :((Hetw.heeten betee150,en V.G.,1, 140, als een gall., hii?
kent nochtans ook in Nederland :een
commentl'
appelle-t-on?
naam geven (BolxExoogsx', in v.).
Zoo vind ik :H oe heetmen hem ook we1

DatzalnietwaarJùeefes.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.),

Datzalïdetwaarz'
J/s.

Een w.alsbeeterdaadbestaatnietop

Gevallen van h66f6daad.

voor :hetza1niet gebeuren .

H eeterdaad.Gevallen vanheeterdaad.

in de wandeling?(Hsxomxs,op hetw.
lteetenq.)
Ook bij Kvlpsns,op het w.lteeten :
(men Aeeff:ltem (acc.)'
Fïllezn,(acc.)).
V.DAIZE.- Gr.JPt
8è.,VI,414.

'
Fcn,
#.,39.- STOETT,n.243/325.

zich zelf;alteekende Scxs.,1,79,het

Hetbegrip '
van hecf6rdx d.

V.DALI,op hetw.heet:f
((reehtst.)

ook aan bij Nnd.schrijvers,toeh kan

Hetbegrip f
(heet6t
H odh
).

zulk gebr.nietgoedgekeurd worden.

heetedaad,inz.ontdekking'
t
llAzeen etraj-

ba,
ar/6ïfop heefc'
rdaad ).

Zie ook op het w.daad.

H elen.Ik h'
ejte,heb geltelt.

Hej de gordijn een beetjehooger.

Dialectische tijdvormen (Brab.,
Antw.,O.-Vl.).

Tk hiej,heb geheeen.

Alleen alsterm van hetkousenbreien
heefthetalg.Ndl.ltejjen (= meerderen),
ltejte,gehejt, b.v. hoeveel8teken ?tc!)ie
ge7z6/f?
fzlchfhet'gordijn een beetje hooger. Linhten, oplichten
in de hoogte

HetZnd.gebruikthejjen ofophejjen

Ik kon dien zwaren steen nietvan den ook waar men in N.-N. liehten of op-

grond hqjen.

Ik kon dien zwaren steen niet van brengen, inz.zonder m oeite.

Nchfen en tillen ofoptillenbezigt.

den grond till6n ofltqjen.

Tillen, optillen = met moeite in de
hoogte brengen.

Dezitting hejjen.

Gall.lenerla .
sét
zsc::(Eenenergade-' De zitting opltqj6n,de zitting 0/de

D.V.,82.- D.B.,33-34.- V.G.,

ring, eene zitting wordt geopend j in vergadering 8luiten,voor :6/61146g4 '
pcr- 1, 133.- Regenboogkl., 58.
overeenstem ming daarmede zegt men klaren.
De voorzitter verklaarde de zitting

in hetNdl.dateene vergadering,eehe
zitting wordtgesuten ; in N.-N.igook
eenezitting op/
ze//cn zeergewoon ;men

Toor geopend.De vergadering werd (op)ge8chor8t, opgedchorf, tiideliik geelofen
(= Fr.suapendre,ïxfezropzpre).De ver-

ophejjen,zooals overigens begrijpelijk
is.$

wordtgesloten,dezittingwordtgesloten,
opgelbenen.Dezittingisajgeloopen,geëïs-

zal echter nooit zeggen e6n vevgadering ,

gadering wordt hervat.D e vergadering

digd.

Heftié.Een hejtigeaanval.

NaarD.l
tejtig,eïs hejtigerAngrijj,

wordtNdl.hejtig (driftig,vurig,harts.
tochtelijk)vaak gee zigd in een verband waarin herig (geweldig,erg,fel)

Eenh6'
vig6aanval.

Neerlandia,Apr.1913,p.80:(W aar-

om is tegenwoordi
g alleshejtig en niets
meerltenig?)

beter past.

H ei.Ik wilde datge op deHobook- '
1 Soort van verwensebing in de Znd.
echeh6izatalt.
volkst.(Antw.).
H eidekleuter. S'
TlœvvsLs, in Hetw.ishiergebruiktvoorheildejFI.d.g.e.h.,1,44.
bewoner;in de prov.Antw.heet men

Ik wou datjeop deA ookez/leizat.
Neïkneufer.

H eikleutevs.Titelvan een verhaalvan hem heiknuiter,wat er in eig.zin de

t
'

p

den Limburgschen schr.A.JEvmssEN. naam isvan een vogeltje,het knentle
(acanthi8eannabina,Fr.lelïsof).
H eil. '
F@fheïl,in hetgenipt,op de Ga,
ll.q%
A6lèoozh6'
d
zr!
boom gaarden te slnipen
STIJNS,II,45.

TEIsI,.-

Alg. Ndl. kleuter, v.= klein kind,
zooweljongen a1smeisje.

'
lP@leen gel
uk,wateen genotofwat

H>zwoslxs,248 :t
(In hetdagelijksch

e6n N ef,in bet geniep,in deboom gaar. leven is heil weinig meer in gebruik
den te sluipen...
maaris beperkttotenkeleform ulesen

totden hoogeren stijl.Geluk en heïlin
'tnieuweiaar!

Heiléym nastietk).

Afgekeurd alseen germ.,Heilgym-

naatik,in '
Fd!.-4.N. F.,13;ook in
het Gr. 1Fdè.,V, 1320 : qonze taal

Gezondheidagymna8tiek.

kentIteilnièt in den zin van :lichame-

Heilgymnastiek isechter opgenomen

bijV.DwI,
s,KoEwpw,Kvlrsxs en in
andere wdb.BijTER HAAn,Genat.Vr.,
57 en 119 : orthopaediscnq gym nastiek.

lijkegenezing ).
H eillcht.Datismaarheilioht.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Heien.Datismaarlteien.
H eilichten. Zie eens hoe het weerlichten zondertedonderen na een Kijk eenshoehetlteit,hoe lletlinh,
t
Aeïl
ïcà,
f.
heeten, drogen dag, Fr. (jaire de84 in dererte.

V.DALE.- Gr.1
7t84
?.,VT,449.

éclcïr.s de chcl6ur.

Heilié.Deh6ilig6geschiedenis.
Heiliédaé, heiliéendaé.Een
ojgezetteofajgenteldeh6ïIïg(es)d@g.
Er komen ook windstilte en ajge:f:ltf6Heiligdagen.v.Loy.,DnreEed,46.
In deweek had zegeen tijd,enkelnu
en danop eenafg6at6ld6'
tbHeiligdag.ID.,
ç:.,72.

Heiliééeest. Van d6n h6iligg66st

trekken.

Gall.l'histoiresainte.
Heiligdag wordt gezegd in W.-V1.,

Degewiideofbijbelseh'
egeschiedenis.
Heiligedag (hetgewone w.),lteilig-

D.B..57.
Gr.'
F#!
).- V.DAI,
S vermeldtajge-

O.-VI.en Antw.;heiligendag in Brab. dag (weinig gebruikelijk), kevkeliike
en Limb.Afgezetkomtin dit verband jeeatdag.
voor in Antw..Bral'.ezlLimb.;van Een niet-geboden ?à:ïlïgedtzg, een
ajge8telde heiligdagen is er spraak in kldneoflagevehcïlïgcdcg.
O.-en W .
-VI.Aj8tellen en ajzetten isin
dezeopvatting (bijwettelijke bepaling
afschaffen,doen vervallen) verouderd
in hetalg.Ndl.(cfr.KvlrlRsl.

etelde heilige dlg als Znd.,op het w.
ajge8teld;ajgeeteldeheil
igedagzonderdie
beperkende opmerking,op het w.lteiligedag. De uitdr.geldt echter alleen
voor Z.-N.,alseen gevolg van hetconcordaat gesloten tusschen den paus
Pius VII en Napoleon Bonaparte (zie
BIJLAGEN,1,34).

Bijna geheelverouderde naam van

Armbe8tun,
v.Van de bedeeling krij-

een inrichting van weldadigheid,waar- gen 0/genieten,van den avmetrekken,

Gr.1Pd5.- V.DALE.

aan de Heiliggeeststraat in enkele Vl. gealim enteerd worden.

Heiliééeestéoederen.

Heiliéschenderij. Als iemand

vrijwillig eenedoodzondeachterliet,zou
hij eene heil
igaclbenderii bedrijven.
M ech,.ccfcch.,75.

steden,zooalsb.v.teLier,nogherin-

nert.

Alg.inZ.-N.

Armengoedferenj.

Alswijvrijwillig, b.
v.uitvreesof

schaamte,eenedoodzondein deBiecht
verzwijgen.doen wijeenegrootozonde
van lteiligsnltennie.Xcfcch.Bisd.Ro6rmond, 99.

Gr.'
Fdè.- V.DALE.

lleinlat-llern.
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H eim at.onzedichtersderqH6imatA, Duitsche ontleening bijZ.-en Nnd. Geboovteland,geboovtegrond,geboorteproeve van dichterstudie, door AnAx schrijvers; KIL.: (heymet, patria, plaatn, raderlapd, '
/
z'
oon,
pf
tlcf.
v, oudevBtmls.

Heim elijk. Een heimeliike deug-

niet.
Eenheimel
ijkgezicht.
Heimeliikestreken.
Een heimelijke.

MooRTg.,35.

locu8 natali8 )),doeh dit w.is sedert ltni8.
lang verouderd.

Znd.volkst.(O.-Vl.,Antw.,Brab.en

Een geniegige of gluiperige kerel,

V.DALE.- Gr.JPd5.

Limb.), in de ongunstige bet. van : een ralsch ofgeneinndmenseh.
Alg. Ndl.heimeliik geheim,veronoprecht, in 't verborgen kwaad Een schiinheiliggezicht.
borgen,ongemerkt, b.
v. een heimeliik
willendedoen.
Iuinknelte,'
pclach:strekert.
gemak (geheime bestekamer),een heiEen gl
uiper,geniepigerd,stiekemerd, melijk verlangen, l
teimelijk '
tt,
/
zgalt
zïp/
Jx.
valsehaard.

Heim elijkheid. Hij steokt vol Znd.volkst.
heimeliikheia.
j
H eim nisvol. Heimwisvolle fluis-1
I Navolging van D. geheimnisroll;
teringen.M.SABBE,Fil..78.
Nd1.heimnis, dichterlijk voor gehei-

Geniegigkeid. Hi
j gaat met li8ten 1 V.DAru>;.- Gr.IPdè.
om.
Geheimzinniggefluister.

meni8.

Heim zinnié.Daarzoemde er nu

Zou a1s een contaminatievan hd-

en dan eene (n!. een vlieg),ongezien, meliik met geheimzinnig kunnen be.
langs Treze's kop met een heimzinnig schouwd worden,doch waarschijnlijk
gegons.CI,.AEs,Biqlï.Nov.,143.

Bij V.DALE is eehter heimnisll
olen
ook geheimfejnhvolals alg.Ndl.opgegeven.

Geheimzinnig.

aangewend alseen minder alledaagsche
vorm van ditlaatste.

H eis.Den hei8 van eenen ketelaf- Znd.volkst. (
Brab.,Antw.;in O.rloen.
en W .-VI. einzej; KlL. : Heynse,

H6theng8elvan een ketelafdoen.

D.CLAas.

eynse, heyse, ansa :; M eyer8 Jn ch.:
(fHeuze,hantvatselv ;vgl.Fr.aM e.

H ekel. Een hekeltegen ietsofiem.

hebben.

Gewoon gebr. in Z.-N., onder in-

vloedvan deuitdr.6691ajkeertegen ietn,
iem.hebben,ofvan teqeniet8,iem.zijn.

Een hekelaan ietsofit,
m .hebben.

J#kAzd.,90.- STOETT,n.- /760.

Betrelende deze zegsw.,in Neerlandia,
Mrt.1905,p.45,alsopmerking van de
Red.:((dathetZuidnederlandsche fegen
niets m inder goed is dan bet Noordnederlandsche ct'zx )).

Hekketn),mv.ltekkens.Het ijze- Znd.volkst.(Antw.,O.-enW.-V1.), Hek.o.,mv.hekken.

ren ltekk6van hetPannenhuis.ToNy,25. ook nog een Nnd.prov.;de vorm ltekEen veulen stond aan desluiting van ken is reedsuitde l6de eeuw bekend.
hethekken.Pall.,109.

JPcAt(f.,48.- Gr.JP#:.,VI,487.

K vneas.- V.Darœ .

Zoolangh6th'
ekken cca d6n o'
/
zdezùstip Alg.in Z.-N.,van zaken die in den- Zoolangalle8hzj'toude5!3
,
*
2*
/f,zoolang STOETT,n.517.
/759 :De h.
ekken zïjn
bliijt.CLAss,Sich.Nop.,196.
zelfden toestand blijven.
het hek tzca den o'
d
zdcl poat (of aijlj l/er/
ètzagt
,
a.Vgl.10.,n.89/130 :Al.
%het
b/ï//f,zoolang deAekkds ïtietl,
er/tcsgcs Lgsjtijverloopt,t6rz6Imen 4:bakenfaj.
ziin, zoolang de 'zlïzèd ait denzeljden
hoek 'Yx ïf.

(Die personen)hebben eralle belang Ongewone l
ezing van de bedoelde
dat het hek aan den ouden poat HARRSBOMéS, Sveekwdb. (1858), 1,
bijdatd6atiil*1 %6to'
udelt6kk6n 6If
'
jp6. zegswijze.
,
ltangt,of:datdehekken xïef%'evhangen 298 :h6thek hcngfa'
ap,den ouden poat
L.DE RAIT,in Vl.Se?g'
lësedeet 1830,
worden.
(oftf1-).
VI,73.

H ekkebekken.

H eksem anneke.

Znd.volkst.(Brab.;in Antw.hekketekkenj.
Prov.(omstr.v.Diest),voor :poppetje,meestalvan vlierpit (vliermerg)

Harrewarren,krakeelen.kibbelen.

Duikelaarltie).

en van onderen m et lood bezwaard,

dat altijd rechtop gaat staan hoemen
't ook nee- erpt'.

H el.Eenltelkonijntje.
Een h'
elventje.
Helloopen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
snel,vlug van beweging,volleven.

Een wakkeroflevendig konijntje.
Een kwiek (ofkwikjventje.
Snel,:'
/z#4 loopen.

V.DALE.- Alg.Ndl.l
t6l= helder,
b.v.een helleofheldeve yfezn, een,#6!Ie
ofheldevet'
Icpl, helle kiikevsoflteldere
oogen.

H elena.

Znd. uitspr. lteeleetnaa, naar Fr.

Helena (leesh.
ee'leenaaj.

f.félâxc.

Helft.Geefmijd6n helft.
Hellebot.

M .in deO.-en Wvl.volkst.
Znd.volkst.,als.m.znw.:naam van

Boss.,Uitapr.,71.- Aldusook :het
eiland #hn,f-N e/lexc.

Geefmijdehelft (@,.).
Heilbot,v.

Gr.'
Ftfè.
DALE.

Galm,weevgalm.

V.DALE.- Gr.Gdè.,vI,524.

Galmen,klinken, gveergalmen,weev-

K'
bqlœRs.- V.Dwss.- Gr.&g:.,

een grooten zeevisch,een platvisch.

H elm .Hoort gijden l
telm van de Znd.(0.-en W vl.)volkst.;reedsin
klok?
hetMnl.helm,bijKIL.tenonreche a1s
H elm en.Zingen dathetltelmt.

verouderd opgegeven.

klinken,,8challen. Zingen dat het acha- VI,524.
tert.

Helm éat.
H elpen.Het.holpniet.

Galmgat(vaneenklokketoren).
Dialectischevorm voordenonv.verl.

Hethielp niet.

tijd,naar de oorspronkelijkevormen :
enk. halp (later ook holp en hulpj,
mv.holpen (#u!pcn,
).

KUIPERS.- V.DALE. Gr.1'4:.,

VI,524.

ALL.-AB.,200.

Gr.#Pdè.,VI,526.

BRvsss,44,a1svolkst.:'tholp voor
àlles.
NlyrsoycR,21,Betuwsch dialect :d'r
holp niks aon.

Helpen wijon8methanden en voeten
om nog watboogertestijgen.

Gall.s'aiderd6d66dsetde8Anaïz?
.
e.

Iuaten wi
j ons bedienen van.handen
envoeten,meth.e.v.werken,of:h.e.

D.V.,360.- D.B.,ll.

v.gebruiken om ...

He
mjt,
.(
Wa
'zeet(h):v,?
gijzi
h)epz(we1)!
'tJb (h)6-.

IndeZnd.volkst.(Brab.,Antw.en j Watzegthïj?watzeitie?

V.DALE.- OokinN.-N.isgebruikel.

Limb.)komthem ook als lstenaamval I Jij bent meook iemand!jijbent er hiiisltem = hi
jisdegenedien gijzoekt,
(onderwerp ofgezegde)voor.
(-e)ook een !
of(inhetkrijgertjesspel)hijisvangman.
Hiiï.
gh,
6t.
Verdprkomtdeuitdr.'
tdahem eveneensvoorindeNnd.volkst.Bi
jKTSVIZT,
Okk. Tannema, 80 : (( Ia hem dat? -

Ja,ja,dat'
J.
ghem !)

H em d-H en.
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Hi
jwaschth'
em.
In deznd.volkst.gewoon voorziclt, Hijwascbtzich.
VERc.,68.- ALr.-AB.,170.- Boss.,
cieshad ltem zoo gemaltkelijk moge- in overeenstemming met de oudere Franswasop zijn laag stoeltje gaan Handl.,238.- V.DAIUI.
lijkgezetopzijnleegstoeJke.VssMAxD., taal.
zitten en had hetzich,zoo gemakkelijk VORRINX,1,69. In de spreektaal,
185.
Dvysss,stud.,3 f
(Het vnw.zïch mogelijk gemaakt.
vooralin Holland,hoortmen ook van
komt in de l3e eeuw nog niet of zeer

de 3e persoon de voorwerpsvormen ge-

weinig voor.Hetkomteerstvoorgoed
in gebruik in de l7eeeuw.Zelfsinden
statenbijbelwordthetnogweinig toe-

bruiken :Hij kleedt 'z?,nog (of :z'n
eigen).Datmeisjewascht'
ralzoonetjes!
(of:#'reigen);en zekerveelna voorzet-

lalvlx,N.s.,1,l88 :(volgensons

heeletroep straatjongensom hem heen.

hii wcacàz Fz:m : ltii 'zl
tzyc>.
f eex
artder en nietzichzelf.Om nu deze
verwarring te voorkomen, gebruikt

de goeie vrouw aan d'
r zelf te wijten.
Hetalgemeen beschaafd heeftechterin
al die gevallen zich,; b.v. Hij kleedt

m en een ander vnw., nl. z ich., dat

zieh nog ;om zïch heen hebben ;aan ziclt

dus alleen in den 3en pers.gebruikt

zelftewijten hebben.)

wordt en nog slechts dan,als de werking van 'tonderwerp op ditondexwerp.

Vgl.DSN HyultToo,N .S.,111,64-65,
en N .T.,T,82 ;Hasssssacx,1,9l,en

zelf w ederkeert

1I,l43;RIJPMA,96;KOENEN,N.S.,

gepast.))

sels ;b.v. : pie dronken kerelhad een

hedendaagseh taalgebruik beteekent

Ja,dat zoonlief zoo geworden is,heeft

hij '
tlcechf

zicA . Men noemt dit zïch w e d e rk e er en d v o or n a a m w o o rd,

74.

en laet wordt ook bij znw. gebrui
kt:

d e m a ,z wascht tich,.))

H em d. Twee h'
emden'
e.

stupelvorm naarhetmv.in de Znd.

Tweekemden.

volkst.hemden ofh'ummes.

Een Itemdekefnj.
(Ikbenhierom)debtmdelstemaken,

er de namen op te zetten,er koordjes
rondtebinden,en zeeen s #eren Ae-deken aan tetrekken.Toxv,115.

H em deborst. W el (
Iroeg hij 's
zondags een lijnwaden halsboord en
een stijvehemdebovat.ssvzNs,207.
H em dsband. De knopjes waren

znd.verkleiningsvorm,in devolkst. Een hemdie, ook hemdetje (volkst.
ook welltemmekeofh'
ammeke.
ltemmetie,A:-p/e).
gall. cl
temine= omslag, kaft; Ds
om debundels(o/dossiers)temasy
usx, 1l9 jaire l,
ga paqueu etlcvr,Jken,erdenamenop tezetten,ertouwmettrq,
u,
z,trcl
temine/
.
8:pagiev.
)tjes omheen te binden en zevan een
,
kajt(0.,somsook v.)te.voorzien (of:
om zetekaften).
znd.volkst.,voor:halfhemdje.
W eldroeghi
j'sZondagseenlinnen
halsboord en een stijf/roxf(7e).

znd.vol
kst.(Antw.
,Brab.),voor

'
fpzA/d.,48.- AI,
I,.-As.,138-139.BOss.,Handl.,l46 en 161.

De knoopjes waren van den hemda-

V.DAr,
l.

Zieook borst.
Gr.Wdb.,VI,541.

van den lten- band gesprongen.Toxv, boord van een hemd ;Ds Rsvlz,78 : boovd gesprongen.
80.
le bouton tf.
?z colatw ft!.

Menige reiziger blikt glimlachend

HiervoorhetgeenineenigeZnd.ge-

Menige reiziger kijkt glimlachend

naar hunne semdsbau en, <e, zonder westennoghalsbandgenoem dwordt.

naarhun hauboorden die,zonderover-

liegen,hunne ooren gedeeltelijk bedek-

drijving, hun ooren gedeeltelijk be-

ken.Boss,104.

dekken.

H en en hun. Ik heb hen geschre- v.oarus,op hetw.l
ten,:(Ookinden Ik heb ltun geschreven.
ven.
3den nv.wordtdikwijlslten gebezigd;j
de grammatica'sschrijven daar echter l
het gebruik van lt'
un voor )).

HAssllœAcx,1,l80 :(Het verschil
tusschenlt'
un en hen,datiefenaccusatief
meervoud, is door de schrijftaal gemaakt;in despreektaalvindtmen ook :

1bru
Rik
IJt
YM
mA
e,
n1n
47
aa:
s'
t(z
Ienid
neds
ec
nhr
dij
afti
a
ea
flvgaen-

)'
G
66A
e!lzd
nat
ge
cz
cil
enh
'%V
nr;
oe
dg
at
erï.
vvr
oo
nod
rme
hunn;o
hoek
b

l 't m v. bi
j mannel.en onz.woorden
ltun, in den accusatief hen,b.v. :Ik
lt6b F,e.
/, nog gesplrokes cn A v,0, ge-

in 'tmann.ltaar,thansnog in den toon-

zegd, dat '
wj ze spoedig eens weer
hnopten tezien.oeze onderscheiding is

was een bedenkselvan den l7e-eeuwsehen schrijver Hooft.)

geheel willekeurig, om dat ze noch op
de spreektaal, noch op historische
gronden berust.)'
MetAew,,of :m et Avx tweeën,drieën,
Pr-vlM,N .,9.,T,205 :qmet'
?zachten ;

loozen vorm ev.Zeg A6f6v.))
Vosslwx,1,l39 ;f(De accusatiefhen

M et hun tweeën,drieën,enz.;onder

enz.;onderAep,of:onder yun vieren, onderAea drieén ),en ook :f
rmetF
l6. l
tun vieren,enz.
enz-l
beiden).Daarbij als voetnoot: (zooa1smen ziet,zijn u,hen enz.4uspers.
vnw.,al ziet men ze voor bezittelijk
aan,zooalsblijktuit:metz'
w,aeltten.,
Dsw HsRvog,N.T.,1,97 Wii
dvoegen het m et o,1a beïdex.
M aak het o,)1d er v, d rie/w, 'uit.

zii betalen het m et F
z.
tfA, (Aea)

DsN H saToc,N .,S'., 124-125 ffEan

bijzonder geval hiervan (sI. van het
substantief gebruik van telwoorden)
is, dat de telwoorden in meervoudsvorm bi
jwijzevan appositïeachtereen
meerv.pers.vnwd.staan:wq tw ee?p,
(ook beiden en allen).Jullie dziegs.
Hii heejt on8 drieë,ù ganviteerd.
Ik heb A6fltun d rïe?Fs ovgedragen

''Uithet gebruik van de voorzetsels

t.ï6rep,, m et 'r fjvizàt'Jg c'
?z.

met en onder voor vergezellende om -

Eindelijk worden deze bijwoordelijke
bepalingen ook a'
ls bijvoeglijke bepalingen gebezigd De'
ulcfAoz
tztfcr,
s m gt
hvfn nïeren waren tegenwoordig.
Wij m et ow,s '
t)ier6n zullen er
voorzorgen',en zelfsalsdeelen van een
naamw. gezegde wii vtlt
vca m 8t
t,s8 t'it
'ren.Je'
t
z?cs m et/c tïen ex.
)) I
n aldezegevallen zi
jn devnwdn.
pevaoonliike'
?
z,xwds.,maardezewerden
licht voor bez. vnwdn.aangezien.en

standigheden ontstonden verder uitdrukkingen als met oA?
e tw e6gn
,
(ook beiden enallen),onderzf driegp,
metj:ofiullie rieren,,methv
en (i1tm)
tïcn en, met '
r tw igztïgew,, enz.
De voornwdn.zijn hier duidelijk personalia.Ditwordtbevestigd doorvoorbeelden uithetmnl.:onderoztatweeén,
onder A6n,drieén, onder A6z?è (= hen)
tweeén Deze oorspronltelijke adverbiale bepalingen zijn verder ook als
bijv. bepalingen en a1s praedicaats-

ja ontstonden ook slordige uitdrukkingen als met '
tzw7 vieren,met z'.
n,
acltten,enz.)
Kvzesss,op hetw.acht:t
(giizijn
metAuo,(A:n)ofziin - :s)
,.
v.DwI,s,op hetw.acht:(ziit
z/lre?z
meth'
yAz(voorltentgc?t
fep ).

meth'
tzzll'
ïercn,Wiimetoxs dvieén,Jc
wa8met/('tienen,enz.En daarhetpers.
vnwd.lichtvoor een bezittelijk vnwd.
aangezien werd,kreeg niet alleen hun
de voorkeur boven hen,maar ontstonden ook compromisvormen (knoeiuitdrukkingen ) (VAN Hxrz
vyuxl- als

zoo kreeg hun de voorkeur boven lten,,

uitdrukkingen gebezigd :D 6 tz,efAtw tpga

Heneéauw -Herfst.
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H et gebruik van ltun is dus in het

m6t u w fï6nezz, met z'x achten, die

gegeven gevalnormaalgeworden.
De menschen lieten lt6n niet zien. Naarhetgewoon gebr.van h'
un voor
VERMAND.,6.
hetreflexievezich in devolkstaal.Zie

kwalijk meerte weren,maar toch liefst
tevermijden zijn.)
RIJPMA,96-97 :(In deschrijftaalge.
bruikt men vrijwel uitsllxitend ziclt,

Demenschen lieten zieltnietzien.

ook op het w.hem .

maar in de besehaafde omgangstaal
hoort men daarnaast : hem , 'm, Fltwr.
d'r,hun en haar. B.v.: Plot8eling zag

hïjiemand '
pot
v h6m (1,
t?0r'v,)staan.Zii
zogglgoed '
tl
oor ltaar zelj, of :roor d'
r
zelj.Zïj wsten we!voor.
hun (hccz)zel/
t6 zorgen.))- Zie ook 10.,147.

Denauw bottendeappelboomenwier- Verkeerd gebr.van ben (#v1z) met De pas (uitlbottende appelboomen VERc., 101. - AI,
L.-AB., 106.
pen noggeenehinderende schaduw or6r een vz.(in pl.v.een voornaamwoor- wierpen er.nog geen hinderende scha- J'oos,75en 106.- DE BAERE,143.
lten (t.w.overdemadeliefjes).V.Lov., delijk bijw.),ter aanduiding van za- duw over.

D't4ee Eed, 9.
ken.
De peren beloven veel,maar de hagel
Fr. Le8 poïze.q pvomettent beaucoup,

De peren beloven veel,m aardehagel

heeft ltun veel schade gedaan.TAMB., maiala grél:leurajaitdu tort.

heeft erveel schade aan gedaan (of:

43.

maar ze hebben erg van den hagel

geleden).

Heneéouw . Rowoov.24 en 50;

P.DE MoxT,in Vl.d.d.e.h.,1,327.

Heraanbesteden.

Heraanbestedlné.

Somsvoorkomende vorm van den

naam eener Belgische provincie ; Fr.

(!e)Hainaut,D.Henneqau.
Aanwending van het voorvoegsel
her-,dat'onscheidbaaris,bijeenscheidbaarsamengest.ww.,naar Fr.réadiuger.

Henegouwev.

Vssc.,in Vl.d.d.e.h.,1,201:(H6-

negouwen is de gouw of streek van de

Hene.)
H'
cwt(
@.,76-80.
GALLAS:(Réadjudication v.:Nieuwe
toewijzing.Réadiuger onov. w. : Opnieuw toewijzen.)

Jr6(d)6r ofomde'
uw aanbesteden.

wederaanbesteding.

Echter reeds bijV.DAI,
E :(Her-

aanbe8teden, opnieuw publiek aanbe-

steden.Heraanbesteding,

(-en).

Ook in het Gr.'F(f6.
Daarentegen geeftK uleERs in dezelfde bet.op :herbenteden en herbe8teding.

H erbebosschen.

'
Fc< .,95 :(zoo het algeen taal- fEen afv/cgvondjweer -61 bonck be- ScxR.,1,92:(Herbebosncltenî001
<dat
foutis,toch aftekeuren,ishetgebruik pl
anten.
w.wordtgebruikt:alzooinhetTiidsehv.
van her bijwerkwoorden,die methet
derHeidemaatschapgij,aangehaald door
toonloozebebeginnen ;bijgoedeschrijdeN.R.Ct.(3-11-1909).)
à
vers zalm en het niet vinden ;zooals :
herbeginnen, herbebouwen... nog minderherbebosschen )).NaarFr.reboi8er.

Herbeéinnen.

Zie ook bebo8schen.

Vooralin deZnd.schrijft.,naarFr.
recommencer.

Hetgeritselherbegon..IN.
:f.,100 ;ook

bijD.V.,257.

H et gegrinnik lterbegon.Toxv,114.

,Daarzultgijbeteroveroordeelen...,9

Opnieuw llegfss6yt; '
van woren aj

Vssc.,149.- '
Rr
tzAI
tf.,95.- V.G..

èegfs- s.

N aar Fr.le bruisgement reprï'f,re-

1,130.- Gr.N dè.,VI,583.
V.DALE geeft hevbeginnen a1s Znd.
op.ScHR.,1,l14-115,keurdehetnietaf.

Hetgeritselbegon opnieuw.

commença.

DE REUL, l18 : le glcp/ùvt:6pzczàf re-

commença.

10.,l48 :Fo'
u,
siugerezvous-même...,
.

( Daar zult gij beter over oordee-

herbegon Staelens.10., 140.
vepritStaelens.
len ...,))hernatte Staelens.
De lessen zullen herbeginnen den ...
'Fcxtf., 77-78 :((De lessen m oesten
De lessen wovden ?àert,cf, of

de

SENDEN, 194-195.

in genoemd schooljaar nog beginnen ; vdeuwe cursus za1beginnen ...
geen herbeginnen zonder te voren een
beginnen ...Zijn de lessen eenmaalbe-

GALLAS,op hetw.rentrée:(Aanvang
van den nieuwen mlrsus (op schoollp
hervatting der lessen (na vacantie).>

ginnen zoo dikwi
jls de schoolgesloten

de8elaase8,'tbegin v.d.nieuwen cur-

gonnen, dan kunnen de lessen Iterbe-

Plucx,Fr.,op hetw .rentrée :q la -

geweest is,weltweem aal daags.))

Herberé.Ten herbergevan ...

eus )).

verkeerd gebr.van ten bijditvr.

TerFzerèorgt6)van ...

HoxsTEx'
, 155.- S'
TAR:NO,in zijn

znw.in Z.-en Nnd.notaris-adverten-

dichtstukjeDeZitbank :dHetlandvolk

ties,naar analogie van ten huizewcx.

Herboriné. De hoeksteen onzer
nationale lterboring. W zraorzss,40.

Verkeerde vertalingvan Fr.renais-

trad ...Ter herberg in.))

Wedergeboorte,herletlïytg,verrijzenis,

anders kunnen beteekenen dan de opleving.

Goed Ndl.isnatuurlijk wel:herboren

daad van herboren = opnieuw boren.

worden = wedergeboren worden.

Herboriseeren. O liefhebbers Het gewone w.in Z.-N.,naar Fr.
van planten, hier is te herbo6zeeren. herboriner.

Botani8eeren.

Herborieeeren isook welin N.-N.gebruikelijk,doch minder algemeen.

BoLs,95-96.

H ercuul.
Een lterouul.

Herdoen (zich).Hij kan 'm niet

Alg.in Z.-N.,naar Fr.Hercule,'
t
fx

H6voule8(leesherlkuule,
s).

Aerculo.

V.DALE.- Boss., Uit8pr., 71.-

Een athleet;een lterculen. een kracltt- Ds BAERE,30.
s tser.

Znd.volkst.(O.-Vl.,Brab.,Antw.,

Hi
jkan zïch niet'
verroeren.

Gr.W'd6.,VI,602.- V.DALE.

herdoen.
Limb.).
Herdraaien (zich).Dezieke kan Znd.volkst.(
.O.
-Vl.,Brab.).
De zieke kan ziclt niet omdraaéen,
'm nietherdraaien.
omwenden offomtkeeren.
H erdrinken : ... waarop ge- Gall.reboire;bovendien isde vorm
IFecr drinken ; ... waarop gedrondronken en hevgedronken werd.AvcTon, v/h verl.dlw.hier verkeerd,voorher- ken en ytogmaal8 ge& tl
K.
ken werd.
190.

Dist.,166.- DUFLOU,68.- LOMB..

sance ; een w. als herboring zou niet opstanding, wederopntanding, '
tzl
eder- 28/44.

V.DALE.

dronken.

H erfst. De boomen in den boom- In Z.-N.wordende namen van jaargaard van onzen gebuur dragen in den getijden gemeenlijk met een hoofdHerj8tlekkereperenen appels.ALL.-AB., letter geschreven ;in N.-N.daarente56.
gen worden ze bijna nooit a1s eigennamen beschouwd.
t

...in den herjnt.

HAssyclsxcx,1I,l26:(Denamenvan
maanden en dagen worden als eigennamen beschouwd ; van jaargetijden
meestalniet.)
W ESTERA,2l3 :(Namen van jaargettiden behoeven niet beslist met een
l

hoofdletter.))
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Heréaan. Ik zag de takken lter-

gaan.

De zieke kon niethergaan.

Heréeboorte.

Heréeboorte-stijl.
H erhalen. Muziekstukken, tooneelstukken herhqlen.

Die redeneering heb ik mii wel dui
zendmaallterhaald.

Znd.volkst.(O.-Vl.,Brab.,Antw.,

Limb.).

Znd.puristisch woordgebruik voor

Ikzagdetakken bewegen.

Gr.Wdb.,VI,607.- V.DALE.

De zieke kon geen t'oefverzetten.

Renaissance.

renai8sanne= wedergeboortederklas- Renaissanee
aiil.

JPcs#-,249.

sieke oudheid.

Verkeerde vertaling van Fr.répéter,

Muziekstukken, tooneelstukken re-

of liever onbeholpen woordgebruik uit peteeren,in8tudeeren..

Nerhclen = nog eenshetzelfde doen.
J.v.MAR IX,Krates,l11 :f(de solis-

purismetervermijdingvanhetbaeterd-

ten en koristen verzamelden zich 'sa-

w.repeteeren.

vonds in de ldeine societeitszaal, om

Gall.serépéferunech/dc.

nogeenste oejenen ).
Die redeneering heb ik zeer dik- D.V.,347.- D.B.,10.
wijls biimiizel!herhaald.
I Vgl.:hijzegtbiioftotzïch zelj.

Herhaliné. Deherhaling vaneen Onbeholpenwoordgebuiktervermij- De repetitie,oejening of oejeninga- '
Fcxd., 259.
Herhaling= wat
muziek-oftooneelmaatschappij.
ding van hetbasterdw.repetitie.
croAzd vaneen muziek-oftooneelgezel- opnieuw gedaan wordt.
Jaren nadien zou eene tweede her-

H ier isniet bedoeld ietswat ten der-

schap.
Jaren nadien zou een tweede vïf-

haling teBruggeechthistorisch blijven. den male,doch voorden tweeden keer roeving teBr.echthistorisch blijven.
J.SABBE,99.
H erhaling.Belg.Strafwb.,art.2l.

gebeurde,nl.een muziekuitvoering.
T.a.p.isherhaling op zich zelfgebruikt ter vertaling van Fr.récidine =
terugval tot een delict, gebruik dat
niet is aan te raden dan wanneer dui-

Delictherhaling,recïtffzlc.

delijk blijkt van welke herhaling er

ScxR.,x4cA?,f.,p.l9.- Aldx rnog :
Instee van een oelïcz lterhalen zegt
men ook :toteen delictterugnallen.))
Gu u s, op het w.récidive : ((En cca

t
fe- :In gevalvan llerhaling.t

spraak is.

H erinneren. Zijn doenwijzeAer- Verkeerd gebr.van ditww.meteen Zijn wijze van schilderen herinnert
innertRubens.
lijdend voorw.in pl.v.een oorzakel. aan Rubens,ofdoetaan R.denken.
Dit woord lterinnertmi
j een voorval voorw.(bep.methet vz.aan) :gall. Ditwoordlterinnertmijaaxeenvooruitmijn kinderjaren.
rappelerqc.(4 çn.).
val uit mijn kinderjaren, brengt mij
dat voorvalvoor den gcedf,te sïzàzlen,
l
ofmaakthetmijindachtig.
Zij herinnert slechts nan '
perre het
Zijisnog slechtsdeschaduw '
pca het
meisjevan voorheen.
j
meisjevan voorheen,of:zijlteejt!)ï/xl
l
geen gelijkenia meer m6t het meisje
datzi
jvroegerwas.

D.V.,254.- D.B.,4.
- ALL.-AB.,62.
- V.G.,1.139.
Er is verschil tusychen iem. (dat.)
i6t8(acc.)herinnereneniem (a.
cc.)aaniets
h'
erinnerl
m .Aldus bet.iem ziin belojt6
Acdns6rcz?
,:zehem inhaarganschenomvang in llerinnering brengen, terwijl
iem.aan ziin Aelo/fe herinneven alleen
wilzeggen :erhem even aan doen denken (MooRTG.,241).
Verder zegt m en : zich iem. of ietn

Aerïnnev'
es (nooitmet hetvz.ccs).
Vondel b'erinnevt dat M aria Stuart's

Verkeerd gebr.van het ww.zonder

<moordjaar:zijn geboortejaarwas.
persoonsbepaling gall.rappelev qe.
Zijne eikenkransen lterinncen meni-

gen rooftoeht.

Vondelherinnerter on8tzcn,dathet

D .V.,255-256.- D .B.,4.

jaarvan den moord op Maria Stuart...
Zijn eikenkransen herinneren hem

aan m enigen rooftocht.

De heerlijke beelden,di6 wij h'
erin- Verkeerd gebr. met een lijdend De heerlijke beelden waaraan wij
nerden.
voorw.waar nogmaals een bep.met !(:1)l
terinnerden,of:diewijin Fùerïzùpz
e-

D.V.,256.- D.B.,4.- V.G.,1,139.

aan vereischt wordt :gall.rappoler çc. ring brachten.

Herinneriné.De herinneringvan

Gall.sow,
enirde... inovereenstem-

Deherinnering (ojhetterugdenken)

D.V.,478.- D.B.,70.- ALIz.-AB.,

eenen vervlogen tijd,nan een (ofeea6z) ming metdeuitdr.iem.aan ietsherin- aan een vervlogen tijd, aan een ge- 67.

,

gebeurtenis.

neren wordt hier hetvz.aan vereischt. beurtenis.

Echter zegt m en wel :ik Aeè 6v g/ex

hevinneving wcs, il
q kan het mij niet
meer herinneren (V.DAI.
S ; MoosTo.,
242).
TerA8Tïns6rïp,gvan.datfeit.
Gall.en eof
ztlesïrd6,en commémora- T6r à,
erïAl/l6rïTlg aa1% tOf t6r herden- D.B.,9l.- SENDEN,130.
tion dc,4 Icmémoirode.
king'
?cnldatfeit.
Een herinnering '
pcs miin (ofmijnert Gall.un souvenir d6 ma /6vw de
Een herinnering nit aïjn kinder- D.B.,69.- ALru.-AB.,67.
kinderjaren.
bierwordt '
uitvereischt,vermitsmen jaren.
(in de verbeelding)iets neemt '
uâteen

besloten tijdruimte.
H erinrichten. Gansch het on- Evenals bij heraanbeeteden, toe- Het geheele onderwi
js moet gereorderwijs moet hevingericltt worden.Ss- voeging van het voorvoegsel her-, gt:ntveo'
d ofhevvovmd worden.
vzNs,16.
8.

onscheidbaar, aan een scheidb.ww.

Onze batterijverliethetfrontom in gall.rlorganiner.

Eu her%ngerichtte worden. SlMoNs, 37.

...om in Eu gereorganineerd of op-

nie'aw flTùgerïchfte worden.

Dit op 16 Dec. 1772 tot keizerlijke

Ditop 16 Dec.1772tot Keizerlijke

Academie lteringericht genootschap.
VEsc.,in F!.d.d.e.A.,1,227.

Academie wederopgerich.t genootschap.

Herinrichtiné. De lterinriclt-

WANp.,76-80.- Gr.'
F#:.,VI,583Zieook inriehten.

Gall.réorgani8ation.

ting van het ondeN ijs.VERc.,in Fl.

Dehervorming ofreorgani8at
ie van

Gr.W#5.,VI,583.

hetonderwijs.

,

4.d.e.h.,1,227.

H erinvoeren. Het tarief van

Gall.réintroduire,ëç-poder.

1680 werd heringenoerd. DENrc:, in
F!.4.d.6.h.,II,92.

H erkaatsen. De kleur wordt

Het tarief van 1680 werd wederingel3oerd.

Gall.réFécldr.

daarin herkaatnt.

Weerkaat8en,ferk4gkccft
scz?.De kleur

Van wederinnoerenheeftmen hetznw.
tt?6derotltleeïng.
'

D.V.,82.- V.G.,1,130.- Gr.Wdb.,

wordt daarin weerkaatnt,fe- ggekcclef. VT,584.

H erkansen.
H erkasseien.

Znd.volkst.
NaarFr.reparer,repavage.

Dekananogtezlewagen.
Verstraten,'
t/terofopnie'
uw àl
e-:fzc/es.

Gr.Wdb.
1FGxd.,124.- Zieook kasseien,.

Herkasseiink.
Herkennelijk.

Znd.volkst.

Verstrating.
Herkenbaar.

V.DALE. Gr.WWè.,VT,621.

H erkennen. Iemands verdiensten

De twee begrippen erkennen en ltev-

Iemandsverdiensten erkennen.

yerkennen.

k6nn6n worden in 't Fr. uitgedrukt

W ij willen een vaderland, dat onze door hetzelfde ww.reconnastve;vanTechten lterkent.

Iklterken v,
ï/teenemaalonbevoegd.

daarvaak verwarring.

Gall.86 zccoxsclfr: incompétent.

W ij willen een vaderland dat onze

D.V., 82.

W db.,VI,621.

V.G.,1,130.- Gv.

Zieook erkennen.

rechten erkent.

Ik erken (ofge6!toetdatïkheelemaal
onbevoegd ben,ik vevklaar mijvolkom en onbevoegd.

D.V.,82-83.- D.B.,l3.

Herkenniné-Herom werken.
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I
Vö6rik den tijdhebmi)
D.V.,328.- D.B.,8.
'teherkennen. anant
Gallpl
.8
6veconnjltre;Ds RlvL,75 : Voortdat)ik den tijd heb totbezin-l
j
Toxv, 76.
lv.e que 2eu88e 16 f8-p,: de m6 Atïp,g te komen.
t

recosscsfzc.
'

Herkenniné. De herkenning van

het Nederlandsch element in België.

Herkleeden (zich).A1szijthuis

kwamen,hevkleeddenzijzich.Pall.,119.
Zijging zich herkleeden.Id.,120.
Herkllnken. De statige galmen,

Verwarring tusschen erkenning en

DeerkenningvanhetNederlandsch

D.V.,8.
4.

Znd.volkst.tBrab.,Antw.,O.-Vl.).

Ziel
t'
perkl6et
fen,zich clzt
ïet.
:kleeden,

Gr.W-tfè.--V.DALE.

lterkenning (zie hierboven herkennenq. elementin België.

andeve kleeldejren txcnfTekk8n, '
van
kleeldejren verwi8nelen.
NaarFr.rhonner,retentir :(In Z.- W%6rklJsJ'
6zl,weevgalmen..

Duxr-ov,77.- Gr.JPt
fb.

die in den tempel herklonken. Coxsc., N . bestaat de neiging om alle werkK er.,
woorden m et her- samen te stellen,
wanneer herhaling bedoeld wordt.it

Herkrijéen. Die steen isniette

herkriigen.

znd.volkst.(
Brab.,Antw.).

Die steen isniet ran de plaats te

Gv.JPd:.- v.Dxss.- '
tIsni't

lWjges.

(fe verwikken ojjtez
t
l6rwegdn

niette

bewegen.

Herleééen. Zijn boeken lterleg-

znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

Zijn boekennerleggen.

Gv.J##5.- V.Dwra
l.

A1die oude herinneringen,het ver-

D.V.,257.- V.G.,1,130.

gen.

H erleven.Aldie oudeherinnerin-

Gall.revivre(.
sc r'
ieetc.).

gen,hetverleden hevleren.

Herlezen (zich). Hij(degrijs-

leden opnée'
uw ofnog een8ffoorle/wcl.

Gall..
:6relire watmen gesehre-

Op ziin vroeger letleeterugzien.Hij

D.V.,329.

aard)herleeetzïch alskind,a1sjongeling, ven heeft overlezen ; hier in zi
jn zietzïch zel
j fervg alskind,a1s jongea1sm ensch.TOxv,66.

((levensboek ))lezen wat men vroeger ling,a1s mensch.

is geweest. Dl REvlz, 61 Elle (!@
vieilleaejrelit.
'
soa enjance,.
:o'
?zadolkcence,8a 'pïrïlïfé.

H erm aken.Zi
jn opstelhevmaken.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.); Zijn opstel o'revmaken of omde'
uw
vgl.Fr.rejaive,remanier.
maken.
H ernem en. Het werk, zijnen Gall.reprendre16frcrcïl,8on t
:ertelce, Het werk,zljn dienst,een gesprek
dienst,een gesprek hern6m6n :

Hijhad zijn onderbroken arbeid ...
hernomen.%.Lov.,D'
ureEed,128.

un,e eoïtver8ation,.

Gz. W db.

Diat.,100.- D.v.,84.-.-D.B.,38.-

herrtzf/6Tl.

Hetgebruikvan hetww.hernemenis

JPczn,tf.,76.- VEsynsT, 34.- V.G.,Ip

Hij had zijn onderbroken arbeid l30.

nogal beperkt in N.-N., nagenoeg kernat,ope#er opgevat of weer begonnen.

Fr. veprevtdre la pcrole = Ndl. op-

Heel vroeg moeten zijhun dageli
jk- alleen in den zin van terngnemen.op-

Heelvroeg moeten zijhun dagtaak nl
kuw hetwoord nemen.
schen arbeid hernemen.SEVENS, 233.
nieuw nemen.
herrclfen,ofweder opsepltrzl.
Fr. vepvendre ao w vole = Ndl. zijn
Defabrikanth'
ernam hetgesprek.1D., ScHs.,1,50-51,teekendealdusaan : De fabrikant vatte den draad '
pcs Lgegenen)woord terugnemep,.
172.
:om zijneplaatstelternemen )
k(N.R. hetgesprek weerop.
Fr.vegrendre a:e andea = Ndl. op.
Ct.,22-1-1910), (het groen herneemt

xïcv,
tlbeginnen tedfwfe6res.

zijn heerschappij t
s (.
Jd., 6-11-1910),
(het volk l
terneemtzijn onvervreemdbaar recht ) (RIENZI, p. l16), enz.

Fr.repvendre le chemin de !c '
vill6 =
lNdl.naar de ntad tevugkeeven, den fevugkeer xccz de ntad t
wytsevj6x ; de

(N.R.C/.,8-5-1911),(hijmoettegenoverhetkabinetteMadrid zijnevolle-

Fr.veprendveqn.:son aorz
mr
co = Ndl.
iem.weerin (sï6sq
:jnemen.

T0.,1,l3l-132 :f(deleiding hernemen n

terugreia pztw r de atad twytrocrtpx,.

dn
e
ig
zevrijheidhernemen)
'(.
f#.,14-7-1911),

I

lijOokishernemenverdernoggebruike-

J

.

den,
kb
ijaanbalingvaniemandswoorb.v.:((en waartoezou datdienen ?

j

lbernam zen(V.DALIC,i.v.).
De vriendin lternam op hare beurt de
DE Rsvyu, 210 8on amie r6prïf tà De vriendin haalde op haar beurt
vertelling.TONY,191.
8on fo'yr lerécïf.
de vertelling nog een8 op.
!

Deziekt'
eKeejtmerkelijkhernomen.

Gall.la,maladiearezz
rïd,

tooD
eziekteheejtzïchopnieuw'
per-j Di8t.,100.-D.V.,257.---D.B.,38.
nd in een hevigen graad,of :isop-! Fr.lejroid repreag = xdl.dekovtdej
nie'
uw beginnen te woeden ;de zieke is j
lvaltweer ï'
n,, 'twordtweer koud.

weerergingestort.
l Fr. cette mode reprena = Ndl. die
Dehandelbegon dadelijk teherleren, modekomtweerin zwang.

Dehandellternam oogenblikkelijk.

lecommerce reyzrïfa'
useitôt,

En het spelhernam.V.Lov.,Dure

lej6v regrit,

En hetspelbegon oN ïeu'
œ.

lebruit,le àl
zvï,
st
stl
zn,
eyzfregrit.

Meteen begon hetgeruchtopnieuw.

Gall. se reprendre = het gezegde,

Zieh hervatten.

herbloeide of bloeide spoedig weer op.
fe'd,43.

Aanstonds hernam het gerucht.
Szvsxs,l1.
zçch hevnemen :Laat den H ertog ...

(zïch ltevnemend,ik bedoel den vader, zijn woorden verbeteren, terugnemen

den m an,zich gruwzaam wreken.

Hernem lné. De lterneming der

leergangen.

Gall.lareyzrïy:de8covr.
s;laresfr/:

teekent opnieuw hetwoord xe-6x,, b.v.:

De onderwijzerzegt:(
fIk herneem !:

D . v., 329. - zïch ltevnatten wordt

in de bedoelde bet.opgegeven bijKm -

watm en zich lietontvallen.

de8 cla8sen.

H et ww . hernemen is slechts onoverg.

in één geval,nl.elliptisch,waarhetbe-

Iœss.

De ltervotting derlessen;het begin

van den nieuwen cursus.

D.B.,49.

H erom brieschen. W en ge als Herom-,naarD.lterum = in 'trond, W anneer ge als veulens br%eschende Dgat., 128.- M oosvo.,134.- Gv.
veulens lberombrie8eh,t en dattelt! V. ishiervöörhetww.bviesclten gevoegd ; ronddartelt.
JFfy@).. vI,633-634.

Bssss,1,236.

deze en dergelijke werkwoordelijke

In hetD.heeft het voorvoegsellter-

samenstellingen heette H . M ESRT
,wanstaltige scheppingen')en ((daarom

niet,zooals in het Ndl.,de waarde van
opnieuw , doch het kom t er voor in sa-

verwerpelijke germanismen ;in de

mengestelde bijwoorden a1shevab (naar

volkst.werden zenooïtgebruikt,doch
in de l8de en l9de eeuw kwamen ze
veelvoor in de Nnd.scbrijft..vooral
bijdichtersalsBILDERDIJX e.a.
Germ.herumspazieren.

beneden), lteran,
j (omhoog), herum (in
'
t rond),hernor (naar voren),enz.,die
jop hun beurt werkwoordelijke samenstellingen helpen vormen alsherabseh'n
(nOOKZien), heraajzielten (omhoogtrekken), herumtollen (ronddartelen), hev-

H erom w andelen. N@sd.,79.
Soodz
t
zlst
felen.
H
erom w erken. 't Waren sim- Overbodige aanwending v/h voor- ...die hij(allreeds honderdmaalin voptveten (naar voren treden, te voorpele dingetjesdie hij alreeds honderd voegsel her-,evenals bij andere Znd. zijn eenzaam gepeinshadomgewerkt. schijn komen).
keerinzijn eenzamiggepeinshadherom- navolgingen van Fr.wwn.(en daarvan
gewerkt.V.BcoosxnAvT,87.

afgeleide znwn.) beginnende met réofre-:gall.remavder.

Heropbeuren-Heruitéeven.
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H eropbeuren. (Toe,toe, hetzal Verbinding van een scheidbaar sa- Opbeuren,
. Toe, toe...,) troostte
nog nietszijn,)troostte Peetje,herop- mengest. werkw. met een onscheid- P.opgemonterd.
gebeurd.V .Lov.,D areEed, 106.

OPMERKINGEN
1Fcs#.,76-78.-.Gr.Kdè.,VI,583.

baar elem ent, het voorvoegsel her-,

waarbijnoguithet,oog wordtverloren,
dat er gewoonlijk geen herhaald op.
beuren m ede bedoeld wordt :hier isnl.

bijgedachteaan Fr.ranimé.

Heropbeuriné. De l
teropbeuring

Gall. relènement (5g.)= opvoering

Deopbeurin,
gofverltemngvan volk,

Gr.Wdb.,VI,583.

van volkenlanden stam .J.SABBE,236. tot nieuwen bloei, zedelijke verbete- land en stam.
Deheropbeuringnan detoekomstvan ring.
De zorg voor de toekomst van zijn
zijn volk.SsvExs,221.
volk.
H eropbloeien. Zou het verle-

Gall.reFeurir= herblceien,opnieuw

dene weder lteropbloeien? V.Lov.,Duve bloeien.
Eed,125.

Heropbouw . Door zich aan de

Gall.relèl,ement: Reeds de wijze,

Zou het vervlogen geluk nog eenm aalterugkeeven'

Wederop'bouw.

Vl. Universiteit gereed te maken voor waarop een w.alsheropbouw doorhen,

BIDA, in het weekb). Vlannderen,
16 Jan. 1926.

den geestelijken heropbo'
uw van hun die hetgebruiken wordtuitgesproken,
land na den oorlog.

m et den klemtoon nl.op het,2de lid,
herop'bouw , moet het verm oeden wekken,dathet geen rasecht Ndl.is,daar,
in echtNdl.woorden,lter-in een werk-

woordelijken stam ofvööreen znw.in
't alg.den hoofdtoon heeft.))

Heropbouw en. Uw moed za1

Gall.recon8trkdre = herbouwen,we-

Heropbouwiné. De heropbo'
u-

Gall.renonstruetion;velèvemeïtt.

bestaan in uw leven herop te bouwen. der opbouwen,wederom opbouwen.
Ssvsxs, 242.

Uw moed zaler in bestaan,u een

nienw leven op te bouwen.

Dewederopbouw van Vlaanderen.

wing van Vlaanderen.Ssvsxs,221.
Heropeniné. De heropening der ((Demarktwasafgebrqnd,ten m inste De opening van de nieuwe m arkt,
sïelttz'c m arltt.
hetgeen de markt omgaf,wat van die ofwel :de heropening der markt.
plaats de m arkt m aakte, en dit was
weer opgebouwd.Voor de eerste maal
daterweerzou verkocbtworden,zou de
plechtige hcrop6ztïsg geschieden ; was
dit een lteropenen ? Neen ; bet woord
nieuwe m arkt'zegt het reeds.>

H eropstaan. Buiten was'tLente, Hier zalwel niet gedacht zijn aan 'tW as lente ...en alles 8choot '
Yeer
dichtbijen alom,en allesstond Aeeop en D. lteranj = naar boven, opwaarts, op,groendeen groeide.

F@M .,78.

Gr.'
F#h.,VI,583.

nieuw en groende en groeide. V.Lool, omhoog, doch aan den plantengroei
l1.
die den grond opnieuw bedekte.

H eropwekken. Liederen die bij

Gall.réveiller.

Liederen diebijdatvolk de (sluime-

datvolk degavezilen h6row 6kk6n om

rende)gave zullen ow ekken om weer

eigenaardig te zingen.J.SABBS,55.

eigenaardig te zingen.

H erpAkken. Hij hers kte cou-

Znd.volkst.;vgL.kh'.regrsndrecourcge.

rage.

Hetkan nog herpakken (metden zieke).
H errekenen.

Hijratteofschepteweermoed.

Gr.Wdè.,VT,583.
Gr.'
F#è.- V.DALE.

Erkan nogwelbetersehap intreden.
Znd.volkst.

Opnievw rekenen.

V.DALE.

Herreweé.

Znd.dialectischewoordvorm.

Heerweg,heirweg,F
z:6r-ofheirbaan.

.
IN8f.,144.

H erschapen. Men zalhetvertrek

In Z.-N.vaak voorkomend verkeerd

Her8eheppen, hoofdt.herncl
dep.#6r-

in een feestzaalhevscltapen.

gebr. van dit verl. dlw. a1s noem . schapen.
Vorm .

H erstaan.

Znd.volkst.

(Staaytdejzïch verroeren.

V.DALE.

Herstellen (zich). Het weder

Gall.letemps.
9.
:remet.

Hetwederwordt'
tlyergoed,hetweer

D.V.,329.- D.B.,9.

hersteltzïcA.
o!deluchtheldertop,klxrfop.
H ert,m.En zie!een ontsnaptehert Als naam van dit dier is het w.m. En zie!een weggeloopen (o/ ont- Di8t.,42.- Wcnd.,49.- AIz
ru.-AB.
,
liep uit de Begijnenbosschen !Sedens in W .-en O.-Vl.,m.en o.in Antw.,in komen)hert f
.0.)...Dadelijk werd het 136.- VIREST,33.- Gr.'
Ftfh.
werd hij achtervolgd van boeren
andereZnd.gewestenookwelalleeno.; achtervolgd doorboeren...
In deHandleiding v/d F.f. F.f
J.o.
Pall.,138.
in1873beslistedecZnd.Mij.v.Taalk.>
S.leestmen evenwelp.24:tDiernamen
dathetzn,.en o.is.

Tn dettRooden Hert,Herberg.

die het lidw.het en het aanw.vnw.dat

Vaalt voorltomende naam van bier- Tapperij (
Bierhuis,Café,enz.)(het voorzich krijgen, wordon soms aangehuizenenz.,waarbijhertin hetv,.voor- Rood:Hert ),ofsoms :In hetRoode duid doorhetpers.vnw.hij(-ie,'-)en
komt,ook welin streken waar het w. Hert,Bierhuis.

het zelfst. aanw.vnw .dle.))A1svb.

indevolkst.o.is.

(Zijn dathorensvan een hert?:(Ja,
ik heb hem (Aef)zelfgeschoten.)

Hert, o.Onshertkloptvan geluk. Dialectische woordvorm,door Znd.
Borus,5.
particularisten ook gebezigd in de
Haarhertzwolvan ferheid.SlvExs, schrijft.:(Dieparticularisten zijn niet
122.
eens consequent ; waren ze llet, dan
't Deed vreemd aan 't hert.Pall., 90. m oesten ze, waar ze hert spellen voor
Ik dank u van herte.TAMB.,12.
hart, ook herd voor ltard, zwert voor

Onshartklopt...

Diet.. l38 en 144.- Onkr.,24.Gr.Wdb., op het w. hart (VI,4h
,.V.DALE.

Ik dank u van harte.

2'/71(;7/,eTm VOOr (trm ,N.
'8r?NzVOOr 1I)GTm ,.

Hertelijk. Ik ben te gelukkig derm voordarm,eerdevooraarde.reren

om nietherteliikmeetelachen.Bobs,17. voor'
varen schrijven,enz.)

Hertoé.Deshertogs.

Hartelijk.

In Di8t.,28,en in Onkr.,82,werd Des hertogen,ofde8 hertogn (beide DEN HERTOG,F.T.,65 :t
lGrcc/,
deze genitiefvorm op -8 afgekeurd : vormen alleen in verheven stijl);llt
za lt-tog,pro/defen knaap hebben zoowel
( Hertog behoort tot de zwakke ver. den hertog (gewoon taalgebruik).
een 2en nvl.op -8a1sop -en.>
buiging, heeft dus als genit. de8 ??6rtogen'.))

Heruitéeven :heraitgegeren door Navtllging vanFr.rééditer.
L.Goemans.Vlxc.,in F!.d.#.6.h.,t
1, 220.

l

Oylzàcvv
.
t
/uitgeven.

Hervallen-Hetéeen.
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Hervallen. In 66n ziekte hernal-

264.
In à,
6fkwaad herrallen.

Hervalliné.

TOELICHTING

'--

I ALGEMEEN NEDERLANDSCH

Naar Fr.retomber mchzd6.retomber

'-' ---''
-

OPMERKINGEN

I'
Pe6r ziek worden,weev invallen,of

V.DALS.- Gr.I#Wè.

dansvA?emaladie.
't
t
)6(4)6rinstorten.
Kvuœas:f
(Hervallen,w.st.ono.(zijn)
NaarFr.retomberdan8,
9@jante,#lIn de o'
t
ztfo jout. tot zïjn ondeugd, (w.i. g.), terugvallen in denzelfden
lesvèé-e.
smaux.
wedertothetzeljdekwaadnervallen.
mo8lag- .:

Komtin Z.-N.vaak voor 1er ver-

Delictlterhal
ing,terugvaltot een de-

D.V.,86.- Gr.'
l
P#!).,VI,667.

tcling van Fr.vécidi'
t
)e(rechtsterm). lict,herhalingvan mindriij,recidive.
Zieook herlt
al
ing.
H erverdeelen. Zoolang geen Gall. repartager; daarenboven hier ... te verdeelen en omdeuw te 1)6r- Daarentegen is echter wel gebruiandere macht in staat za1blijken de aan temerken hetscheidb.gebr.v/h deelen.
keli
jk :ltervevzekerou,herverzekering.
grondgebieden en de aardsche rijk- voorv.#er-.
dom men te verdeelen en her te rerdee-

lep,zoolang ook zalde oorlog onvermgjdelijk zijn. D6 Kl
auwaert, weekbl.,
13 Nov.1927.

H erverklesbaar.

Gall.réél%gible.

Hervinden. Welhaast hervinden Af te keuren navolging van Fr.r8wijtoch onzegewone luim.BoLs,115. tvourer.volgens D.V.,86,en V.G.,

Herkie8baar.
J,
I%(t
f)6rrïA?
,
& n,terugvinden.

Onzen dank aan den held onzer lter- 1, 130. Zelfs in Z.-N .,waar de aflei-

mondenkunst.J.SABBI,235.

Ofschoon het Gr.+#6.en ook V.DAyuz,19145,hetw.hervinden zonder opmerking vermelden, toch is het weinig

dingen met her-talrijker zijn dan in
Ho1l.,komthetw.nietvoorin devolkst.

gebruikelijk en verdient het geen aanbeveling;bijV.DALI,19246,komthet
zelfs niet meer voor. W ij trolen het
nog a'
an bijJ.v.Lzxxzr,H6tfzerea
van M r.6'
.ran Lennep :(alshij)zijn
visch-en vinkennet hervond.

Herv* rroepen ;
hervoortreden.

verkeerde werkwoordelijke samen- TewoordcNjx,roepen ;
Dist.,128.- MooRTg.,134.- Gr.
stellingen met ltervoor-, in navolging naav voren treden,t6 oaor.
vc/tïj?z ko- Wdb.:VI,669-670.
van D.hervorrujnn,herrortreten.
lmen.
Zie ook hierboven de met heromsam engestelde werkwoorden.

Hervoortbrenéen ;
hervoortvloeien.

verkeerdeaanwendingvanhetvoor-

voegsell
ter-bijde werkwoorden voort-

Voortbrengen;

Dist.,128.- MooRTg.,134.- &r.

roortnloeien.

JP4è.,VI,669en 670.

Wederzien,terugzien.

Herzien wordt in deze bet.ook we1
aangetroffen bij oudere schrijvers (Gr.

brengen en voortrtoeien :germ . hervor-

bringen,Aerz
por/lïedden.
H erzien. Ik l
terzag er het beeld
oit gebr.,te vgl. met Fr. rel:oir,
van Rodenbach met den blauwvoet'
. komtnogvoorin deOv1.volkst.
H.Tslsuxcx,in F!.d.d.6.h.,1,113.

JP#:., vI, 677) ; tgw. is het sehier

1alleen gebruikelijk in den zin van :
t(iets)onderzoeken om hetteverbeteren,
b.v.een boek,een wetherzien.

H esp.F!.F6rf.,247;Boss.,Handl., schieralg.in Z.-N.,in O.-en W .VI. Hi
jweesnaardeham in den schoor- Gr.'
F dè.- KvlrEas.- V.DAIœ.41.(Hijwees)op de heep in de schouw. in den vorm lteepe. in Antw.naast steen.
KOBNEN.- Dvvssa,II,77.
SlMoxs,l9.
lteap ook heps,reedsin 'tMnl.heape,
Alg.Ndl.he8p = hieltjevan een ham.
voor : bout van een varken, ook als

Hespebeen.
Het. Nikolaas Evertszoon was een
groot rechtsgeleerde.Hetwas een man
uitéén stuk.
Lena ...H6twas alseen pop.Ssvsxs,
125.
CornelisDeVosontvinginzi
jnewerkplaats twee leerlingen.Het'
waren Jan
Cossiersen Simon DeVos.

stofn.voor:sneetje daarva,
n.
Hammebeen.
Gr.'
lfr
tfè.- V.DALS.
Gebruik van hetonz.pers.vnw.het Nicolaas Evertszoon ...Hijwas een D.V.,432.- Hetwordt nu ook wel
in plaats van het mannelijk of het manuitéén stuk.
in zinnen met een naamwoordelijk gevrouwelijk :gall.c'
était...,c'
étaient...
zegde gebruikt voor aanduiding van
Dit gebr.van h'et is n1. in het Ndl. Lena ... Ziiwasals een pop.
menschen,b.v.Bijmiin terugkeersfoM
niet zoo uitgebreid als dat van ce in
leen man (of8ton,
d 6cAàvrouw, ofatonden
het Fr.:om personen aan te duiden CornelisDeVosontvingin zijnwerk- eeniqeznt
lnozy?zlmijop tewachten. H et
die volbewustv66ronzen geeststaan, plaatstwee leerlingen.Ziiheeffeg
lJan wa8eelzbood.
gchapper(of een boodacltaphouden wijbijdeaanduidingerduide- Cossiérsen Simon De Vos.
sterq (f.
fet waren '
tlvc/àftr
lïAzgeAz). Ik
lijkrekeningmeeofdeaangeduideperheb uw nzt
rrp?k,ontmoet. H et '
ttl
ordes
soon een man ofeen vrouw is,en ook
aardigeiongens. H et zijn deugnieten,
ofhetmeerdan één persoon is.
diejoxg6o-:(DENHsxvog,N.#$.,ITT,61).
'
Fç!ik ie '
xawat'
pc??Keeszeggep?'f1a
'x stommerik.Dit gebruik gaat dikwijls
gepaard m et verm indering van waar-

deering :in onze schatting zijn de personen tot dingen geworden (Cfr.Hoss'
Tsx,146-147).
H etwerd bepaald dat ik 's anderen-

Verkeerd gebruik van het onz.pem .

Er werd bepaald,dat ik 's anderen-

D.V ., 433 : W anneer het gezegde

van een onderwerpszin een werkw.
daags vertrekken zou.
vnw.hetin plaatsvan debijwoordener daagsvertrekken zou.
.
Maar h6t zal niet gezegd zijn dat ofdaar:gall.1.
,
1jutt
yécïdéque,il.
n,
8sera Daar zalechternietgezegd worden, in den lijdenden vorm is,dan staataan
Vlaanderen zonder strijd zalgestorven s sditque...
datVlaanderen zonder strijd zalver- hethoofd hetbijw.er.)
zijn
.
loren zijn.
Hetvolgtuit hetbovenstaande dat... Gall.ils'
uitdec:quiyv/c?d:que ... l Uit het bovenstaande volgt, of eenD.V.,434.

Hetis vandaag geen school.

Gall.ilx'p a ptz.sclas8e.

voudig :daaruitrolgt,dat ...
Er is vandaag geen sclàool.

1

VlTs,372.

Deman antwoordde :(Gijzultzien, Verkeerde weglating v/h onz.vnw. De man antwoordde :(Gijzultlt6t D.V.,435.- D.B.,1.
zegik u !)
het:gall.vou.
gverrez.
zien,zegik u !)
Evenzoo:Tk weethetniet.Ik begrijp
Wiltgij zoo goed zijn te herzeggen? Gall. voulez-vous avoir l
a hozzfé de W i1U zoogoed zijn hntteherzeggen, het.Datgeloofik niet.Hijisverstandig,
TAMB.,6.

Zi
jwaagdeda$tevragen.

répéter?

Gall.elle ha8arda de 16demander.

het te herhalen,, of het A?,og een,8 t'e zeg- datverzeker ik u.Tegenover Fr.J6 ne
#en ?
8ai8.Je cozn/zrczàztfs.Je Aztlcroi8 pan.11

Zijwaagdehetdattevragen.

iestinte'
llig4e3
nt,ie'
t
m'
/
zaassure.

j D.:., 5.- D.B.,1.

IalsTnloo
j
zs
ulk(e
dge
a
lle
ns w
alti
j
z
i.v
ni
et
zeo
gr
gd
et
nd)
l
id
jde:
ne
d
.

voorwerp vereischt.

O zeker,'fis'tnajaar,ttï.
gd6herfst.

Szvzws,l5.

Hetéeen,afgekort:'
1geen.

Overtollig gebr.v/h bep.lidw.:gal!.

O zeker,'tï.
:najaar,'
1isherfst.

.
IN.
:f.22(zieook Onkr.,60):f
tVer-

Hetgeen,afgekort:'
tr?6c1z,of'tg66n.

c'-fl'automne.

kortingen van woorden bestaande uit
twee samengestelde deelen, moeten
aaneenbli
jven.Geregeld za1men lezen

'fz8?
/d8,'tw6lk,'fgeen,waarmenspelt

l
i

Zie ook de.

ScHR.,1,123,trofalleenaan:'tgeen,

gescheiden gespeld,bi
j Taossscxyc,bij
BOSBOOM-TOUSSAINT,bijHOLLAND,65,
in Vragen #8e
gTi)'
de;'/ge6n,en '
tgene,

jinhetGr.11Wè.,ophetw.hetgeen.

22l

Hetsel-Heukel.

sssolczsxsx

t

'

1
l

acosussx xsosssaxoscu

vosszcs vzxo

l
tetzel
jde,hetwelk,hetgeen.Logisch moet
men dan ook schrijven :'tgeen,'t'
tt
7clk,
'
tzeljde.)

opxsRxzxosx

Zelf vonden wijdie afkorting echter
ook aaneengeschreven,nl.bijKOENSN,
N.&
S.,292 :(hijiszekervan 'tgeen hi
j
zegt )), en in Zsswlxs 's Paedag.TFtf6.,

!
;

P.1053 :(alshijeen onvoldoend cijfer
behaald heeft voor Nederlandsch,'tgeen

in de practijk hierop neerkomt,dathij
geen onvoldoend examen in gramm atica m ag afleggen )).

Hetgeen datgijzoekt ...

DsN H>JaTOG, N. ,
9., 111, 108
Hetgeen gijzoekt,of :datgene,wat Daarentegen bijKoy
cxsN,N.,
9.,292:
(Achter hetgeen komtnooiteen betr. gijzoekt...
(
fOok hetgeen,hetgenekan a1sbepalingvnw.:ltetgeen gijzoekt,zoodathetde
aanduidend vnw.onz.enk.voorkomen,
functies van antecedent en relativum
in zich vereenigt.))

a1s het nl. gevolgd wordt door dat
Hetgene,dat gc daar zegt,ï.
s maar alte

waar (j 269); vandaar dat men het

welvindt opgegeven in plaats van datgene.

Hetpak hetgeen gepasgekochthebt,

FoutiefvolgensHwsssruBAcH,1,97 :

staat u goed.

Het pak hetwelk (ofdatjge pas ge-

(( Een zelfstandig nw . a1s antecedent koeht hebt,staatu goed.
kan hetgeen niet hebben.))
Zonder aanm erking vermeldt evenwelhet Gr.G d??.,VI, 690 :(('k Zeg u
niets, H et geen uw hart kan wraken,
BlLo ., 1,90.Een woord van eer,Het

geeetngik
H
nimmerschond,1,217.'tKroost
eenhyenz.,1,223.)

HASSELBACH,1,97 (Hetgeen is @.

een bepal.aank.vnw.zoowel in : H6tgeen,datik u zcg,i8waar a1sin :H etgeen
ik 'àfzeg ï.
s lraar ; b.een betrekk.vnw.
meteen zin alsantecedent:De wetwerd
met groote m eerdevheid aangenomen,
hetgeen yzïeznrcp,tfverbaasde.))

j
l

H etsel.Een hetselhout.
Znd. volkst. (Kempen, Hageland, Takkenbos, rïjsèoa, mutnaard, vlvfOpenbare verkooping van dennen Haspengouw), a1s zn. znw. voor : aerd ;riis(0.),riiskout.Een boa rijs o.
i
à- el.
lobundelrijshout,2*(stofn.)rijshout; (rijslhout.Dennen rij8lhont).
M eiiers '
Fdch.(1745):(Heit8el,tak-

D.CLAss.

kebos, een bondel drooge takken,bequaam om raste branden )),en ((M 'uts-

ccr#f,takkebos);ook bijKlrz.heytsel.
Tusschenw. in de Znd. volkst.

H ettetet !ook :ettetet!

T'
utfvf!

!

(Brab.,Antw.,O.-Vl.),a1suitroep van
m isnoegdheid of onverschilligheid.

H etw elk ,afgekort :'fwelk.

VolgensDist.,22,en Onkr..60,dient
deze afkorting aaneengeschreven te
worden (zie hierboven bijh,
etg66n4.

Hetwelk,afgekort:'
fwelk of'
twelk.

ScHR., 1, 123, citeert enkel'twe1k,
gescheiden gespeld,metverwi
jzing naar
bet Gr.G4è.,op hetw.hetwelk.alwaar
men vindt :'fwelke.

Echter bij KOENEN,

S., 89 :

'twelk.
Een oord,aan hel-elk een plechtige
Verkeerd gebr.van het betr.vnw.
Een oord waaraan een plechtigebe- D . V., 436.- Zie ook dewelke en
beloftehaar bond !V.Lov.,D'
ureE6d, hetwelk meteen vz.,inp1.vaneenvoor- lofte haar bond !
welke.

189.
naamwoordelijk bijw. gall. auquel.
Ineenskreeghijhun((smijtmes),me,
t cweclequel,enz.
lödwelkzijzeerbehendig zijn,in 'tlijf.
10.,ïh.,150.
Datvolk,van hef'
t
z7
elk hijzich a1seene
synthesisgevoelde.J.SABBE,47.
Smidzi
jniseenzootrefelijkambacht NaarFr.n'impovtelequel.
a1sgelijk hetwelk.TEIRL.-STIJNS,1,17.
H etzelfde,afgekort :'fz6ljde.
Volgens Dist.. 22, en Onk%'
., 60,
dientdeze afkorting aaneengeschreven
teworden (zie hierboven bijh6tge6n4.

Opeens kreeg hi
j hun werpmes,
waatmedezijzeerbehendigzijn,inhet
lijf.
Dat volk,waarvan hijzieh als een
synthese (gelvoelde.
...alswelk(cs46r)ook.
Hetzeljde, afgekort
'
tzel
fde.

'f zeljde, of

Gr.1#W5.,VI,69l.- Zieookgelijk.
ScHa.,1,123,citeert enkel 'tzel
jde,
gescheiden gespeld,in het Gr.1F#è.,op

hetw.hetzeljde.
EchterbijKoswycw,N.k
%.,84en 85 :
'
tzel
jde.En ook bij1.v.Gycy
uDycxsx',De
Oejenklasse,191713,p.68:((Bijdeonder
'
tzeljde nummer behoorende substantieven een-en-ttzeljde eigenaardig daarbij passende adjectief te plaatsen

Hetzelve. Hij woondein hethuis Het verouderende hetzelre en het Hij woonde in het huis van mijn
ml
'
jnsooms;hetzelvelag langseenebree- reeds verouderde dezelne, die tot de oom ;ltet1ag langseen breede gracht.
de gracht.

KOENEN,N.S.,82.- Gr.lF#è.
Zieook dezelre.

aanw.vnwn.gerekend worden,kom en

Hetiseen fraaischip;ik ben methet- heden alleen voor in kanselarijstijlen Hetiseen fraaischip;ik ben er mee
zelvenaar Londen gevaren.
worden soms nog gebezigd bij schert- naar Londen gevaren.
sendenavolgingvan dien sti
jl.

Hetzij9afgekort:'fzii.

In overeenstemming metdeaantee-

Hetzii,a'
fgekort:'fzii,of'
tzii.

kening in Di8t.
,22,en Onkr.,6oyhierbo.
ven medegedeeld bij het w.hetgeen,
zou ook de verkorting van ltetzçimoeten aaneengeschreven worden.
De abonnementsprijs is uiterst laag Gall.noit.
De abonnementsprijsis uiterst laag
gesteld :ltetzii5fr.van heden tot,einde
gesteld,f.w.(= teweten)ofnl.(= naDecember.
melijk)5fr.fzeggevijffrarlkl...

ScHR.,1,123,citeert:'
tzij,bijBuvs,

1,441,en ook 'fzii,bij1D.,1,224;verderalleen 'fzii,op anderevindplaatsen,
zooook in 't Gr.Gd:.,op hetw.hetzii.
BijKOENSN,N.S.,l58:'tzii.
Hetziiwordt uitsluitend gebruikt als
tegenstellend voegw.,b.v.Ikkom hetzij
morgen, hetzii t
lzl6r/zmrgep,. Hetzii hef
regent,hetzijltetmooiw?66ris,ï/
cga'
?
z)cndelen(Cfr.HwsssLBwcn,I1,54en 98-99).
H eukel. De heukelsworden in op- Znd. volkst. (Diest e. o.) voor : Opper.Deoppevaworden aan rooken Het Folle Lere'
n,Handl.II5 (1922),
persgezet.
kleine hooihoop op hethooiland;bij gezet.
p.77-78 :fW anneer nu hetgras,hooi
V.DALE is lteukeling in dezelfde bet.

kunnen we thans wel zeggen,nagenoeg

alsZnd.opgegeven.

droog is,wordthet aan kleine hoopjes
geharkt ofgezweeld.Hetbijeenzamelen
van hooim et de hark heet zwelen,en de
hoopen hooi in veld worden oppora
%enoem d.

!

H eul-Hoed.
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ToslulcHTlxg

H eul.

ALGEMEKXxEoERluAxoscH l
I

Volksnaam in Z.-en N.-N.van een
plant,papaver 8omnijerum,Fr.w rot;

Slaapbol,m.

men hoortbijonsook en.
l,(h)6u!è!o6en Ll
tqeulzaad zeggen ;bij KIL. Eul,

opMsRxlxgsx

PAQVE.- Hlvxy
uLs.
In de Nnd.volkst.wordtdezeplant
ook maankop genoemd.

A6tz!,heulbloeme,à,6'?
zI.:c6d,enz.

Heur.In allteurewoede.
Ik zalhetlteurzeggen.

,

Heurisdegewone vorm in deZnd. Haar(degewone vorm),heur(dichvolkst.voor ltaar,bez.bijv.vnw.en terlijk,ook tervoorkomingvan onwel-

Fcs(
f.,l4.- Gr.Fdè.--Kvlrsss.
V.DMzI.- HwsssLsxcH,1,92.-

jp
ve
ar
as
k.vn
ow
or.b
vo
i
jos
rob
mem
tv
igre.e
Znnkd.;sk
tvo
k. l
uridoefnd
esi
d,eb
v.
hle
uorrh
ccnz,dhie
vahacnr6
)
ZPMA,97.
co
bm
rij
eo
rs
d'
'rh
(
pr
e.
kt
aa
v
me
eu
g
dA
e,
- RI
.

weg ook m eer gebr. worden in de

H eurst.

schrijft.).
M alleian,boomwagen.

Znd.volkst. (Antw.),naast wisselvormen als heurte, #'tw'f.:, uits', xvïâ

Vssc.,Etym.JPdè.- D.CLAss,33.Gv.1Fd:.- K vlrsRs.- V.DAIUE.

(Brab.),allem.,voor:voertuig op twee
wielenen tneteen langen disselom boom stam men te vervoeren.

H ew el, ehw el. <Hew6lk)vroe- Gall.hé bien,eh bien;in de Znd.
gen detweemeisjestegelijk totelkaar. volkst.hoortmen alg.ewelofawel.

(
fFdx'
?
z?))vraagdendetweemeisjes..

V.Lov.,D'uvef6#,23.

Diut.,121.--D.V.,87.- D.B.,98.V.G.,1,133.
zieook ehwel,ewelen an:el.

Hewelze zitten zij daarzooveelmee
in a1smetden pri
js van deboter.Jos.

TP61,zijtrekken zieh daar geen lor
van aan.

Joos, 145.

H exam eter.

Znd.uitspr.hektzameetar, naar Fr.

Hnameter (leesheksaalmaterj.

lteœamltre.

Hierin. Hierçn gesloten zend ik U
hetafschriftvan mijn brief.

Vssc., 14.

SCHARP:, 66-67. -

ALIz.-AB., 49.- Boss., Uit8pv.,11.K vlpEss.- K oExEw.

Ga1
.
l.ci-inclue.

.
fzzgeebfen,hierbijingesloten,hierbii
geroegd,Jtïerlïj,hiernevenn.ofneven8-

D.B.,56.

gaand zend ik U...

Hierom en hierdoor.Erwasin cHetwoordjehievom isverkeerd ge- Erwasin 'theeledorpjegeen rijtuig W ssTssA,229 :(Daarentegen moet
'theele dolmje geen rijtuig * krijgen ; bezigd, aangezien hier niet sprake tekrijgen ;hierdoormoest,onsplan... in den volgenden zin lderom worden
hievom moestons plan,om een ritje te isvan een reden,die onzen wilaanleigebezigd :Hetrijtuigwaswelwatklein
maken,vervallen.

ding geeft, om zeker gevolg t,e voor-

voor 6 personen ; hierom besloten we,

schijn te roepen, maar van een oorjzaak,diedirect.zelfzekergevolg met

denweg maartevoetafteleggen.v

zich brengt.Erhad moetenstaan:hierdooz.))

HiJ. Hij werd zijn professorsehap

ontnomen.

Verkeerd gebr.,alsonderwerp,van

Hem werd zijn leeraarsambt,of

D.V.,387.- D.B.,105.- ALIu.-AB.,

Hindeatan'.

Dîaf., 27.

een oorspronkelijk deelnemend voor- zijn leeraarsambtwerd hem ontnomen. 98.
werp,bijhetomzettenvan den bedrijvenden in den lijdenden vorm.De zin
mekt ontneemt iem. (dat.) iet8 (acc.)
j
wordtindenlijdendenvorm :iets(nom.)
wovdtiem.(dat.)ontnomen,wat,echter
in 't Fr.luidt : quelqu'n,n estv ï'pé de
quelque choye.Vandaar de fout.

H indoustan .

Fr.naam voor het,land der Hin-

ld
her
si
,
jvd
er
ie
svn
oi
o
er
tkoz
mel
tdenookbijZnd.l
sco

Onkr.. 70.

Vls-

scHusssx.

Echterbijw xxx. Hindoestan (z.
Jïxdontanj.
H interland . Het hinterland van Duitsch w.,evenalsin 'tFr.ook inde Het aeltterland of bovenl
and van
J!Jcn#.,207.
Afrika.
Znd.schrijft.gebrui
kelijk.
Afrika.
H istorie. Dat ï8h6t.
94/011,
9/6k'
J,
;l Znd.volkst.,naarFr.ce'
n,
'6.
:fN e le Datstaathem zflomooiniet,ofdatï.
: V.DAI-E.- DELTNOTTE, op hetw.
ziin hiutovienïef.
plusbeau de#ox haàtoire.
plïgl van, ?
tco ; daar behoejt hii zoo histoire.
.

trotach '
n,ïe/op teYezen.

H istoriek. Het historiek maken
van'... :

In deZnd.spreek-en schrijftaalder

Van Rossum maakte,daaromtrenta1- jaivel'/tï:forïçv:dî
tijd met dezelfde woorden, löet àïdforiek '
pca de nieuwe lijdensstatie.VsRMANp.,145.

H itsblad.
H ocht. (Ik kies) den schoonsten
stam van eenenhocht.BoLs,110(ook 33).

Een, gcdchï6dkuat
fïg overzicl
d gcrezz

intellectueelen alg. voorkom end gall., ran ..., de 'ttw dïng,
ggedchïctfelïl '
ean

Germ.HetzbW t.
Znd.volkst.(Kempen).

(iets) vertellBn. Van Rossum rertelde,
nagenoeg altijd in dezelfdebewoordingen,hetverloop '
pcztde kwaaldiehem
weereenste pakken had.

Opruierskrant.
Struik,h6e8t6r.

H oe.Hoezcsamen sprongen enhup- Verkeerdeplaatsingvanlletonderw.,l Hoesprongenenhuppeldenzesamen W ijtroffen ook aan bijCourERcs:
pelden over'tgrasplein !
gall.eommeï!,
ssautaient,volgensD.V., over'tgrasplein !
q0,hoe zij verlangde te dwalen. te
631,D .B.,104,en AIm.-AB., l19.

Hoelangerzoo bitsiger.

Hoelangerzoo meer.

Hoewel.ofh'
oeèet?
Ho2zeer,ofhoezeer?

Afgekeurd in.Di8t.,66,en alsdialec-

tisch gebr.vermeld bijD.V.,460.

Hoelanger hoe bitsiger.

zoeken,te vliegen )). - Zie ook op het
w.dat.
ScHR.,1, 373. citeerde verder ook :

Hoelangerhoemeer.

(hoelangerzoomeerpersonen t(deJW-

Vgl.echter V.DALE qLavtg8,bw.,

ternationaql Cosgree'voov des Handel.

langer, in hoe langs zoo meer; hoe

driivenden A ït
zt
z6gzyfcztt
s op 3en 4Sept.

langs zoo grooter;zoo langs zoo v,6er,

1902teAmsterdam ,Rapporten,Afd.111,

enz.)
p.10).
Niet te verwarren ! Losgeschreven
Hoewel(voegw.)hijpzï/ontving,hoe HASSELBAeH,II,45.
zijn het zinsdeelen,aaneengeschreven (bep.v.graad)wel(bep.v.hoedan.)b,
i)
'
alleen verbinding.)
mij outving, p
lctf mijn bezoek het gewen8chte gerolg ni6t.

Hoezeer (voegw.) ltet hem aandeed,

H oed.Een 'troohoed ;
een viltltf'ed.

hoe (= hoedanig,vnw.)zeer (= pijn,
znw.)heth6m deed,hiivertrokgeen,
$p;
6r.
Afgekeurd door Mr. C. BAxE in Een stroden hoed;
In Neerlandia, Sept. 1:12, p. ik:,
Neerlandia,Jul.1912,p.l66 germ. een Glten hoed.
lezen wijechter:Stroohoedena'
Jjlcrhe?
Strohltut,Filzhut.
op deAn,
tillen,a1stitelvan een stukje,
BijV.DAIZ
S vindtmen echterreeds:
waarin spraak is van Cuvaçao8clt6
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8troohoeden en de atroohoeden uïf onze
eigen kolonie. Ook in 1d., Jun. 1914,
p.l39 :hetvlechten 'tlczz8trooltoeden',d6
Curaçaoschestroohoed.

etroohoed en 8troohoedenmaker, zoowel
als, op het w.etrooien :ntrooien ào8d ;

verderook :<Vilthoed,m.(-en),vtlten
Af?etf )1, zoowol als, op het w. nilten

(rilten pcnfo//elz
-,hoeden ).
Eenen hoed aandoen,canh6èhen.

Verkeerd woordgebr. in de Znd.
volkst.

H oef. Er steekt een nagcl in de In de bet.van hoornschoen van een
hoef.
paard n.in een deelvan Z.-N.(Brab.,
Antv.).

Een hoed opzetten,ophebben.

Ersteekteen nagelin den hoef(m.).

Hoeéenaam d.Hijspaarde daar-

Verkeerd gebr.a1s bnw.;thansis

Hoelie.
Hoellekelder.
Hoeliekot.

Znd.volkst-,naarFr.ho%dlle.

Steenkolen.
K olenkelder.
K olenhok.

In opschriften m eestal gespeld houl-

lx
sf6t
lxlkolcn-cgszïjn,kolenpakhuis.

toegeeneltoegokaamdemiddelen.Coxsc. hetw.uitsluitend bijw.

Hoeliem aéazijn.
H oelie-m archand.
H oelieput.
Hoelieschup.
Hoender. E.oz GM vs,Bvem en
Fcrcn,.

Hoepelepa. Eenen h'
oepelepa ma-

Zie ook aandoen.

hoegenaamd geen middelen,of

ook :geen middelon hoegenaamd.

W'cnd-,33.- Vgl.Gr.'Fdè.
Zie ook op hetw.genaamd.
V.DALE.

liemagaziin.
Steenkolen.handelaar,kolcnltoopdr.

fsteenskolenmil'
n.

Schrijvergebruikteditw.alsenkelv.

Kolen8ehop.
Hoen,kïp.

van hoender8.

Provincialisme (Diest, Schaden),

In het Afrikaansch is eier en hoender
als enkelv.van e'ier8 en hoenders regel
geworden.

Een tuimel, tuimeling of buiteling

waarschijnli
jk naar den uitroep (vgl. maken,buitel6n.duïkcles.
hoeplala!);teSichem hoepelentiis.
Hoera !en hoezee ! De school Tegen het gebruik van ltoera !dat Hoeva!ofhoezee!
is ten einqe : - hoezee! hoevalb! V. waarschijnlijk eerst sedert den slag
BzzRs,1,236(Op Krukkert.
bijWaterloo (1815)algemeen in zwang
is gekomen,zijn vaak stemmen opgeken.

gaan, om dat het echt Nederlandsche
hoezee !er door verdrongen wordt.

Neerlandia,Aug.1914,p.190 :f
(Het
Hoera !is er bij ons volk zoo diep in,
dathetermetgeen menschenmacht,uit
tekrijgen is...Het Duitsch ofDietsch
H oezee !moge onsH ollandscherklinken,
de volksm ond wi1erniet m eer aan.>

Hoeven. Om half twee hoejde ze Gebruik van ditww.in bevestlgen- Om half twee moest zij in de kerk JFcsd.,63.- Hoeren wordt in tgw.
in dekerk tezijn.V.Lov.,DureEed,73. denzin,schieralg.in deZnd.schrijft.: zijn.
Ndl. gebruikt in ontkennende zinnen,
Ik weetnietwaaraan ik ditverschijn- archaïsme,ofwelgall.devoir,/c!!oïr.
... waaraan ik dat verschijnselzc! b.v.wiihoeven nietnaar8chool(tegenFe1 koej toe te schrijven. M. SABBS,
mo6t6n toeschrijven.
overwijmoeten naarschool),in bevestiVl.M ennchen, 53.

W aterhoejdegedaan moestnu overlegd.DsAvlz
Axs,126.

Hof. De boomen in den >/.#cll.,

gende zinnen die een beperk-ing to ken-

W aterdiendeofbehoordegedaan t6 nen gevel),b.v.'
ikhoejdemaartebellen,
wnrden,moest men nu (zien te)over- en in vraagzinnen,b.v.wathoejtgt
'
jdit
leggen.
ook te zer
/çen? In den li
jdenden vorm
blijftwov46n somsachterwege,b.v.dat
hoejtnïcfgezegd.
In Z.-N.alsv,
.znw.nog steedshet oe boomen in den tuin.
Gr.J#-tfè.- V.DALS.

142.

gewone w.voor :omsloten stuk grond,

W ilt g1j een wandelingsken doen in
den Ao/?TAMB.,41.
Ik ben liefhebber van hozb
etien.1p.,
4l.
Madame wilde een ltoveken met een

metbloemen,groenten en boomen be- w iljeeenwandelingetjedoenin den
Plant,'
terwijlhetin N.-N.in deze bet. tuin?
nOg alleen voorkomt in dlchterli
jken Ik houd van tuintiee.
ofdeftigen stijlen verderook nog gewestelijk,b.v.in Zeeland (V.G..1, Mevrouw wilde een tuintj6 met een

rots.Leneu leer,275.

Hy-xom xs, 25l :((Tuin is in het alg.

238, vermeldt als Zeeuwsch w.in het rots.
Negerhollandsch der Deensche Antil-

e1k omsloten stultgrond;allengs heeft
het de bet.van bloemhoj,lu8thoj gekregen.Hoj had dezelfde bet.,doch is
thans meest in gebrui
k voor de plek,
waar de moesgroenten geteeld worden.
W ordt tuin in deze bet. gebruikt,dan
moet er een bepalend woord voorge-

1en :botsevoort'
tdntieq.

voegd:moestuin,groentetuin,deslatuinf/ed;hojkomtin deeerstebet.nog voor
in l'
u8thoj,bloemhoj.)
Vol nieuwsgierigheid stapte zij d-n In 0.-:-1.a1sp1.en in W .-VI.als o. Metnieuwsgierigheid vervuld stapte
Gr.'
F#h.- V.DAI.S.
&/op.F!.F6rf.,267.
znw.,voor;binnenplaats,open ruimte Zi
jh6terjop.
bijeen huis(aldaaris lochting gebruikelijk voorflfïn,
);vgl.D.Hnj.
Omtrent elf uren was Marcellien op

In Vl. en Brab. a1s o.znw., voor :

Om streekB e1fuur was M arcellus op

Gr.Jpdè.

V.DALS.

hethojgekomen.V.Lov.,DureEed,147. boerenplaats met de stallingen, de deào/.
#8(d)6,op deho6reofAoe/,op de
schuren en heterf;vgl.D.Hoj.
boerderiigekomen.
Een hojrond demane.
O.-en W vl.vt
plkst.; Znd.volgens Een kringom demaan.
V.DAI,S geefthojals gewestelijk op
KvlrsRs; vgl. D. ein Hoj fzpz den
in dezebet.,hetGr.'
Fdh.echterzonder
Hof van verbnekixg. Belg. Grondw.,
axt.95.

Hoven xran beroep.Jd.,art.99.

M ond.
Gall.cour d6 czcggfzffon.

EveneensafgekeurdbijScH,.,zlcnl.,

H of van cas8atie.

die beperking.
ScHR.,xzlcnf.,p.l4.

Hoven van appel.

Zieechterop hetw.be3v
oep8hoj.

Klompenmakev.

Gr.1Pdè.

p. l4.

H olblokm aker.Toxv,13l.

Samenstelling met holblok, waarvoor holleblok in Z.-N. een m eer ge-

bruikelijke vorm is;DE Rscr,139
eabotier.

Holland-Am erikalijn.
Hollandia-Drukkeril.

woordverbindingen naar Eng.(of Ll
w
)'
n Holland-Amerika.
D.)model,theHollandx4zn,
er,'
cc Line. prvkll
eeï/(
fHollandia)
'.
the Hollandia f'
rese (vgl. Erzg. Red
star .fzïztc, the lf.-ccfhcrïxc Press, en

Neerlandiq,Febr.1916,p.42.
Een verbindingalsHolland-Amerika-

lï/n is algemeen gebruikelijk en heeft
zoogoed als burgerrecht verkregen.

ook D.Hamburg-Amerika .f,ïn.ïc).A1s

Bekendenamen van Erma'sinZ.-Afr.

anglicismen ofgermanismen van denzelfden aard zijn te beschouwen Znd.

zijn Volksstem-drukkerii (Pretoria),
t
fHetGet
sfean-drukkerij(Potchefstroom),

sam enstellingen als Standaard-Boek-

e.d.

handelen s
%t.-quintinusmrukkerii,tenzijditlaatstegevormdisnaaranalogie
w-an Bt.-sul#tinskerk, r
gl.-lcxekcpol
e. d.
16

H olleblok-H ondsnest.
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uitkloppenltegen den withouten holleblok.VEuMAxo.,65.
Hij stak de geseheurde hollqbiokken
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Rap alsde wind wierp hi
jzijneltola-
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De eerste dezer vormen komt voor Klomp,m.
Gr.Wdb.- v.Dxsya.
!
in deZnd.volkst.(Antw.)en vaak ook
: Holsblok,o.,datbijV.DAI,
E als gein onze schrijft.; de tweedo za1 wel
westelijk is opgegeven, komt in de
overgenomen zijn uit het Nnd. taal- Hijstak de voeten in degescheurde meestewoordenboekenalsalg.Ndl.voor
gebr.
ojgebalsten klomlmn.
1
v. in llet Gr.1Ft
f?).en bijKulpsRs.
, b.

tVerderzijnookhollcbtokenhoo8blok,o.,
iNnd.provincialismen.
I

blokken uit.F!.Vert-,63.

I

Hond.Ontvangenwordengelijkeen (/fA
lg.inZ.-N.,tevgl.metFr.êtrereçu Ontvangenwordenal8eenccpïnd6)hoE
chtorook,bijKvlrsus,ophetw.
hond 44een kegel8pel.
rctraité)commeltn clden danaun ieu poraeleinkast.
nd :(hijiaerzoowelkom cgseen - in
deçuill6d;bi
jV.DAIœ,op dewoorden

eenkegelnpel.Holuqmor,hijiservolstrekt

ltond,onfrcng6n en kegelspel, als Znd.

niet welkom >.

opgegeven.

jdel
Gen
ALaLlA
sSe
,eo
npF
h
zoe
xt:w:.h
on
dte:r(I
em.cb
ehane
Tr
ai
qn.
omm
,

un chien dans un jeu de quilles).Ook
komt die uitdr. voor bii V.DAI.
S en
;bijKvllysns,op hetzelfde w.
l BANNING,Oudekennianen,,65 ((verwelltomd al8 een kvaai op een ooievaavast?af:.

Al8Aou en katleven.

Volgens D.B., 54,een gall.in de

Al8katen hont
fleven.

V.DALE,op hetw.hond :(zijlevent6

woordorde,s'actorder cozzèzzla chtkn ef

zamen c& katep,hopd ), en op hetw.kat:

chat; vgl.ook D.leben '
wï:Hund und

4
(zijpm,c?zal
akatss hond ).

Katze.

'
tZijntweehonden@cn (ofToor)één

been.

Znd.volkst.(Antw.,O.-VI.).

, Kclrslts, op hetw.hond :qzij!6'
p6n

jalskattenen--6n,:;hetzelfdeophetw.
lkGt'
j
KoNlxo,270:(Alshondeue,zkatten
I
even )).
ll
j
ScHR.,1,53,teekendenogaan:tala
jhondenkatleven :(N.R.Ct..23-4-1910).

'tZijntwoehondenoneréénbeen. i1 VlTs,244.- LoMB.-./45.

( V.DALE,op hetw.been :(twee#os1d6n o'
per ééu been,twee belanahebbende
personen die over eene zaak twisten,

veclzten;- (spr.)alatwee Aonéon vecyfe'l om een been, loopt een derde erm e6
heen )).
DSLINOTTE,op hetw.chien :cce sont

deux chiens après un os,het ziin twe.
honden om /Jn been ),.

't Is g66n weer om 66n hond door te
flpep,,ook we1:66n '
d
t/
8er om geen hond
& ortejcg6p,.

Alg.in deZnd.volkst.

'tIsweerom ergeenltondvïfteiagen,
of:hetis6en weerom ergeenhonddoor
f6stuven,hot is ge6n Yeer,het is e6n
yandenweer.

Hondetnlkot. hondskot.Wat Indeznd.volkst.hondekot,b.v.in

Watiserinhethonl
.enlt
ok(ofhonde-I œ.w#h.,vI,904.

iserinheth'
onden-enltennekot?TAMB., O.-V1.,doch inBrab.en Antw.meesta! kotj en (wat) in het hoenderl
tok (of !
39.
tok)?
1
hond8kot.
àïrpenl
Hijheeftzi
jnhondakotop,ookwel:hij Schertsende zegaw.(Brab., Antw.), Hij heeft een kaeltelpiip.of zljn V.DALE.- Gr.'
F4è.,VI,905.
heeft zijnen hond verkocht (en draagt voor:een hoogen hoed ophebben.
hoogevtziiden (z'
n lwogez1'
#)op.
j
hetkotop zijnon kop.
1

Hondetnlstlel.

Alg.indeZnd.volkst.

Hondenbaanfe.

H onderd . Drie honderd kinderen.

Tegen hetgewoon gebruik in is een

D6ehonderd kinderen.

M .SAsss,Dierk.,137.

veelvoud van honderd hier nietaaneen-

geschroven.

V.DALE.--Zieookatiel.

l

DlN HsnToo,N.T..IT,l85:(Twee-

honderd, dviehonderd, achttienhonderd.

pleegt men aaneen te scllrijven ; drie

j duizend,wïer méllzoen niet.Dit is eenigszins willekeurig, en het eenige motief

schijnt, dat 566v duizend en millioen
zooveel grootere getallen kunnen ko-

m en dan v& rhonderd.))

Honderde, ja duizendo stukken. L. Deze telwoorden zijn hier a1s bijoz RAET,in F!.d.d.e.#.,II,172.
voeglijkewoordon opgevaten daarom
zonder x geschreven, wat nog door
H onderden, of duhend6n 4)@n menschen.

Honderd en een konéin.

Hondéras.

Honderden,ja duigenden stukken.

velen a1sfoutiefwordt
.beschouwd.

1

Zie op hetw.duizend.

!
j

Verkeerd gebr.van hetznw.in den

Honderd (en)een koniinen.

Volksnaam in Z.-en N.-N.voorde

Kw66k,v.,geenmv.

enkelvoudsvorm .

grassoort,triticum zeyeny,Fr.16 G ïcndenf.

Hondshaar.
H ondskar.

Samenstellingen met verbin'
lings-:
in deZnd.volkst.(Brab.,Antw.).

Hondskettlné1v.

Dïdf.,49.- Zieook ophetw.duizend.
I
j
CORN. HvvgExs, Bartho'
d A ergcn,

453 :f'die llonderd en een dilzgen )).

i HEvxELs.

In de wetenschap is

h'ondsgra8 do naam van een andere
grassoort,cynodon dactylon.

Hondenh-r.
Hondekar.

l

Hondeketting,m.

H ondsnest. Het- 0#/1in eenlen) Znd,volkst.(Brab.,Antw.),voor : Hondenest,o.Een z'
œcrel
dfok in de- AldusbijDsrulxow s,op hetw.bout.
àondsnedfzoeken.
krenterig, overdreven zuinig zijn op rep breken.
ter vertali
ng van Fr. êtve pzénc,
g8r de
nl'etigheden.

boutsd: chandelles.Ip.,op hetzelfdew.:
e c'est une économ ie de bouts de chandelles, dat ï,s een zufnïg/tefd in pfg/ïge
dingen g, op de woorden cltandelle en
economie ::c'est une économ ie de bouts
de chandelles,dat f', een bezniniging op
nïcfïg8 dingen >.- CAu scn.Prorerb-

ettocv/ïonejamilièrsgen qgtattelanguea,
no 5377 :eEconomie de bouts de chan-

delles.(De)zuinigheid èedrïegfd6w#'
zlteid p.
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Honds
razer
ni
j-Hook.
,,
OPMERKINGEN

BijKowlxo,222,isdeFr.uitdr.ver-

taald : (( Een zwavel8tok in achten en

Hondsrazernil
*.

Alg.in Z.-N.,vooreen gevreesdein-

Honkdolheid.

feetieziekte die vooral door bijten
Hondsziekte.

wordtovergebracht.

Znd.volkst.(Brab.),vooreen zenuw-

Hondenziekte.

een glas'
t/
ïjn ïs eens.)
Zie ook razend en razernii.
,

l

ziekto van honden.

Honen . Dathnnend woord.L6v6na. Vaak voorkomende spelfout,waarleer,106.
schijnlijk ten gevolge van misleiding

Hoonen.

door het woordboeld honing ofhonig.

Hon:arlë.RoNoov,24.

NaarFr.Hongrieen naaranalogie

va'
n Belgié,ffcn'
/enz.,degewonevorm

Hongarii'e.

Onk7.,70. Vgl.l'
urkie,Aulgczï/e,

Tnkcho-slowakiie,Lombardiie.

van dezen landsnaam in Z.-N.

Honkerstaker.
Honkerstnkinq.

Gall.grévi8t6d6la/Jïm,grèvedela
jaim,ofschoon de nieuwste woordenboeken diewoordon reeds opgeven,b.v.
V.DAI-Z het tweede er van.

Voed8elweigeraav,Aongerlcz.
Voedselweignring.

Neerlandia,Sept.1921,p.l24:(Met
ugaanwewelmee,alsu honger8taking
een dwaas woord noemt, omdat hot
't tegengestelde zegt,van wat men be-

doelt.Maarverdwijnen zalhetwelniet
meer uit de spreektaal.))

H oofd. W as het wel noodig onze Niet aan te bevelen gebr.v/h.mv., W ashetwe1noodigonahoojddaarmee De bedenking waarvan sprake wordt
Eoojdendaarmeetebreken?
vermitselk van de aangeduide per- tebreken?
nietzelden uit hetoog vexloren.Aldus
De storm diaboven hun hoojden (of: sonen maaréén boofdheeft.Daarente- De storm die boven hun hoojd (of : bijJ.v.MAURIX,Op reï.
:6/,thuis,21
boven de hoojden der feestvierenden) gen isgepast:de hoojden der (volksl- boven het hoo/d der feestvierenden) tdemaan,die,vlak boven onzehoojden,
losbrak.

menigte ; im mers spreektmen b.v.van losbrak.

haar lachend gelaat vertoonde )). Ook

een dvïzendkoppigemenigte.Zoo ook
diejongeltoojden,
.

bijV.G.,M oedertaalonderw.,33 (
td.
hoolden onzerkinderen ),en 54 (hun
hoojden ,.
DUPLOU,56.- Gr.Wd6.,VI,938 :
eFcAl(Aef)hoold (Fcn hooldetf0f(d6)
Toeten (of(d6)voet,deteenen,dezolen);
mnl.'
vanden honjdetoten teen ).
KRAMERS,op hetw.stellen :(
tTemands
hoofd op prijss-,Een prijsop iemands
hoofd s-(zetten).)
Gr.1'
Pdè.,VI,945:(Hetofziinhoojd
(èV i6t8$t'
6r?ï6z8n,de of zijne bezinning (bij iets)kwijtraken ).Ook KvI-

Iem.1?ls lbnojd tottl
oef6Aèbeschouwen. W eglating v/h lidw.,hotzijinnavol- Iem.rcn ltethoojd totdenoeten beCoxsc.,Omw.,9.
ging van vroegere schrijvers, hetzij kijken (o/opnemen).
Deze ...bezag hem tlt
zn ltoojd totvoe- naar analogie v/d Znd.uitdr.'
pcx kop
fen.L.ScnzLTlsxs.
Iemandshoofd op F i8 8t6llen.

HetRo/d verliezen.

totteen = alg.Ndl.nan top totteen.
Afgekeurd bij VlTs, 371,bli
jkbaar E6n yvïja op iemands hoofd 8tellen
alseen gall.,mettre4 prl
'zlq ft
rfcdeqn. ofzetten.

Enkelen beschouwen dezeuitdr.,ge- Zijn tegemeoordiglteid mn geeatverbezigdin :g.zin,tenonrechtealseen liezen,ziin èezïnnïng kwijtraken,d6
gall.,perdre la flfc= nietmeer weten kluts kwijtraken, het spoor bijster
watm en doet.

Hoofdiné. çDe Standaard )gaf
aan zijn artikelen dehoojding ::Naoorlogsche studentenpsychologie ). Een
:vooraanstaandlezer)in D6Standaard,
18Nov.1927.
Dehooldingvan een brief.
De hoolding eenerkeure.

Hoofdopsteller.

worden.

l>ycRs,V.DALE e.a.geven de uitdr.als
gangbaar op.

vaakvoorkomendindeZnd.schri
jft-, Hoojd,opdchrï/f, bonenschrijt,ti.el. ScHR., 1, 158-159, teekende aan :
vooral bij particularistische Wvl. DeSt.gafaan zijn artikelen hethoojd tbijhetgeen hierboven,onderdithoo/d
schriivers, zoogenaamd als verdiet- qNaoorlogschestudentenpsychologie.>
sching van het ontleende w.titel)en
(
'ongetwijfeld gevormd.,.naarbetvb.
van fr.en-tête),volgensD.V.,5;ook Hetbrievenhoo/d,ofbriefhoo/d.
vblgensV.G..1,130.Hetw.zalecliter Detitelvan een ketzr.
wel een navolging zijn van Eng.

is gezegd )
' (Con,
s. Vernlagen, 1903,
p.187),(hetinhoojdedezesaangehaalde
wetsontwerp )(NILANT,21),qdedirectie der ïAthoojde genoemde spaarbank>
(N.R.Ct.,25-1-1909),(hierin krijgen
alle machines en werktuigen een volg-

hending.

numm er, verdeeld over verschillende

Letterlijke vertaling van Fr.rédacfeyre?zchej;eig.een verkeerdenaa
'm#

Hoojdredaeteur.

hoojden (Tec?tx. J#-t
?:k&?., 1908-1909,
p.305),enz.
Het
TER HAAR, Genat.Fr., 69
hoofd der Redactie is de Redacteur.

meestal bijgestaan door mede-redacteureAz.InditgevalheethijHoojdredacteur.
Hi
j schrijft de hoofdartikelen of laat

in Z.-N.lzitoverdreven purisme aange.
wend voor den persoon die dfl hoofdleiding eener krant op zich neemt en

gewoonli
jk zelf het minst stelt of

die door geschikte personen opstellen ;

opstelt.
Zie ook op het w.opsteller.

hijzorgt,datalwatbelangrijk voorde
lezersvan zijn blad kan zijn,geplaatst
wordt,kortom ;hijis de man,die zorgen m oet, dat het publiek kan zeggen,

dat zijn krant goed

H oofdplaats. Het gerecht dat de
hoojdplants inneemt.
H oofdstad. De hoojdaaa eener
provincie,van een kanton.

Hoofdttrelnlwachter.
Hooé.Hoog!DeStandaard!
Op zijn voorstelwerd er een Hoog !
aangeheven op H .M .de Koningin.
Een schildervan hoogeverdienste.

Gall.platv ïncïpcl.

wordt.))
Het gerecht dat den Iboojdanhotel WtzM ., 144.
uitm aakt.

geredigeerd >

oojd8tad van een
AViJ
'dienen te onderscheiden lboojd- De hoojdplaate van een provincie. Daarentegen de h'
land.
dfc,
d en hoojdplaats, evenals in 't Fr. van een kanton.
capitaleen ehej-lieu.
Oëcieele Znd. vertaling van Fr. Hoojdconducteur,freïncAe/.
T6rm.,p.XIV.- CRAMSR.
ehej-garde,che!defrlz
'n.
MooxTg.,98.- Neerlandia,Jun.19l4,
Germ. h'
ocl
t!= lang za1 hij (zij) L61)6, lang !8r8,vinat De Standaard
leven !
of :De St.bovenal!
ein S och = een toast,een heildronk.
Word er eOn VO8C@ l Rangpllevon

(f)
/ingesteld)op H.M.deKoningin.
Gall.vn peintredehauteraleur.

Een schildervan groote verdienste.

p.144,en Jul.1914,p. 164.
Tegenover D. Hoeh H absburg !staat

verder b.
v.Ndl.Oranie loren !
D . V., 87.

Fr.ltantes ç'àfclïfé,
g=

Ndl.roortrejleliike hoedanigheden.

Hij heejt#6f hoog,ook :hethoog ïl Znd.volltst.(Brab.,Antw.;in O.- Hijis hoog (ofgvootsch,)1
'
n,ziin wa- V.DALS.- Gr. IPdè.,VI, 1014.
den kop:in ziinen è0?, ïn ziin boven- Vl.ook hijheejthethoog'opj,voor : p6n,hi
jdraa,
gtAeIhavthoog.
SvosT'
r,n.- /728en 1356/2083.
.
kqmer,l?z ziin 'fer, ïa ziin horens. trotseh,hoovaardig,verwaand zijn.
Ziiheejth6fhoog ïn ltaarmuta.
Moedervan Groothoven ltad #6lr6el

hoogerïa 'f oojd dan hetzrman.A.Cv.o.Cacvsssw,Fortuin.

M oeder van Groothoven was veel
groofdcherofltooghartigerdan haarm an.

Hooédrinéendheid-Hooqeschool.
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Verkeerd gebr. van een positief in
Dehoogerestanden (dermaatschapp!.v.een com paratio' :gall.le8 Actzlad Pib).
clas8es de la e/lczéf/,volgens D.V.,462463.Zie ook D .B.,59.en ALL.-AB-,167.
Gall. cité pT'
u.g haut, nopz.g avona '
pu
Hoogergenoemd,hoogernermeld.
Sorengenoem d, èowengem eld, borenpl'u8haut,voirpl'
àz,:haut,volgensD .V., bedoeld.
463-464,en D.B..
,59.
Hooger genoemde schrijver.
fopcngenoemd schrijver.
MTi#ihebben h@'erboven geziell.
W ijhebben hoogergezien.
Zie hooger.
Zie boven.ofltierboven.
Germ .e8 i8tdïchöchsteZeit.
Hetishoogattijd.
Hetisfmeerdcn)hoogtijd.
Mijnheer en Mevrouw slapen aldrie Alg.indeZnd.volkst.,waarbi
jZnd. @... op de hoogate of boneu te t'ediedagen op 'fhoognte.ToNv, 147.
'verdiep verzwegen is;DE REvL, l55 : p%n9.
M onaienr et madame couchettt depui8

Dehoogestanden (dermaatschappij).

1

OPMERKTNGEN

ScHR., 1, 267-268, vond ecbter ook
een enkele m aal :< de voorrechten der

ltoogestànden )(N.R.Ct.,l5-l0-1911).

Merk echterop,bijKoenen (B o/ven gem e1d (ecnïg6 reg6l8 hooger
genoemdj, bn.; - gen oem d, bn.;
-

g ez eg d, bn.:
Zie ook aanhalen.
JFcAz#.,31.
V.DALS. Gr.G ,
ïè.,VI,1041.
Zie ook eersteen 'verliep.

troi8jozfr.
gtout64 haut.

Hooédrinéendheid. Gezien do

Een dergelijk znw.bestaatnietin

Hooéen.Deboterzalnoghoogen.

Znd.volkst.(Brab.,O.-Vl.);vgl.Fr.

Wegens de dringende noodzakelijk-

D.B.,5l.

ltoogdringendheid slaagde de rechtsge- '
t Ndl.,evenmin a!sdringendheid (zie hei'
l,ook :daarlpet een dringende (of
leerdeerin ...SEosss,115.
aldaar):gall.r11l'uvgence.
allevd6ngendsteszaak,een q
swef
zeïec/tcnd
gevalbetrof

ltausaer.

Hooéerberoepen. De yooger-

beroepen goederen.

Hooéeschool.
1n,vïfde hoogeschool.

Verkeerde woordvomn,aangetrolen

De boter za1nog opqlaan,sft,
jgen,
De bovengemelde of boTenbedoelde

BsLL.,6.

in Zn(
1.notarieelo altten en te wijten goederen.
aan gebrekkige taalkennis.
Znd. betoning :hoo'gcdcAool.

Afgekeurd bijVERc.,147,en ook bij

H OO9CCàool?.

SCHARP:, 11.- Boss.,Uitnpr.,71.K OENEN,uitg. 192013.
D.B., 68 :((Op de H oogesehoolwaren we met 2000 m an.))
GALLAS,op het w.8ortir :e- du collège,-de.a ècn> de?'/cole:Zoopasvan
schoolkomen )).Alduszegt men natuur-

0p,tca de hoogeschool.

V.G.,T,140,a1seengall.,4.46l''un#43crsité.Verdient bedoeld gebr.in vele ge-

vallen werkel
ijk gewraakt te worden,
toch geldt ztllks niet voor alle voorkomende gevallen.
In het Gr. G #è., op het w.hoogeacàoo?,kom en o.m .de volgerlde voorbeelden voor : qDes redenaers,die in

lijk ook hi
j komt maar pas rczz de

hoogeschool.
Verdor isgoed Ndl.:in dehoogeschool
waren alle berichten Fransch ; '
uit die

hooge schoolen zijne wilslleit ...ont-

DeHoogeschoolO n Gent.

V.DALE.- œ .'
F db.,VI,1029.

in prlja vevltoogen,dnurdsr worfcn.

vout,VONDEL,6,320 ));q Fc'
n deH ooge
Schoolm etden Titulvan der beiden
Reebten Doetoor ... te rug gekom en,
V.EFFEN,Spect.,1,78 9.
Gall. l'université de Jcnd, volgens

hcogeschool zijn flinke doctors gekom en.

H . v. Loox, Gesclt. der M en8chheid,
224 : (( Kort daarna ontstond er een

De H ooœeschool f6 Gent, of

de

VERc.,1479 D.V.,488 (qMochtmen GontscheHoogeschool.
willen beweren,dat het gebr.v/h vz.

twistindeuniversiteit'van Parijs.:

N aarhet gewoon hedendaagsch gebr.,

ook bij DJB.,68 qProfessoraan de

Hoogesehoolte Leuven.))
J. Bossclu , N eerland's Heldendaden,
II, 302 : ((aan de Hoogeschool tn Fra-

ran ook te verklaren is als staande in
een bepalirgdieden bezitternoemtvan
het bepaalde voorwerp, men bodenke
dat dit ...volstrekt de bedoeling niet

neker ); (Hij had de Akademie rcp

Franeker m et die van U trecht verwisseld s.
10.,ïè.,1:-,5l7 : ((13e studenten der
hoogescholen ran Leiden en Utrecht ));

is)));V.G..1,140.
Echter in het Gr. JPdb.,VI, 1031 :
ADe hoogesehoolrcn Leiden )).Volgens
de overlevering werd de stad Leiden
m et deze hoogeschool begiftigd ter
belooning voor de dappere verdediging

(de compagnie jagers der Utvecht8che

hoogeschool)).
H . v.l-oox, Gesch.der A cndcààeïd,
224 :((de universiteit'pcn Bologna tt,((de

van diestadin 1574.Alisheteenrijksuniversite:t,toch leestmen bijW lxK:

universiteitvan Parijs>,qdeuniversiteit

op het w.L6id6n :qLeiden ...beziteen
hoogeschool));ditbet.duszocveela1s :

van,Oxford :.

de stad Leiden heejteen hoogeschool
De Ternlaamscldng van de Hoogeea ool.

te Gent.

binnen haar zn,vrcn,.
De bedoelde inrichting wordt in den

De vernederlandacldng van de Uni-

Omgang ook bi
jonsgewoonlijk '
t
zwtïrer- r6raiteztte Gent.
ait
î
eit geheeton, doch in de schrijft.
wordt ze tgw.meestal,in de eerste
plaats om een puristisclàe reden,hoogeschoolgenoem d
Hiertegen wev'd ingebracht in het
weekbl.Vlaanderen,llNov.1922,p.4 :

lodathetNdl.taalgebruik tusschen
beide namen een beslist onderscheid
m aakt, nl.ltoogeschool alleen gebruikt

KtTllalllls, op het w. academie, ver-

klaart dit in bedoeld gevalalsvolgt :
qinstelling van hoogeronderwijs,eig.:
eene,waar onderwijs werd gegeven in
een bepaald vak van wetenschap, dus
eene faculteitsschool, in tegenst. van
eene 'univo'aiteit,waar alle vakken worden onderwezen ;in onze taalwordtllet

woord gebruiât voorbeide soorten van
inrichtingen, hoogeschool : de Leid8ch.6

vooreen inrichtingvoorhoogeronderwijs in één bepaalden tak van wetenschap, dus voor een faeultdta.
pchool,

Bij WTNK,op het w.academie :(In
onzen ti
jd noemt men A.een inriclltingvoorhoogeronderwi
js(hoogeschool)

Delft,doch univernitoitvooreen inriehting voor hooger onderwijs in verschillende faculteiten, b.v. de UninevniteitteLeéden;
20 dat nernlaam8t
hlïtg zou kunnen
beteekenen de hervorming van de bedoelde inrichtlng van Belglschen in

Amnterdam :(deStedelijkeUniversiteit,
de Vri
je Univel'
siteit .
),en op het w.
Nedevland c 3 rijksuniversiteiten (te
Leiden, Utrecht en Groningen), gemeentelijkehoogesclaoolte Amsterdam,
z.g.(VrijeUniversiteit),ald.>
Hieruit blijkt,dat ook welin N.-N.

b.v. de Technische N oog-c/loo? te

of een geleerd genootschap :;op het w.

Vlaamsch-nationalen geest, doch, waar

hoogestltool, naast academie, gebruike-

all'
en de vervanging van hetFr.door
het Ndl.a1sdoceertaalwordtbedoel'
l,

lijk is voor elke inrichting k'
oor (of6aetellingrcn)hoogerondcr-ï/e.

geqproken teworden.

term hoogeachool in de practi
jk vaak

liever van l'ernederland8cldng dient

In het Gr. IFdb.wordt evenwel op
hetw .ltoogacltool,de tegenw.bet.hier-

D it neemt echter niet weg, dat.de

onbruikbaar is voor nnirersiteit, zooals
uitgem aaktwortlt door de volgende uit-

eenzetting,onspersoonlijk medegedeeld

Hookeschoolultbreidiné-Hooibinder.
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'

'van hooger onderwijs.- c)Academie
!

1d
oordenheers.schrijvers:.
,Eenvs'
;verniteit bestaat gewoonlijk niet uit-

l
dze
ieoa
sc
ldi
.edel
eebb
ee
t.
na
2m
);in
ug
n)
ivebr4sit
thwoc
(thahn:s
l(
ze
'
ei
c

s
luLe
iteunvden,
uitbui
jatneunltdeietejna.cgZ
oat
oehnee
tme
n
te
tlt
of
m,
een

hoog>chool.c)Bijvelgelijking.Opper.

ltandel8hnogeschocl, een landbouwhooge-

ste leerschoolof iets derg.

echool en verschillende andere hooge-

van opgegeven als volgt :..Instelling
.

echoles,die samen met dejacnlteiten de
Leuvensche universiteit uitm aken. En
derhalve de handel8hoogescltool t6 L6u11e31 :best!M aar,wat is dan d 6 hooge-

schoolteLeuven?Deambtelijkebenaming
van hetcomplex derjaculteiten (in voor-

f

Hooéeschx luitbreidiné .

kom end geval met andere hoogctschol6n)
is in Nederl. 'aniveraiteit. En ik acht
aat zoo heelgoed.,

Angl.univernityczf6wtt
sïon,ofwelgall.

HozgeroMerW/eToor#e/nolk.tlolke-

eœteu ibn vnïrczsïfcïre.

Znd.betoning :hoog'leeraar.

Hooéleeraar.

NcT?
.
d.,261.

universiteçt,Toylheee-oek.

Soogled/- .

Scaxlœé,7l.- Boss.,Uitepr.,71.K OENSN.

Hoogleeraar b6i de Hoogeschoolvan

Gebr.v/h vz.bijwaaraan vereischt

Gent.

Hoogleeraar aan de Universiteit te

wordt,volgensD.V.,474.

Hooéspanniné.

Afgekeurdalseen germ..Hoolœpan-

Soogespnning.

EchterreedsbijV.DAI.E (Hoog-

1
nvsg.,doorE.C.v.LE>CRSVM,inNe6r1unana-apr.191,.p.9s.

e
Nnn
ïng,v.(eleetr.)hoogeresp>nning
dan :
.
,00volt.-

l
l

dEnbijpmcx,F.. .hoogavanningaraad,m.(e1.)s ,n,.dehautetension.,

.

H* éstens.

Zieook leeraaven profesaor.

Gent.

i
l

Afgeketlrd alseen germ.,hAchaewg,

bijVIsRc.,148,in Di8t.,1.
30,enin Wdl.

Tcs uogste,o,ziinRogef.

.l3.
.4.N .F.
Toch vermelden het Gr. I'Pdè.en
V .DAIZE dat w.reeds zonder aanmer-

Moosvo.,223-224.- DsN HSRTOG,

N.T.,II,l88!(
fin bijwoorden also'
verig6n8,hoog8t6n8,plïz?l,gfen.
S,e.d.hebben de
tweeuitgangen -cx + -8zich vereenigd.
Deze nabootsingen van vorm en,die ook

king.
EnzooleestmenbijVosluxx,1,146:
t
(Ik bleefop z'n ltoogateen utzr (ook :

in het Dllitsch vrij jong zijn,worden
weliswaar door velen als Germanismen

v,
ïn.
:f).>
Verder citmert SclR.,1,144,betref-

heeft,zijn deze vormen in plaats van
Toor het t?r6rï#6. op ziin Aot
lgt
gf Of t6n

fendehetgebr.van hoogstenr
geen twaalf-'

hoognte, enz. niet geheel verwerpe-

ta1voorbeelden,ook uitdebesteNnd.

lijk.)

streng afgekeurd.W anneer men eehter

hoogateM ; en miu tens voor op z'n '

in een zin al veel voorzetsels noodig

taalkenners.

Hooéstudent. Onze ploeg, sa-

Znd.pleonastisehneologisme,waar-

mengesteld voor het grootse deel uit schijnlijk naarverkeerdeanalogievan
oun-hoogntndenten.S- oNs,16.

x
sfWe-,h'
ooge8ckool8tnd6xt.

Wclzd.,262.-- Vlaanderen (weekbl.),

... uit gewezen fhoog-ekoolbatu- 25-11-1922.

hnogleeraar,ofwelnaar D .Honhscltiller. de- ts.
l nadat men in Z.-N.het w.studentging

Alg.Ndl.8tudent=uiem .die studeert,
inz.iem .die zich aan de hoogere weten-

gebruiken,naarFr.étudiant,voorleer-

schap wijdt en die de lessen aan een

ling aan een inriehting van m db.on-

hoogeschoolvolgt.

derwijs.

Hx :te.Verscheidenenieuwevak-

l

Verkeerd meervoudig gebr. van

verscheidene aaaeuwe vakken berei-

ken verhelen zich op hoogten,die niet hoogte in het gegeven geval,volgens ken een hoogle die niet meer ovetmeerzullen orernokreden worden.
D.V.. 405; ongepast gebr.v/h ww. tvojjen zalworden.
oreracbg
riiden gall.plluieurs branqhes
n'
élèvent tï des hautektrn ç'
/
zï xc seront
plns t8//xrt
st
sécy.

ScsR.,1,256,eiteertevenwel:(de

pijlen van zijn verlangen naar tot nu
toe onbekende hnogten afte schieten >
(LOGEMAN -v.p.W ILLIGSN, p. 114),
en verwijst ook naar HAssElu
sAcn, 1,
142 :t(Begripsnam en,gebruiktals voor-

werpsnamen,komen natuurlijk ook in
het mv.voor :vermogen8,!er6s,:

le-

vensbesehrijvingen, kennissen,, rcrheIem .op de hoogteat6llen,.

Gall.m ettre ç'z. au c/urlnf, volgens
D.V..180,D.B.,34,en V.G.,1,136.

Iem .op de hoogte brengen.

l(kIEema
chtned
ri
(
nzï
h
ch
et
)o
Gpr.dc
Nd
ho
èo.,
V
,ve
1n0g
4e8n,
:
gt
eIb

o
nmi
d.dcel
l
i
k15-.
o
n19d
oJg
tg
eraaeme
steln
din:
(N.
It
t
.
Ji
61e
1),h
.
(o
t
le
m

eI6llcn,helpen '
pC?z iets,hem (zich) er
naarden eisch overinlichten ;- ltouden,zorgen dathij (men)op dehnogte
bliift.>
Is iem.op d6hoogte brengen hetge.,

onsochtendblad vanZondaghebbenden
lezeropdehoogtegesteldv(Td.,3-7-1911),
ffom denbetrokkennotaristekunnenop
de hoogte etellen ) (f#., ll-8-l9l1),
qzijne regeering overden stand van de

meestalzick op tfekoogtestellen (D.B.,
34,enV.G.,1,136).

(.
Jd.p19-8-1911),((mijn gouverneurvan
diebeslissingopdehoogtetestellent
t(fd.,
21-8-1911).

'

woon gebruik,daarentegen vindt m en

Hooévlaam sch.

HOfzaal.
H * l.Hooiïx ofop opperszetten.

' Alg.indeZnd.volkst.,voorhetNdl.
in zijn beschaafden vorm, tegenover
Pl
atnlaamnclt,detaalvan hetvolk.

aangelegenheid op de hoogte te 8tellen>

(#-ce /#)NederlaA qk.

V.D<Iœ :(Hoogholland8eh,o.Neder-

landsch,in onderscheiding metgewestelijk Hollandsch, Zuidnederlandsch en
K aapsch-Hollandsch.))
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hoogh-sael,naastock-naelen dock-aael; alleo.
Znd.volgensV.DAIZZ.

in heto.bijKOENEN,en alleen in hetv.
bi
j KvlI>
ERs,GM LAS,en Pmcx,Fr.

Znd.volkst.(in het dial.van Diest
e.o.methetvz.ïn);alsverkeerd opgegeven .bij VxTs, 244.Het w.opper

V.DALE,op hetw.opperen,I :lhet
hooiaan oppers zetten ),en op hetw.
Aoop,1,1:(hethooiophoopen zetten >.

Hooix a opperszeten.

heeftbijons nietgeheeldezelfde bet.
alsin N.-N.(zie boven op heukelj.

KUIPERS,Ophetw.hoop,I:;l
tethooï,
hefkoorn t
ztza - :n zetten.leggen ),en

l
H ooibinder.

1)6nh6d6n,àfogfez
/l,wandelingen,enz.hh
ScHR.,1, 196-197,citeert:qhet thuiskomende volk wordt vanwege den Bond

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);bijV.
DALZ a1sgewes-lijk vermeld.

ophetw.ïn:qiets- (ookxx)stukken
Boeaenbinder,èoees'
e.

esï/tfex ).
KVIPERSen GALLASgeven ook hooibinderalsalg.Ndl.op.
l6*
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H ooischelft.

Hoonlachen . ( Een middel,om

OPMERKTNGEN
'

Znd.volkst.(
Brab.,Antw.),als m.
znw.,voor:bergplaatsvoorhooiboven
een stalofeen schuur.
Navolging van D. hohvtlaclten, die

Hooizolder.

Hoonend dqchen, grimlachen,, grïn-

V.DALE. Alg.Ndl.hooisehel
j,
= hooimijt,hooiberg,hooistapel.
Gr. 11W4
?.,VI, 1057 ( #ooï,
sc#6!
/(f),
znijt).
Di8t.,128.--MooaTg.,36.

aan uwe verplichtingen te ontsnap- reeds bijBlloEltollx en bij KlxxsR nï/cca.
Alg.Ndl.is eehter hoongelaeh,o.
pen n,hoonlachteVincent.Sscœxs,l13. wordtaangetrofen,zooalshet@r.Wrdè. ...zei Vincent apottend of met een smadelijk-,spottend gelach.
zonder afkeuring opgeeft;in het ge- spottend lachie.
geven gevaloverg.gebezigd voor :m et
een spotlach zeggen.

H oop 9m.Ietsin denhoop uitnemen.
Op den hoop toe.ofop den koop toe?

Znd.volkst.(Brab.);vgl.Fr.grepdve dans le ta8.
In de Znd.volkst.,althans in Diest
en om str., hoort men alleen de eerste

Iets'
uitdenhoop nemen.
Op den hoop toe;op den koop toe.

zegswijze;detweedekomthiermeest-

D.B.,79.
V.DALE,op het w.hoop,I :r'iets op
den ltoop f'?6g6r6p,,op den koop toegeven,

meergeven dan den kooper toekomt

al in geschriften voor en som migen
zouden ze welvooreen g<1.,par-des8'us
le pzcrchë,kunnen aanzien.

K UIPERS, Op het w. hoop. 1, verder
nog (fflg.:iem .op den - foc uitlachen.
bovendien )).

Terwijlhijvoor zich alleen geld met Met'hetvz.metin Z.-N.degewone Te- ijlhijvoorzich alleen geld bij
ltoopen wint.SEoEss,251.
uitdr., in N.-N.minder voorkomend ltoopen of'
ln tlzl
6rz'
loct
/verdient.
dan biiltoopen.
Gr.IF#è.,VI,1069 :((Metltoopen
(in Z.-Ndl., ook we1 met den hoop),
met dezelfde bett.(= beteekenissen)
a1sbi?hoopen..)

Gr.1#'dè.,V'
I,1069 (BiiItoopen,met
groote hoeveelheden tegelijk (Dl. II,
2575 vlg.),en bijuitbreiding in groote
menigte;in (grooten)overvloed.)
V.DALE,op hetw.hoop,T:(
thijheejt
geld biihoopen,,veelgeld )
',doeh ook :
((dit F
Wtv ziin er noten metltoopen,,in
overvloed

Deanderen bleven tehoopeop deplek
W aarschijnlijk navolgingvan Streu- De anderen bleven biielkaarofbiistaan tri
jzelen.CLAzs,Sich,.Nor-,134. vels' schrijft., naar het Ovl. thoope, een op de plaats zelfstaan treuzelen,
ofwel archaïsme (vgl.Gr.Gt
f:., VI, dralen o!talmen.
1070).
Hijbezitltoop 6n al2000frank.
Alg.in onzevolkst.;bijV.DALSals Hijbezittenhoognte,opzijn hoog8tof
Znd.opgegeven.
op ziin me68t2000frank.

H oop 9v.Dehoop streelen :
Hi
jntreeldedezoetehoop kerkbaljuw
en grafm akerteworden.TE1nn.-S'
.rIJNs,
1T, 139.
De hoop uitdrukken.

zijn hoop in iem.ofietsstellen.

Gall.eareaserlte8poir.

Gall.exprimer î'eepoïr.

Gall.mettre.
9tm eariren gc.,4ansqc.
Alg.in Z.-N.,ookvaak a1snaam van

gon een opstand)).

KRAMERS,Op het w. bout s'
ila
mille francs de eette succession, c'est
le b-du monde,zoo hii d'
uizend jrt
zxca
randieerjeni8kriigt,zal'fopziinhoogat
zïja (zc!'fhoop en alziin).)
De hoop koe8teren,hoop roeden,alle D.V.,185.-- V.G.,1,136.
hoop hebben,zïcA vleien metde hoop,

.ïndehoopverkeerendat ofeenvoudig :hopen.
De hoop ltiten,'
/Hf,
spre/c6'
n.,te kennen
gevrb.

Zijn hoop op iem. of iets stellen,
vestigen,bouwen.

Hoop in detoekom8t.

V.DALE (t6 hoop loopett.te zamen
komen,saznenseholen :het'
tl
tkîà liep te
hoop,er ontstond een oploop,men be-

Hoop op betere f?
'/46p,,of op hoop

D.V .,204.-- V.G.,1,137.
Zie ook 'uitdrukken.

D.B.,71 :(Hopen op.De hoop op
een beter leven.))

Op Hoop '
tl
czz Zegen komt in N.-N.

vereenigingen :gall.espoir en l'aveniv. van beter,op hoop 'van zegen.
voor als naam van vaartuigen, b.v.
flles sprak van vernieuwd leven,van
Alles sprak van vernieuwd leven, van de schuit in H EVSRMANS'tooneel-

ltoop ï?z de toekoma.Slosss, l15 (ook
235).
Dehoop nanrerlo8tteworden.

van zegenriikehoop,of:van zoete4,
6r- stuk van dien naam.
waehtingen.
Ten onrechte afgekeurd bij Colœé, De hoop op rerloyt
e zg.
&r.'
1
V#5.,571,1073-1074 :(Datgene
170,en bijLoMs.,29/46,blijkbaara1s
wat hetvooN erp uitmaakt,van (de of

een gall.,l'enpoird'êtretfdlïllri.

iemands)hoop,m.a.w.hetgeen men

Zoo vindtm en in het Gr.HWè.,V1,

hoopt of waarop m en hoopt,wordt uit-

1074,volgend vb. (De hoop van u
by onstezullen zien ).

gedrukt door een (alof niet door van
omschreven)genitief;door eene voor-

KuAMsRs,op het w.e8poir :((Sous,

zetselbepaling m et op en som s ook wel

dansl'espoirde,indehoop0s',rante...))

metnaar.totof'
vavt;door een bi
jzin

J.v.MAvsllç,Opreï.sc?lthuia,3:ççin
dehoop van beterteslapen )).

metdat,ofdooreen inflnitief(alofniet
met0-,).))
Met een inflnitief kan het vz.van of
om in vele gevallen echter bestals overtollig weggelaten worden.

Hoopellné.

Znd.volkst.(Brab.),alsv,.znw.,een

Hoofdpelaw,pel'
tz'
e ofpeulnw,v.

Gr.Wdb.

verbastering van hoojdpeluw.
H oorbereik. Die eetplaats was
Germ. an.
szer Hörweite, auazer Be- Die eetkamer was gelt
eel afgezon- Gehoorig = zoo gebouwd of gelegen
geheelafgezonderd,b'
uiten ltoorbereik'
Jc'
n veieltderStimme;innerltalb f.
flroeïfe. derd,zoodanig dat6rxïef.
:kon gehoord dathetgeluiduitdenabijheiddaarhooralles wat .. Leven8leer, 169.
M aar de deur van 't waschhuis stond
open,in elk8 hoorbereik.JW.,207.

worde'
n '?Jtz?zalles wat
baar is, b.v.hetï.ger gehoorig,datA'W.g
zoodat ï8#er88n alle.% kon hooren 18 zeer gehtpfarïf?.
watc'dc'tv gaande '
JJJ'.

H ooren. Iem.niet p
c'
tzAzzàea hooren
Znd.volkst.(
Brab.,Antw..O.-Vl.); Iem.nietlr
kzAzn6n lunhten ojzien,Azïef STOITT,n.821/1246.- V.DALE,op
o/giep,.
aJs Znd.opgegeven in het Gr.Wdbw, àunzàe'z luchten 0/ l
iiden,zàb'
.
efkunnen het w.hooren,,als alg.Ndl. (hii kon
VI,1080.
l'
ucltten.
hem Azï6f l
tooren oj zïep,,niet luchten,
niet uitstaan )).

Doch onze voerman hoortlanga dien
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);vgl.Fr. Doch onze voerman i8 aan dat ooz
kantniet.BoLs,29.
iln'entend - .
9deceff:oreille.
dool.
Doen hooren,en z'rch doen hooren.

Zie op het w.doen.

Hooveerdié. De ltooveerdigeFa-

Dialectischewoordvormen,doorZnd.

m ilie. ADx.en STIN., Schoonlezen,111, particularisten ook gebezigd in de

nieuweuitg.,24.
72.

H open.Ik hoop van u tezien.

Hoovaardig.

V.DALE.

Hoovaardii.

V.DALE.

schrijft.

Hooveerdij.SEvENs,25.
H opyHijspreektoverdenhop.BoLs,

V.DALE.

M .en r.in de Znd.volkst.(Brab.,

Hijspreektoverdehop (v.).

Antw-).

Overbodig gebr.v/h vz.ran in een

geval waarin zelfs het Fr. het vz.d6
niet bezigt.

Ik hoop u tezien.

Corrf;, 170.- KRAMERS, op het w.
eapérer :f(J'espère le voir,ik hoop #6pè

tezien (c!.
smen erzeker'
t
lczzïe).J'espère
de le voir, ik hoop dtzf ik hem zïea zal

(c!.
9men erc,
c?ztwiijelt).)

.
'

r,.
)
,jt
j

Hopetnllljk-Houden.
r

sssglclsusx
In iem .of iets hopen :

Tosclcuvlxo

AcoExssx xsosRLwxoscu

l

opussxlxosx

l
Gall.e'Upéver en ...

Op iem .oflets hopen :

Ze hoopte in het toekomend leven.

Di8t-, ll6.- D .B.,83.

Zijhoopteop hettoekomend leven.

TSIRL.-STIJNS,1,13.

Hopetnllijk.

H oppekeest,ofltoppegiek.ic.

Horendul,ofhoorndul.
H orenpost,nl.

Horken . Middelerwijlhorktehij

V.Bvot-lswnwvm, 111.

Horloée. Vöör deF
zorlogc,diebe-

Afgekeurdalseengerm.,hojjentlich, Naarikhoop,ofnaarwij#6pcs,ook:

indeN.R.(R.,5Nov.1919,en in '
Ft
f!. hoopïk,ofhopenwij,'tïs
,tehopen4cf...
A.N.F., 13;vgl.ook Mnl.hopelic,
bnw. (= Lat.sperabilisj, dat in onbruik isgeraakt.
EchterbijRIJPMA,66:eHijzalwel
weer beterworden hoop ik (hopdiikj.)
Znd.volkst. (O.-Vl.),voor :jonge Hop8pvuit(v.),ltop8cheutje.
wortellootofonderaardschestengelder
hop,som s als groente genuttigd.

Gewestelijke woordvormen, alg. in

de Znd.volkstaal, voor razend,van
hoornvee,fig.ook van m enschen.

VI, l109.

* .G4è.,VI,1099.

Prov.(Diest e. 0.),voor :drie- of Schild (van een tent-, schild- of
vierhoekig vlak van sommige daken. Hollandsch dak),o.

O.- en W vl.volkst.;het w.komt

L'
td8teren.

InZ.-N.,zooalsvoorheen,nogsteeds

Vöt)rhetuurwevk,datbeneden

reedsin het Mnl.voor ;vgl.D.horehen
en Eng.fo hark.

neden in eene zijbeuk geplaatst is. '
vr.en gebruoelijk voor :'
uurwerk in
Borus,7.

Hoorndol,ofhovendol.

MooRTG.,36,en 37 (
t'tWareniet

te verwonderen,moest het taalverrijkend bijw.hopeliik- niethopenl
iik- ,
dat men ook kan aanzien als gevormd
naaranalogievan denkel
ijk,metnieuwe
levenskracht temzg opduiken en de gewone omschrijvingen verdringen.)
KvlrsRs. V.DALE. Gr.J#W!'.,

't algemeen,dus zoowelvoor tovenunv-

Gr.Wdb.- Kv-leslts.- V.DALS.

Gr.IF(
8&.- Dsw HssTog,N.T.,1,

199.

In hetalg.Ndl.isltorloge,o.,m issehien

De horloge onderhaar glas wees tien werk,8taand ofhangendh'
tfïd-ofkamer- De pendule of (8taandej klok onder bijverkorting van zakhorloge,tgw.zoomintzten nazes.V.Lov.,DnreEed,179. l
m rwerk,alsvoorzakuurwerk ;vgl.Fr. haarstolp ...
goed als alleen gebruikelijk in de bet.
De slinger van d6 doodkistachtige horloge,vr.
kashorloge.V>nsMwxo., 76.

de doodkistvormige kastkloà.

Buitenltetgvootehorlogezijnersehier

Buitende(grooteqhni8klok

geene andere m eubelen meer ...TEIsL.-

S'
Tzzxs,1,13.

van zakuurwerk, b.v. een gouden horloge,e6n dameehorloge,remontoirhorloges.

RIJPMA,128,aangaande hetdubbel

geslacht van onz. zaaknam en in het

tgw.Ndl.(beschaafde spreekt.):(Van
een horloge b.v. kan gezegd worden :

Hi)
'staatnooit;van een klokie:hiitikt
zoo gezellig )).

Horloéekas.
Horloéie. Het getik van d'
horlo-

Alg.inZ.-N.,ookvoor:kastom een

Klokkekast.

Nogvaak gebezigdeschrijfvorm in

Hetgetikvanltethorloge.

ouderwetsche huisklok.

#ï:.VssMAxp., 145.
Z.-N .,((a1s wou m en door den uitgang
De ronde ltorlogie aan den muur. 16verbergen datheteen ontleend w.is)).

Alg.Ndl.horlogeka8t

vast oflos

om kleedselvan een zakuurwerk.

Di8t.,144.- D.B.,52.- ALL.-AB.,

136.

De ronde hangklok aan den muur.

Bymj.,38.

Horloéiem aker. Ssvsws, 105.

Horlogemaker.

Horzel. Tusschen de twee hooge Hiermede isbedoeld voertuig,dat
wielen van een horzel.VsRMAxo.,206. in Antw.heurntgenoemd wordt.
van een ltovzel gestoken worden.

SEBs.,68,betreffendeden naam van

M alleian,boomwagen.

Alg.Ndl
..horzel, = lo de wetenschappelijke naam van eenigszins op
bijen gelijkende,doch nietstekendein-

Door een paardenwesp gestoken secten,waarvan de larven alsparasieten

bedoeld insect :( Paardenwe8p (niet worden.

leven in de huid,in de maag ofin de

Horzelat.),
Ook Bs,
EHM en HmzlxoA,L6r.d6e
Dieren,111,435,over deze soort van
wesp : ( De naam Horzel,waarmede

neus- en keelholte van verschillende
hoefdieren (oestrinae,Fr.œntridés), b.v.
de runderhorzel (*/tppoderzn,
c bovia, Fr.
hypodermedu bœv/),de paavdenfmaagj.
horzel (gcdfr'
tf,
g eq'
zï,Fr.gaarophile tfu
d
ehenaljen deachapenltovzel(o6dfr- onie,
Fr.œ8tredu moutonj;20een volksnaam
van degrootewesp,paardenwesp ('
?
Jeam
erabro,Fr.jrelonj, ook wel horzel
wesp

zijdikwijlsaangeduid wordt,zou aanleiding kunnen geven tot verwarring,
daar er ook Tweevleugelige Insecten
zijn,die dezen naam dragen.)

en, zooals in Gelderland, hoornaar of

horentje geheeten (Gr. JF#I).; BRSHM
en H tTIZINgA,Lev.derDieren,111,435en

517-518;vgl.ScI
.
IR.,1,33en 324).
H ospies,ofho8pice.Toeziener der NaarFr.ho8piee,alg.in Z.-N.,-.in
Godshui8,At
lt
:pïfï'
t
zvl (0.),oude-man- V.DALE.- Alg.Ndl.hosgie8,hodpïc:
Hoagieién.V.Lov.,DureEed,18.
de volkst.,ook welo.in desehrijft. a6n- en -'
th
rtlllt/eAzhuïe, gesticht roor ofhosgitium,o.= kloosterherberg,gasouden '
pcx dagen.
tenverblijfin een klooster.
H ot.
Alg.in Z.-N..a1s t.znw.,naar Fr. Draagkorj.
Gr.1P#è.- KulrsRs.- V.DALF.
hotte.

H otel. Posthofe!teGent,teBrugge,

Gall. l
tôtel des poef-,hôteldu félé-

Hoojdpozkkantoor,of grootpostkcn-

teBrussel.F!.B6lg.8edert7#::,VI,2l, phone,hôteld'
dzminotère.hdf6!desm on- loA te Gent.teBrugge,teBrussel.
23 en 24.
n'aie'e,waarin Fr.hôtel groot open-

Nieuw telefoonhofclte Gent.Id.,VI, baargebouw.
26.
H otelvan het M inisterie.
H et m unthofcl.

In het zeer goede Hotel'
pt'Al 't 0b6r- Gall. hôt6l d6
land.Borus,104.
Pont.

In hettreffelijk Hotelder GrooteBrug.

lPcsd.,230.- Koxlxo,170.
Ndl.hotel lo groot logem ent;20
voornaam woonhuis.

Nieuw hoojdtejeîoonkantoor.
Gebolgw van het Ministerie.
H et muntgchou-,hetm unthlzïd,of :
de M unt.
hôtel d'
y Grand
...H otel((ltetOberland ).

InhetdeftigeHotel(deGrootefrlfg).

1D., 112.

H otsebos!
H ouden.dcw,iem.,aanietshouden:

Hijhoudtte zeeraan het meisje.

Znd.tusschenwerpsel.
Ploj!
Eendermeestverspreidegallicismen
Ftzx iem.,'
van ietsh'
ouden,;aan iets
in Z.-N.,tenir4 qc.
hechten,Nïj.
sop ietsetellen,op ietsgesteldziin ;aan ietsgeheehtzï/n.
Hijhoudttezeerran hetmeisje,of
hijietezeeraan het,meisje geheeht.

V.DMzE.
VERc.,146. Dist., 116.- Onkv.,
19,26en 3l.- D.V.,88.- D.B.,3940 en 79. AIm.-AB.,62.- VzszsT,
34.- V.G.,1,13len 133.- Gr.JFd:.,
VI,1164.

H ouden.
'
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OPMERKINGEN

t Zijn vijlen en alwaar llij wils op i
1 Pmcx,Fr.,op llet w.houden :u'
v6el
stelde.
g'van iemand - ,aim erqn.;'
pcn ieta - ,
ziit gij zoozeer aan bet leven ge- 'aimerqc.;meer- van ...,aimermieux,

DRAULANS,120.

AcDa
cTaoras,c2hi
27
.
j
jntgegelijk felaan tehou-1

1heMe
cht,doufn:kt
ish
ctlevenuzoolvie
f? lpréférer;veel rc'
n,aimerbeaucoup,
datjedaarveel'
anhoudt.l.adorer).

den
Hi
.jBh
oL
ies
,21.
lderaan alsaaneen relikwie.

t GALLAS,ophetw.houden:(Ikhoud

Hijhieldervan alsvaneenreliquie,Ier'
pcn op dehoogtetecù'
x :Jetiensà

CLAls,Sich.x
Vor.,16.
Debroek waarhijaaïthield alsde

o
f hijbewaardehetalseen heilig-!'Iêtrerenseigné.,
dom .
Hierbijdientnogaangemerkt,dat Debroekwaarhijdolveelvan#ï6!d.l

dlxivelaan zijnvel.SlMoNs,58.

de gebruikte vergelijking niet alg.is
in Z.-N.;welzegt men hier :op hef

i
l
j

geld 'W fziln gelïq/cd6#vï1)8lop een zfel.

1
1

De ontvanger hield er aan,dat zijne I

De ontvanger was er op geefelï,of !

beambten in debestekringen van het !

stovtderop (= verlangde).dat...

j

s
tadjeverkeerden.M.SABBS,Fl.M6a-j
8chen,3.
j

j

l
j
!

De
dhei
jud
thi
ldteermaaan
ieo
ëc
ieele j
ver
getA
el
dan
goe
de
ked
n.
SI
MoNS,
!
i
61.

De
ad
j6uld6
danertyhzriïez*
l
doe
rdi
pffe4,heclttteer1
'
;
@aan
,,of
st
,:
p,
ë
!
k
;
I

houd.
Gijweet,hoezeerikaanhethengelen bezi
Hi
erii
er
e
erndegaar
uitd
r.doze
fsg
e-9
hoezeerikvanhengelenllolzd.
gd
nsd
dee
nv
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d.czfeenmeeninghouden.
Dist.,117:(Aan de uitdr.houden .
u
1.1a een meening '
va8tltouden,of
H
aanwillenZnd.sehri
jversdenzingeven zicl
taaneenmeeninghouden.
x

TETRoLudSTI
alt
ijda
an47.
uwgeloof,Everaart. vanbiiïefeblijneu).-D.B.,40.
JNS,
1,

volhard in,uw geloof,Everhard.

zijngeloofhield.10.,II,195.

zou.

Houdualtijdaanuwgeloof,of:jdansuneopinion.:

.-

Weldrazoumenzien,wienogaan
Hijwilde me weerl
touden 8taan.

Gebr.v/d insnitief,voor het tgw.

Ikzalbetaltijdhoudenetaan.

)
1 Di8t.,1l6-117.
j
1 EchterbijGu us,ophetw.honden:
j('f- aane6nz466nïng:Lapersistance

wienogzi
jngelooftvouwbl
ijvenl
1

Hi
j wildeme weerstaande houden.

Gr.Wdb.,VI, 1151.- Zie ook bij

dlw.,van hetww.ataanin deZnd.1 Ikzalhetaltijdstaandl;houden. j
laaan.

volkst.

J

I
khieldhem liggen.
' Znd.volkst.
In 'trekenen houdtge mijliggen. I
Rijhol
bftietspcnJanSteen.

I
k'
htieldhemonder.
In rekenenziitgemijdeèc-.

( Gr.'
l
Pt
fè.,VI,1151.

l
I

Gall.fenirdeqn.= opiem.gelijken,l Hijheeftwat,of hi
jheejtwatw6g . D.V.,92.--V.G.,1.l34.

naar hem aarden.
van Jan Steen.
Gall.tenirqc.d6qn. = ietsvan iem . Ik weet of heb het van iem and die

Ik houd hetvan iem and die hetzag.

(vernomen)hebben.

D.V.,92.- D .B., 23. - V. G., 1,

hetgezien heeft.

134.
i V .DALE,op hetw .kanaal:cuitw6lk
I

kanaalhebtgïjdat? van waar hebt gij

Iem .in adem houden.

dat gekregen ofvernom en?;ik heb h6t
uif 6en goed kanaat, uit eene goede
bron )).
Iem . aan den gang houden, iem .( Di8t.,80.- D.B.,45.

Gall. tenir qn. 64 ltaleine = iem .

bezighouden.

De piano wordt gehouden door Mijnheer N .

Hijmoeth6tb6d hcudes.
Hi
jltoudt#6fbed.

Gall.16Wcnoea feav w rM r.N .
1

gaande houden; iem.aan den prccf1
houden.
'

l
t

De piano wordt b-peeld door den j
i BROECKAERT,l2.- D.B.,39.
heer N ., of : de heer N. vervult. de l

pianopartij.
Afgekeurd bijCopr:,169,bijBoss., Hijmoette bed èN/'
t
?6A?,hijmag het Gr.lCdè.,VI,1147:NHetbed,ziine
Gdè.,81,en bijSA
CND>DN,243.
bednietverlaten,hijmagnietopstaan. kamer,heth'
d
zï.
g(pzoe/en)houden,erin,er
VlTs, 375-176 :q Ook de uitdrllk- Hijis bedlegerig,lïgfplqtte bed,of op (moeten)blijven ;het bed enz.niet
kingen :dekamevAovtfel,het#uf
*
.
:ltou- 1 doorzi6kt6t
zcs ziin bed gebonden.
(mogen) verlaten, b.v. omdat men
den en het 6% houden, die m en in de

HijmoetdçkamerhoWen.
Hijmoetheth'
W.
ghoudeyt.

ongesteld is.))

bestewoordenboekenaantreft,verdie- Hi
jmoet,inofopziinkamevblil'
ven ) KUIPERS,op hetw.houden (zijno

n
Ze
n volgensonsgeeneaanbeveling. (op,bijvoorkeuralshet,genboven-tkamer,hetbed-,nietverlaten;z6e-,
oover ons bekend is,worden zij in kameris; steedsin,van een beneden- 'in zee blijven ).
België nergens gebruikt;ook gelijken kamer sprekende).
V.DALE,i.v.:(
rziin kamer Aoz
tz88x,
zijwattezeerop deFr.uitdrukkingen: Hijmoetin Jz'
W.
v of binnen blijven, hetb6d ào'
d
zdex,de kamer,hetbed niet
gavder (oftenirjla cM mèr6,garder la hi
jmagnietbuitenkomen.
mogen verlaten ).
mb
.11'
.8
on, garder 16 lit.Daarbi
j kunnen
LEOP., Ndl.-Hgd.. 27 (De kamer
wijzegemakkelijk missen.)
ho
uden = daaZïvt-erhiuen ).
'
w lsrra,191 :((oe kamerhouden,das

j
1
i

lzilmme
rAçfeyt,imzdmmerbleiben).
aysvlv,N.l.,1,67 :(Ik moetvïjs

$

H otel,gehouden door X .

Gall.M teltenu ptzr X .

j H otel'van X.

K op Aoutpn.
Een rang houden.
Rekening houden van iets.

Zie kop.
Zie vang.
Zie rekevdng.

1

kam er Aolff/6s, wantik ben ozzg6t
qfc!tf ).
Zuiver Ndl.is evenwel een hotelho'ud6n,evenals een herberg,een winkel,een

l8choolAovdc?z;vandaarook ltotelhouder.
i

Hetkan zijn dathijnog op tijd is, Znd. volkst. (Diest e. 0.), moeite Hijkan daarnog welop tijd wezen, PRICK,#r.,Op het w.houdevt:(h6t
maarlletzalkard hoz
ut
fen.
kosten,beel weinig sehelen ;vgl.D. maar'
tzalerom houden.
zcl 6rom - , ce sera tout juste (s'il
'eswird achrcrltalten.

Bij V.DALE,op het w.konden.is
als alg.Ndl.opgegeven :t
(h6tzcIer i
aan ltouden (ofh,
6tzalltard Atgvdexl,l

h
etisdevraagof...,hetzalmoeite
inhebben )).

réussit&)a.

Gr.Wdb.,W ,1166 k
tHet hovdfer
aan (bijV.DALE),ofevom,hetisbijna
zoo.Of:hettegenovergesteldeismaar

lnauwelijkshetgeval.>

EkstersRouden in hooge boomen.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in ande- Eksterswonen ofn,eat6l6n in h.b.
V.G.,II,265,a1s Ndl.jagerstaal
Ik weet een vogel,een konijn, een re gowesten wonenj,voor zijn nest Ik weet een vogelwouen.een ko- t Houden :Zegt men lo van vogels;
hommelhouden.
hebben(van eendier);Ka.:eHouden, nijnenp-l,een hommeln8yfzitten,.
b.
v.Zijhouden daar: zijhebben daar
('t Is haar,ofze)stilbespîedt,waar ltabz'
tar' :.Ook in Noord-Brab.komt
lhun nest);enz.

e
1kevogelltoudt.V.Bssss,1,16lfOp ditgebr.voor(*.'
F#:.,VI,1163). )
deI 6rr4ï,9).

H.TOLLENWSaar
Cz.,zin
zijngedichtD6
e hui8devt in een

1 Vog'?len'

jschouw,
).
!

1

l
)

Houdlné-Huis.

23l

sssolclsusx
Deolifanten houden zïcà veelin dlchte,

lommerrijke bosschen.

.

vosslcn vzx o

) acosussxxsossswxsscs f
l

opusRvxosx

j

Gall..%6 fcnïr = zich ophouden,ver- k De olifanten houden zïch veel in

toeven,verblijven.

Dist., 109.- D .V.,360.- D .B.,5.

1dichte,lommerrijke bosschen (ojscha- - Gr.,JP4è.,VI,1159.
1
ijkewouden)op.
zïch houden kwam in deze bet.ook
) duwr
l Dejonkheeri8steedsop 'twater. vroegerin N.-N.voor;aldus bij VoN-

De jonkheer hondt zïch steeds op
't water.

!
l
1

oXyu,1,557 :((Den W olf...,En alleswat
).
ziclïhoug in dalen en foreesten )

Dieappelen houdenzïc?ztotin 'tvoor- NaardeZnd.volkst.(Gr.G#6.,VI, Dieappelsbliiven goed./c'
u1n6Alduren KONING,20.
jaar.
1161);vgl.D.dieAepjelltalteneïch bie totin 'tvoorjaar,of:dieappelen kan EchterbijKvllasRs,op hetw.ltouden
im Fr/h/càtr,en Fr.c- pomme.
s.
98gar- men tot in 't voorjaar orerhouden, (2l),a1s alg.Ndl. f
(zware wijn houdf
denty
'
z
l
x,
sçu'
tzu printemp8.
goedhouden.
zïch lang,blijftlang goed )
'.
H ondAefu voorgezegd !

Gall..96lefcnl'rpourdit,volgensD .V.,

H oud kz roor g6ltltztzzdchtz'tzhtf,of lnnt

DeW alen - en vooralde Vlaamsch- 242,en D.B.,28.

hetkzgezegdziin.

PI.IETZ-REINDERS, 97 : f( J6 zn,e 1+

fïendrcï pour dit.Ik za1dat in mi
jne

h
atersuitstedenalsBrusselenGenthmtden zïch dan ook tloor gezegd,dat...

( Het (z1
:cà)'
voor gezegd houden,geen lvoorgewaarschuwd houden.of:la26n de

EchterînhetGv.JFdè.,VI,1157:j DeWalen...mogen zïchdan.ook oor
enknoopen.)
GALLAS,op hetw.tenir

Hetfz
ccfereNieuwa,219-1920.

nadereaanmaningenz.meerverwach-jWalen zieh dan ook gezegd ziin. fïczz,
spourdit:Menbehoeftmijdatniet

t
en;zichvoor'tlaatstgewaarschuwd Jdat
rekenen.Ziclb roor gewaarnnlbnwd hfau- l
dsn, ongeveer hetzelfde.))

l
l

'

gezegd :Tenez-vous eela pour dit )).

V. DAI.
S ( Notam (Lat.), iet8 <

Gall.lescffïlvde::in'tNdl.volstaat ) Deltoudingezïuitdrukkingderver-

drukkingen der verschillende perso. het enkelvoud,tenzij men het begrip 1
Jschillende personages.

nages.

me
ertezeggen,ikweet'tnual)
',dpooo
ch
ook op hetw.houden :((H oudtw,dat'
z

notam nemen,iets in het geheugen houden,het voor gezegd houden.))

:

Houdiné. De ltoudingen en uïf-

(Jeme le

D.V.,406.

va
nverschili
nhoudingenuitdrukking '!)
wildoen uitkomen.

Hout.Hetdrooghoutindeboomen. Znd.volkst.
Datgaatoverziin hnut.FI.F6rf..227.

1 Hetdorrehoutin deboomen.

V.DME.

Alg.in Z.-N.,voor:hetgaattever, Het gaat'
W fof b'
aiten d6 kerj,orer V. DALE. Kolxsx, op het w.
hetwordtalteerg,hetisnietlangeruit deycàzec/,overd6 hooge8choenen,het houtie.- Gr.lPdè.,VI,ll76.- Duvte houden.

gaat of loopt er otl6r/è8en,,het gaat all6 sER,Stud.,230.

H6tging o'
perziin holf.ToNy,194.

Ds REITL,207 c6lad/yxzt
gt
gtzïftout. )mqatofall6 perken tebuiten,hetloopt

M eiskens die lachen verdragen kon-

d6 spuigaten '
ttïf.
62.- Vllqnnou'.
r,5 en 46.
De schuingedrukte uitdr. is gehe... en desnoods de handen gebrllik-

STOETT, n. 1171/1806.

SCHUTTS,

den en desnoodshandan aan 'tlijfhad- zigd in dezelfde f
lg.opvatting als dze ten a1siemandwataltelvuftuz!wan.

den voor 't gevaldat deboom watoner van degewoneZnd.uitdr.h6tgaatoper l
$

zkinhou/wi68.V.BvoozxsAv'
z,96.
zi
.
jn houf.
Niet veer weten 1)
@n watAovf piilen Alg.in Z.-N.,naarFr.'
n6elroïgplua Ten eïxderaad zïjn,g66n rccd m6er DELINOTTE,op de woorden bois en
maken.
:8quelè06.
:jaire#éche;eengall.,voor- weten,zichnietveerw6t6n teredtlen,md #JcAe.- ROBERT,396.

n
amelijkindeconstructie,daarhetjJzd
ehandenïahot/tcczzitt6n,1sdex-l:s uitV
.DALE,voordeeerstemaalinde
zoumoetenwezen:lcnw6lkhoutpïjlen '
itten.
g.19246,ophetw.piil,alsalg.Ndl.:
t: maken.
'
V.DMzS,op hetw.hout:<(Zuidn.)
nietzn,
ecrweten pcn watM ufpiilen fe
maken,geen uitkomstmeerweten,niet
weten,hoe zich uitde verlegenheid te
redden>.- Indezenvorm isdespreekwijze zonder aanmerking vermeld 5n

<ni6tmeevf
zl
efexnan welk ho'
u/piilen te
maken,niet meer weten watte beginnen om aan den kost te komen,ten
einderaadzijn ).
Vgl.STo>JTT,n.- /1557 ::HijA6e#
clziine pïjles '
ver8choten,d.w.z.hij
heeft al zijne krachten verbruikt, hii

het Gr.lPd:.,VI,1174.

H outinstrum ent.

Gall.in8trlimente?àboi8,ofwelgerm.

weet niets m eer te zeggen >.

Houten tèlocayxafrvvesf.

Holzinarument.

H ovenier.

Alg. in Z.-N., daarentegen weinig lo Tuinmavt,fufsor;
Gr. '
Ft
sb.--. In sommige Nnd.gegebruikelilkin N.N.,voor:10iem.die 20tuinder,wcr-oezt6slïer,gvoenltej- westen (Utrecht, Breda) is ltorenier
den tuin bewerkt;20iem.dieroenten boer,groentekweeker.
nog zeer gebrumelijk voor groentekweeteelt voorden handel.

kev.

Ook een Znd. volksnaam (
Brab.,

Loopkever (tuinloopkever, en gond-

Antw -),voor een insect,carabu8,inz. gvoeneloovkeverotgouden fx .).
cavabua hortensis en c.anratas.

H ovenjeren.

VOOra1 in Z.-N., VOOr tuinarbeid
verrichten.

Tuiydeven,f'
tffx6x.
!

H oviné
.
Hovinébouw .

In Z.-N.nog gebruikelijk,vroeger1 Tuin(ujeenwosïag).
ookinN.-N.;reedsin ,
tMnl.yoagge. I(
VaakgebruikelijkinZ.-N.
Tuinbonw.

scas.,1,29.- Gv.Wdb.- v.Dxss.

H uiben.

Znd. volksnaam (Brab., Antw.,
Limb.),m.,vaak ook in den verklein-

Jr.+#:.. Kvazss.- v.DwyuX.

Uil.

scxs.,1,28.

vorm h'tdbeke,vooreen vogel;in N..N.
verouderd.

Huldenvetter of itumnnouov. De gewone vormen in de Znd.
Svïdenm6fferdstraat.
schrijft., tegenover de volkst. lt
uiDe hnidevettere. L.DE Ru m,jn F!.d. leffcr,hnivetterii.
d. e.h..1T.123 en 153.

Huldelnlvetterll.

Le6vlooor.

KrlrsRs, V. DALE, KOENEN en

GA
I-LAS vermelden alleen de vormen
huidvetter en ltuidvetteri).

Huif. Een hMijkefnsop eenex oohoen Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
zetten.
stukje leder op een scheur in het

Gz. JP(
s!
). ( Huidenngte.
r - yuide.
rcjjcr.huifdjvettev- ,znw.m.),metde
opmerking : <In Z.-Nd1. het gewone
woord,in N .-Nd1.thansonbekend )).

Leerlooierii.
Een lapjeop een schoen zetten.

V.OAIa
Z.

schoeisel.

H ulle de ricjn .

Huis. A1s nonke1 'j hyis ic. VzR.
MAND.,

g4*

Fr.naam,alg.in deZnd.spreekt.

Ricinyaolie, ccdjozolïc, kaeterolie, of D i.olie geperst uit de zaden van
wonderolie.
den wonderboom ofricinu8boom (rïcïxua
communia),diein O.-I.inheemsehis.
Verkeerdgobr.v/hafkappingsteeken. A1soom thldaoft6hui8is.
Nietspellen :t'
huia,daardeh onderdxukt wordt in de uitspraak,in tegenstelling met 'fltnis = hethuis.Merk ook

op : te huïe, bijw. uitdr., tegenover
e6n teltuis,waarin tehkd8znw.is.

Hulsdier-Huldebetooéiné.

BELGICISAIEN
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Il
tben kind ten xuïz6.waar ik woon. W aarschijnlijk een individueelgebr. W aar i
k woon,ben ik al8 (66n)kind
V.Lov.,DureEed.,l09(ook 168).
bijde schrijfster,daar ons verzekerd '
van den huize,ofalskindï?,h'
uis.

OPMERKINGEN
Gr.'
F#:.,VT,1231.

werd dat de uitdr. in O.-VI. nergens
in den volksm ond voorkom t.

Daarziin latten aan ('f)ltuis.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Daar ï.
s(fe'
veeljdakop hetFzvïd,of:
voor erzijn luisteraarsin debuurt. d6muren hebben ooren.
lïj iemand de ,
9fi/les van het h'
dzï.
v De eerste uitdr.is gebruikelijk in Biiiemand d6 deur (ofdendrempelj
(qllloopen.
Brab.,detweedeinO.-Vl.,voor iem. platloopen.
Dedeuze (ofde bell64'
pcn iemand ziin zeervaak bezoeken.
l
tuis ajtrekkev..
Vlaamsche dichtersen schrijvers die Navolging van D.ron fO'
t
z.
9(6)a'
us Vlaamschedichtersen schri
jversdie
Roomsch ran Avï,
snitzijn.
(vgl.Lat.aboriginej,diein N.-N.reeds Roomseh ran oor8prong zijn.
De koning,van,àvï,
N gdtwat verlegen, tot de gewone omgangstaalbehoort en

V.DALE.- STOETT,n.- /1377.

V.DALE.
MoosTg.,215. Gr.I
'
Pdè.,VI,1240.
V.DALE,op hetw.hui8 (
fvan ?4vl.

De koning, wat verlegen van aard, van ouder tot ouder, van geboorte en

zweeg en wachtte.DeKlauwaert,week- ook door intellectueele Vlamingen ge- zweeg en wachtte.

aanleg,in den grond '(18 van A'
à
tï,
:uit

H uisdier. Runderen (vee,hoorn- In Wand.,189-190,ten onreehteafvee),schapen (wolvee),geiten,varkens gekeurd:(zijnditwelhui8dieren?Neen,
en paardenzijn lt'
uioieren.
Fl,
?
zït
st
sïer6a zijn, volgens neerlandsch
spraakgebruik,die dieren,welke men
Ookkippen,eendenen ganzen (pluim- in huis houdt, waarmee de mensch
vee,gevogelte)zi
jn h'
uodieren.
zijn woningdeelt:hond,kat,sommige

Gr.'
Fd6.,VI,1248:(Huiedier.benaming voor die (tamme)dieren welkein
of bij de woningen van menschen gehouden worden en die als 'tware een
deel van het huisgezin uitmaken
(CHoMEru).)

bl.,13 Nov.1927.

bezigd wordt;deuitdr.heeftoverigens
burgerrecht verkregen.

Runderen (vee,hoornvee), schapen
(wolvee), geiten, varkens (de drie
laatstgenoemde ook kleinvee) en
paardenzijnh'
ui8dierenoftammedieren.
Ookkippen,eendenenganzen(pluimvee,gevogelte)zijn lt'
ui8dieren.

een goedeybngen )).

vogels of andere kleine dieren. Nie-

H ORN en DE GAST, Leerb.der Dier-

mand houdtzijn vee ofpaard in huis,
in zi
jne woning,maarin de stalofin

6%Plantk.('
s-Gravenhage,191713,p.52:
( Het paard is een onzer nuttigste en

vee.
verder beweerde de schr.dat h'
uisdieven in bedoeld gevaleen letterlijke

is sedert de oudste ti
jden ltwindier );
p.64 (Het tamme zwiin is algemeen
bekend; het wordt over de geheele

vertaling is van Fr.animauz dome8tiq'
ue8, tegenover animauz 8auvagen,

aardealshuhdiergehouden ,).
I'LUTM,Schetsen rcs Dieren,1,8 :((Ja,

lwaarvoormen zou dienen tezeggen :
ltammedieren,tegenoverwildedieren.

sterk ishetvaardalsgeenenkelander
A
'
uïsdïer);1,14 f
(11
De
koeiseeBl
noe
zeder
nuttig huisdier
1, 36

de weide.Dezenoem tmen in een woord

edelste ltuisdieren

p. 60 qH et rund'

dorstig en wreed is de olqantniet;de
reuslaatzieh zelfsgemakkelijk temmen
en wordt een gehoorzaam h'uisdier

Huishoud. De vrouw ook tracht Naar de Ovl. volkst.,ltui8ltou, m.,
om de h'
ui8honding te helpen
erwatgeld bijteverdienenom denhvïe- dat ook in deHoll.volkst.voorkomt; gaandehouden,of:om dekosten van

Gr.G#è.,VI,1269.

Aoud te helpen draaien. STsEvvsLs, bijDE Bo huishoud;vgl.D.Haushalt dehuishoudingt,
ehelpen bestrijden.
in Fl.d.d.e.h.,1,57.

Huism eester.

en Eng.household.

Bijna alg.in Z.-N.voor :verhuur-

H'
uisbaas,hvlheer,h'
ui8eigenaar.

V.DALE.- Gr.I#Wè.,VI,1278.

der van een huis,tegenover den huurder.

Huisraad. Allerlei stukken van
den huisraad.

H uissier.(Daarna)zegde de rech-

In Z.-N.thansnog pz.,daarentegen

Allerleistukken van hethuisraad.

in N .-N.tgw.uitsluitend o.

Fr.w.,schieralg.in deZnd.schrijft.,

Dist.,43.- D.B..52.- &r.I?
P#è.p
VI, 1279.

Deurwaarder.

BEIz
L.
,l5.

ter :((Hui88i6r,de getuigen.))TONY,199. doch OP Zn Ndl. wordende uitge-

sproken,in devolkst.husgier;Meiiers
W8clt.(1745) H'
ai8sier,deurwaarder,inlater.Een woord van de Franschen ontleent )),en Inlaater,hussier,
deurwaarder. In 't Latyn admi88ionalis,apparitor )).

Hulstoe.

Bijw.ontleend aan hetAfrl
'kaansch

N ccrlt'ui8.

en vaak m et voorliefde gebezigd in
Znd.krantenverslagen.

Huiswerk.Zijn huiswerken maken.

(1a11.faire d6e devoirs.

Zijn huiswerk maken.

Boss., JFdb., 8l. - W aar een m v.

noodzakelijk is, spreekt men van
werkie8ofvan opgaven.
H xxk.OpdenoeverzatGusteropzï/s Degewonevorm in Z.-N.;huk isbij Hurk, v. Op den oever zat Guus Naast den gewonen vorm hurktenï
Enkken naar te kijken. CLAEs, A
sïch. ons m .waar het nog in het enk.voor- (August)er op ziin A'?zràen, ofneerge- worden ook de vormen ltuklkenb en
kom t,doch vaak wordt het m v. lt'uk- Avrkf, op den groM gehnmkt naar te ?t'
N ov., 108.
W à(ew,)a1salg.Ndl.beschouwd.
Pallieter daar op zçin Ad
'
zààex inge- k6(n.)alsonz.enk.gevoeld.
kijken.
zeten had en danig plezier van.#clI.,16.

H uksel.
H ukselen.
H ukselpoeier.
H ulde.Huldevan :8w,enltriiver.

Znd.volkst.(Dieste.0.).

Jenk8el.ykz
t
zàïxg,ieuk (m.).
Jeuken,krieuwelen.
Je'
/zkptletfer,o.

In Z.-N.hetgewoneopschriftin een
Fcl den '
:chrï/rer,aangeboden door
boekwerkdatdeschr.iem.tengeschen- d6n echrï/z
p6r, of : present-exemplaav
kegeeft,naarFr.hommagedel'
twfel
zr; vanden dchrïjrer.
echternietverkeerd,daarmenin 'tNdl.

ook zegt :iem.ietsal8à,
vl#: (ofhuldeè!ï/7
c)aanbieden,evenalsin '
tFr.ofjrir

Huldebetoo:iné.

qe.en hommagetàqn.
In Dist., 80, evenals betooging

keurd a1seen gall.;ook nogbijLoMB.,
14/22en 30/47.

H'W ebetooging Em ile Vereecken.
Gall.manijeaation Emile Fereecken,
%en huldebetooging ter e6r6 van iem . uxedémon8tration 6% l'ltonne'
ur d6qn.

Hnldebetoon,o.

Eehter in het Gr. JPd:., VI, 1296 z

(H'
uldebetooging ((Bijhuldebetoogingen
aan overleden dichters

V. DlyssEb.

Ferz.Opet.,2,121)).
Huldebetoon aan EmileVereecken.
Een huldebetoon aan iem .

Zie ook betooging.
Dist.,80.- D .B.,46.
Panorama,6 J'un.1917,p.10 :((Huldiging Jhr. M r. A. F. de Savornin
Lohm an.))
Neerlandia,N ov.1927,p.l92 :((H uldiging 'tlc,z
rtProf.K nappert.))
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H ulpbron. Eerstalle hulpbronnen
A/ez
n,
i
,
jdeAz van hulpà
vosx6n moge ' Hulpbron. Eerst alle bronnen '
pca
Gr.Wdb.,VI,l306,aangaande lt
'
ulpnjge8neden.TSIRL.-STI,
TNS,II,174.
vreemdaandoen,doch ookbijV.DALE, inkomaten opg8dfopf,ver8topt,ofweldoen bron ( Een betrekkelijk jong woord,
op hetw.ajnnijden,vindtmen :(eene opdrogen.
evenals hd hiljsquelle onder den inwaterleidingajsnijden ),en bijGALIZ
AS,
.vloed van fra.veasource gevormd.'
)
op het w.aj8niiden :(Couper (waterGALLAS,op hetw.bron :(Ressouree
leiding,ga8,toevoer.wegt.)
(= hulpbron,,- van ïA/lr
ozzlt
:fcsl.)
H ulster. Hul
ster xoc?
ù bul8ter Znd. volkst., waarin Znd. hulnter Doodarm of'
ntvaatarm zïja,zoo arm I V .DALE.

Kebben.

I= beddezak,en alg.Ndl.bul8ter = zil'
nals:6straat,c!.
vd6mieren,al
aJob.l
j
toebehooren van een bed ;de uitdr.
)
bet.:hoegenaamd nietsbezitten.

H ulte. De weg ligt met Az
vl/czè c,l

'

Schieralg.in deZnd.volkst.,waarin

bulten.

I

1
De weg18z66zonejjen,zeerhobbelig, I
! V.DATUE.- Gr.WW5.,5v
/1,1310-1311.

Znd.l
tulte=holte,kuil;hulten enj
lvolhobbelncsbobbel8,of:gaathobbel-(

bulten = kuilen en hobbels.
Idebobbel.
'
H um aniteit.Doeh hijheefteerst Alg.in de Znd. spreekt., naar Fr. . Doch hi
j heeft eerst het gymnasium
PRICK, Fr., op bet w. humanité
volledige ltumaniteiten gedaan. Ssc
e lks, laire8edhumanités.
(in Belg.:heteollege,ofl
tetathenaeumt ( - e, studie der klassieke letteren ;
221.
doorloopen,of:ziin hkzpzcAzïtl
rc '
volein- de drie hoogste klassen van een ly!
H um anoria.De schoolisin drie

digd.
Verkeerde woordvorm, vaak voor- t
l Humaniorq,o.mv.

afdeelingen verdeeld :Grieksch-lzatijn- komende in deZnd.schrijft.
sche, Latijnsche en Moderne Humanovia. ?,HetLeger,in F!.Belg.sedevt

!
,
)
!
l

J.830,VT,293.

t

ce
um ; jaire ,
:tl
s --s, het gymnasilxm
.
afjoopen )).

GALLAS,op het w.hnmanité,verder
nog :(- .
9:Studie deroude talen a1s
middeltotzedelijkevorming,humaniora.))

l
,
H upsch.De I
tup8chestad.BoLs,25.

Germ.diehiibecheStadt.

Ko
.hw
l
wtgoc
,5s8j,:
f
1
fa
e
la
aa
n.it
s.
'e
Hi
)
e
j
z(
:
.1
,a
av
ii
et
kss
c
zsh
ge
ln
ee
vd
)é
Hnpech,in het Ndl.nog alleen van
'

Dejraaie,mooieofaardigestad.

personen, bet. beleefd, voorkom end,
wellevend,aardig.

H uraar.Denieuwelturaar.V.Lov.,

DuveEed,95.
De hurccrs-buren.Levennleev,311.
Huren.Huisteh'
t
fzcs oftekoop.

Niet zelden voorkomende woord-

vorm in de znd.schrijft.,waarschijnlijk onderinvloed van Fr.lo# aive.
In Z.-N.alg.voorkomend gall-,zzloï-

Huurder.

Di8t.,167.- BELL.,6.- Gr.F#5.,

VI,1336.
De naburige ltuurdera.
Huisteh'
/
wg oftekoop.

VERc.,148.- D.B.,49.- V.G.,1,

son tj louer,dat volgens PruolM,N .&S.,
II, 153, ook in N dl. Limburg in ge-

139.
J.VAN OOSTEBWIJK BRUIN, De X c-

bruik is.

meriaelt : f
tHier zijn te Avuz Gemeubelde vertrekken s. L. os Vmxs, Ons

Opstellenboek,79,teekende hierbij aan :
f( Gemeubelde nertrekken.H iervoor zegt

)

mee
k
nn,ag
ls
eo
woo
kom
nli
e
j
ukbig
lee
m
renub,
t.
ileerdevertrek-

t

H ut.Op 'twagentjestaateen groot'
e

Znd.vormen van de bedoelde voer-

...van hotsc'
crltaar (of>,
6z).

ketel die hut en lteir waggelt.CLAxs, manstermen ltot (= rechts) en lbaar
Nam.,25.
(= links).

H uts.Daarzijnappelenmetdenhufe.
Hooimetden h'
utaverkoopen.

Znd.volkst. (Kempen),voor in

groote hoeveelheid.

Daarzijn appelen biidevl66t,ofin

* .1P#è.

Hooibiiden hoop of56jden voenver-

STOEW ,n.1075/1663.

onerrloed.

Znd. volkst. (Kempen, omstr. v.

Diest,b.v.teSichem),voor:zonderte koopen.

Hutsepot. Ziine vrouw was ver-

1weDe
geng.ebruikelijkewoordvorm inZ.-N.;

lekkerd op een ltntaepotteken. Fl.F6rI., vgl.Fr.ltocltepot.
174.

'tIsaangebrandeAufeeprlf.

Hutspot.

Znd.volkst.(Brab.,Antw-),voor : 't Is een scre, bel
abbevde of mi8s6een treurige zaak,ietsdatnietin orde liikeboel.
is;bijV.EI,
ssw,38:('tisaangebracltte

V.DALE.- Gr.1#'#è.,VI,1332.

Bij D.B.,22,opgegeven tegenover De huurpenningen zijn vervallen,
Fr.leloyer6e/échv.Echteronduidelijk: of:h6thuurge!disverstreken.
lt'
u'
ar = lohuurtijd ;20huursom ;en

ScHR.,1,352.

hutsepot )).

Huur.Deltu'
urisvervallen.

vervallen = lo om ,afgeloopen,verloopen ;20 invorderbaar geworden.

De vervallen Ituven dergoederen.

Gall.jermagea.

De vervallen pachtgelden,N chfdo--

men ofw chtpenningen der goederen.

KUIPERS,OP hetw.packt:(
fin den

regel gebruikt men het w.P cltt,wanneer er sprake is van vruchtbare gron-

den,jachtvelden en vischwaters en het
w. h'
uuv, wazmeer men het in gebruik

nemen van gebouwen,.van rijtuigen
of dergeli
jke vervoermiddelen of van
dienstboden, enz. bedoelt, W lwxlœs
Pm xs,Eneyclop.))

Huurhouder.

Vr. CocsTM.,

Alg.in Z.-N.

Stalhouder,vipuigcerhuuvder.

In de bedoelde bet.nog gebruike-

Hnurder;yacltter.

V.DALS.- Gr.N#5.,VT,1335.

Gencltenk,158.

'

Huurllné. Hoopen onkruid aan

deuiteinden dervoren ...getuigden van lijk in deZnd.volkst.(O.-V1.,Brussel);

.

de werkzaam heid der ltuurlingen. M. Mnl.ltuuvlinn ;Dr.LAVRILLARO,Spvok-

Alg.Ndl.hunrlin,gbet.tgw.:gehuurde

.

Lov.,Dure#e4,89*

Huurman.

BELL.,6.- Gr.1IS4è.,VT,1336.-

V.DALE.

kelltout,230,in een lijstvan merkwaar-

dige woorden en beteekenissen van
woorden in oude Veluwsche, Zeeuwsche e. a. Stad- en Landrechten :
(( Huurlin,g = huurder )).
,

Woord,voorkomendeinhetZnd.( Huurder.

notariaat;in het dial.van Diest e. o. '
zegt men h'
auvsm an,m v.huurnlie.
1

' persoon,inz.een kri
jgsman, b.
v. een
leger wtz?zltuurlingen,.

BEIaL.,6. Nogbij KvllasRs:

A H'uur8man,m .- lieden,huurder )).

Huwen-llperliné.
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Huw en,Zijndochtert
wn iem.huwen.

ALGEMEEN NEDERLAND SCH

OPM ERKINGEN

Gall.marierqn.tbqn.,volgensD.V., Zijn dochter uithuwel
ijken of aan EchterbijKuAM>
nss,op hetw.huwent
92,enV.G.,T,134.
iem.t6n h'
uweliik ger6p,.
f
(Hijhuwde zijne eenigedpchterat
m
een ouden vrek )).Ook in het Gr.F tfè.

en bij Krlezss is dergelijk gebr.vermeld.

Hmven metJ/dcheïdïzzg van go/t
ferdn.

InZ.-N.gebruikelijk,naarFr.maviev

xuwen buiten g6vI66Az4c#lp van goe.

eo'to lerégïpà.de ?a séparation#- biena. gcres.

KWPIRS,OP hetw.aj8cheiding.

1.
'

I. De punten (o/ puntjes) op de i gebr.van iin 'tenk.bijKclrsxs, De punten (o/ puntjes) op de i'8 Mdus bij KOXNZN,uitg. 191611, en
in Lev.IFr#.,II,107.
zetten.
v.Dalz
x en STOSTT,n.- /1627;zoo- zetten.
Men zet ïmm ers een enkel punt op
één ï,doch puntcs op meerdan é6n ï.

we1 in 't enk.als in 't m v.in het Gr.
1IW è.,VI,1357 ;wellichtondoordachte
navolging van Fr.mettre /6,
9 points tgzfr
le8 i.

Ieder. IedevKamer.Belg.Grondw.,

Gebr.v/d onverbogen vorm bijeen

art., 37.

IedereKAmer.

ScH1t.,.
z4@'
n,f.,p.9.

v. znw .

Iederkeer,çedermaal,ïcdortz
lev/.
.l
etfaren keer,datik gaap,mijn mond
vo1vleeseh !M.SABBI, Vl.3.
f6nd0#6p,
172.
Iedermaal de trein stil staat, stijgen ...levenslustige jongens af.TzIRL.STIaNs,1,105.
Iedermaal er een sikkepitje ...Vls-

Vssc.,149,keurdeiederkeeralseen Telkene,telkenmaal,t6lk6nmale.
belg.af;het &r.Fdè.,V1,1366,ver- Telkens J?a of telkenmale lzlnneer
meldtiedermaal(ïederznccl)alF.Znd.; ik gaap...
VlalsT,32,gafiedenwerj alsverkeerd
op ;bijV.G.,1,130,isiedermaal,ieder- Telk8- aledetrein stilstaat,stijgen
wevj opgegeven als een gall.,ehaque (o#:alsdetr.stilstaat,stappenfBlkeM )
jois;zieook D.B..100.
levenslustige jongens af.
scus.,1,349en 361,wees erechter Telkeu tzl.
s...
Mzyyulx, in het mndschr. Vlaanderan, op, dat iedere keer voorkomt bi
j V.
1, 329.
DMzI,op hetw.t6lken8;iederlen)keer
Iedere maaldat...VERMAND.,11.

in het Gr. Fd5.,op iederen bot;elken

@*@ maar dan kwam het hem Qder- keevbijKEarsss,ophetw.t6lk6ns.Ook ...maardan kwam hethem telkeu
maal zoo somber voor. Cza
Als, S'
Jc7?. teekendehljaan :(ied8ren keercî8het zoo sombervoor.
Nov.,125.
'snachtsregent)(Wereldkroniek,1911-

J. v. Mwtralx, Stille A.f6AlqgcheAz, 23 :
Atoch zag ik telkens ietsnieuws,'sm orgensvroeg of 's avonds laat,iedermaal
alaik naar buiten keek )).

10.,Kvates,81 : (elken keer cld hij
na een afwezigheid terugkwam )).

KRAMSRS,op het w.jois :(Toutes
Ies fois qu'on lui en parle, il se tait,
iederen keer,wanneermen met#6Ap,#ccr-

ran t
syveck/,zwl
jgtMjntil.,

P.J.AxoRllsslx,D e FJlvan 6en
fftmïngyhvïd,77 ;t(Ieder maaldatde
pendule op den schoorsteen sloeg ),.
Zie ook op hetw.keer.

1912,p.630).

Ieple).

znd.volksn.vooreenheester,taz'
us

Tazus,m.,mv.ta- a-.

bgocata,y'
r.if.

f

.
,

Ierlander.
Ierlandsch.

Gewone afleidingen van Ierland in 1 Ier.

Z.-N . ; vgl. D. Irlönder (of Ire), ïelönd'
ach (irisclt).
Nog steeds de gewone vorm in de

Iersch.

PAqvE.- l'
Ilvxxrs.- Gr. F db.,
VI,1375.
ïep = wetenseh. naam v. e. boom ,
ulmus,die in een gr.deelvan N.-en
Z.-N .olm heet.
M oosTo.,149.
Een Jk'rdc/t: = vrouw uit Ierland.

K vlpynRs. - V.DALS.-- Gr. 1'P#è.,
VI,1379.
zoo gezond,zoo ziek alsiet.
V.DALE.- Gr. JFdè.,VI, 1381.
zoogezond,zooziek al8wat(oOk).
Ietvan zlïefg,ofietvan l?'k.9.
V.DALE.- Gr.'
Rr#b.,VI,1382.
Onbeduidend,of wczn,geen he/eekenï'.
V .DALE.- .Vgl.Gr.JJW !).,VI, 1382.
'tIsiet.
gelvenniet(ofdanï.
s'
fallemansverdrietj. '
tIswattezdggen.
Ietnan '
s 200kilo.
Zoowatofom en è#'de200kilo.
V.DALS.
letsw at. Iedereen,d
'ie maar i6t8- HetMnl. kendehet gelijkbet.ç6te8- Ietwat, ï6f(8) o! '
wlf, 6enïg6rM f6. Gv.I#-dè.,VI,1384 en 1385.
wat met de wisselm arkt vertrouwd is. matenietawat, datvolgenshetGr.IF#6. oenig8zin8,66s weinig.
De schelde,20 Dec.1922.
((bn 't Vl. nog altijd wordtgezegd ).
Dia.,144.- D .B.,52.- Gr.ItWè.Iever.Borzs,87;VESMAND.,193;1 oegewonevormenindeznd.schrijft., ïlver.
sxMows,123.
naar onze volkst. ;vgl.Mnd.lver,s'ttper.
V.DAT,E.

Iet.'tIsoveraliet.

Ietn. 'tIsoveralwat.

znd. volkst.; verouderd in N.-N .,
behalvein hetdialecteninhetspreekw .
ala p,ïc/komttotiet, dan kenthetzïcA

Ieveraar.

Ilveraar.

Ieverans, ieverstt), iewers. znd.volkst;verouderd in N.-N., Ergen8.

'eller'
g,TAMB.,35;BoLs,3;Pqll.,2.
Ieeevat.VlsMANp.,69.

.

Ieverlé.Borus,77.

doch ook nog gewestelijk,b.
v.in het
Hoogveluwscb ;ievera(V.G.
,1,l10). 1

Degewonevorm indeZnd.schrijftv,

naarhet dialect.
'n <De Ploeg b'.Adv.l Verkeerde schrijfwijze
IJ*.Il'zerma
g
a
z
i
l
*
inDezsfcM twrd,7Dee.1919.
gesteld letterteeken i)'.

Van iirerisafgeleid niirer en hiervan
nzivevlteid.
V.DALZ.- Gr. Gdb.- K tqpsus.

J.v.MAvRIX,Toen ïk nogjoag wk,

l29 :qnog iewersanders )).

Ilvetig.

Gr.'F#è.,VT,1426.

samen-

IJ (hoofdletter I + hoofdletter J). Bij het spatieeren dient dit letterteeken aaneenteblijven,aldus:IJ zerflzerzzlcgczï/AlqdePloeg >.
m agazïjn.
IJde1.Geene iidele glazen,a.u.b. NaardeZnd.volkst.,waarin de sa- Laat asjeblief de glazen niet
V.DALI.- K OINEN.-- Alg.Ndl.
TAMB.,28.
me'
ngetrokken vorm ijl(ofiel)nog ge- (ofleeg)staan.
ijl (= ledig),b-v.in : de ïjl6 ruimte,
bruikelijk is voor :niet vol:Fr.'
n,
e
terwiiliidelvooralin abstracte opvatting gebezigd wordt.

lcïetgez lxts îea verr68 ?Jï#e.
9,8.'p.p.

Illéoed.

Navolging van D.Eilgnt;voori)1-

goederen is in F J..4.N . V., 15,ter
verbetering opgegeven :epoedgoederen.
llllicht.Alijllieltt!DSAIJLANS,9.
Verbasterdevorm vanZnd. heilicht.

Ilperen.Dy
cxvc:,in Vl.d.d.6.A.,

( Er fs geen geographisehe naam,

II,53.
waarvooruiteenloopenderschrijfwijzen
Ilperlee.10.,ib.,II,52.
bestaan dan voor dien van (de stad)
Ilperllné. Ilperlingen.10., ïb., Ieperen).
II,52.

Illgoed.

Bij MooRTG.,216,vermeld als door
hetgebruik gewettigd.

W e6r8ehi1'n f'Jn $)er 16.
* W*867d6%
blçkaem .

Zie ook keilicht.

Ieperen.

#., l7.- Onkr., 52. -- Deze vor.
.Dï
m en alleen beantwoorden aan de be-

Ieperlee(rivier),v.

schaafde uitspr.,aan onzegebruikeli
jke

Ieperlçnq.

spelling en tevens aan de etym ologie

(afl.van iep,boomnaam,'
?
zImua).
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Ilselilkheid. De'
iiseliikhedenvan
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jALGEMEENNEDERLANDSCH !

Ditmv.isnietgeheelongebruiknlijk, De ii8eliikh.
eid ofde smarting van

haar folterend berouw . V. Lov.,Dure doch afte keuren in het gegeven ge- haar folterend borouw.
E6d, 158.
val:gall.horreuru.

Ilséané.Er4.
:ii8gang.

Znd.volkst.(Brab.,Antw-),voor:

IJzel.HetAce/lgeijzetd.

W vl.volksn.voor een vogel,alqedo

IJ8%'
oge'
..

ijskorst op de wegen,als gevolg van
bevxoren neerslag.

Ilspauw .VzRMAxo.,73.

-s--c----=-

OPMERKINGEN

D.V.,406.
1
j

V.DAIZ
I.- Gr.&dè.,VI,1416.-

Alg.Ndl.iingang hetkruien van het
drijfijs.

ïtspïtsc.

Ilssel..

Verouderdeschrijfw.;vgl.Fr.Ys8el.

fJa6$(rivier),m.

Dïdf.,21.- Onkr-,57.- VEsscxvzREN.

Ilsstoel.

Znd.volkst.,voor :
-lo
op ijs of sneeuw te

Antw.);20 fraaie slede,
paardgetrokken wordt(Brab.).
Znd.volkst.(0.-en W .-Vl.).

Ilstop.VsRMAxo.;73.
Ilzelen. Zijijzeldeervan alszijer NaardeO.-enBrvl.volkst.,een freaan dacht.Ssvzxs,238.
quentatieveafleiding van iizen.
Ilzer. Eene straf van twee jaren Gall.jer8= boeien,ketenen, kluisfz8re.
ters,volgensD.V.,93en406;ookvolgensV.G.,1,134:deuzcnozéct
:de/cr(.
:).
Echter is %iz6r8 (= boeien)vermeld in
hetGr.I1W&.,VI,1435:ookin#6ijzera
zitten,aluiten,slaan,inid.,VI,1472(zie
ook ScHR.,1,243-244).Reeds in den
Reinaert,3471-3472:ichebbelleverin
derisere,dan hierte liggheneint',
.
:cre
=

Ilzerbaan ,ofook weliizerenbaan.

Gr.G#6.,VI,1418.

Driipol.
Zijù':Je,gtuwdsofg- weldeervan...

Ge.1Fdè.,VI,1419.- D.CLAEs,34.
Gr.1Pdb.,VI, 1429.

Tweejaargevangenhfatrajt.

ik lig liever buiten in het bouf,'dan

oordeeld

Languir dana /oa - : In

gevangenschap smaehten ),en op het
w.iizer:(In de-aslaan :Mettre aux
lers))
.

bijKvlpERs,V.DAI,
E en KosNsx.

1.v.MAVRIK,Uit&n Pen,64 t
(Zij
doen meindeïjzcrs>.
Di8t.,129.- VORRINX,II,103.

Alg.inZ.-N.,naarFr.cb.
eminde/er;

Sm orhccn,apoorweg.

Svooruwg.

iizerweg.
Nergenszijn deiizeren wegen zoo talrijk.Ds CavzL,in Fl.Betg.aederf1830,
vI, l2.
w agens van den f/zerenocg.Ssgsss,

vooralin debet.van treineen stuitend
gall.
Nergene zijn deapoox egen zoo talScHR.,1,368,vond een enkelemaal rijk.
bijeen Nnd.schrijver:(gewone wegen
en tizqven f
zlcgezz0/spoow egen))(Pr.
As- lmorwagens,wagons.

Metden ïjzcrexw6gop den Rigi.Borzs,
:5.
Aan de statie van Scherzlingen,nemenwijden ijzeven 4
t7cg
,.10.,l1l.
Ilcben gekomen metden iizorenweg.
T2kMs.,33.

AldustroffenwijookaanbijKOENEN, M et&p fsw orjtrdn ofp6r em or op
op hetw.tramlsin,alsverklaring hier- dcn lkigi.
van :(il'
zeren weg van detram,t'
ram- Aan hetstation teS.nemenwijden
weg >.
treén.
BijKvlpERsnogzonderaanmerking: Ik ben met den trein gekomen.of :
iizeren-spoox egen iizevenweg.
ik ben naarhiergespoord.

vsxMxwn.,45.

denden vorm .

135.

PRICK,#r.,op het w.jer ;mettve
cuz - 8,in boeien slaan ;ietevdans lea
-.
9,in degevangeniszetten ),en op het
w.iizer : den diej de - e aanleggen,
mettrele voleuraux fers,Juimettre1es
fers).
GALLAS,ophetw.jer:(- a:Ketenen,
(handlboeicn),kluisters...Condamné g
5anad6- :Tot5jaardwangarbeidver-

in del
'
l'
zera(KAAXSBEEN en LIGTHART,
Fcn alleT'jtfcn,111).
Verderkomt iizern (= boei
en)voor

Germ. Ei8enbal
m , ofwel gall. roie
jevée.

Ilzerenweé, ook ijzeren wegen

loIla8leie;p6k8led6;
20av,crrpalctflle,navresletdje,v.

scl
u ss'
r,IT,p.368).

Di8t.,129.- D.V.,93.- Fcnd.,191-

- D.B.,42.- V.G.,1,134.- V.DMœ.
- Gr.W'd6.,VI,1443en 1444.
Naast de Nederl.A':
j.tot ezploitatie
tcn Staataepolrwegen (kortaf Btaataepoorwegens,vroeger in N.-N. ook de
Hollandnehe Ilzeren -Spoorweg-M aat-

echappii(kortafHollandsch Spoo-).
V. DALE, uitg. 19145, gaf ijzerenepoorwegalsverouderd op.- Gr.JP#:.,
VI, 1443 :( Ilzerweg,een in N.-Ndl.
verouderd woord voor spoorweg ),
en 1444:(iizeren baan en ijzeven spoorweg,thans in vrijgebruik verouderd :.
Ilzerm aal,o., ook iizermaalplek, A'g. in de Znd.volkst.; reeds in Roestvlek, tjzerrlck, ijzerplek, ,!
l:k V.DALE.- KtrlrbzRs.- Gv.B'
dè.v.
'tMnl.isermael.
nan ùkorroeyl.
Ook is iizermaal een Nnd. prov. (N.Brab.,Ndl.Limb.).
Ik. Hoe meer ik naderde,hoe be- Verkeerdeaanwendingvan ik (nom.) Hoe dichterik naderdo,hoeminder Vgl.blz.106,geval2.
deesder ik moed ingesproken werd. in pl.v.mii(dat.)bijhetgebr.v/d li
j- moed mi)'ingesproken werd.
Ikzucht. Slœscxx, Kar. V1 en Gall.égoi8me,égoïdlg (van Lat.ego
M .-Tlter.,l7.
= Ik);vgl.ook D.Ichsucht

zel/zvchl,egoîame.

D.V.,6 en 7.- D.B.,44.- V.G.,
1,130.- Gr.Wd6.,VI,1453.- Kol-

Ikzuchtié.TSIRL-STIJNS,II,3l.

Zqzuchtig,egotwfac/?.

NEN geeft ikzuchtzonder aanm.op;

Illuzie. Haar illuzzeén. Levennleer,t Meervoudsvorm in strijd met de

nlu'aie,mv.illutaièn oflllutsiea.

147.

gebr.spelling.

Im m er.Haarhartblecfgehechtaan
zijn gedachtenisen voor immer.Towv,
70.
Eenewerkelijkheid,waarnaarhij,ïv,.
meren in alles...streefde.J-SABBI,84.

In de Znd. schrijft.gebruikt men
over 't alg.immer en nimmer zoowel
ten opzichtevan hetverledenea1svan
het toekomende.Dz RsvT-.69 :pouv
toulours.

In.Een tafelin eikenhout.

Gall.unetable:n,(ofde4chêne.

'
l
Een meisjein witvoorschoot.

Wcnd',103.- PLUIM,Syn.,n.135 :
çç1mm6rZietuitsluitend op detoekomst
en duidt dan (sterker nog dan a/tijdj
een onafgebroken voortduring derwerking aan :Ik zalu im m er getrouw
52ïj?'
:Az).--Hlxoslxs,p.85.
Een tafelwczzeikenhout,of:een ei- D.B.,70 :(tUne statue 6n marbre.

Een marmeren beeld.Evenzoo een
steenen huis,enz.),

f(AanhetFr.vz.en beantwoordthet

Een melsjemeteen wittte)schort(o. D.V.,475.- Men zegtduswel:in
Ndl. in in de aequivalenten van uit- en v.)(of:meteon witten voorschoot) Staatsiegewaad.ïn zijnhemd,i.
nschaaps!

Datheb ik in Milton gelezen.

Daarentegen b.v.melodietèn.

Altiq
'
d (hotgewone w.in spreek-en
schrijft.),al
tooa(datmindervaak voorkomt).8teeda(schieralleenirtdeschrijft.
en ietssterkerdan devoxige);...voor
altijd,of:vooreeuwig.

kenlhouton)tafel.

I

v.DAI.S verder ook ikzuchtig.

dmzkkingen als en habg't d'amazone,6p, aan.
chemine,m aar niet in die van en fcèhler
blanc 3).

Gall. trouner dana kza a'
uteur,dans

Datheb ik b2jMilton,ofin ceawerk

kleederen,in 'tzwart,d.i.er in gekleed,
gehuld,gewikkeld,gedost.

Echter ook bij KRAMEAS,op het w.

M ilton,volgensD .V.,582.en D .@B.,88. nan Milton 'g*elezen.
KRAMERS, op het w. dana : < Bi)'

Toir : ttJ'ai vu dans Tite Live que ....
ïk h.eb ïa Titlu -Liviaa g6z%oen, gelezen,

(roorscpzsx nan acArï/'
perdl:d-Racine,

dat...t

èt:/Racine,ïa Radne'a werken.:

Vgl.verderV .DAI'E,op hetw.plaats:
edeze plaats ùïfCicero d'tzïtff aldua >.

Inbealdlné-lnfornleeren (zich).
BELGICISAIEN

236
TOELICH TING

ALGEAIEEN NEDERLANDSCH

OPM ERK INGEN

In den Fo.
:;In deKlok;In den Ru- Tn demeesteplaatsen van Z.-N.ko- Tapperij,Xt
l#ze/tzzï.
s of Cajéd6J'o#; Dit is het gewone gebr.in N.-N.,albeu ;In den Thnlia;In 'fi
sint-Hkd- men dergelijke huisopscliriften voor Kruidenier8winkel de .
Klt
lk Cajé waar huisopschriften met het vz. ïa
àrecAf;In SintJan.

'vergezeld van het vz. in, als namen Rubens, enz.
van drankhtlizen,hotels,winkels,gros-

tgw. minder alg. voorkomen. Geheel

lsierderijen enz.Niet alleen bij den
m.eigennaam Rubens, doch ook bij

K OSNEN,op hetw.gourmet:(alsopschr.

lidw.d6n aangetroffen, blijkbaar naar
Fr. au (cc/é.
)Rubens,au (cc/é)Thalia.

op het w.ïeeuw ((in den go'
t/zde?zleeuw,
uithangbord van hotels )).
Vgl. Gr. G dè.,VI,1467.

van winkels in fjnevleeschwaren,enz.
zlz
t
z gourmet : in den sjnproever ),en

den N-r. naam Thalia wordt het m .

Haastig liepen zij in bet bosch. A. Metin,a1s vz.,d.i.vöör het znw.,

Hzkxs,De Xleïzt: Verspieder.22.

bet.zulks:binnen een besloten ruim te ;
echter wordt bedoeld het binnendringen in die ruim te en zulks drukt het

Ndl.uitmetin,bi
jw.,d.i.achterhet
znw. (Cfr. HASSELBACH, T, 125-126;
V.G.,DeRoman '
tl
tzn eenKleuter,99).

De oogst isïn.

Hijisin ziinen goeïetn).
Het meisje keek in den grond. LeIn 7xï.
:.
:t
z?z/.

Haastig liepen zijhetbosch in.

D.B.,51 :(dejager looptin dewei;
hiiwandeltïa den f:4'
,Az;de moedergaat
in d6 kamer (ïp, binnen de grenzen
van).
qD6knaap looptde'
tl
t'
ïin ;l
djwandeltdeg,tuin in ; ltetkind trektdekamer

Znd.volkst.

De oogst is ingeltaald, of èï?znon.

Znd.volkst.

Hi
jisin #6n goedestemming,ïlzziin

Mogelijk een plaatselijk gebr. van

veu teer. 227.

ongebruikelijk zijn ze er echter niet.

ï,l(ïrt= dringtbinnen).v
V. DALE.
V.DALE.

Gr. Gd:.,VI, 1472.

humenr,ïn zi?'n Aum.

Hetmeisjekeek naardellgrond.

in voor naar.

Alg. in de Znd.volkst.(met Ndl.

Juitspr.).
,

En put
:t
:cnf(Fr.uitspr.),A
'
a'
twooe- In N adcnf kom t ook voor in Nnd.
dialecten,b.v. op W alcheren en in de
biigaan,terloops.
omstr.van Eindhoven (LEo1a.,SclteldeNeïclr
sel,1,152 en 354).

In Fransch ishijten achter,maarïn Verkeerdeweglating v/h bep.lidw.
In '
fFransch ishijten achter,maar Echter zegt men steeds zonder lidw.:
in handarbeid,in handwerken.En evengeschiedenisishijsterk.
gall. 6n jrcnçcïy, êtr6 jort en Aïdfoïr: ïn d6geschiedenisishijknap.
(D.V.,442;D.B.,61). V.DALF;,
goed a1s men b.v.zegt :hij leertmeetop hetw.in :<hiiis'
perïs '/Latiin ))
.
kunde (KoNIxG,41),zegtmen verder :
Hier is bedoeld in de kennis van die
vakken.

In eens,ofwelineeu ?

Tusschen beide schrijfwijzen wordt
onderscheid gem aakt wat de bet.aangaat.

Inbeeldlné.

inFran8ch(d.i.alsleervak)hebikmaar
R z68.

Kunjedatwerkineen8afmaken?
Het gaslicht ging ineew% tlit.

W ESTERA, 70 en 81. In 66n,.: = in
één keer ;ineens plotseling.

BijV.DALEechterin beidegevallen :

verbeelding (al% voorstellingsvermogenoffantasie);volgensbeiden bet.

ineeyte.
Volgens het Gr. 'Fdè., op het w.ïnbeelding,bet.ditw.:((10H et zich voorstellen of verbeelden, de voorstelling
of verbeelding van iets )), en (( 20 In

inbeelding :laersenschim .

't bijzonder, met betrekking tot het-

Vssc.,149,enV.G.,1,140,keurden

Verbeelding.

ditw.afin de bet.van Fr.imaginatton

geen iem and zich als waar in 't hoofd

zet,zich zelven f
(wijs maakt ).Thans
het meest gewone gebruik )).

Inbeschuldiéinéstelliné.

BlsLru.,Dict.,4.

NaarFr.mi8eenaccusation,chambre

des -,ï.
:6.9 en accluation. De heer R .

Kamer van inbeschaldigingatell
ing. Schrijverstrofin èedchulf
sgïag stellen
10.,ïè., 53.

en kamervan inbe8cltuldîgingstelling ook
in Nnd.geschriften aan.

Inboeten. Zijn geld bijietsinboe- Germ.einbiuzen,volgensW:#!..4..N.
ten.
F.,13;ditishet (vermoedelijk ))ook
volgens het Gr. T#Wè.

Inburferen. Dat woord 18reeds

ingeburgerd.

Instaat-van-be8chuldigingstelling.

Bi
J
'PRICK,Fr.,en bijGALLAS,op de

woorden accusation en beschuldiging,
een accluation,telkens
Kamer van beschuldiging (in Be1g.). tegenoverF.mettl'
N dl. in staat van beschuldiging stellen.
Zie verder GALLAS op de w. mise en
be8chuldiging.
Zijn geld bijietsverliezen,'
verepelen, V. DALE geeft inboeten in deze bet.
reeds zonder afkeuring op.
erbijynœcàfefcn.

NavolgingvanD.einbûrgern,inJ#W!. Dat woord heejtreeds burgerreckt Inburgeren. wordt zonder afk. verA .N . F., l3, nog afgekeurd als een verkregen.of :is reods inheem8ch, ge- meld in het Gr. '
Fd!).. bij Kvll>Eas,
germ .; daarentegen volgens M oosvo., gvorden.
V.DALE en KO>DNSN.Ook troffen wij
218, ((ten onrechte gewraakt of door
het gebr.m in of meer gewettigd ').

aan bijSCHUITEMAKEI
R,in Morks30 :.,
Jan. 1927, p. 55

Z66 worden die

fouten ingebargerd

; verder bij

H ORSTEN, p. 108 ((zo burgertzfch 't

Index.Datboek isin den index.

Indiaan.
Indlaansch.

Gall.être4 l'indeir.

Bijvergissing worden deze woorden
Somsgebruiktmethetoog op inboor-

Dat boek staat op den in/dex, of
is op den index geplaatst.

Indiér.
Indinclt.

llngen van Indië en op hetgeen Indië
betreft.

germanisme bij ons in n,en p. 99
('
n echtbewi
jsvan inbargering ).
Indeu?= li
jstvan (doordeRoomsche
curie)verboden boeken.
KOSNEN,N . g%., 241. Indiaan =
inboorling uit Am erika ; Indiaau eh
watop Tndianen betrekking heeft.

Indië.Debeide Indies.
Gewone meervoudsvorm in Z.-N.
De beideIndién.
Indlen. Indien ik geld had, ik
Gall.in de constructie aiF''crcl
:
.
:de Indien ikgeldhad,tdt
z'
nofzoo)kocht Vgl. op het w. als. de voorbeelden
kocht ...Vr.Cova1'
M.,Gesehenk,5.
l'
argent,jb
achlterai8
ik,ofwel:had ik geld,ikkocht ...
p.28 bovenaan.
Indoen. Nieuwen schietvoorraad Alg.in Z.-N.;hetgebr.van ditw.is In8laan, opslaan, opdoen. Nieuwen V.DALE. Gr. 1.
P#è. Zie ook op
indoen.DRAULANS.l76.

reeds oud.

schietvoorraad op8laan.

Indraéen.Een biljetindragen.

Znd.volkst.

Eenbiljetinl
ensrenofbinnenbrengen.

Indruk.Indruk uitoejenen op iem.

Ontstaan door bijgedachte aan ïAz-

Indmzk maken opiem.

hetw.doen,p.124,v.o.
V.DALE.- Zie ook dragen.
DAvlo, 106.- Copr:, 169.

vloed uitoejenen.
In-folio .in-octavo,in-quarto, Fr.uitdrukkingen,ongebruikelijk in Folio of jolio-jormaat (grootjoiio, V. DALE .: t(Foliant,m.(-en),boek
van het grootste form aat, in folio n,
enz.
hetNdl.volgensD.V.,93.
kleinjolioj,octavo,q'
uarto,enz.
De8 bladzi
jden,gvootïn-8o.
De 8 bladzi
jden,groot-octavo.
en op het w. octal'o : ( mijn gewoon
,s
c/zrïj/m lerisoctavo (ook in octavoj>.

Inform eeren (zich). Injormeer

:4daar eens naar.

Gall. s'informer, ook in de Znd.

volkst.

ïnjormeeren.Injormeerereensnaar.
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Inéaan.Metiem.een gesprek ïs-

j
Germ.ein Gc.
szlrtïc?tdngehen.

j

l Metiem.eengesprekqanknoopen.

Mooavo., 99.

gaan.

Op iets (een verzoek, een voorstel, Afgekeurd a1s een germ.,auj etwas J'
a iets (een verzoek, een voorstel, V.DALE geeftreedszonderaanm.op:
enz.)ingaan.
eïxgeAen,in hetGr.JPd:.,VI,1618,en enz.)treden,er ooren nt
zcz hebben,er tingaan op een vevzoek.op een voorstel.
in & dl.A .N .F.,l3.- M oosTo.,218: van '
tz/ïllpAzweten.
4(W i.1vreezen echter datm en dit germ .
niet meer zalkunnen uitroeien :.

Intané.(Iksluip)hetzolderkamer-

Indezeopvatting,Fr.entrée= accls,

er in treden. het inwilligen ;- nadev
ingaan op eene kwestie.ze nador behandelen :.

Ik sluip hetzolder-ofvlieringka-

Deingangvaneen huis,vaneen ka.

ken binnen,waarvan mijdeingang ten in het alg.Ndl.bijna gebeelverdron. mertjebinnen,waarvanmijdetoegang mer,enz.= deopening,waardoormen
strengste verboden is.Toxy,73.
Vevboden ingang.

Frïjcq'
ngang.

Vevboden ï'
zzgcag vootroerfvïges.

gen door hetsterkersprekendetoegang; ten strengste verboden is.
in-of binnengaat.
DE REvI., 72 :me '
po''!ê dan8 tzncvcn8avd6 qui m 'e8t 8trictementintevdite.
Als opschrift alg. in Z.-N., zoowel
Toegang verboden,of:Geen toegang.
Verboden ingang lsalleen tegebruiken
qm te bedoelen datniemand wordt toeom te kennen te geven dat de ingang
ofbinnengelaten als om te kennen te
eldersis :de uitgang isniet zelden een
geven dat de ingang elders is gall.
verboden,ingang.
entrée interdite.

A1sopschriftook een gewoon gall.in
Z.-N.:entréelibre = (de)toegang (is)
vrl
j.
Opschrift alswaarschlzwing op den
hoek van straten te Hasselt,waarbij
Fr.entvéeinterditecpzz Téh%cnle
A.

Toegang '
p6/.

Goed Ndl.isverder:d6leden gczàofgn
vrilen toegang = detoegangisvrijvoor
deleden.
Gr.JFdh.,VI,1863,op hetw.inrii,
over dit gebr.van het w.in verbale
opvatting :f zooveelals (Hetïe) rerboden (Aï6r)in te riiden. verg.het op
dezelfde wijze gebru:kelijke Vevboden
toegang,voor het meer juiste Toegang

Verboden inrij,of:Verboden inrit.

v6rboden )).

Inéanédeur. TSIRL.-STIJNS, 1,

NaarFr.povted'elzfrde.

Inéanésexam en. TEIRL.-STIJNS,

Gall.ezamen d'entrée.

240.Ingangsdeur.Io .,1,241,en II,217.

Voordeur, hoojddeur, 8traatdeur,

Gr.IIWè.,VT,1623.- Eeningangs-

groote deur.

#e'?zr, in tegenst.van een uitgangsdeuv.

Toelatingseœamen,admi8sie-ezamen.

Gr.IFdè.,VI,1624.

1,43.

Inéebeeld. Hij plaatste zich op

GcA,d.,l43:(Ditiseig.eenvijand,

opeenigenafstandvandendenk-

Ingebeeld= 10vanzaken:glechtsin

eenigen afstand van den ingebeetden dieslechtsin zijn eigen oogeen vijand beeldigen vijand.
vijand.CLAES,Sich.Nop.,80.
is,dien hijzich maarinbeeldt;betee-

p den ingebeelden tegenstrever. kentook verwaand ).
... o
10.,ïb.,9.

Inhouden.En konik miiïnAovden
rcn lachen ...? Toxv, l14.

Gall.Etz'olzloz-rov,
:quejem'empêche
derïre,Ds Rsclz,l18.

Inhoudstafel. M.SAsss, Hand- I 3nd.navolging v.Fr.tabts4ea v,
@echr.en Vroegdr.,95.

Inhuldiéen.Eengebouwseen club

dnhvldïgen.

...op den fictieven tegenstrever.

personen :c) zich veel latende voorstaan.verwaand ;è)meenende dat te

zijn wat de bijgaande benaming uitdrukt,b.v.een ingebeeldezieke (cfr.Gv.
Wdè.,i.v.).
En kon ik miin lcc?ùinl
touden,of, Zieook op hetw.beletten.
en kon ik hethouden t'c4 den lcch?

Inltoudeopgave,inhoud.

r Gv.1Pdh.,VI,l689.

tilvea.

In deZnd.schrijft.vindtmen alg.

Een gebouw, een club inwiiden,

inhuldigen en de afl.inhuldiging ten jee8teliik ofplechtig openen.

Een standbeekd,een gedenlrteeken ïn- onrechte m et betrekking tot zaken

ltuldigen.
Een vlag,een vaandelinhuldigen.

iems.verbeelding bestaande,denkbeeldig,Lersenschimmig,gewaand ;20van

Een standbeeld, een gedenkteeken

Gr.W#è.,VI,1697.- Zie ook ge-

denkteeken.

K ONING, l67 :t(L'inauguration d'un

gebruikt; dit is een stuitend gall., inwiiden,ofonthullen.
chemin de fer. De jeentelijke opening
Ocvgvrcr, inauguration,in deze op- Een vaandel inwijden, (jeeaelijk) wczzeen spoorweg.)
vatting beteeltenende 'ietsop plechtige orerhandigon,'uitreiken ofaanbieden.

lnhuldiélnk.De inhuldçging163.
der swi
jzeingebruiknemenofaanzijnbetemming overgeven.

gildezaalvan Banneghem .Szvsws,

Gr. W'dè.,VT. 2169 : ((Ter gelegen-

De hwiiding of jeesteliike opcxïng TER
heidGorw
derin,wi
idingvan den spoorweg,
van de gildezaalt,eBannegem .
Volk8v6rm .,244.))

Inltuldigin'
gvan devlag deroudst.
rij- In het Ndl. wordt inhuldigen, ïn- Aanbieding of '
uitreiking van het V.G.,II,43 :(heti'
nwiiden derJoders.
hul
diging alleen van personen gozegd, vaandelderoudstrijders.
denclub ).
nl.van nieuwe wereldlsjke ofgeestePanorama,26J'
ul.1916,p.5:(Fccn.
lijke overheidspersonen,om te bedoedeluitreikinq aan het Landstormkorps
len rzeplechtigerkennen,zefeestelijk
Zuid-Holland West )
h.- Id., 28 Mrt.
ontvangen, b.v. een rordf, een H rgc-

1917, p. 6 : (fPleehtige Vaandelaanbie-

meester inhuldigen (ofinhalenj,de ïn,ding),en (Den'
itreikéngvan hetvaanlt
uldiging (ofinhalingjtl
cn e6n pœsfoor.
del).
Inkom ,ook inkoom.Bij den inkoom Schieralg.in Z.-N.,naarFr.entrée Aan den toegang tot het dorp,of : Gr.W'
dè.- V.DALE.
van hetdorp.VasMANo.,3l.
du dllcga.
bijdeningangvan hetdorp.
Inkom en. H'
ij komt doorgaans Naar Fr.11rentre ordinairementde Hijkomtdoorgaans vroeg thais.
vroeg ïx.TAXB.,23.

lnkotolm éeld.
Inkololm prils.
lnkotolm kaart.

èonne h6ur6.

Alg.in Z.-N.;Mnl.incomlmejgelt.
.
l'
zlfrecg6ld.
Alg.inZ.-N.;vgl.Fr.prizd'
enfr/6, Toegangspviis,es/r/c.
carted'
entree.
Toegang8kaart, intreekaart, enfréekaart, toegangn- of intreebiliet, èevs7
'
.
:

Gr.&db.,VI,1727.
Gr.'
Ftf6.,VI,1727.
VlTs,375.- D.B.,4l.

van toegang.

Inkoopprijs.

Gewone Znd.vorm,zonderverbin- Inkoopspriis.

LoMB.,-/48.

Inkosten. Die waren koaten mij

Alg.indeZnd.volkst.

V.DAIœ.

Inkt.

De uitspr.isin O.-en W .-Vl.intlo),

m eer t,'n.

dings-s.

Die waren kosten mij meer fbiihet

L
'
nkoopenj,of :ik heb ze duurder ingeltocht.

6Wïn66.:cAeinkt.SZNoZN,l4.

in Brab.en eldersink.
Alg.in Z.-N.,naarFr.encredeCA'Jn6.

Inkt(leesïnkf).
Oostindi8clteinkt.

Boss.,Uitsw.,41.
In J.VERNS, D eN oatf6rt
vfrt
acl,Ndl.

vertal., vonden wi
j evenwol p. 69 :
qzwart,alsofhi
j metCldneenclten inkt
getrokken was )).

Inlasschen. Een artikel in een
blad inlasaclben.

Het gebr.van inla8achen voor elke

Een artikel in een blad or emen,

GALLAS,op hetw.inperfion :qL'.--

plaatsing in 'talg.is een gall.,inaérev. plccfeclofzetten.
N dl.inlaaschen = tussebenvoegen,in-

d:, annoneea :De plaatcing der advertenties:,en %Condamnev qn a cinq - a :

voegen, b.v.nog fe/e in e6n èzïe/vn-

Iem.veroordeelen totvijfkeerplaatsen

Inleidiné-lnroepen.
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laseclten.En een ingelaschtartikeliseen
tu8scltenavtikel.

- .- -

.

opzlsRxlxcEx

in de dagbladen )).

lnla8cltheetin D6 Telegraajde open
ruimte voor het opnemen van nieuwm

tijdingen binnenkomende gedurende
gekeurd door VycRc., l47 ; ook
Inleidiné. De inleiding op den volAf
gens V. G.,1, 140, een gall-, î'ï'
4Lekenspieghel.

De inleiing tot den Lekenspieghel.

troduction ti ...
ScHR.,1,346,betoogde daarentegen

metverwilzigingen naarhetGr.F#6.,

het afdrukken.
Dit isnu wel het gewone gebr.,doch
in het Gr.I1Wè.,op hetw.op,vindtmen
ook :(( de inleiding op den Lekonspiegel)), en verder wordt steeds gezegd

een inleiding op een boek scllrijven,

dat ook het vz.op in dit verband ge-

b.v. Gr.J#rtfô., op het w.inleiding :<Ik

bruikelijk is.

had een nieuwe inleiding (op Perk'
a
ge#ïeAfcnltesehrijven ).

né. (Ik)wensehte vooral gall.vendpedear:ssyïgn,
cm:yjjt
:,dea Ik wenschte vooralinlichtingen te D. V.,552.- D .B.,35 en 84.- Gt.
i Inlichti
nlichtingen tenemm overden persoon. çgormationa (#ur qn., yur çc.); Ds vpagenofiyttewinnettover(o/ omtrent) Fd?
).,VI,1788.
TONY,184.
R sss, )95 : jt
auvaia voulu yzront
fr: denpersoon.
WIRTH,344:(Erkundigungen,NachHijnam inlichtingenoverVan Gencks dnabopd çu6yuos patueiguemeuta dur sjjvpaagdo jxsc/zj?
r
sges ofnam ïn- pichten einziehen,inlichtingen inwinnen,
afkomst.SEgERs,15.
La ywrdonwo.
Inlichtingen te bekomen bij

ma
t
jh
oti
onvgee
rnva
Ge
ng
ce
k'
fkomst.
Ten onrechte afgekeurd bij LoMB., jopI
nli
c
tenbe
vra
nsbaij
/48.
mg.in deznd.schrijft.,voor Fr. Igopmatu-bupeau.
buveau derenaeignementa.

-

Inlichtinésbureel.
erïnli lnliééen. Ikheb een vatbi
gg6n.
Inloopen . Iemands woede inlooPeE
n.
en zenuwerisis inloopen.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.).
oall. encouvir la coltw de qn.
uet voormelde gall. gaf aanleiding
totdezeknoeierijbijdenzelfden schrij-

Ik heb een vatbier(ïn, d6n kelder,

js den wçaktalenz.)uggen.ofinvoovraad.
zïch iemands toorn op tfcn ltal8 #cI6s.

Een zenuwtoevalkrijgep..

ver.

Inloten (zich).Hi
jhaderzïchïn-

#eloot.

NaardeZnd.volkst.

infV
ormatie nemen.
. Gsy
uosRltx,op hetw.injopmztie
(i...szijn tebekomen bij
In pleatsvan dezen alg.in gebr.zijnden term vonden wij in Neerlandia.
Mrt. 1912,p.69 :inlichtingenkantoor.
V.DALE.- Gr.JP#è.,VI, l789.
Dist., 100 en 144.- D.B.,30.
vr.encourir une rgprïpzcatfc,une zyu-

xï/ïozt Ndl.een è
kerït
sprztg,een d/rc/
oploopen. Men zegt verder ook een
ziekte. een rt?rkouty/tcïd oploopen of
opdoen.

Hi
jwa8eringeloot,of hijltad een

slecht, 6en dïe- lplïc/lfïg nuntmer fetvokken.

V.DALS.

Inm ijnen.Dat huisis ingemiind In Z.-N.(Kempen)gebruikelijk in Dathuisis Lbiid6'
voorloo#gew6r. V.DALE.- Gr.I#Wè.,VI,1808.
een zeer afwijkende beteekenis.
koopingjingezetvoor 10.000frank.
Alg.Ndl.inmijnen = een eigendom
Inm ijniné. Naar de inmijning
Voorloo#getoewijzing.
bijopenbareveilinginkoopen.

voor 10.000frank.
gaan.

Innam e.

lnnem end.
Innem endheid.

Innerlijk. Reglement '
pt
zn ïsner-

uikeorde.

Tewraken alseen germ.,Einnaltme,

fnnezzl
ïn#,of(Aef)innemen.

Volgens J. GIMBERG, in Schf
lol es

volgens Dt8t., 123, ook volgens Dr.

Studie, IX ,p.371,is het echter m oge.

v.W EEL.Zuinerh.r.Tccl,5 en 9,en
volgens Gd!.A.N.F.,14;zieook V.

lijl
t,datopname,inname,enz.gevormd
zijn naar analogie van '
uvaak,inbraak,

DALE,op hetw .inname,en AfoosTg.,
l37 ;reedsvroegerwerd hetafgek.door

ter inzage, ter sprake, enz. Ook ScHR.,
1, 137-138, verdedigde het gebr. van

SryryurwAc4ycx,in zijn L6v.Taal.
InZ.-N.isdebetoningalg.in'nemend,
inlnemendheid.zooalsin inlnemen.

Gall.vèglementd'ordreinférïez
/z'.

Innelmend.
Innelmendheid.

H'
aishoudeliikreglement.

woorden op -nc-e.
SCHARPX,73.- B()ss..rr?
'
,
f.
sy'
r.,69.
KUIPERS.- KOENEN.

Inwendig watziehinhetbinnenste,

in de binnenruimte van een lichaam

bevindt,b.v.:de inwen,dige deelen van

het menschelijk liehaam. '
Innevlijk
wordt gezegd van die deelen van een
geheeldie,door hetuiterli
jk,voor het
oog bedekt zijn,en wordt vaak in flg.
zin gebezigd het innerliike van den
mensch = zijn gemoed,karakter,geaardheid, wezen tHyuwoslxs, p. 259;
PLvlM,Byn.,n.11).

Innlé.De innige bouw der orga-

nische elementen.

Gall. intime, dat gewoonlijk aan

De innerlijkebouw der organische

Ndl. innig beantwoordt, doch soms elem enten.

D.V.,94.-.V.G.,1,134.

ook innerliikbeteekent.

Inoréanisch.
Inrekenen. Alle onkosten ingerekend.

Gall.knorganique.
Germ.miteingerechnet.

Anorganisch.
Alle onkosten medegerekend, ïnè6grcpen,erèï/gerekend.erin oferonder

BWl.4.N.F.,l3.

begrepen.

Deze onlangs gestichte vereeniging

Gr. JPdè.,VI,1860.- Ter vermij-

vereeniging richtop Zondag 15 Febr.een ovganiaeeven.
puiken feestavond ïn.De8ch6lde,15 Feb.

Inrichten. Dezeonlangsgestiehte

zef tegen Zondag 15 Febr.een puiken
feestavond op fov'
u?.

van het leenwoord organiaeeren
opgegeven in N tfl. # .N . F.,8 in-

)925.
Omtrent e1f ure werd de stoet inge-

omstreekselfuurwerd de stoet o/ richten, regelen, tot stand brengen,
optocht gevormd,gejormeerd.
vormen.

richt.AucTon,291,
Toen ik naar Brussel terugkeerde,

Alg.in Z.-N.alseen purisme voor

Gall.s'iwntaller,e'é/cèlïr ;Dz REVL,

Toen ik naarBr.terugkeerde,moest,

D .V.,360.-- D . B.,11.- Gv.N4:.,

moestik miialst
fMr.Staas,advocaat) 165 : quand jc revins t
j Bruœelle8,ïl ik mii t
le.
gfïgezlals q Mr.Staas,advo- VI,1860.
inrohten.Toxy.155.
Iallut8'
inaalleren ç'
tzclïféd6M eBtaas, caat>.
Ndl.ziclt(zvaojzoo)inne
ichten = zi
jn
arocat.
woning, verblijf of vertrekken (zus of
zoo)toerusten,b.v.: f
(Hij gaat zïc:
zoo eenvoudig mogeli
jk inpichten >,
C.Huyosxs,Barthold A eeyca,388.

Inroepen. Hetvoorbeeld inroepen
Van ...

Gall.invoquer l'exempled6

Zïchberoepenophetvoorbeeld van...

VsRc.,148.--.V.G.,1,l39.
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Inschrljven. Op een tijdschrift

çpecArïjreAz.

Tosu cHTlxg

lAlj
tlsMy
rExxsosssaxoscx l
j

InZ.-N.,vooraliadeschrijft.,vaak

Opeentijdschriftinteekenen.

gebruikelijk,meerdan in N.-N.,voor:
zich door inschrijving of inteekening
verbinden tothetnemen van een tijdschrift,boekwerk enz.

opMsRwlxosx

D.B.,74.- Zieechterophetw.abon-

neeren.
Gewoon Ndl.gebmaik isb-v.:deheee
A.Aee/lop dexïez
yv#ccr.
slï/yfingeahr'.
n6n toor / 25.de landman B.roor d66
zakken lc- : 6n 50 mnteaavde,alsm ede

(van aannemers):roordienieuweechool
m6t12lokaienechreejAù'inroor/60.000
(V.DAIzx).

Insiéne.
Insm eeren.AvcTos,150.
Inspannen.KortïAzgct
sm nne?lzijn.

Een procestegen iem.inapannen :

Woord van Fr.oorsprong,zeerge-

Insproné.Dat huis maakt eenen

ambt8teeken.

Fouttegen degebruikelijkespelling.
Znd. volkst., voor spoedig boos

worden.

Aig.in Z.-N.,vooratin deschrijft.;

Everaart bezit de noodige m iddelen vgl.Fr.imentev vrsprocès4 qn.
niet,om zoo een geding ïllte sw nnen.
Ty;IRL.-STIJxs,II, 352.

Inspeten.Een kind inspeten.

Dvangteekelt, herl:enning8teeken,

woon in het Ndl.

InAmeren.
Kortaangebonden zijn.

V.DALS.- Gv.J#W6.,VI,1946.

Een proces tegen iem. beginnen of

V.DAIœ.- Gr.JPd6.,VI,1951

ïA/,f6!!6x,iem .een procesaaV oen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.),

Een (bakerlkind in8pel
den.

V.D= X.

Uit8p '
ngende hoek,'
uitswong,uif-

V.DAM.- Gr.Wdb.,VT,1968.

insvong in de straat.

voor :voorsprong buiten de rooilijn.

Instede hetijzer te smeden als
heetwas.AvcTtm 161(zieook 331).

Nietaantebevelenweglatingv/hvz. 11% .
sf6(d)6 '
van of ï?z plaats van llet
Tan in de bedoelde uitdr.
ijzertesmeden terwi
jlhetheetwas.

Instel.
Instellen . Een huis ina6ll6n op

8.000fr.

Neerltzwtdïc,Nov.1907,p.183.- G#l.

A. N . F., 7.

stek.Datbuisnpringt'
pooruz
'/destraat

in.

Znd.volkst.(0.-en W .-Vl.),voor
eerste bod bijeen openbareveiling.
Znd.volkst.(0.-en W .-V1.),voor :

Inzet.

V.DM,
S.- Gr.lF4è.,VI,1989.

Eenhuisinzetten op 8.000 fr.

V.DAIœ.- Gr.Wdb.,VI,1992.

bijeen openbareveilingheteerste bod
doen.

Iem. (b.
v. zijn zoon of dochter) Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Iem. (b.v.zijn zoon of dochor)
V.DALZ.
i- tellen.
voor :iem.diehetouderlijk huisver- inep nnen oftoeruten.
laat,hetzijhijtrouwtofanderszins,het
noodige medegeven voor zijn bedrijf
l
ofhuishouding.
l
Dekoude,dewinterstel
tzïc?zvroegïs. Germ.sich cïApdftrllc?à,volgens IF#!. Dekoude,dewinterzetvroegïs. I V.DALE,als weinig gebruikelijk t
A .N .F.,l3.

(f de zomev atelt zïch mooi '
Jn, begint
@

n1OOz )).

Instudeeren. De hh. Rolin en Ongepast gebr.van ditwerkwoord, ...denoodigewijzigingen grondig*
Tschofen kregen opdracht samen de zooalste recht werd aangemerktdoor b-tudeeren.
noodi
ge wijzigingen ix te ntudeeven.Het BZDA, in het weekbl. Vlaanderen,
Tmntste Nieuwa.

Instuiken. Het kind etnikte de

23 Jan.1926.Zelfswerd hetww.vroe- :
ger doorsomm igen volkom en gewraakt
als een germ ., einstudieren, thans

echternietmeer(MooR'
ro.,219).
Alg.in deZnd.volkst.

Iutudeeven = doorstudeeren (= ijverig, ernstig oefenen) in zijn macht
trachten te brengen ; zich door studeexn trache n eigen te maken,in het
hoofd,het geheugen te prenten,b.v.:
66n eol,6en muziekstuk ï- fud66z6s.

Hetl
tind '
vieldehersensïn.

V.DALS.- Gr.Fdè.

Menkanzicltbijdepostqbonyeren.

Zieook insckriiven enabonneeren.

hersensïn.

Inteekenen. Men kanbijdepost
ç- eeke- n.

Verkeerdgebr.wegenspurisme:bij
het nem en van een postabonnement

hoeft men nieteenszijn naam te teekenen.

Intendent.
Interesseeren.Gekntereeseerdzijn.
Zich aan iem .ofietsinteresseeren.

Inter-éem eentelijk.
Inter-verbonden.

Gewone Znd.woordvorm.
Intooant.
Dit absoluutgebr.,alg.in de Znd. Baatzucl
digsïzl/ùtzdïxg op zïpzeigenspreekt..naar Fr.intéresné,is verou- belang'
tfïfofop g6!# '
uitzijn.
derd in N .-N.
Gall.e'intéresser4 qn.,ê,çc.

Basterdvormen voorkomende in cl
e

znd.krantentaalalseengevolgvan de

DASZ.- Gr.'
Fd:.,VI,2046.

Zich voor iem. of iets interesseeren .

ïntevcommunaal.
Intergeallieerd.

D.V.,523.

J 1#'cn#.,241.
1

overdreven zucht tot vertalen.

Interview .

Ditw.,van Eng.oorsprong,wordtin
Z.-N .vaak verkeerd uitgesproken.

Intreden. Een rustpoos is inge- Hetgebr.van ditww.,meteen zaak
treden.
alsonde- erp,naarD.eLntreten,breidt
Denieuw ingetreden omstandigheden. zich gaandeweg meeruitin desehrijft.
W anneer de zelfbewustwording een- van Noord en Zuid.
maalintreedt.

Intrest. Ik hebdaargeenenint
rent

ân.

Invalied .De invalieden.
Invallen. Het raltpzïjnietï'
n,u
te willen beleedigen.

'cl,ook vraagInterview (leesin/larpo
gesprek, of perageeprek.

K tqrsss. - KoswsN.

Eriseenrustpoosgekomen.

MoosTo-,100.
V.DAI,
S :< een fïj4 nan gvoote#ïff6
De béigekomen omstandigheden.
was ingetveden,begonnen;dedood tvad
Zoodra de zelfbewustwording be- spot
?dïg.
fs,hijstierfspoedig n.
gïTlfof ontwaakt.

l Ik heb daargeen belang bij.
Gowoon gebr.in de Znd.volkst.,j

naar Fr.intérlt.

Degewonewoordvormen inZ.-N.
Germ. 68 .
/:!!f mir nïchf ein, ik
donk er niet aan.

Invalide.Deinnaliden.
Hetkomtnietin meop,u te willen
beleedigen.

+41..4.N.F.,13.- Gv.g,g&.,vI,
2100.
Ndl.dat1?ïe! me nietf,l= het schoot

tmijniettebinnen.

Invijzen.

Alg.indeZnd.volkst.

Inschroeren.

V.DAt,
S.- Gr.JF#!).- zieookviia

enriiz6n,.

?zinvloed van ...,daarnaast
V.G.,I :ondevinvloed van deomgeInvloed.Ond6rinvloed van ...,of: Het Gr.<t
8è.,VI,2119,.geeftenkel O'nd6r#6'
onderd6n invloed van ...?
voorbeelden op methet bep.lidw.in ook :onderinvloed van
ving (11),onder invloed der algemeene
deze bijwoordelijke bepaling, doch
landstalen (206),ondev dws invloed der
vaakkomtzeook voorzonderhetlidw.
talrijke ... slaven (210),onder invloed

lvandestraatslijpers(378).

1v
.
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Invrljheidsstelliné.

OPM ERKINGEN
'

.

l
' vaak-voorkomende foutieve woord-

lnmrilheidatelung.

vorm ,n!.m etoverbodigeverbindings-t
:,

1 Inhetweeku vlaanderen,27Mrt.
1926, werd dit w. ten onrechte afge-

zelfs ook bij Gu Tuis,i.v.en op het
w.liberté,terwijldegoede schrijfw.is

.

keurd voorhetsynoniemevriilating.

opgegeven op lletw.libération.

Inzicht. Wij drukten met '
,
zzzïcAf Gall.tideaaein,datvooralin de taal $Wj drukten met opzetop dat ka- DvFLOU,68. G 1#ru
@è.,V1,2217.
op datkarakter.J.SABBE,5.
van Conscience vaak voorkomt.
rakter.
Ndl.metditoj dat,metzeker ïnzïcAl
Julien zat te luisteren, met '
Jszïchf
opzettelijk of met opgezetten wil = metditofdatdoel,plan ofvoornezwijgend.Levensleer,312.
zwi
jgend.
men,metdezeofgene bedoeling.
Inzichtens. HetItaliaansch gou-

Evenalszinnenseen verkeerdevorm,

De Italiaansclle regeering was '
van,

Dr
,
'
t
gf.,145.

vernem ent was inz%chteu de m unt- naar analogie van voornemena = van- plan de muntconventie op te zeggen.
conventie op t,e zeggen.
zins.het inzicht llebbende.

lnzitten. Hij ziter nfet veelmee znd.volkst.(O.-V1.,Brab.,Antw., Hijtrekter zich niet veelnan,aan, V.DALE.- Gr.1Fdè.,VI,2231.
ïzt.
Limb.),voor hijis er niet voor be- geejter nietveelom,bekreunter zïch In het Groningsch overïefe inzitten
ducht.
weinig om,ofatoorterzich nietaap,
.
= overietsbeduchtzijn.
Inzonder na den oorlog werd het Verkeerde vorm naar analogie van
baantje van diplomaat beruijdenswaar- biizonder in het bijzonder,vooral,
dig.Dc,
S'cheltfe,9Jul.1923.
voornamelijk.
Isaac ofIzaak.
Znd.sehrijfw-,enuitspr.:ielzaak.
Italiek.Dewoorden in ïfclfcktes).
Gall.(impriméte'
?zitalique,en clrcc-

Inzonderheid na den oorlog

fzM k ofIeaâk (leesielzaa-ak).
De cur8i6j g6tfrukfe of gecnv8ireerde

tèren italiquen = met cursiefletter of woorden.

schuine drlAkletter gedrllkt.

W-ESTERA,
VsRc.,150.- D.V.,94. D.B.,56.
V.G.,1,134.

WESTERA,2l8:(om hetwoord)curaiej, gespatiëerd, vet, K A.
PITAAL of KLEIN-KAPITAAL te zetten.

Ivoor.

In Z.-N.vaakT#,.,naarhetFr.

J.
J.

Deze letter wordt in Z.-N.op zich- J (de letteri6eof)'
u;uittespreken D .V.,X XIV.- 'Fcntf.,X XII.
zelfvaak uitgesproken ziie,naarFr.ii, a1siin ialoersclt,Jcrc,jenever,C
'uèïld, Dei wordtdaarentegen a1sziuitgeproken in z
'
cz
lcptple,ialoezie,zburnccl,
en over 'talg.alszjin de woorden iaJanuari,Jezuiet,Jezv',Joze/, s
'
1
v0nbe,ook in iam,ioekey,/urp,enz.
loerdch, Java. j6nez
per, iubilé, /u-6el,
adiudant,maioort.
niet zelden ook in Januari, Jezuiet,
tn z'
e , Joseph, Jz
dzdc,
9, verder nog in

adiadan,
ten maioor,onderinvloed van

Jaar.Vijf?'
x?
.ofiarevt?

het Fr.
Na een bepaald hoofdtelw.gebruikt
hetNdl.veelalden enkelvoudigen vorm

D.V.,425-426.- D.B.,53.- S()RR.,
Vijfiaar,ofook jaren,.
Alwordthi
jook zestig iaar(0Wren). 1,256-257.- RIJPMA,140.- Gr.Gdh.,
van hetw.iaar,zooalsreedsin demid- Dat duurt reeds meer dan 25 jaar VII, 20.
Gewoonlijk zegt men bv. ik ben
deleeuwen.Toch isin deschrijft.iaren fiarenj.
volle40iaaroud ;daarentegen steedsin
zoogebruikelijkalsiaar,beideinNoord
en Zuid.
hetmv. vierheelejcrea jonger#ca ik,
datAeVItienvollejarenoftien lang6jcren
geduurd.

Hijheejttwintig jaar.

Arcllaïsme;bijsommige Vlamingen

HijistwGtig jaarto1tdl,of lti
jtelt

nog steeds in gebruik, onder invloed twintig J
-aren.

Vergissing bijLoMB.,- /49,om verschilin leeftijd aan teduiden.

Hijisd/zùiaarouderdan ik.

Gebruik van hoofdtelwoorden in p1.
Op Gijtigjaar...SzvxNs,76.
Ze trouwen op een,twee en twinth v. rangtelwoorden : gall. tj 50 ana,
'

OP ziin t'
ù/figefcjaar...
Ze trouwen op den leejtiid '
pcx een,
atteindre !6.: 80 ans,d6plzï.s aea 16 ans, tweeentwintigiaar,ofop 21-,92-)'
aar.VERMAND.,8.
a6g6n
volgensD .V.,470;zie verder D.B.,65, leejtzid.
Op znï/zùzuste iaar zalditalles ge(Op miin,78iaarzalditallesgedaan en AIm.-AB.,%4.
zijn,en a1s ik de 80 iaar bereik ...) Echterisook in N.-N.in dergelijke daan zijn,en alsik den ouderdom t'ln
gevallen zoowelhet hoofdtelw.als het 80 iaarbereik...
J.SABBE,141.
Van zijnzeœtienjaarschreefhijreeds rangtelw.gebruikelijk,b.v.bijC.Hcy- Smds zijn zentiende jaar schreef hij
op hetbureel.S>rvExs,41.

Vroeger gebr.

W illem ...Itad niet

ofweinig meer dan zes jaren ),BII,
D.,
Gesch.d.FJ#.2,127;ookinbijbeltaal:
:Gijltebtnog geen vijftig jaren ),Jo%.,
8,57(Gv.JFd:.,V11,29).

van Fr.avoir20 ana.

Hijisvan ëJs iaarouderdan ik.

Cozœ:,171. LoMB.,31/49.

H%it
r
.
vvantlzljaarouderdan ïk = hij
(destudent)zitineen hoogerstudiejaar.
Gr. I#Wè.,VII,30 ((Op tien,fvsnfï;

enz.iaar,wanneermen tien,twintigenz.
iaren bereikt,voltooid heeft.: Ook :
(l
M et, op, tot ziin (htwz) (zooveelste)
iaav,bij,met,tothetbereiken (bereikt
hebben)van zijn (zooveelste)levensjaar.
Daarnaast, met een hoofdgetal, M et.

op,totzdjn (l
taavj(zooveel)iaar.)

GENs,Barthold M eryan, p. 4 e Dat reedsop hetkantoor.

Baby ondankshaarz6len iaren nog niet
op deklok kon zien>,enp.5:edathij
zelfopziindevdejaaralop deklok kon

Hetkind isalin zijnGerjaar.
Hijgaatop zijn 20jaarx n.
En dat was z6o C
'
clr-vff iaar-ln !

TZIXIZ.-STIJNS,TI#46.

zien )).
Specifiek Znd.gebruik.

Vgl.Fr. aller ,
:vr 20 ans
20J
'aaroud zijn.

bijna

Het gewone gebr.is te onzentiaar
<x,iaar'
Wf,waarvoorVlTs,373,voorschreef:iaav'
Wf,iaarïa.
Bil
'V*DAIZE,op hetw.iaar :liaar
ïx,jaarkzïf);op hetw.dag :<dagïx,

Hetkind isalin zijn vierdejaar.
Hijlooptnaarde20,ofnadertde20.
EndatwaszooiaarJ
'n,iaarvïf.

Gv.F dè.,VII,30.

Hij gaat,komtoftr66dtin zijn 20ste
jaar = hijwordt20jaar.
Gr.Wdb.,VII,26:(JaaruïI,iaarïl ;
ook Ja
ar ï?:,iaar 4zïl(verg.nhd.iahr
'
41*8,1ahr ein,en l-ahreïn,l'ahv ctz':;eng.

year 4Y,year ovf) van het eene jaar
in hetandere,en vandaar :aldoor,zonder verpoozing. onafgebroken ; met

dag '
W l));daarentegen op het w.gdt
((66uw 'Wfen 8:e- in n.

(eentonige, vervelende) regelmatigheid
enz.,al naar het verband.>

Ik hebhem iniarenendag6nnietmeer
gezien.

Znd.volkst.,voor:een langetijd.

Ikheb hem in iaarex dag nietmeer
gezien.

Gr.'
Fd:.,VII,40.

Jaarboek-lef.

24l
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Znd.volkst.(V.ELssx,148),voor : M et(of/e)Sint-lutltesmiq,cl,
sd6kql- &r.Wdè..VII,22.- STOETT,n.602/
nooit(in de toekomst).
1)6r6n op h6t'
U':dan8en.
888.
Germ.in denachtzigerJahren.
In dejaren tusschen tanhtig691negen- MooRTG.,178.- Wdl..4.N.F.,l3.

In detaelttigerjaren.

jf,g.

Jaarboek van .
glcfït
qfïek.
Jaarduizend. Jaardnizendnn zijn

Gall.annnaired6statistique.
Germ. Jaltrtaneen,
d ; ook wel bij

o
pdenvloedDestijdstereeuwigheid vroegereNnd.schrijvers.
gespoed.V.BEERs,II,6.

ffcfïf
sfï.c/zjaarboek.
M illiade, (mv. -?
z). Duizenden

Wand.,
Dvvsss,II,62.- Moos'
rG.,136..

iaren...

Jaarhonderd. Het nieuwe iaar- Germ. Jahrltnndert; ook wel bij
honderd.P.os MONT,in F!.d.d.e.h.,1. vroegere Nnd.schrijvers.

j
Wd!.A.N.F.,l3.- Gr.Wdb.,VII,44.
.
1

Denieuwee6'
t
zwJ.

LEcovmsss,135.- MooRTg-,136.W#l.#.N.F.,13.- Gr.Wdb.,VII,44.

Jaardicht,jtwrfclflery,chmonogrom,o.

V.DAIœ.- Gr.I'
Pdè.,VII,47.
Alg.Ndl. iaarschrijt vermelding
van de gebeurtenissen in zeker jaar

370.

Jaarschrift.

Znd.(letterlijke)vertaling van Fr.
chronogramme.

voorgevallen.

Jacht. Te midden van feesten en
iachten.
Jachtkom foor.
Jachtm aal.v.

Gall.chasee.

Te midden van feesten en iaeltt- D.V.,406.
m rlù'
6n.
Znd.volkst.(O.-V1.).
Keukenjornais,kookkachel.
Gr.Wdè.,VII,79.
Oud w.,nog gebruikelijk in Z.-N. Weitknl
t.
Gr.Wdè.,VII,80.
(Brab.).
OmcieeleZnd.vertal.vanFr.fprmi8 Jachtakte, jcc/tf-rpzïddïc, iaehtbe- Kczless en V.DALS geven evenwel
d6jportd'arme.
tdjd.
'
ook iachtverlojalsalg.Ndl.op.
Gewone Znd.vertal.van Fr.gardo- Jcchfopzïekzer, '
jachtopp e8ev, kodde- Gr.1#Wè.,VII,84.

Jachtverlof.
Jachtw achter.Sy
cGsRs,68.

n# s6.

Jachtwiel.

beier.

Alg.indeZnd.volkst.;ookeenNnd.

Vliegwiel.

V.DALI.

Jck,o.'
Fel/cjak had zijaanï

Gr.Kdy.

prov.

Jnk.'
Felkg,zjak had zijaan?
Jaloersch. Ik .
t
?ll u jaloersch
zijn? Vr.CovR'
.
rM.,Gesehenk,54.
Reine,ik ben bijwijlen jaloersch geweest '
van mijn broeder.V.Lov.,D@xve
Eed,7 (ook 53en 153).
zijwasuiterstjaloersch ran madame
W asteels.Sxvzxs,144.

31.in Znd.gewosten,bohalvein O.en W .-VI.iakke,vr.
In Diet., 114,in +c?zd.,82,en bij
D.B.,73,gewraaktalseengall.,ialoux,
enrieuœ de...,voorialoer8eh',c/gundfig
op...
ScHR.,1,112en 292,citeerdedaarentegen voorbeelden van het gebr.der
uitdr.ialoer8ch'
pl,1in N.-N.
Wijtroffen verdero.m.aan :(W illie
Vermeerheeftzoo'n beeldje (van een
halskettinkje),daar ben ik altijd jaloerseh ran ),F.Jzntr,Nettietl
cAzd6v '
Slee,133;(Ik bewonderde die vogels
(s!.albatrossen),ik was jaloersch op
hun arbeidsvermogen ), Haag8ehe

Ik opu jaloerseh zijn?

Gv.IF#ô.,VII,l56 :(Jaloeraeltzijn
'op ofvan iemand,hem (haar)benijden ;
...jaloersch op mijn broeder.
naijverig op hem (haar),afgunstig van
hem (haar)zijn.)- (Jalœrsclbzïjs op,
ofran,'
Jef,
st'
tw'
xeenanderj,hethem (haar)
...jaloersch op mevrouw Wasteels. - ,het bezit er van hem (haar)benijden ).
Om (cr)ialoee8clt ('
pcs) te
worden ).- ((Jaloersch zïjs om ofoner
iets:uitoorzaak daarvan ;deswegens).
' Men zieverder Gr.'
F#:.,VIT,158.
Het meest gewone gebrui
k is ialoerech, ajgunstig op iem. (V. DAI,
S:
tialoevsclt'
pc?zisniet aan te bevelen:),
en daarentegen jaloevsclt, c/gusefïg

Pont,23 Sept.1922,p. 1490.

Om geen jcloergc#es temaken.

ran ïcfa.

Gall.w urk
zcpasjairedesjclouz.

Om niemand jlloeeech, of: om akz- D.v.,112.- D.B.,32. V.G.,1,
deven nietialoerech te maken,ook:om 134.
geen jaloerschheid te verwekken,om

I

geen afgunstop tewekken.

Jalousie de m étier.

Fr uitdr., vaak gebr. in de Znd.

Beroepe-,broodniid.

DeFr.uitdr.komtook welin N.-N.

spreekt.

Jan.DegrooteJannen.

voor.

Znd.volkst.(Brab.),voor:degroote

DegrooteJaïefcp,delt
oogeoomen.

j
heeren.
l

Jan-K laas.VERMAND.,28en 29. I
l Znd.volkst.,voor de held uit de

Jakb.
lflc,
c>cAz.

Poppenkast.

Jante. De voorste iaktte van mijn

Fr.w.,alg.in deZnd.volkst.

Devoorstenelg(v.)van mijn flets.

Fr.jrein t
s'
tzrjante= Ndl.velgrem.

velo.

Jap.(Alshij)zich verlaagttotmijn Jap (uitspr.zjapt,verbastering van Zwartedrop,v.en o.A1shijer zich V.DALE.- Gr.JF(
s:.,vII,217-218.
Wpfleschken uitte drinken.Towar,34. kaliseiesap,isAntw.volkst.;DE REUIz, toe verlaagt, mijn fleschje dropwater
27 :q'
aan,
d ildaigneèoïmctïmon lcc- uittedrinken.
I
lieh6)).
.

Japan.

Japonees.

In Z.-X.Spreektmen vaak uit)aa/-

pG%.

I Dezevormenstaanonderdeninvloed

l

vanFr.Japonais,z'
cpoMïs.

Japoneesch .
Jarretelle.

gap nr.

! vERSC>IUEREx.

Japan'sez, ook wel Japannee-sl

(ge
meenz.JJ
cp,mv..
7Wppc?zl.
(
!
Japqnech ,00k we1Japanneeneh'. '

Fr.w.,vaak gebrtlikelijk in Z.-N.

Koluophonder.

I)ist., 145.- Olèkr.,70.

j HetFr.leenwoord isook we1in N.-N.
fin gebr.

Jas.Hijwilde zijn laken jas- want , In deZnd.volkst.overalm.
zijwist,dat hijdien aanhad - zeker
niet laten nat worden.V.Lov.,Dure

Jae,v-HijwildezijnlakenschejasDist.,43.- In weerwilvan de gewantzijwist,dathijdieaanhad - ze- slachtsregeling van D.V.T.W . is
kernietnatlaten worden.
ias (= kleedingstuk)ook m.in deNnd.

Eed, 136.

Bpreekt.

Jassen.Zezullenhem ja8een.

Znd.volkst.,naarFr.ehaeeer.

Java.InJ'
ava.

Schieralg.inZ.-N.

Zezullenhem wegiagen.
l

Jef. Verdom d,Jej,kom eens zien. Gemeenz. verkorting (uitspr.-ziejj l verdomd,Jozej,ltom eenskijken !
sxMoNs,47.
van den jongensnaam Jo8zph,zeerge-

wooninZ.-N.
!

j V.DALE.

OpJavaLleesI=/)(d.i.ophetei-1jweE
en(Ee
uit
g.vanhet(Nut)heetevenland Java).
l:t
nkijkjein Java ),doorA.WERIJM:US BUNING.

l Ook in N.-N.isJej(uitspr.meestal
s)
'ejjmeerofminderalg.geworden (Gv.

I
;

W'#h.,VII,2).
k

Jenever-Kaai.
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l

Jenever. Om denjeneveronscha-j
l In deZnd.volkst.m.,vgl.Fr.16ge- Jenever(lees).= j),v.
delijk te maken.HetScltoonlezen,1,62.!
inièvre;de uitspr.is hier meestalmet

!i-,
-zj.

Jeuéd.Van derjeugdaf.

lboom.

j
l
.

' In Dist.,3l,tot de (buigingslief-

Vanzilnjeugdaf.

hebberijtjes ) gerekend. Evenwel is

!
taalperiode.
I
l Alg.in Z.-N.,voor:vleeschnat,sap,
de ((kracht )).

Jeuédié.Jeugdigvleeseh.
Joné.TeniersdeJonge.

Jonéentje.VAISMANo.,105.

, Gv.1Pdè.,VII,270:'
j
van,8il.
nderjogcyt

.

.

1(ra
n/ong.
9c/,vanderjeugdaf:.
V.DALE.--Gr.Gd5.,VII,272.

De)eu (leesz)6n)ofl.ue(leeszy.uu)(v.)
van ,tvuesch.

I

l A1'
g
:7
.inZ.-N.
Sapfgofmalsnhvleesch.
i
Ge
b
r
.
v
a
n
e
e
n
po
s
i
t
i
e
f
vo
o
r
e
e
n
c
o
mj
Te
niersdeJongere.
!
Iparatief,gall.TeniersleJevse,volgensl

i V.Dz
&I,
y:.
l
Bi
j
WT
NX
:(Teniers,Dcrïtf,deOW 6;
lve:,en qDavid T.,deJongere),doch

l

'B ., de Oude )
),en ((Pieter B.,deJonge 9,

ID . B.,59(vgl.D.V.,462-463).
;

Maarl'on,g tocb !

1
?

Ic/,van derjevgh,
faen,ti
tzn derieuget#.
1
.
Ook nogbijV.DALE,ophetw.iong :

het een datiefvorm uit een vroegere j
Dejeugd van 'tvleesch.

I

j Di8t..43.--Jenever,m.= jenever-

t
j
f

ldaarentegen,ophetw.Brueghel:(
j
fPi6t6r

ook:(JanB.,deOude),enf
(JanB.,
deV.
JoDAL
ngeE.
).--.Ook in zekereNnd.plaat-

verkorting van iongen, nogal ge- Maariongen toch !
,

i
Iwoon in de znd. volkst.

Scllrijfwijze,die soms ook welin

Jongetie,ook weliongnkeln).

Foutievespelling,vermitsdegvan

Jonkvrouw.

-N .voorkom t.
1N.

Jonévrouw .
Jonkheid.Een eeratejonàheïd.

den neusklank ng in deuitspr. van deze

samenstelling in k overgaat.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

sen wordtjong vooriongen gebezigd.

IndeNnd.volkst.verdernog:)'
oel
de.
Di8t.,l9. -- Onkr.,54-55.- Aldus

j spelt m en ook : l@.
. ev en
onkheid, l*onkhe

ionkman.
Een qankomende iongeling ofiong
'6- $
DALE.
dochter.

Jonnen.((Hetisu geiond:.V.Lov., Znd.volkst.(O.-V1.,Antw.;in W .Dure#ed,3l.
V1.innnen);Reinaevt,vs. 10 :( god
Jufvrouw .

moGe
ete
onssiereionnen!)
wonesehrijfw.in Z.-N.;deuitspr.
ishieraltoosiujt
jronw.

Guytnen.Hetisu van hartegeguM .'

DALI
M.

i scxaasà,7l.- Boss
l

Jnlfrouw (gewone uitspr.ju///rouw,
doch alsaanspreking iujjrouwlj.

l

tav .,71.
., vi
.
JW/er en ook wel luj zijn gemeenzamevormen;alsaanspreking isme)'
ujAouw deftiger dan iujjrouw.
W ordt iujjro'
uw als toespreking ge-

)b
ruiktinpl.v.denzdenpers.,danheeft
dat (in het enkv.)iets onderdanigs :
'
'

Komt (de) i'
ujjrouw nog eez- 'kiiken?

l
Juée.

(DsxHy
cR'
To(
4,N.#S.,T11,60).
Fr.w.,alg.indeZnd.volkst.

R6nht6r.

Wand.,p.XXVIII.

Juist.(Pauline had)verklaard,dat Naar Fr. iuste gebruikt het Znd. ...d&t er iets moest gebeuren wat !
er iets moest gebeuren,dat niet F'
ufdl ).
uunt (uitspr.giu.l
utj
n de bet. van nietin 4ea ltaak was.
t
'i
!

was.Ssgsss,301.

Het (het zakumwerk) is niet l
'
uot.

TAMB.,20.

Jum elles. Met behulp onzer iu-elle.
vofdubbelezienbuis.Borus,46.
Jurisconsulte.

Jury.

rea tvaardig,billilk,zooals Aefhoovt.

Tegenover Fr.Ell6 (Ic moerejx'-l

N êl'
ltenme.

Het(hethorloge)isnietgeliik.

,

Fr.term,gewoon in deznd.spreekt.

i Fr w.,waarvan hetNdl.equivalent
.

in Z.-N.gewoonlijk onbekend is.
oebehoorlijkeuitspr.isbijonsvaak

Met behulp van onzertdubbelkiiker j
l A.GxxoT,Leerb.der Natuurk.,vert.
(oftooneelki)'
kerj.
,doorDr.5V.Grœvxs,II,672 :<Binocl6
1

Recht
xgkundigcddfeue.
J'
ury (leeszl'
uulq.
iej.

onbekend.

Deiurg.
/cxeenemmex.

Justitiepaleis.ToNY, 162.

l D.i.het wijst den juisten tild niet

1aan.

jofJumau).

I
t
'
1
I
! Boss.,Uit8F .,51.- KOSNEN.
'

NaarFr.l
'
gt.
vgd'
examen.

Znd.samenstelling ;vgl.D.Justiz-

Deezamen-commiasie.
PJ16V TGY /1
A9lïlï6.

j Termkn.,p.XLIX.

LIJSEN,p.47 qhet gerechteboj (in

laat.

rang volgend op arrondissementsreeht-

bank.Wijhebben erin Holland 5),het
gebouw = s lai8 de o'
- fïce, het hof
Couvts'cdàde.
s )).

Juul. '
t W as Juvldie hem kwam

aflossen.SlMoNs,l5.
Juzem ien ,ofieaemien.

InZ.-N.steeds meerveld winnende

JMli'
l
u zelfkwam hem aflossen.

schrijfvorm (uitspr. z/uvl), naar Fr.

'l

$

Julea.

l

Znd. volksnaam (uitspr. i = zj),
eig.een verbastering van iamiin,bij
verwarring gegeven (inBrab.)aan den

PAQUE.- HEUKELS.
I

bloemheester syqnga 'pulgcrïa.

,

K.
Kaai. In 't belang der openbare Gall.quai = stoep langsde spoorgezondheid,niet spuwen op de vloexn baanbijeen stationsgebouw,
en k- qn.Bericht in Belg. spoo- egstations.
Dekx ïbuiten d6hcl.

P6con,o.

D .V .,95.- G @nd.,l9.- V.G.,1,
134.
Fr. pecon = N dl. bordes, d. i. ver-

hoogdestoep mettreden v66rofacher
Ie qnai dëcoutegf.

H6to- lzA von.

een gebouw.

Ndl.bxmi.ook kc(de)= aanlegplaats,
los-en laH plaatsvan schepen.

Kaazenofkaaikefntaophetbroodeten. stuZn
stl.
kjd.
evevto;lkMI
l,.#voo
er. uitgesmolten

Kanen ofkaanti- ophetbroodeen.

KmxœRs geeft kaai voor kaan (v.)

ialsgewestelijkop.

'

24.
3

Kaal
*tenlbrood-Kall
*ssl
*esap.
BELGICISMEN

l

TOELICH TIN G

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

j
l
k

OPMERKINGEN

I
i

)

Kaaitenlbrood.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :l Kaankoek.

f

i
I

kanen,ineenvormsamengeperst. j

j
'

wang.

1detandengeplaatstzijn,b.v.deloz,
op,-

Kaak.Heetetranen liepen overzijn InBrab.,Limb.en Antw.iskaak,in
I
'
Pcsg,ofkoop,
.Heetetranen liepen Alg.Ndl.kaakbet.in deeersteplaats:
kaken.CLAES,Sich.Nov.,66.
O.-en W .-VI.kakehetgewonew.voor overzijn wangen,,ofkonen.
debeenderen van (lemondholte,waarin
j

j
1
Kaaksm eet,ofkaaksmete.

Kaarsroet, o.

Kaa
rswiek&v.
K aart

j

fuitdrukk-ingen :wang, b.
!
v. blozende
1
,vjcj bescitaamde kakou.
1 kakep,

Znd.volkst.(Antv-.,O.-en W vl.); Kaaknlag.
Klru.:((kaeck-sm ete,qlapa )).
,

ê
,

i Naa'
rdeZnd.volkst.keeï8voet,ke60'
e
s-

Kaar8ongel,v.,kaarsvet,o.

h V.DALE.
!
.
i

k V.DALE.
'

j
v'
ttutofkeer8riet;keerewiek.
1

j
Kaar8lemmet,o.,k
aar8egit,v.
k
,

)
l

t

i oe landkaavt.
t

)
recht.)
1

. Pa
llieterzette zich in het Znd.kaartspeltermell.
gers,nam devuilegekroldekaarten op,
onderntakze,enverdeelde.Pall.,138. (

De aardril.knkupm ge kaart. Roxoov,
26.

Gall.la ccr/:géograph,iq.0.

4
l Pallietergingin tgraszitten,nam j OosTvssx, Nederl. A'cà,
o (Leipzig,
jde g/oezelige, verfrommelde kaarten I1892), 65 : ( Och, mijnheer Donkers,
lop,8cltuddeze(doorjengc/.
I
weeszoogoedengeejumaarvoormij!
fIk kan zooslechtmethetnchudden tel
!

Kaartbrief.

Oëcieele vertal.in België van Fr.l Pontblad,o.

carte-lettre,wat ook in het D.letterClijk werd vertaald metKartenbriej;in
I

D.V.,161(zieookp.LXVIIdeverbetering,bijV.G.,1,136,uithetoogverIioren).- V.DAIZE.

lgdeewoZonndl.
volkst.(Brab.)daarentegen
ijk toekaavt geheeten.

t
Alg.Ndl.kaavtbriej=kleinebriefop
teen briefkaart ofcorrespondentiekaart.

Kaartenkasteel. On8 Vadevl.,

Gall.ehâteau decartes.

Kaartenhuialje).

einde Feb.1920.

Kaartenteekenboek.

f
kaakend6onderkaak ;verderondermeer,
j
lbij meervoudig gebruik, in staande

1

I

l

Znd. verta). van Fr. cartograpltie

I
:

Teekenatlas.

hierd6 ccrfce.

=X
FrI
nZ.-X'.hetgebruik-elijkew.voor Karbien,v.
.càbae = gevlochten damestasch.

Kabas:v.

I

1
!

j
j
KlursRs.- V.DAIU
I.
'

f

Kabberdoeske.

Znd.volkst. (Brab.,Limb.,Antw.,
O.-Vl.),voor:kleine,slechtbefaamde

Kroeg.

herberg.

l

Kabel. Er komt een klink in den Vaak voorkomendeZnd.verwarring
kabel.Vlaanderen,weekbl.,24Oct.1925. in dezezegswijze.

Kabeléram .
Kabien. Terwijl Florimond zich

KulpsRs.- V.1)AIzE.
r

Erkomteen kinkin den kabel.

STOETT,n.663/980.

Vertal.,inZnd.ltralltentaal,vanFr.

Kabeltelqgram,kabeïbericht.

Alg.in Z.-N..naarFr.zabine.

Badhokje.

l Zieook cabielt.

Tn de01-1.volkst.iskachelem.

Kachel,v.

l Echterisditw.m.in hetbeschaafde

g blogramm e.

OokV.DAI,
EenKoExlwgevenkabol-

gram op.

spoedig in de kabien ging verkleeden.
Levensleer, 52.

Kachel. V6ör een heeten kachel.
Leven8leer, 132.

spraakgebr.: ((Is de kachelnietaan?

Neen,hii is uit.Zalik aan de meid
zeggen datzehem ('.
m )moetaanmaken?)
(V.t.V.v.o.S.).
Kadee. M-aar uwe kadee.
s gaan. Znd.voll
cst.voor:10jongen diezich W aar uw rakkevs (of acharuitenj Zie (ook voor andere beteekenissen)
TsIRL.-STIJxs,1,222 (zieook II,269). in 'tgoede of(zooalshier)in 'tkwade komen.
ophet,w.cadee.

Hetwas'nenûjnenkadé.Vr.CovsTM., on2d0eresic
heidt;
genaardig persoon.

Bl.p.Kleit,44.

; Hetwaseen fijn type.

l

l
'

,

I

(
i
Kader. De kader van een spiegel, Alg.indeZn(
l.volkst.,inlïetm.,naari Delijsfvaneenspiegel,vaneensehil- Alg.Ndl.kader,o.= lodekorporaals
van een schilderij,vaneen portret.
Fr.cadre.
iderij,van een portret.
!
en onderomcieren bijhet,leger;20lijst

Dekadervan een velo.

j
traam ofjrame(Eng.,leesjreejmj (inflg.zin),b.v.datpa8tniet'
J,zhetkader.
i He
van een ûets,Fetsvaam.

K ak *Hijheeftveelkakcc'lziin gat.
Kakelnestl*e, ook kakerlzeutje of
kakenestie.
Hermanneke, heb tweejarig kakelnestie.Dlucluz
sxs,l4.
Knol,het kakeltte8tje van den hoop.

Znd.volkst.,voor:drukte.
' Hijheeftveelkakop zijn,liij.
1 V.Dzuu
s.
Znd.volkst.,in de omstr.v.Diest i Kakerd, ofkakker.
l V.DALE.
verbasterd totkakeneuake,voor:laatst!
uitgekomen vogeljong, bi
j uitbrei- Hermannetje,het tweejarig Benja- 1
l
ding :laatstgeboren diervan eenworp, minnetje.
!
en verder:hetjongstekindineen huis- Knol,deion,
gstevanhetgezelschap. ,

SlMoxs,71.

gel
z
z
si
c
nh,aa
pl.
smede:dejongstevaneengo-

l
'

K akkedoor,m.

Znd.volkst.,in Dieste.o.kakkedore.

Nacht8toel,8tilletie.

Kakker,ofkakman.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Druktemaker,prctzl/
àcst
s.

I

I

!
Kuypsas..
- V.Dwrxz.
r
i V.Dwyus.- ook in N.-N.(plat)kakpgakov.
I

Ka
landisie.BoLs,ll.
N
aardeZnd.volkst.kalandie8e. Klandizie.
j V.DAIUE.
Kalant. Slvzws, 138 en 229.Uwe
De gewone woordvorm in de Znd. Klant.Uw klanten blijven weg.
kalantektgaan verloren.Toxxr,188.

volkst.;1)E RsIJlu,201:'vousperdez'
po.
s1
client8.
1

Kalf. Als'tkalfverdronken is,rult Gewone Znd. lezing van bedoeld Als llet kalf verdronken is, dempt
men den put.AvcTox,34 en 196.
spreekwoord (V.ELSEN,l16).
men den put.

Kalissiehout.

XOgalg.in Z.-N.;bijKIL.kalissen-

Zoethout.

hout.

Kalissiesap. Een stok kalissiesap.

Znd.volkst.,meestalverbasterd tot
kalisaap (Brab.),(kali88elziap (Antw.),
waarbijheto.geslachtverloopenistot
het m.; vgl. Fr.zl'à bâton de /'
?
z.
9 de
réglïdwc.
.

STOST'
J'
,n.- /905.

Kvlrsss en V.DAI,
E geven kali8niehoutnog steedsalsalg.Nd1.op.

Zwartedrop,v.eno.Een pijp drop.

BijKulrssskalis8ieaap,o.,nogsteeds
alsalg.Ndl.;bijV.DALS kalieaiedropen
kalis8iestok als Znd.
Ndl.wittedrop = Fr.pâtedeguimau'pc.

17*

Kalissiew ater-Kant.
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I
Kalissiew ater.
Kalot.

Kalseide, kalsljde.De rernïeu-

Znd.volkst.

Znd.volkst.,voor lletkorte hoofdhaarvan vrouwen en kinderen.

InenkeleOvl.dialectenkal
aiie,naast

l
Ndl.drop8(uithetEng.),mv. zure
suikerballetjes.

Dropwatev.

V.DALS.

Polkahaav;P gekop.

l Alg. Ndl. kalot, kalotl
*
I
e= mutsje,
lkapje.

Straatsteen,plcweï;etraatweg.

' V.DALS.- V:
eRc.,Etym.IFtf&.,op

wingtf6rkalseideneenerbaan.DE CAvynL, W vl.kan'ie; vgl.Mnl.caut8ide;uit
D6 pertvfrcf/lng ofltetopnieuw plaveien het w.kassei,ka88i)'.- V>cRc.,in F!.
in Fl.Belg.8edert1830,VI,7.
Picardisch cauehie, van Middellat. van een straatweg.
d.d.e.h.,1,216.

Dekal8iide.Vr.CotmTM.,Bl.v.ffl6ïf, ealoiatam ;hierwordtdusde schrijfw.
39.
kaleiildej,metii,vereischt.
Kal8iidewegen.1D.,id.,46.
K am araad.
soms voorkomende sehrijfw.in de
Znd.schrijft.,naarFr.camarade.
K

atm lm elot.

Znd. volkst.(vooral in O.-W. en

Bruss.), naar Fr. camelote= slechte

j Zieook kassei.
j
l
1
l
l

Kameraad.

l

Bocht,

V.DALE.

w aar.

Kam enierster. De zoon van
eene kamenierster.SsGsas, 79.

K am er.In den ziekenàc-8r.

verkeerdewoordvorm,naaranalogie

Kameniev,v.

van lterbergierater,winkelierster,enz.

Naarde Wvl.volkst.,waarin hetw.

In deziekenkc-er(v.).

Dist.,49. VEs>isT,33.

m .is.

Op zijn tweedehoeve...waard6 :eaf: In de Znd.volkst.nog schieralg.in
kamer ledig stond.DRAR ANS,l14.
deoorspronkelijkebet.van dezeuitdr.
Gain d6be8tekamer.TAMB.,l7.
K am er nan Volksvertegenwoordigers.

BELL.,Dict.,53.

TegenoverFr.Enlrezdcn,
gle8alon.
Degewone naam voor lletwetgevend

...waardez4ooïekamerledig stond.

STOETT,n.138/189 :(D6 bestekamer.
Deze naam voorhetgeheim gemakis...

eene ironische benaming van wat men
in de l7de eeuw ook ((het kasteel van
Poortugael ))of het sal6t noem de
Kam er van of der VolksvertegenV.DALE,op het w.kamer :f(het col-

lichaam inBelgië,ofschoon deoëcieele woordigers (ïn Belgiéb;(ïztNederl.tde lege van afgevaardigden ter Statenbenaming luidt:Kamerd6r Volksver- Tweede Kamer.
Generaal...(inBelgiëinz.)deKamerpcl
tegenwoordigers, naast Fr. Ckambre
de.a J?epr/.seAlftlnfe.

Volksvertegenwoordigersen Senatorenl).
W INK,op hetw.Belgié,p.l45en 146 :

Ajgevaardigden voor d6 Kamer der Mindergoed gebr.,waarop gewezen Ajgevaavdigden xx rdeofterKamer, zdeKamerTanAfgevaardigden ).
Volksvertegenwoordigers.B6lg.
wordtbijScHR.,x4.
tznf.,p.9.
of:leden'
pcn d6Kamerder M gevaar- VAN THIEL,DerStojjders'
prtzche,54:
art. 47.

K am pernoelie.

digden.

Volksnaam,in Z.-N.m.,in N.-N.n.,

((De K amerderAfgevaardigden )).

Chc-pïgwton,m.

voor den gewonen eetbaren paddenstoel,agarieu8 clpzpeedfrïe.

Kam wlel.

Kanarievoéel.

Hetgewonew.in Z.-N.

Gewone naam in z.-N.,in N.-N.

Tayt
drad,ook tandwiel, àlzz
lrtld of
kamwid ;kettingrad (van een Eets).

ScHR.,1,30.

Kanarie,m.

mindergebruik-elijk;vgl.D.KanarienKandeleer. Eene groote dikke

rog
6!.
oialectisehe woordvorm.

keers, in den hoogen llouten kandeleev.
VERMANO., 48.

K aneel.
K anon.De kanons afschieten.

j Echternog steeds:om den wille van

Een groote dikkekaarsop den hoogen houten kandelaar.

M .in deznd.volkst.
Meervoudsvorm , in Z.-N. meer ge-

Kaneel,o.en v.

Meervoudig gebr.naar Fr.les chcn-

D6l!f
zg
l.
9ke6rd6.

hetsm eerliktdekatden kandeleer.
I

Boss.,Handl.,22l.
K aJz/o/t.
g of calnons = mv.vankatnon

De kanonnen afschieten.

bruikelijk dan kanonnen.
Kans.D6kan86n k66rden.

Ofca?Azon, m. (richtsnoer; kerkvoor-

ce8, volgens D.V.,406.Vgl.D .B.,53 :

schrift;kettingzang).
PRICK,Fr.,OPhetw.kan8:(de- Q
lgekeerd, la chanee a tourné )),doch ook :
I

A'
voir de8 c#lpce.
: (derév.
sdïr).Kans

(de-en schihten tekeeren,le sortsem-

hebben.))

(Als men) een beetje kans heeft.

SEvsNs,170.

b1e tourner )).

gall.avoig.del
a cltance.

Alsmen eeztbeetjegel'
ukheeft.

Fr.quelle c/tlxce!= Ndl.wateen boj!

Fr.bonneehance
N dl.veel'ztzccee !
D.V.,598.- D .B.,95.

De weg is aan,den eenen kant,aan
Kant.Dewegis'
van deneenen kant, gall. g'ayz coté, (f:,: #caz côtéa het
1Mn'Weerskanten met boomen beplant. vz. van kan uitzijn aard nooitdienen weerskanten,ofaan beidekanten met

Fcn een kantwordtgebruiktmeteen
bijdenkbeeld vallverwijdering ofscheidingvan een zekerpunt,b.v.:van zïja
kanthebie nietat6'
t
lez
rwcchfczt,ran alle
kantettdreigdegerccr,deliejdekan aïef

om de plaatste helpen bepalen waar boomen beplant.
ietsvoorvaltofzichbevindt.

van,/éa kantFcoznza.
In het ongeluk had ze den troostdaar
o . v., 611,heette niet alleen het
... dGarentegeït Of 1
)0Or het 0/
76#$:6 EchterbijKRAMERS,Ophetw.a'
?
atre:
niet a*n te hebben m edegewerkt ; ran gebr. v/h vz.van in ditgevalminder besefte zij al het grievende van hun (D'autrepart,loc.adv.Bovendien,van

d6n anderen kantbeseftezijalhetgrie- goed,doch weeser bovendien nog op, toestand.
vende van hunnen toestand.

((dat m en in goed Ndl. wei
niggebruik
m aakt van aan den anderen kant, als

een anderen kant.)

I OOk bijPRICK,Fr.,Ophetw.Prt

((d'autre- ,van den anderen kant,an-

daaraan nietvoorafgaataan d6n eenen
kant;in dergelijke gevallen gebruiken
wijten andere, daarentegen enz.))

derzijds>.
Aldus V. G., M oedertaaloïtderwig,
p.55 :(En van d6n andereïtkantheeft
hetdialect,heeftde volkstaalniets bij
hen verloren, integendeel!))en p. 68 :

j
(Ma
ar'
ea
ndenia
deal
resnhet
kanmaar
tishe
took
't
I
zo
o onpa
edagog
sn
ch
kan.
'

Trees Leenders, die nog wat fam ilie

In de Znd.

volkst.(Brab.,Antw.) T.L.dienogwatfamilievanhem wasj Di8t.,98.- V.DALE,Op hetw./c-

van hem waslanga den kant van zijn komtvaak langaeen kantvoor,tegen- nay6denkantvan zijn moederzaliger. Imilie ( jamilie '
&c?z Adam- ege,1'Je
m oeder zaliger.CLAEs,Sieh.No'
p., 114. overalg. Ndl.aanofvan 66n kant.
d8/l k'ktt'
&J?l Adqm (6K'Et'
J),11
G%% het
hond6rd8t6 àntltl/lt
s#tzf )'.

Zii* >6#(à8?l)eniidtI@11/,
9t1l)e6kcnfcn.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Hii Oàf m6t f'
&7ff PGnytetie'
g' 0Ok
STOETT,n.857/1306:(Ziinm68Mï/dl
'tiseen qralschaard,een schijnlleilige; lt6tï.
g66% '4JTIm6t* 68g6ziCht6% Of66% &JK'*88 kGnten (Of Jc?l /N768 ziidens,
vgl. Fr.vs coutean d6 fdpi3r8 = een Janu8.
d.W.Z.hijverdientaan beidekanten,
dubbelhartig menseh.

op twee m anieren,geld 9.- KOENEN,

1o
twe
pehket
w.
me
8
trz
l
.
nnt-(
.
c
)8
v
ant
en,
h.
ijve
di
i
e
du3
bb
e%
ly
)3
.txx

Kantonnier-Karot.
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Fierstaan wijdaarlang8 allekanten
rond tezien.BoLs,33.
Ron,
d dekantenvan 10uren.

NogmaalsZnd.gebr.v/h vz.langs.
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opxsRltlxosx

Fierstaan wijdaarï
'
taarallekanten Gewoon Ndl.gebr.isb.v. langs d81z
rond tekijken.
kantgcc?z,raren,ë'
#CX.
Znd.volkst.(
Brab.;in Antw.om d6 Opk:fr6ck.
s10uur.
STOSTT,n.- /919.

kanten tcp 10 1zr6s);vgl.het Mnl.en

Km lœss,op hetw.kant (((:g.)aan

l7de-eeuweche aen d6n, cant ran =

den

t'czn honderd gulden,omstreeks

bijkanB.
K antonnier. CI,AEs, Sïch.NoT.,

Alg.in Z.-N.,naarFr.cantonnier.

Wegwerker.

178.

V.Dz
uzS en Kosxsx vermelden katttonnier als alg.Ndl.Vooralin Nederl.

Limb.isditw.gebruikelijk ;men vindt
het b.v.in denovelle Geluk,van LAMBERTS H vayœrsluxcx.

Kantoorliééend.

Off. Znd.vertal.van 1P1. butea'
u

rctsftipf.

Avre
a,
'
tre8tant.

Kap.Op ïeplcM ekap e-n,drinken, Alg.in de Znd.volkst.(DE Cocx, Op ïcplcp:.grekening ofop iemands V.DALH. Alg.Ndl.zezïffewtallen
ietskoopen.
n.281).
kosten eten,drinken,ietskoopen.
opziin Wp = zijhebben 'tallen ophem
gemunt,hijheeft van allen te lijden ;
'
tkomtalop miin'àcp ik krijg van
alles de schuld.

De kap orer de hccg werpen, gooien Znd.lezing van de bedoelde zegsw. De kap (o/ den mantel)op den tui% STOSTT,n.625/923.- ROBERT,519.
ofsmiiten
(Dl Cocx,n.282),bijonsalleen voor hangen.
DitisdegewoneNnd.lezing,ookwe1
Ik zou dusden kostkunnen winnen, hetkloosterleven vaarwelzeggen;vgl.
gebruikelijk in 't alg.voor een beroep
als ik miine kap oper de hx g worp. Fr.ieter16Jrocauz orfïet
..
vaarwelzeggen,zi
jn ambtneerleggen.
Szolss,262.

V .DALS,op het w.kap

de kap op

denfvïAzhangenoforerdehaag8mijten),
I

Kapoen.
Kaporaal.
Kapot.

Kapotéaan.

Kapotm aken.

beide a1s alg. Ndl.; zie ook KoycxEx,
op de woorden haag en kap.

Znd.volkst..naar1?1.capon.
Znd.volkst..naar Fr.caporal.
In den zin van dood is kapot, m et
toepassing op personen, een plat w.,
waarvan de platheid in zekere Znd.ge-

westen (b.v.Brussele.o.) vaak niet
gevoeld noch bedoeld wordt.

Kappelien.
Kappen.Op iem.ofietskappen.
Kapper.Een kapper bier.

K apucien.

Znd.volkst.,naar Fr.cnpeline.
Znd.volkst.

Znd.volkst.,voor:klein bierglasop
voetmeteen inhoud van 1/2 pint of
1/4liter.
Znd.woordvorm ;aldus ook in den

D6vgziï6f,guit,schalk.

V.DALs. Alg.Ndl.kapoen

ge-

sneden haan.
lLorgnraal.
ScxR-, II, 53-54.
Kapotisin hetalg.Ndl.een gem eenz.,
Dood,(gemeenz.)kapo--.
& crtl6n,.
niet plat w.in de bet.van stuk,stukVev- orden.
kend, gebroken, gescheurd, versleten,
m et gaten in ;ook in den zin van dood,
van dieren gesproken ;verder,van menschen gesproken,om tebedoelen sterk
aangedaan, b.v. ik ben er kcpof 'pcn,
ofwel:ziek,ongesteld, b.v.ik ben ktzp/f
rcAzverkoudheid.
Doodgaan wordt in N.-N .alg.gezegd
van planten en dieren, doch in toepassing op personen als een platte uitdr.
beschouwd.
V .D.AI,yc.
(Fzouul
6n,
le p,LmeinA jkapi6.
V.DALS.
Op iem .ofiets aanmevking - ken,
tegen iem .ofietsuitvaren.
Ktursss.- V.DALE.
VoetgW .Een kal!g!- bier.
Zie ook capucien..

Kapuciin,, klN cï/-r, of #,
cpu//-

straatnaam te Leuven: Kas denen- lermopmïk.
PO6r.
?

Kapuln.

Znd.woordvorm, voor gesneden
haan ;ook bi
jDssRocuzs:Ka
-puyn.
Kardlnaal. Z. E. de Kardinaal Overbodig gebr. v/h bep. lidw.
Mereier.
gall.&.E.leCarditalMercier(D.B.,

Kapoen,.

Z.E.KardinaalMereier.

M.TEN BovwHcvs,Twee'fcultlen,,25 :
Kardinaalde Richelieu )), doeh ook :
((De KardinaalDubois )).

Een zwerm bijen korren.

V.D-&IaS.
VsRc.,Etym.W #è.,op hetw .karkool.
V.DALE,op hetw.karakol.
Zie ook BIJLAgEN,1,35.

60 ; zie ook hierboven,op het w.de.

p.107).

Karen.Een zwerm bieën kaven.
Znd.volkst.
K arkol, ofkarrekol,ook kavrikolof In sommige Znd.gewesten (Brussel,
karakol.
Antw.)de naam voor de eetbare zeeslak,dieook (Antw.,Oosten vanBrab.)

Alikruik,v.
-

kreukelwordtgeheeten ;ook in 'tBrusselsch Fr.caricolle =,Fr.vignot.

K arkot.

Karm enij4ook kavm6naaiofker-

Znd. volkst. (Kempen ; in O.-VI.
kerrekott.

Znd. bastaardvormen; reeds bij

Karhuin.

ILarbonade,v.,nav.kavbopzvlen.

V D tIzyc.

ln deNnd.volkst.gewoonlijk karmeW 6.

menaai:Ze zullen ...geen kermenaaien DEs Roclus Karmeny,s.j.(zo6k)
of penpen naar de pastori
j durven Karbonade.)
brengen.CLwss,Sich'.N on.,155.

Karoelen.

Gewestelijk-euitdr.(Diest,Scllaffen ;
vgl.Liersch karon8enj,voor heimelijk

Spiibelen,.

Zieook haagen haagschool.

sehoolverzuim .

K arot.Een karottrekken.
Alg.in de Znd.volkst.,vooralals De !ï/Aztrekken,ofliintrekken.
STOITT,n.803/1213/.
Ik zou miin karotwelwetentetrekken. soldatenterm,naarFr.tirer'
t
zztocarotte, Ik zou we1een goeie lï/a weten te V.G.,II,458,a1ssoldatentaal(1913psxvsxws,88.
voor:zieh aan een onaangenaam werk hebben,ofeen zlre/jïg banntieweten te 1914):(d.liin trekken :weinig ofniets
onttrelcken, door zieh b.v. ziek te vinden.
uitvoeren.Bijdecompagniesehoolishet
veinzen, ook voor iets voomvenden
een benijd baantjedetouwen temogen
om vrijvandiensttezijn,ofwel:onder
vasthouden. Men mag er zijn ransel
den schijn van bedrijvigheid nietsuitenz.bijafleggen ).Ook :(een goeie!
ï/a
Voeren.
h'
ebben :een gemakkelijk leventje hebben,op den een ofanderen dag,ofin een

ofanderpostje).

Karottentrev er-Kattenstaart.
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Alg.indeZnd.volkst.,llaarFr.cc- Lijntrekker.

$ V .DALE.- V.G.,I1,453.

Alg.indeZnd.volkst.

:

,

rottier,cczoffcur.

Karottentrekkerij.

' XMalenger, m. = m atroos of soldaat,

Lijntrekkevii.

I

K arpel.Roxoov,6.

Gewone Znd.woordvorm,naam van

kerij
rij.

Karper,m.

een visch.

Karrevracht. Met karvenvraa-

Verkeerde inlassching van een ver-

ten verspreid.AvcTos,507.

In de Znd.volltst. (Antw., O.-Vl.)

K arspoor.DRAIJLANS,8l.

l

Achterwiel, of rika (scherts.voor :

lschertsendvoor vijffrankstuk.

karottenfabriek,tabaksspinne-

;

Karrevrachten.

bindings-s in dezen meervoudsvorm .

Karrew iel.

diemalengert,d.i.uitluiheid zich ziek

I meldt.
1 Alg. Ndl. karottentrekker = karottenfabrikant, tabaksspinner; karottentrek-

V.DALE.

rijksdaalder,2X-guldenstuk).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.):kaar-

Jfcrr:ypoor.

spoor.

K arw ei. Koudelijden bijdieellen- Vaak wordtdit w.,zooalst.a.p.,
digekarwei.SlMox'
s,39.
in deZnd.schrijft.gebezigd in den zin

Covrée,v.,mv.corveeén,.

V.G.,I1,473:korree.
Alg.Ndl.karwei,v.ez1o.

Zemoestenechtermeeropkarweiuit. v
an :huishoudelijltewerkzaamheden I
DswvluAxs,l16.
van soldaten.
Kas.Een kas suiker.
Een kaskesigaren.

Znd.volkst.(
Brab.);vgl.Fr.cais8e.

Zijhangen ï1z'fka8ke.

Znd. volkst., voor ondertrouwd

1zii
-n.
Kassei.Ik hoornog altijd het ge- Znd.volkst.:10in Antw.en in het

slefen 'tgedibbervan Gustje'sschoen- oosteli
jk gedeelte van Brab. voor
tippen overdeka88den.SIMoNs,53.
straatsteen ;20inO.-VI.enindeomstr.
Hijsteektdeka886iover.SEvsNs,l5. van Brusselvoor:metsteenen belegde
weg; DEs RocHEs ( Kassey,s.j.

arbeid,zwaaropgegevenwerk.
Een kintsuiker.
Een kintiesigaren.
Zijataan ï,z'
/kank.

Alg.Ndl.kt
z.
s = geldkas;doos;in
de spreekt.ook kast (meubel),enz.
V.DAIu
E,op lletw.kasje.

lo Straatateen,(dfzccfl/rfr
ï,plavei;
20straatweg.

VERc.,Etym.BS(fd
?.:ka88ei,kaaai)..VERc.,in Jrl.d.d.c.l
t.,1,216:(Brab.
en Ovl.kasseizijnvoordenuitgangbeïnvloed door W aalsch t8châ88eie, Fr.
chaunée).- Kvlrynss..
-- V.DATUE.-

oaillou,pcré,s.m .))

K osxlx.

Kasseien.Alsofmen hem (nI.den
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.,
bevrozen steenweg) met staal had ge- Limb.); Dls RocHls Kasseyën,
ka8seid.VERMAND.,76.

Bestraten ;plaveien.

't).c.etn.Pa1)6r)).

KvlpsRs.- V.DALE.- KoEwlx.
l HENDRIKS,140 :(Be8traten - pI@'veien. Een weg hard m aken door hem
m et steenen te beleggen.Beatraten geschiedt met o1n den kant gelegde, pla'pcïcz',met vlak gelegde steenen. ))

t

Kasseier. Tweeka8sdern.Pall.,l6.

Znd.volkst.;Dss RocHss :(Kas-

Ka8neilegger.VERMAND.,74.

seyër,8.m .Paneur,s.m .))

harde

Etraatmaker of stratenmaker, ook

V.DALE.- KVIPERS.

8tvaatwerker, 8traatlegger, dfrx frloerder,efrcfcr,plareier.

Kasseiiné.Roxoou,79.

Znd.volkst.

Bentrating,plaveiing,plcrcï.
:ei.

Kasseisteen.VERMAND.,76.

Znd. volkst.; bij Dycs RocHls

Straat8teen.

KvlesRs.- V.DAIZE.- KOINEN.

Straatweg.

V.Dus,- KoExxx.

Kastrol,v.,braad-ofkookw n.

V.DAtE.

Kas8ey-8teen.

Kasseiweé.Jos.Joos,90.

Znd. volkst.; bij DEs Roclus

K asseiwegen. D, CAVEL, in W .B. Kas8ey-weg.
86d.1830,VI,7.

Kasserol,ook kkserolle,àcerol.

Znd.w-oordvormen ;DEs Rocass
( Kasserol, a./. bast.w.Braed-pan.
Casserole,poéle,s.f.))

Kastanje. Meerdan eenswierpik

Meervoudsvorm naardeZnd.volkst. Kktanie,v.,mv.kktanje8.

wilde kastanien in 't vuur.VERMAND.,
14.

HsrxErus :c Castanea sativa Mill.

Tammekaatanje))
.- (Hippocastanum
L.Wildeka8tanje:.

Kastanien en mispelen.Pall.,126.

Kasteel.

In deZnd.volkst.vaak abusievelijk
Fï!!c,b'
tdteït(0.),b'
uitenplaata.I@ad- Alg. Ndl. kasteel burcht; mooi
voor :landelijk gelezen heerenhuis.. goa.
buitenslot.
Znd. volkst. (Brab.; in Antw. en DeN ppezù ziin aan 'ttfc-ezz,ook
STOSTT,n.1035/1597.- Bi
jV.DMz
X,
O.-Vl.:zzu komtdekatopdekoordl,voov: d6beeri8108,ofdentorm èegïnf.
op hetw.kat(ook op koordj,isvermeld

Kat.Nugaatd6katd6koordop.

hetspelbegint,ofisaan den gang.

Ik heb andere katten te geeselen.Avc- NaarFr.avoird't
w fre,
sehatat
jjouetToa,123.

ter.

zonder voorbehoud :zt'tzkomt de katop
de koord.

Ik heb heelwatandefatedoen.

Zie ook gee8elelt.

.

(Het achtste meisje) was e6n '
poge! Deze zegsw.isalsZnd.vermeld bij Hetachtstemeisjewaseen kind de.
g V.DALE,op hetw.kat,alsalg.Ndl.:
roordekat.Dl
u vlzAxs,l1.
STOETT,n.1021/1581,en bi
jV.DALE, doode.
(dat18roor d6kat,een vogeltie'
poor d6
op hetw.'
vogel;in Z.-N.alg.voor:niet
m eer te genezen,moetende sterven.

kat,dat is voor de poes,verloren )).
DELINOTTE, op het w. kat : ((dat.is

voor de kat oj een vogelvoor de kat,
c'eyfpour !ed autres s.

GALLAS,ophetw.kat:(Dat('
pog6!f/e)

i8 '
poor de- :C'est brûlé,-cuit,-perdu,
-au diable.))

;

Katiet
spcl6l,ofkatieiagen.
Katoen.Deprijsvan d6z6nkatoen.

Znd.volkst.,naarFr.iouerc'
?
zchat.
M .in de Znd.volkst.;vgl.Fr.le
coton.

Hijgajkatoen.
K attekop .

Znd. volkst., voor buitengewoon
zijn bestdoen.
Znd.volkst.(Kempen),voor met

Kriigertie,ofnaloopertiespelen.
Katoen,o.alsstofn.env.alshandels-

V.DALE.
Boss.,Handl.,221.

waar,mv.in de bet.van soorten van
katoen :katoenen.

Hijgaj'm '
pln katoen.

l V.DxLE.- STOETT,n.640/947.

Appelbol.

deeg om hulde,gebaltken appel.

Kattestaart.

Volksnaam in Z.-en N.-N.,vooreen
10 Paarde8taart ; 20 heermoes, o. HEUXELS.-- In dewoordenboeken is
plantengeslacht, equisetum (10), inz. en v.
heermoesofltevmoeemeestalalsv.opgevoordesoortequisetum crrcs'
:e(20).
geven,albet.mo@ hierin spijs;daarentegen bijREINDERS,Leerb.derNat.Hiat.,
l

.

1, 216 : q Het H eermoes of de Akkerplardestaart.))
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Kattln-Kem pstok.
))7 --.
)-((

-

sssozczsvsx

vosczcuvlxo

è).I
.
'
-

-.---- --

1 acosvssxxsosucaxoscs

opMsRxzxosx

I

l

Kattln.

Znd.volkst.,voor:vrouwelijkekat;

Kat,wijjie8kat.

ALL.-AB.,129.- V.DALE.

ook een Nnd.prov.

Kave.

Znd.volkst.(0.-en W .-V1.).

Scltoorsteen.

Di8t.,159.- V.DALE.

Kavietje,ofkaniekske.

Znd.volkst.,eig.een verkleinvorm

Kroeg.

V.DALE.- D.CrAEs,35.

Ziin ro/
c(/c) keeren of omkeeren,hel

V.DALE.- STOSTT,n.1077/1665.

van kcreàfte),voor :gemeeneherberg;
ook in hetBrusselsch Fr.cavitie.
Kazak. Kazak drccïezz,of (ziinenj Znd.volkst.,naar Fr.tourner cceckazak keeren.

que, voor van politieke richting ver- roer tlzn,
ztt/czpen.
anderen.

Kazakdraaier,ofkazakkeerder.
K eel. Eenen norschin zijn keelhebben.

Znd.volkst.,naarFr.tourne-ea8aque.
Znd.volkst.(Brab.),voor:ietsin de

W/rcllïge,renegaat.
Een kikker,een roggestaart,een graat

V.DALE.

keel hebben, waardoor het spreken in de keelhebben.

Keelkop.
Keer. Elkenkeerdatzeoverheteen

moeilijk valt.
Germ.Kehlkopf.
Meerdan een taalktzndigebeschouwde

menwaseenanderhenjuistvoor.CLu s,
Siclt.Nov.,199.
(Ulrich,die)telken keere,dathetzijne
leesbeurtis,metledigehanden aankomt
enboetbetaalt.Toxv,99.
Keeren. Overigens, wanneer zou
hijkeerenbV.Lov.
,DureA'e
à,54.
Hij was verdwenen en keerd. niet.

gall.; ook D.B.is blijkbaar van die
meening, daar hij p. 100,tegenover
Fr.chaquejoiaque,opgeeft:telkensal
s,
telkenmaleals,telkenswanneer,zoodik.
wiils(c!y)ik biihem kom...
In de O.- en Wvl. volkst. wordt
keeren gebezigdvoorteruqkeeren.fezvgkomen en teruggaan.

Strottenhoojd.
Telken8al8ze overheteen ofander

fptfî.-4.N.F.,l3.
'
W ijtrolen echter aan in Keurle8sen,

ofhet ander puntllet woord wilden ne- elken keer of ieder keer dat voor een punt het woord wilden nem en, was V,24 :((En elken keer,datze die woor-

J.SABBE,ll4.

Gekunthiernietkeeren ojdraaien.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

een anderhen juistvoor.

den bad,overvielhem weer die eigenaardi
ge ontroering.)J.vAN MynsI,
z.
Ulrich, die telkenmale wanneer het Zieook op hetw.ieder.
zijnleesbeurtis,metledigehandenverschi
jnten in boetevervalt.
Overigens, wanneer zou hij terug- In hetalg.Ndl.komt keereu tegenw.
keerenî
alleen in dezebet.voorin deuitdr.naar
Hij was verdwenen en keerde (of hui8keeren.
kwamqnietterug.

Zie ook op hetw.gaan,p.165.

: MenkanziclbhierroerenAzochwenden.
'

lkweetmijAlïeftekeeren ojtewenden,
ofniettewenden ojtekeeren = (:g.)ik
ben ten einde raad.

Dewind keertzïch.

Verkeerd wederkeerig gebr.:gall.86
tourner,volgensDiet.,6l.

De wind keert,ofdraait.

Echterbi
jKluMEsS,ophetw.keeren :
f
tD6'
tz
s/td heejtzïch gek66rd (ï.
9gekeerdj,

W elishetgewonegebr.,zooalsopge-

le vent s'est tourné )),en op hetw .touv-

gevenisbijV.DALS,op hetw.keeren :

ner:(
tLeventtourne au nord,dewind

((de wind keert, gaat uit een anderen
hoek waaien )).

Hetkeeren '
plzld6z'
Jren.

draait,looptlccr hetnoorden.')
K UIPERS,op het w.keeren :((de wind
keertzïch naar 'foosten,draait )).

Znd.volkst.,voor:deovergangsleef- De '
percsderïsg Tan leepiid,de crïtijd tot oude vrouw ;vgl.Fr.âge de tlch:leejtiid.

V.DALE.

vetour = (lge crïfïçv6.

Hetkeeren van 'tdeïzoep.

Keeriné.Bubbelïsd6keeeïsg.

Znd.volkst.,voor:deovergang van De verandering '
tl
ca iaatgetiide, d6
winterin (o/op)zomer,ofomgekeerd. wi88eling der iaargetiiden.

1 Alg.in deZnd.volkst.

V.DALE.

DubbelinvevgeliikingmetAeftegen-

V.DALE.

Kaar8.
Blaker,handblaker.

Di8t.,138.- Onkr.,24.- V.DALI.

orergestelde.

Keers. TAMB.,31;VERMAND.,33.
Dialectische woordvorm,door somKeersepnn .TAMB.,3l.
mige Vlamingen in de schrijft. aangewend.

Keerzijde. De keerziidedesheu-

Gall.16rez
peradu eoteau.

vels.TEIRL.-STIJXS,II,224en362.

Dehellingvan denheuvel.

D.V.,96.- V.G.,1,134.

)

weK6
rke
6l
ri
z
jk
iidk6u
,nan
ll
ee
nengev
ke
ae
nrd
vo
woo
rr
wder
npeb.
nv.
die:
,

dekeerziide1)lw,een blad,vl
tzse6nmedaille.

Keesm uschtke).
Keéelsbaan.
Keéelsbol.
Keikens.

Znd.volksn.(Brab.),voor een vo- loMe68;20koolmees.

gelgeslacht,gvr'
tu (10),inz.par'
asma4
bz(20).

Znd. dialectische woordvormen
(Brab.).
Znd. volksnaam (Brab.) voor een

Kegelbaan.
Kegelbal.
D%dzendschoon,v.

PAQUE.- HEUKELS.

Keldev;kel
derrerdieping;eouterrain.

Alg.Ndl.keldering= hetkelderen.

bloem plant, dianthua barbatlu ; Teeds

bijDooosNs :Keyckens.

Kelderiné. Die eetplaats,voor

een keldering hoog van verdieping.L6-

veu leer,2 (zie ook 12).
Kelver.

Alg.inZ.-N.

Die eetkam er, voor een 8ontervain

hoog van verdieping.
vervorming van kerrel in Brab.;
Kervel,v.

Ndl. souterrain of souterrein, o. =

Fr.8ou8-eol.
PAQUE.

hetw.ishier m.

Kem el.(Ronsard gewaagt)van een

In Z.-N.de gebruikelijke naam van

Kameel,m.

Ditisdegewonenaam in N.-N.

even heftige antipathie tusschen kemel bedoeld dier.
en beer.M .SABBS,Di6rk., 39.

Eenenkemelmaken.

Znd.volkst.,voor:eenmisslagbegaan.

E6n bokychïefen,eenjlaterèe#= n.

Dat huisiseen kemel.

Znd.volkst., voor sleeht,ondoelm atig of wanstaltig gebouw.

Dat huis is een minbouwael.

Kem p.

Alg.in Z.-N.,in het pz.,als naam

V.DALE.- STOEw ,n. 192/242en
346/467.

Hennep,m.

PAQUE.- HER ELS.- ScRR.,1,28.

voor een plant, cannabis sativa ; ook
voor de bastvezels er van.

Kem paard ,m.
Kem pin , v.
Kem pstok.

K6mP Of keytïtep, v., is ook Nnd.
volkst.

Znd.volkst.(Antw.),voor:vrouwelijkehennepplant(in deomstr.
v.Diest:
kempuitj.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
mannelijke hennepplant.

Zaailing,m.

Znd.volkst.:in de omstr.v.Diest
kemp8tek (m.)ofbol8ter (v.).

Hennenstengel,Aennepdfsk.

Gelling,m.

I

Kenlpzaad-Keper.
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Kem pzaad.

Znd.volkst.;in het0.van Brab.z4.

Hennepzaad,o.

Kennen. Wijkend6n ?è6- nocltuit-

Gall.nousx6lui connahnionsAzïf@-

W ijwi8ten Azï6fdat#ïjzulke uitste-

D.V.,270.- D.B.,6.- V.G.,1,141.

stekende talenten,nonh grondige kennis. lents tran8cendant8, ni cokz> ïdelnce., kende talenten,zoo'n groni ge kennis

ToNY,169.
8érie1
M68 (DE REUL, 179),l'éloquenne kad ofbezat.
Dekrachtigetaaldiewijlt6m k6nnen. qubon luicosnclf.
De krachtige taaldie wijvan h69ewoon ziin.
Ikken hem noorzeernaïef.
Gall.ie16ctmztlï.
spourfr/''
?wk/.
Ik ken hem alszeer naïef.
Iem.ofietskennen van naam.
D.V.,611,keurdeditafa1seengall., Iem.ofietskennen biinaam.

D.V.,621.- D.B.,87.
D.B.,92 :(Men zegtook :ï6v,
.f
Jcn

eonnaztre qn.of qc.de nom .Daarentegen betoogde ScHR.,1, 314,dat het

v am kennen, zooals iem. '
pcn aanzien,
tltzn persoon kennes. ))

gebr.v/h vz.llcs in bedoeld gevalgepastis.
Andere (heeren en dames), die hij Gall.cos- sfg6qn.de'
p146.

Vlsaxou'
r, 46 ( Ik ken hem van
naam,bijnaam.)

maar kende ?@l zien.M . SABaE,'W .
M eMnhen,38.

Andereheerenen damesdiehijmaar
kendevan ccnzïes.
l

Geen a'
t
dteen b kennen.

Methetvz.uitde gewone uitdr.in

Geenavooreenb kennen.

SToaw ,n.- /1.- Kowxxo,205.

Z.-N., naar analogie van alg. Ndl.

Pm cx,Fv., op hetw .kennen :(fik zou

iem.ofietskennen'
Wf(ofonderjclldere
pev8onen ofzaken rt'n dezeljde 8oort
ze uit 0/ van elkaar onderkennen,ze

ltem uïfduizenden je le connaîtrais
entremille).
.
Pmcx,Eng.,op hetw.kennen :Az6

van elkaar weten te onderscheiden.

.uit elkaar --,

t

themapart). (beableto)know,tell
TEN BRvgozxcAqm,op hetw.kennen :

A Zii kende geen harten w@> klaveren )
,,
( Zij kenden geen lange leff6rgrcep nan
66n,korte )).

Kenner.Kenners van alle landen.

Ongepast gebr.v/h vz.van om de
plaats van herkomst aan te wijzen :
gall.le8cosscïddeur.
:d6Io'
t
z,
sF ys.

Kennersnitalle landen.

D.V.,508.- Hetvz.ran zou hieraanleidingkunnen geven tot lisverstand :
vgl.eenkenwer'
van dc/àlderïjep,rcp,s avden = Fr. t:,z connaia8eur en tableaux,
6,1 chevauœ.

Kennls.Dieman bezitgrooteken- Indenzinvanwetenschapheeftken- Die man beziteen veelzijdige,een VynRc.,146.-- Di8t.,35..
- Onkr.,99.
niaaen.
sl geen meervoud,tenzij men daar- uitgebreide kennie; hij is een man - D.V.,407.-- D.B.,53.- ALL.-AB.,
voor kundigheden gebruikt gall.c,@p,- van veelkenni8.

zijnekennonen steunden op eigen er- nais,
mncen.

141.

Zi
jn kundigheden steunden op eigen

varing.SEGERS,221.
't Is eene bron van algemeene kenxïtvyen.TIm L.-STIJNS,IIp65.

Kennonen bet.alleen bekenden,d.i.

ervaring.
bekendeper8onen.
'tIseen bronvanalgemeeneontwikkeling.

Iemand '
pcn m'
il
'
n kennïx
g.
Een advocaatmijnerkenni8.

In Diet.,95,en bij D.V.,467-468, Een konxï.
svan m6(leesrc'> ).
Pmcx,Fv.,op het w.kennie :(66e
werd zulk gebr.van een bez.bnw.,in Een advocaat ondermiin kcAlnï.
sdeAl, - ran mil'
,une de mes connaissances;
p1. v. een bijvoeglijke voorzetselbe- of:een miiè6k6nd advocaat.
une personne ttm monsiem ,une dame)
Hetwelgelukken van.eenen jongeling paling,afgekeurd a1seen gall.,lzncp6r- Hetvooruitkomen van een hem =el- de ma connaissance;een goede - 14.
gijnev kennïd.Toxv,164.
eonne,'
t:n arooatde ma ctl
pmtzïq
g.
gcnc:; bekeïtd jongeling,of :van een (v,
ïp.oj mïj,undemesamis).
laz/tzst
sïfcd'vn ieunel
tommedet
gc con-:meertbevriendjongeling.
j Merk ook verder op,bij GALLAS,op
'
nais8ance (DE R>2vlz. l75); zie ook
hetw.kennis:(Uithoojdevan onzeoude
D .B.,65,en Dz BAERE,100.

:A cause de nos vieilles relations b.

Nog trosen wijaan :(een jusrouw

'van hccr kenni8 )),FR.HAVSR ScHMIDT,

Een kenniaae pz6- cà,.

Dit gebr.van kennie als bnw.komt

Fam.:en XcnA/.;t(Zekeredamevanmiin
kenn%s ),,CREMER,N ov. tl?z Fcrf., l06 ;
(een damevan Accrkennis),J.v.MAv-

Een kenyds,een bekende persoon.

voorin deZnd.volkst.(Brab.,Antw.).

RIK,Pap..JG,l#.,67.Verderook :((H aar
dam es-k6nnïdde,z)), C.H rvgExs, BartholdM eryan,20.

Ieman,
da keasïg,ofdekex'
n.
t:llt
xa iem. Gall.jaérel
a coxzeï.
sdcac6de> .,i'ai Met iem. kennis maken, of met D.V.,430,448en 469.-.
-D.B.,63.maken.
jait'
gtzeoytnaie8anee.(In Z.-N.wordt iem.in kennis komen.
ALL.-AB.
,62.
lk heb zijn kennisgemaakt.
de Fr. constructie vaak nagevolgd; Ik heb kennismethem gemaakt.
J.v.MAulux,Krates, 113 :((Och,
Hoe een oë cier der Sansculotten

ook in N.-N .isdefoutniet onbekend tt

rNI6-#6ge!'.
s kennis maakte. Avc- (D.V.,469).
ToR, 181.
M et iem . '
nndere kennis maken.

Hoe een om cier der Sanseulottes dokter,mag ik u even in kennis brengen

mett7.kennismaakte.

Verkeerd gebr.van nader alsbnw.in

metmijn oom Verhagen .
)...

Nader met iem .ktmnis maken.

D.V.,465.-- D .B.,99.

pl.v.a1sbijw.:gall.jaire p!.
/,
.
9ample
eonnais8ance crcc qn.

w etdler bijkenniskomen.

Ten onreclnte afgekeurd bij VlTs,

3E75
;deuitdr.komtnj1.GA
voo
rbijV.DA-)
Iz
, bij KIJIPERS,bi
LLAS en bij

We((l)ertotzïja kenniskomen.

Aldusb.v.bijKRAMERS.Verderzegt

me
nnog:weerbiikomen,weerbijzïje
ner8tand komen,weer tot bewustheid ko-

PRICK,Fr.,telkensop hetw.kennis.

men,zijn benm8tzijn hevkrijgen,totzich

:
j

zelj komen,, '
Wf een, bezwijming onf-

1

Zijnam d6z> k ïa k6n%d8en klaagde

Zeaanbij'tgerecht.TONY,194.

Gall.saisir glz. d'une ajjaire; DE

waken.

Zijnam deo?n'
sffd?1d6rs
.ofd6 geburen

REUL,207 Ellele8(= le8'
pt
lï,
gïAl,
9l totgetuigennandezaak
8qi8itde l'
J//Wrd d !J portq d81)
J,
?1f !8

d'
une affaire,de k6n?zïv
sAt6z
?
pz
'
@'
n,g Tan,e8l

tribunal.

K

zll/caan d6r8chfban,k O#drtzg6?l)).

l

enniséave.
Woordvorm naarD.model.
!
Kenniageving.
l
Kennism aW né.Uwek8n?zï.
9> kïRg Degegevenzinzouenkelkunnenbe- Dekenni8makingismijaangenaam,

ismijaangenaam .

vven.V.THIELEN,27.

I

.

JF#!.A.A.F.,l3.
D.V.,469.--D.B.,107.- FRANKE,

teekenen :ik ben verheugd over uw of:(hetismij)aangenaam kennh (met 11.
kennismaking met dien persoon,wat v)teA
?w/c6'
n,,vaakkortaf:aangenaam ! Bi
j A.F.DIEPSN,De Geller6ad?t6ït
f
er echter niet mede bedoeld wordt
(Nijmegen,19064),111 t(aangenaam,
gall. eharmé (Ac'
?zr6vz) de jaire votre
(zeer aangenaam),vereerend uw kennis
connai8sanee.

K ennisnam e.
Keper. Ietsop 46n keperbeschou-

DtlvsER,Stud., 230.-- DELINOTTE,

1ophetw.saiair: (saisiruntribunal

te m aken )). Dit is echternogm qals een

j

Germ.Ken.
ntnisnqhme.
In Z.-N.,en overigensook in N.-N.,
Wordtditw.nietzelden m.gebruikt.

Xenzlïezle-ïp'
g.
Ietsop dekeper(r.)beschouwen.

gall.(ziehierbovenkennisj.
MoonTg.,137.
Dist.,43.-- D.B.,52.

Kerf-Keus.
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Allenhielpen de kepersen debrokken In deze bet.,dak8pav (v.),spanrib Allen hielpen de spanribben ofdak- Keper,v.,is ook a1salg.Ndl.opgemuurwegtrekken.SlMoxs,72.
(v.),Fr.chevron,ishetw.in Z.-N.ook ap rren en de stukken muurwegtrek- geven bijV.DALEindebet.van <balk,
m.en van alg.gebruik.
ken.
dakspar),bijKvnœssindievan (dakspant,kapspant),verdernog bijKozNsx,Garuruws,enz.

Kerf.Eenenkerfin 'thoutsnijden.
Ietsop de(n)kerjhalen,koopen.

M .in deZnd.volkst.
Znd.volkst.,voor:op krediet.

Kerj,v.= keep,inkeping.
Iets op den kerj8tok halen, op den
po/ koopen.

Kerfdierttje). De kerjdieren of Nogschieralg.indeZnd.schrijft.; Insed',qekorren dïer.

V.DALE.

VERc.,150.- ScI.
ts.,1,351.- KvI-

insecten. Dr. J. M wc Lxop, JFerreîl. in N .-N. verouderd ; vgl. D. Kerbtier

PERs.- V.DALS.

Dieren, 5.
(= Kerj,Insektj.Niet gebruikelijk in
Duizenden kerjdierties.TE
E;mIZ.-STIJNS, de volkst., die er voor bezigt bieske
1,197.
= beestje.
Kerk. Gii zï/f zeker gewoon (of Zegswijze,alg.in Z.-N.
,totiem.die

Ook KOENEN geeftkevjdiertiea1sZnd.
op voor insed,doch verklaart insat
&gekorven diertje,kerfdiertje ).

gewendtnaardekerk tegaan?

Je bentà'
ïer nietïa de kerk,of )'
6

binnenkomt zonder de deur dicht te bentzekerïn d6kerk geboren?
doen.

Kerkbaljuw .TEIRL.-STIZNS,1,50.
Kerkdiefte.
Kerkeputteke.
Kerkvisiet:

't kerkvisiet, Jos.

Ovl.volkst.,voor ordehouder in

Sl
xi88e,kerkekneeltt;hondenslager.

KULPERS. V.DALE.- KOENEN.

Znd.volkst.
Znd. kindertaal (Brab., Antw.),

Kerkdievevii.
Pierenkuiltie.

Kulpl
qRs.- V.DAIœ.

Znd.volkst.

Kerkvisitatie.

een kerk.

voor :graf.

Joos,131.

Kerm is.

Metf.
fc.
uclf-kermis.

M .in vele Znd. dialecten (Brab., Kermi8,
Antw.,Limb.).
Gewone samenstelling in de Znd. Metdekermistef.
Icas
.6lf,of:metde Merk ook op bij GALLAS,op het w.
volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,somsook Haœseltsche kermis.
lendit:tt
Kermis(inJunibii#
S@ïnf-D6nï,);
in O.-V1.).
bijPalcx,Fr..op hetzelfdew.:ckermis
'lcyz St.Desïe tt, ((wegens St.Deyzïskert
mis )), ((op den dag van de St. .
D 6sïskerm is )).

Vlaam8oltekermia.

Alg.in Z.-N.,evenalsin hetBelg.Fr. Weldadigheid8tuinjeat, ker-e
z
ede
kerme886Famande = kerm6saed6 chc- d'été; liejdadigheidsbazaar, jancy-jair
zïf/.
(3r.).
Kerselaar. E.HllIz, in zijn kin- Naar de Znd. volkst. ke6(rjz6l6er6 Kerseboom.
derliedje Laato- gaan.
(O.-V1.).

KvllœRs.- V.DALE.- KOENEN.
HEUKELS :(
tPmmusavium L.Zo46
kerd t, en f( Pmmus Cerasus L.Z%r6
kerd.))

Kersouw , v., ook k6rsouwkefnj. Volksnaam voor een plant, bellis
Dekeraouw.VSRMAND.,116.
p6rennie.

M adel
iehk.

HsvxELs.- KvlrsRs.- V.DALE.KOENEN.- Ds Cocx, Volkagelooj.I1,
61.

Kerstenbrief. De k6rat6nbri6j Znd.volkst.;Ds REVL, l38 :aon Doopcee! (v.), doos tte8t (0.), doop- Dvvssn,II,78. KtqlœRs.- V.
ontbreekt.ToNy,131.
aeted6scït
gt
gcllc: n'arrivepcd.
akte(v.),doopbriej,doopbewiis;bewiis DALS.- Kozxsx.
ran geboorte.

Kerstenkind. Het Keretekind, Znd.volkst.,doch op vele plaatsen Paegeborene, nieuw- of jonggebodoorST.STluvvlLs.
reedsverouderd.
r6n,
6;bakerkinqe.
Kerstm is.
VeleW amingenmeenen indezuivere Ker8tmis (leeskers'mis).
uitspr.van ditw.deftemoeten laten

((Al in 't Mnl.kwam geen tm eer voor

Ker8tdag,Kerstboom,Ker8tjeest,Xerefvaeantie,enz.;Dls Roclu s spelde

in Kevamo,Keradag,Jferaxcchl.In de
laatstetijd isdie techter,doorinvloed

Ker8-avond,Ker8-dag,K6r8-mi8,enz.;

van despelling-d.V.en t.W .bijenkelen in de spreektaalgedrongen.n

m ologiseerenden (KII,. ingevoerd.

Kertelg of k6tt6l.De kettelen slee-

Keten,ketiné,kettlné.

ScsAsrâ, 109.- Boss., Uïf#N .,42.
Handl.v/d F.t.F.r.o.x
S.,p.16 :

hooren, en zoo ook in Ker8tarond,

de schrijfw.met twerd doorden etyPen hem achterna.

V.DALZ.

Znd.volkst. (
Brab.,Antw.),voor

Lomp,lor.DeFarden hangen erbij.

V.DALE.

Ketting (de gewone vorm),m.,ke-

Dïaf.,43.- VyiRzsT,33.--KvllœRs.

afgescheurde lap.

In O.-en W.-VI.is keten of ketene

Ik geloof dat de keten gebroken is. de gewone vorm,in Antw.keting,in ten (in hoogeren stijlofinoverdr.bet.),

TAMB., 20.
Brab.ketting ;over 'talg.m .in Z.-N.
Een prachtig gezichtop de keting van
den ((W itte-Berg )).BoLs, 114.
De vrouwen dragen een zwart fluwee-

v.
Een prachtig gezichtop de keten van
den M ont-Blane.
De vrouwen dragen een zwartflu-

len keurslijf,waarop 66n6 dubbele zil-

weelen keurs (o/keurslijf)waarop e6n,

veren ketting hangtte zwieren.1D.,104.

Keukenéerlef.
Keul,ofkeul6.

dubbele zilveren ketting hangt,te bengelen.

Bi
jKvlrlssenbijV.DAI,EalsZnd.
opgegeven op hetw.zelf;echterzonderditvoorbehoud bijV.DAI,
E op het
w.geriej.
Volksnaam (-.in Brab.en Antw.)

Keukengerei,keukengereedscltap.

Kosxsx en GALLASgeven ook keukenge.
qej a1s alg.Ndl. op.- Zie ook
geviej.

Boonenkruid.

voor een geurig toekruid,saturea Aorten8i8.

Hsuxscs.- Naastkeulofkeale.v.,
in de Nnd. volkst.ook keuneof kuvp,.

Keus.Een goeden keusdoen.

M .in de Znd.vol
kst.

Keu8ofkeuze,v.Eengoed:keus

Vy
cRc.,145.

De keus werd verbroken.

Naast kiezing, in de Znd.volkst.

De verkiezing werd verbroken.

V.DAIVZ.

(Brab.,Antw.) ook voor uitspraak
: fr.het stuk,in à6't4.:.

van het kiezerskorps.
Gewoon gebr.a1s opschrift aan uit-

2 fr.het stuk,naar 7c6v,
9,ook gdtzoe-

stallingen in Z.-N.,te vgl.metFr.au ken,of'
t
dtkiezen !
cltoiz.BijVycRc., 150,werd naar/ceu.
:
ten onrechte afgekeurd voor nitzo6ken.

ScxR., 1, 359, wees er op, dat naav

keua of naar keuze zeer gebruikelijk is
in N.-N.- Zieook 10.,1,351.

v.DM ,z,op hetw . keua :((naav kcuza,
naar verkiezing )),en verder nog : l ïa
koopera keus, de dag der levering van

Keut-K iezer.

250

BELGICISMEN

ToElxlcHTlxg

ALGEMEENxEoERluAxoscH (
l

olaMERltlxgEx

gekochte effecten ter keuze van den
kooper

Grootekeus'van gemaaktekleederen.

Alg.in Z.-N .,naar Fr.grand c/zoïz

Ruime keusin gemaaltte kleederen.

de eonlection8.
Platw.indeZnd.volkst.voor:oog.

Keut,v.

Klui8gat(platte spreekt.).

Keuteren.Inzijntandenkeuteren. l De gewone woordvorm in Brab., Inzi
jntandenkoteren.
Antw. en Lim b.
Znd.volkst.,deeerstevorm in Brab.,

In het vuurkeuteren,ofkoteven,.

ln hetvuur poken.of porren.

Antw.en Limb.,de tweede in O.-en

V.DALE.- KulrsRsen K osxEx verteren.

Znd.volkst.

1 Pook(m.,mv.pokenj,ofruurijzev.

1

V.DAIz
y;.- Koterhaakisalsalg.Ndl.

'd
op
iegeg
be
ovend
bie
jnKv
ko
lt
res
vi
sj
s
ze
,r
ooa
kls
bi
jaKo
lgsNdl
xsx.
.

Il

Kiek.We zullen dekiekdooddoen.

Eentandenatoker,-koterof-veuter.
wijzen op keuteren eenvoudig naar ko-

W .-VI.

Keuterhaak,ofkotevltaak.

V.DALE.

verm eldt.

In eenige Znd. gewesten (Brussel, W e zullen de kip,de h'
en,het hoen
Mechelen) het gewone w.voor kip ; doodmaken ojslachten.
klaarblijkelijk gevormd naarhet ver-

VlTs,37l.

kleinw.kiek8ke,d.i.metweglating van
den uitgang.

Kieken. Een hoenderhofmettien- In veleZnd.gewesten nietalleen il1 Een hoenderhofmet tientallen leg- ScHR.,1,338-339.- Alg.Ndl.kuiken
tallen leggende ki6k6n8.SIMoNs,128. gebr.voor iong Ao6n,doch oolt voor gendekippen.
(hetgewone w.),ofkieken (mindergekip,'
volwa88en hoen.
bruikelijk),o.= jonge kip,ook wel :
W ij...moeten metde kiekena slapen Alg.in Z.-N.voor:vroeg gaan sla- W i
jmoeten metdekippen naarbed jong van anderhuisgevogelte.
gaan.Jos.Joos,238.
pen.
ojop stok gaan.
Gezi
jteen kieken.
Znd.volkst.voor domoor,stom- Je bent een kuiken, of een '
uil8- V.DALE.
m eling.

kuiken.
i
znd.volkst.voor:borstmetuitste- k Kivpebovst.

Kiekenborst.

l

I v.owss.

kend borstbeen.

K lekendraad .
Kiekeneten .

l Znd.samenstellingen.

l Kippengaas,
(
l K ippenroer.

j
1
1

K lekenkot. Rowpov, 45 Jos.

Kippenhok,hoenderhok.

Joos,111.

K lekenkw eeker.
Kiekenm archand.

D. ijzergaas voor afsluiting van,
kippenrennen.
SEBx.,l2.

Kippenlokker,of-kweeker.
Kippenkoopman,poelier.

Znd.volkst.,naast kiekenkremer en
kiekenpoelier.

Kiekenm arkt.

Alg.in Z.-N.;in Brusselb.v.a1s

Kippenmarkt.

jPoul
straaet
naam, naast Fr.Mavché t
wz
ts.
Klekenvleesch. Hij mag geen

In de Znd.volkst.ook vaak voor

kiekenvlepch.

Hijmagojlustgeen kippenvlee8elt.

,vleesch van een volwassen hoen.

Hijkreeg er kiekenvleesch van.Pall.,
94.

Schieralg.in Z.-N.;inW .-VI.ltenne-

Hijkreeg erkippennelvan.

vlne8ch worden ;vgl.Fr.aroir la chtzïr
depoule.

Kiekhoest,ook kiikhoest

Degewonevormen inZ.-N.alsnaam
vaneenkinderzieltte;bijDEsRocuss:
kiekhoest,doch ook :kink-hoest.

V.DALS.- STOSTT,n.665/981.ROBERT,476.

Kinkhoea.

Ds Cocx. Volksge-eskuîtde ï,ù p-?.,
141.- V.DALE.

i

Kiekje. Iserwelietsschoonerdan Ongebruikelijkeverkleinvorm,naar Kuikentje.Iserwe1ietsmooierdan ! Ndl.kiekje,verkleinvorm van kiek,
é
enklol
thenenklek)esopeenhof?V. d
enalg.inZ.-N.voorkomendenvorm e
enklokhen(klokojkloek)metkuikennf =foto.
Lov.,D'ar. Eed,9l.
kiekske Fr.polx88in,.
Ofkiek6n8 op een erf?
'

Klekkas.

Znd. volkst.,ook een Nnd. prov., Kijkkast,rarekiek.
V.DALE.
voor :kijkspel.
K iesbewerkiné. Om de kiesbe- Gall.opérationséleetorales,opération8 Om de kieswerkzaamheden bij te Dist.,82. Een kiesbewerking kan.
werkingen bijtewonen.
du aczzffïrà = werkzaamheden die tij- wonen.
alleen beteekenen :de bewerking van
denseen verkiezingplaatsvinden.

een (zieke)kies(= tand),hetwerk van
een tandarts.

Kieschkeuriéheid. A.VsSMEY-

Afwijkingvandegebrtlikelijltespel-

Kieskenvigheid.

V.DALE geeftook kie8cltkeurig op,

zœx,in Vlaanderen,maandschr.,1,324. ling.
doch verwijsternaarkieskeurig.
Kiesplatform .
Vaak gebruikeli
jk in Z.-N.,naarFr. Verkiezingnpvogram,ofprogram '
pcs
late-jovme électorale.
aetie.

Kiesstrijd

H et gewone w.in Z.-N.,echter niet l
verkeerd,al keurde SENDEN, 239, het

.

verkiezipgsstriid.

laf.
Kiesvol.Een kienrollezinspeling.

Knoeierij,te wijten aan gebrekkige

Een kieseltezinspeling.

taalkennis.

Kievit.Een vluchtkienittevt.

Zeergewoneschrijfw.van den meervoudsvorm in Z.-N .

Kiezen. Hijwerd voorzitter geko- ' Gall.ily.félu,zzr/,
sïdezzr.
Z6n.
Ietsvooronderwerp kiezen.
Gall.choisir qc.pour'vjef.
zic;teen m odel kiezen,.

Gall. 8e c/toïeïr 'tz?z m odèle, volgens

Een vluchtkieviten.

kievit is de i niet toonloos als in den

l

zuii
kvmak
ereienzoo
al
sdiewelkemenhoortin
ut
ep.

1
j

uitgang -ïI,van monnik, hetisde korte

Hijwerd totvoorzittergekozen.
Ietstotonderwerp kiezen.
Een m odel kiezen.

D uitsche kiezers.

électeur.
!

o.B.,6.-- goed xdl.isechterwel:
wiimoeten 6tl
n,roorzitterkr
z
iezel'
t.
D.V.,621.- D.B.,87.
Gewoon Ndl.gebr.isverder:ietavoor

zichzel
jkiezen,doch alleen bijwijzevan
tegenstelling van wat men l'oor 66a

ook aantrof in Nnd.geschriften.

Verkeerdevertalingvan Fr.(prïAzcc-)

Dia.,20-21.- In de2delettergr.van

1

o.v.,347,en D.B.,l0.Echterwees
scxs.,1,235,er op dathijzich kiezen
Klezer. Het uitkoopen der zeven

Dist.,167.- Kiesvolzou alleen kunnen beteekenen :volkiezen = vol tanden.

ander àïgs/.

Het uitkoopen van de zeven Duitsche keurror8ten.

D.V.,96.

25l
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Alg.in de Znd.volkst.,voor:het

ALGEMEEN NEDERLANDSCH
Bijdeverkiezing.

kiezen van leden voor een wetgevend
of besturend lichaam ;DEs RocnEs :
(Kiezing,s.j.Choïz,s.m.élection,s.f.)

OPMERKINGEN
Vs:
Rc.,149. V.G.,1,139.- D.B.,
44 :tDoor'
verkiezivtgen worden gewoonlijk bedoeld de candidaatstelling, de
stemming (de stemdagen) en ook de

herstem mingen )).
ScIm ., 1, 36, vermeldt ook kiezing,

doch,1,252,als weinig gebruikelijk.

Kljken.Ietstekï//
ce,zzetten.
Klksdood.Meenendeeerstdathij

kikadood was.CLAss,xsïch.Non., 132.

K llo. Tabak tegen acht frank den
kilo.Slxox's, 105.
Een schaap van 30 kilobs.BoLs,96.

Gebr.v/dnoemvorm,in p1.v/d stam

v/h ww.alsznw.

Alg.indeZnd.volkst.,voor:opden

slag dood.

In Z.-N.m.,naar Fr.lekilo.

Ietstekiikzetten.

VlTs,373.

Morsdood,hartsteken-ofl
tart8tikkeqnl-

V.DALI.

Kilo,o.,of kilogram,o.,ook we1 :

D.B.,52.

dood.

N ederlawhclt p(?Azd.
Gebr. van den m eervoudsvorm , ofEen schaap van 30 kilo.

D.V.,424-425.-- Vgl.D.B.,53,en

Een rookbilvan bij de drie kilo8. schoon ook deZnd.volkst.in ditge- Eenrookspiervan bijde (= bijna, ALL.-AB.,94.
szMoxs,8l.
valmeestalden vorm v/h enk.bezigt; even minderdan)driekilo.
10 kilo boter = een hoeveelheid van
vgl.Fr.Jp kilon.

K llom eter. Eenafstandvan5kilometera.

10 kilo.
10 kilo'8 boter = 10 kluiten,e1k van
1 kilo.

Dezemeervoudsvorm naeen bepaald

Een afstand van 5kilometer.

hoofdtelw. is in Z.-N. alg., naar Fr.
J kilomètres.

Kind.Een liefkindekefnt.
Een hoop kinderkelnts.

DegewoneverkleinvormenindeZnd.
volkst. (ALL.-AB., 263); kindekelnj
komtook welvoorin N.-N.,in dialect
en in deschrijft.(RIz#MA,226).

Een kind van heteerste huweliik.

Gall.'
un enjantdu 3:
/.
6/4ï67 maviage Een kind uitheteersteIt'
uwelijk,of:
(ook du preznïerlit).
'an heteerste bed.
v
Ten onrechte afgekeurd bi
j LoMB., Zich kinderachtig aan8tellen.
- /).50.

Hetkind uithangen.

Klnderachtié.

Ditw.wordtinZ.-N.ookgebezigdin

D .B.,53.- Vgl.D .V.,424-425,en
ALL.-AB., 94.

Een liefkindje.
Een hoop kinderties.

Voorhetkind J6zv,
sook in N.-N.gewoonlijk :h6tKindekeJcz- .Toch vonden wij: 'fKindie Jezus,bij deNnd.
schrijfster M.Kozxlx, in het '
Fïsfetboek JP.B.,1922-1923,p. 100.

In kinderliik vertrouwen luisterde

D.V.,508.

T.v.p.BrzlxxenTH.LAxcfœ,Uitd6

de gunstigebet.van kinderl
iik,terwi
jl dereedsvolwassen zoon naarderaad- Levends T@c!,113, 79. Hyzwoalxs,
ditlaatstebijonszeerweiniggebruike- gevingenvanzijn oudenvader.
266:- PLVIM,Syn.,n.6.
lijk is.
W @teenkinderaclttigejongen,diedat
kleine kind zoo plaagt.

Klnderkriblble.

Alg.in de Znd.schrijft.,naarFr. fehuï
Kién
derbewaavplaat8,of zuigel
ingen- voJ
fzïh = lo voederbak,voedertrog
crèelte.
'.
or vee ;20slaapplaats,in degedaante
van zulk een bak,gemeenlijk aangebracht in de bedstede,voor kleine kinderen.

Kindschheid. Dekindacltlt
eid van In Z.-N.vaak voorkomende schri
jf'tmenschdom.V>;RMAXo.,l5.
wijze,ook in de bet.van kinderjaren ;
vgl.kind8che jaren;Dss Rocaxs
(Kindschheyd,s.j.Enjance,s.f.)
K lndskorf.VzRMAxo., 9.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.en Limb.);
DEs RocHEs :
Layette,s.f.))

De kindsheid van 'tmenschdom.

Kinderkorj,luiermand.

K inds-korf, 8. m .

Kipkap.God weet in welken staat Alg.in de Znd.volkst.,voor :ge- Haehée (lees l
tasieell,ofltachis (lees
van platgekneusden kipkap weu bene- hakt vleeschafval,in Antw.ook jrut hcpïed),o.en v.
den zouden terugvinden.BoLs,45.

In de gebruz
'
kelijke spelling wordt
Hnd8cltheid alleen gebezigd in den zin
van :geestelijke zwakte, inz. bi
j bejaarde lieden.
V.DALS.

geheeten.

V.DAT..- STosw ,n.1022/1583.

in wat voor een verm orzelden

vleescltklomp we u (of :hoe wiju tot
moesgepletterd)benedenzoudenterugvinden.

Kippen.Dekoeheeftgekipt.

Znd.volkst.(0.-en W .-V1.),voor :

Kalren.Dekoeheeftgekaljd.

Kvlpyuas.- V.DALE.

Kaljziekte.

V.Dass.

een kalf werpen.

Kipziekte.

Znd.volkst.(0.-en W .-Vl.),voor:
melkkoorts(van eën koe).
Kiskassen. Von Cocq,kiskassend
Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.),

in debobbelende vette saus.Jos.Joos, voorhetgeluid van bradend vleesch.
203.

K laar.Nu beginïkerklaavinfezien.

Een zaak in '
fklaartrekken.
Hetklaarstevan zijn inkomen.
K labetteren.
Klabetterm olen.
Klae tskop.

Alg.in Z.-N.,naarFr.'
voivclaivt
scunecxoye = ietsbegrijpen.
Gall.tirer'
àfneajjairean.clair.

Gall.leplu8elairdeeos r6f
J6s'
?
z.
Znd.volkst.(0.-en W .-V1.).
Znd.volkst.(Brab.),loalsnaam van
een visch. cottus gobio, Fr. ehabot,D .

Kanlkopj;20voor:dom mensch.
Klacht.Een klachtn6evleggen.
Gall.déposerlzneplainte.
Kl
1
ad.Een klad Fransch.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
een beetje Fransch.
Een heelekladduiven.Dlucru
Aws,23. Znd.volkst.(Antw.),voor troep

samenvliegende vogels.
Kladpapier. Bij helder weder In de Znd. volkst. bet. dit w. :

Meester Haan,sissend in de bobbe-

lende vette saus.

Alg. Ndl. kiakaseen = lo keilen,

eenplatsteentjeoverhetwaterscheren ;
20 smullen,lekker eten.

Nu gaatermiieen l
icld op.

STOETT,n.- /1194.

Een zaak ophelderen of ïl '
/ reine

LoMB.,- /50.

H6tgroot8tede6lvanzijn inkomen.
Klapperen,kletteren.
Klappermolen,klepmolen.
10Rivierdonderlnd;

D.V.,96.
V.DAI..

brengen.

20 domkop.

Een klachtindienen ofinleveven.
Een mondvolFransch.

v.DAI..

Een heelerluchtduiven.

Bi
jhelderwederstaathijde plannen Alg. N dl. kladw por = vloeipapier,
staathijopkladw #erdeplanstegenhet 10vloeipapier,20 (ook hier)doorschij- op oalqueerp lier na te trekken tegen vloei; (ook)papier om het kladwerk
vensterglasna te teekenen.Toxv,85.

nend papier;DE REvru,84-85 Quaytd het vensterglas.
ï!jaitèecv,on peut16roïrcalqua, dplau confrc 168 dfred.

op te maken.
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sssolclsusx

Tosslcs w x o

Kladpotten.
Znd.volkst.(Brab.).
Kladpotter.
Klaferen. Jan klajerde op den znd.volkst.(Antw.,naasthetmeer
oever.VyisMAxo.,124.
algemeene klejjerenj,voor klimmen,

i
l

Asosvssx xsosssaxoscu

opvssxlxosx

Klad8ehilderen.
Kladschilder;doziin8ehilder.
Jan kroop op den oever.

DAU .

zieook klqjeren.

Ikklaagde.

ALL.-AB.,199.- Boss.,Handl.,216.

klauteren.

Klaéen.Ik kloegofklaagde.

In den onv.verl.tijd meestalkloeg
in Z.-N .
Gall.se plaindrede gx.,de qe.

De m eesterklaagt'van u.

De ziekeklaagtran pijn in den buik.

De m eesterklaagtoreru.

Copla:,171.- D.B.,82.- SENDEN.

De zieke klaagt or6r pijn in den

50.

Biiiem.overietsklagen.

Vlvs,243.-- Men zegt echter :Qm.
(dat.)ziin nood klagen.
V.DALE.- D.B.,82.- STOZTT.
n.l188/1824.

buik.

4cx iem.overietsklagen.

Gall.seplcïsdred6qc.tdqn.

x

T'vffcs in deaardeofinden grozttf,(46) Alg.in Z.-N.voor:vreeselijkklagen Steeyte?lbe6n klagen.
aeenen'
yïfden grond klagen :
(V.ELszN,106).
,
(Toen)klaagdehijp'
utten in deaarde.
Vl.Ferf.,257.
Moeder klaagde s tten in d6n grond.
Ssosss,301.

Klak. Towy,30en 91;SIMoNs,22;

Schieralg.in Z.-N.voor:mutsmet

szvzxs, 11;Roxoov, 40.

Pet,v.

Vcp,
#.,XXIII.- Kvlpslts.

klep.

Fransken,gijmoetuweklak afnemen,

Fransje, je moet je pet afnemen,

zullen !Coxsc.,Scltilder,43.

hoor !

Klakkenm aakster.SEvzNs,156.
Klakker.

Bewusteofonbewustepogingom het

V.

DALE.- KOENEN.

Alg. Ndl.klak = klaphoed, hooge.
hoed m etveeren dien m en sam endruk-

Pettenmaak8ter.
Claqueur,g6ht4vrd: toejuinher.

ken kan,gibus,claque.
Di8t.,83.

Fr.leenw. claqaeur te vernederlandschen.

Klam ot,

Znd.volkst.(Kempen),voor:knoes- Blok (0.) lrortelhont, knoe8t (m.),
tig stuk houtvan boomwortels.
klo8 (m.).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Sperwer.
Kvlrsss.--V.DM,
E.- De bruine
dagroofvogel,inz.accipiternimts.
Eengroote(daglroojrogel.
kuikendiej(cïrc'
tfdaeruginoslu)wordtin

Klam per9ofklamgvogel.
Een grooteklamper.

enkele Nnd. gewesten klem of klem vogel genoem d.

Klam psteen.

Alg.in Z.-N., voor een soort van
sterken steen die te Boom en in de

(Klamp8teen ).

CoopMxx,Bteenbakkerii.-- V.Hovcxs en sLsvrEx,Ambaclttt)/d Mets6laav.

omstreken gebakken wordt.

Klank. Iem.metklank buitensmij-

Znd.volkst.

- V.DALS.

Iem.vierkantdedeuruitgooien.

v.DALS.

Terwijlze den waard aan den Faat

v.DAIUS.

ten.

Klap .Terwijlzeden waard aan den

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.).

klap hielden.AvcToR,111.

hielden.

Klappen. Luister,ze klappen be- Alg.indeZnd.volkst.voor:een ge- Luister,6r '
tt
loedlgevaatbeneden in Alg. Ndl. klappen
10 babbelen,
neden in deherberg.SsvENs,l90 (ook meenzaam gesprek voeren,ook voor : de gelagkamer.
kletsen,b.v.ziin.mond '
poorèïj kl
apAn;
205).
het vermogen om zich in woorden te
V* r ik klappen ofloopen kon.V=a- uiten.
MANo., l3.
Vlaam8ch klappen.

Voordatik praten ofloopen kon.

20bekennen,b.v.d6g6pcAzg6n6wilnW
klappen ;3o(van zekere vogels)praten,

snateren, b.v. ee'
?z klappende ek8ter;
StIPJT?,d8CA rrcfeoz, Nederlandselt 40 een klappend geluid m aken, b.v.in
aprclrea.
de Acxtfoa klappep,.
Alg.in de Znd.volltst.voor :zaken
Uitde.
90/1*@klGPp6n,Ofgraten.
V . DALE.--STOETT,n.l112/1721.
vertellen die m oesten verz,wegen worden.
Tegenoverden vorm klas8e,gebrui- 1L1a886.
ScHR., 1, 157, citeerde evenwel ver-

Uitde èt',ecA/ klappen.

Klas.

kelijk in deO.-en W vl.volkst.,achtte

scheidene voorbeelden om te bewijzen
datkla8ook in N .-N.gebruil
telijk is.

D .V.,p.XXV,den vorm kla8.alg.in

de Znd.schrijft. in overeenstemming

m etdevolkst.in Brab.,Antw.en Limb.,
((ontstaan onder den invloed van fr.
clceec,dat kla8 uitgesproken wordt )).

Atheneums en colleges hebben (in
In hetBelgischeschoolwezen worden
Atheneums en colleges hebben (in
In N.-N.is de eer8te klasse van een
België)tegenwoordig 6klassen,dievan de klassen geteld van de hoogste af, België) tegenwoordig 6 klassen, die schoolde laagete lr
lct
:t
:e.

onderen af heeten :de zee/ ,deG?'
/#e, m.a.w.dezeisde eersteklasse.
van onderen afheeten :seœta,ç'
Wxfc, Waar,volgens de Latijnsche indeede tl
ï6rde, de derde klaase, po/t
sï.
: (de IndeZnd.volkst.ishetjuistanders- q'
uarta,tertia of grammatica,secunda ling,de klassen van de hoogste afgetweede kla8se4en rhetorica ldc 66rst6 of om :de gewone man en ook kinderen ofpoésis,en prima ofrhetorica.
teld worden,is hetaan te bevelen ook
hoogste kla88e4.
tellen van delaagsteklasse af.
de Latijnsche benamingen tegebruiken
(zieBIJLAGSN,1,36).
Aldusvinden wi
jbijTowv,39 :('lk
ben leerling aan het Latijnsch College
Naar deklas ofter k!thq gaan.

Gall. aller cll classe, frtzïfer qc. en

Schoolgaan, naar'
vc/
àoo!oftersehool

en nog welin tertia.))

D.V.,98..
- D.B.,42 :('tis (vanel
asse,bavarderenclas8e,crr/ la classe, gaan.
daag)school;'tisvandaaggeen school;
Die verbazend schilderachtige wereld, ily a cl- ag,il'4'p a N ,
g cla88e, renfr/c
waar de onderwijzer op lchoo! erisgeen school).

waardeonderwijzersin tf:klaswellicht desclc-6,
g::(In hetFr.wordtcla8se wellichtmetgeestdrift,over gesproken

Bo
meLtsg
eestdrifthebbenovergehandeld. ebnijubiitjbrreuid
ingookgebmziktvoornchool, beeft.
,2.
imere uitbreiding voor tiid
Hi
jbabbeltaltijd in deklas.

Na d6 ,
k?ca kom ik recht naarhuis.

Vandaag is het,klas,morgen
geen klas.

welken deschool(en dusook de/
c!c.
:e6) Hijbabbeltaltijd in dedchool,onder nandaag getl
n --,nousavons congé auduurt,achnol
tijd ).
schooltijd ofonderdeles.
jourd'hui;de- begintwt
zr...,la renN a de school of z?,c sckooltild kom
ik recht naar huis.

het

trée des classesaura lieu...:
GALLAS,op het w . claaae :(11a jait

Vandaag iser(o/ishet)acltool,mor- ses- a:Hijheeft,degeheeleschooldoorgen iser(o/ishet)geenachool.
loopen ).

H eropening der kla8sen,.

Dewachtzaalvan derdeklas.
Een coupon ran e8r.
#6kl
a8.
In tweedeklasreizen.

GALLAS,op hetw.coïtgé :(C'e8tde-

)
main- :Morgenisergeenschool).x
' Plucx,Fr.,op hetw.school:(hetï.

H eropening der c'ursusaen,, of :hervatting van de lesaen.

Gall.lasalled'attentede3eclasne,'
tzn
billetde lreclasne.
Gall.'
voyager6,z8econdecla8se.

Dewachtkamert'
pcp,dej3& klanlse). J#Wxd.,7.-- Kulrsss,op hetw.klk ,
Een kaartje eer8te:!ca(,
::).
klasse :(afdeeling in spoorwegrijtuigen
Tweede/
#>(.
9c)reizen.
en op stoombooten :depas8agiers 1816,
2de en 3#6 kla8se ;ik reis 497:6 kla8ae of
klas )).

Klasdaéboek-Kleerooé.
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Gall. de Frepîïârc cla88e
van de
W aren van prima qualiteitof ran de
beste soort, van groote waarde, van bente noort, ook lmike, uitgelezen of

D .V.,97.
KRAMERS,op hetw .classe :((C'estun

(groot) belang,van (groot) gewicht; uitgezochtewaren.
jsavant,un artiste dela première classe,
Schoon stuk lan(l,...puik pereeel,... DEREUL,78:Bea'
ttterrain !...jamen8e ... allerbe8te. '
t
lfzzlkzKfeztt
8t
g of '
voor- lhij ï.
s 6en geleerde, een à'
àfsdfesccr t'
tzx
grond '
van eersteklas!Toxv,80.
Wâc8,...terred6prcpzïprecla88e.
trejjelijkegrond.
deneerstenrang.
- (/c-.)C'
estunfripon,
Alles duidde er een huis 'pln eerste
kl- aan.Ssosss,63.

Een verleidernan deeer8teklan.
Ik ontving eene bolwassching '
van
fet
sfeklasse.
Een begrafenisv
'an 667,
$/6kl
as.

Alles getuigde er van, dat,het een un m enteur de la première classe,'f ie
huis'tlcn den ecrt
sfcn rang was.
een 8chelm ,een leugenaar 'tlcn de 6er.#e

Een grootofgevaarliik verleider.
Ik kreeg een standjevan belang.

8oort.)
V.DALE,op het w. klas : (riiwielher8teller e6r8te àlce,die zijn vak volkomen verstaat;(gemeenz.)datï.
seevste

zie op hetw.begvajenis.

Artikelen van tweede kla8.
Gall. de aeconde clcaec van m inEen Memling van tweede klas.
dere soort,m inderwaardig.
De Vlamingen worden behandeld als
burgers van tweede klan.
De werkende klas.
N aar aanleiding van een gedachten-

klas,uitstekend )).
D .V.,98.- V.(7.,1. 134.

Artikelen van de twe6d6 8oort.
Een middelmatige M em ling.
burgers van den tweeden rang.

De werkende 8tand

de arbeider8-

Volgens den tegenwoordigen poli-

Wisseling over hetgebr.van de woor- kla88e.

tiek-economischen zin zijnthansdetwee

standen zijn,volgensdeoudemaatschappij-indeeling,deafgeslotenvolks-

k1a886dfcndverdringt,waarditw.in de
Oude, beperkte bet. wordt gebruikt,

Gall.le8 clcya- dirigeantes,volgens
D @v.,105,enD.B.,59;alseen dergelijk gall.werd ook d6regeerende ntanden afgekeurd bij D.V., 164,en d6
lteerscltenaeklaasen bijv.G.,1,136.
Echter bij (ulusxs,op het w.diri-

pelijke stand de hoogere en de lageve
kla88en in demaatnchappii ).
SCHR.,T,184,achtte lddende8tanden,
niet verkeerd,vermits hij ook vond :
l6id6Rd6TN'
@ohf8'l(W .R.Ct.,18-2-1909),
l8ïd8nde lnqnnen'(Td., 20-8-1910),enz.
Ooktrolen wijaan in hetGedenkboek
1,
/h A.N.F.,P.64,in een bijdr.van

den stand en kla88ewerd in Neerlandia,
Jan.1912,p.l5,aangetoond,dat8tand
doorklasneis verdrongen niet alleen in
het Ndl.,doch ook in het D.en het Fr.

grootste volksgroepen : de arbeidernlldcd's6 en de kapitalistenklaeee.
De Red.van N eerlandia waarschuwde
t. a. P. tegen het bezwaar, dat ((ook

groepen m et eigen rechten en instellingen.

Deleidendek14886% tofetandenj.

b.v. werkende /c1t:,
9.
96 voor werkende
'Wc'ld,enz.)'
v.Dxyus,op hetw.klaa :((m aatschap-

Dehoogeve8tanden.

geant;((Lea clcddc,- e8 :Deheerschende standen..

Dekla8van 1928.
Fcn d6kl> ziin.
Mannen rt
zs de klas.
Hetterugroepen van de kl> .

Klasdaéboek.

F.OvoscxAxs DzxTz in de leidendo
kla88e.

Alg.in Z.-N.,naarFr.elas8e = dein De (militiejlichting ofiaavklksevan In deNnd.soldatenGalbet.kla8lee):
een bepaald jaaropgeroepen mi
liciens, 1928.
klasse of depot van discipline, straféfrc de la cla8se,ho-zn,
e,
vde la cl-de, Hetlaatsteiaardi6n6n.
depot.Vandaar kla8siaan = Fr.dincilezcppe!delaclc,
sye.
Groot-vevlofgangevs, of verl
ojgangern plinaire.
metgrootvevloj.
Het'uletfez ondev ts:wapenaroepes flcn
de lïchfïsg.

Gall.iournaldeclas8e.

,

Kl
a88eboek,ookagendaofdiarium.

Klasseeren.Eenzaak klkaeeven.

Alg.in z.-N.,naar Fr.clasaer '
?
zx6 Een zaak in den doojpot doen of Alg.Ndl.kl
- 86eren = classifceeren,
jlaivetac'
n,
.
:s'
aitej.
stoppen,aan een z.geen gevolg geren. in een klasse ofafdeeling rangschikken.
Klassen. W at er geklaat werd, znd. volkst. (Antw.; in Brab. Storten.W aterge8tortwerd...
DALE.
slabberdede hond gulzig op.Pall..96. klatnevtj,voor:vochtlaten vallen,vergieten.

Klats.Een klatapatatten.

znd.volkst.(Brab.;in Antw.k!> ),
voor :een kleine hoeveelheid.

Een klats m elk.

Klauw .

TJr.in deznd.volkst.(Brab.,Antw.,

Een rrachtie, of een echok aard-

DALE.

appelen.
Een kluts m elk.

Klauw,m.

O.-Vl.).

Klauwaert.
Klaver.
Kleed .Haarkleed wasversleten.

Hetkleedievan hetkind.
Kleediesvoorkinderen.

Oudere schrijfw.,nog steedsgewoon

in Z.-N.

Klauwaard.

HASSELBACH,1I,68 :Leliaard,Xl@u-

waard.

M .in deZnd.volkst.(Brab.,Antw.). Klaver,v.
Kleed,voor vrouwenkleed,ook het Haar iapon,of :haarjurk was ver- He1 alg. Ndl. gebruikt bijna nooit
verkleinw.kleedie (of kleekefnj,in de sleten.
kle6d,voor kleedingstuk,in het dagevolkst.van Brab.,Antw. en Limb.), Het iaponnetie of iu
'rkie van het lijksch leven ;ook niet kleederen,doch

Vooralvoor kinderkleedingstuk,en het kind.

mv.ervan kleedies(ofkleekelnj8jzi
jn

in Z.-N .nog alg.in gebmzik.

Kleertiesvoorkinderen.

Wel den gewonen vorm kl66ren ; het

gewone verkleinw.is kleerti- ;daaren-

tegen worden kleed en het verkleinw .

kleedie gewoonlijk gebezigd voor dek-,
vloer-of tafelkleed.

Kleeden.Kleed'
ybijHector.

Gall.habillez-vonschezHectov.

Xoopuw kleeren bijHector.

Fr.q'
ui'
po'
d
z.
ghabille?= Ndl.wi61 uw
kleermaker?

Kleedsel. Op eenetredestaan de
leerlingen in bi
jzonder kl66d86lgedost.
BoLs,25 (ook 31).

Alg.in Z.-N.;vgl.schoeisel.

Hetkleedneldergedachten.W zzzol>:Rs,

Kleeding, kleedij, kleeren, kleed8r- Di8t., 146.- V.DMzE.
dvacht.Opeentredestaandell.inspe- ScHR.,1,148,citeert:<deAmagerciale kleederdrachtgedost.
vrouwtjesin hun eigenaardig kl66d8el>,
D einkleedingdergedachen.

N .R.Ct.,12-12-1910.

23.

Kleefzeéel,m.

znd.schrijft.,naarD.Klebestempel.

Plakzegel,o.

V.DALE.

Kleem .m.

znd.volkst.(O.-Vl.);ook een Nnd.

Leem,o.;klei,v.

KUIPERS. V.DALE.

Kleeraée,v.

Alg.indeZnd.volkst.;ookeenNnd.

Kleedii,kleMïsg,kleeren.

Kleeréoed.

Znd.volkst. loinBrab.voor;gemaakte kleeren ; 20 in O.-VI.voor :

goed of stof om kleeren te maken.

Kleerooé.

Znd.volksnaam (-.inBrab.,elders

r.),vooreenplant,valerianellaol
itovia.

KUIPERS.- V.DALE.- InN.-N.ook

we1kleedage,v.,dochweiniggebrui
keli
jk.

loKleedingetukken;
2ostoj,gewenen atoj,wee/eel.

V6Vsla.

PAQUE.- HEUKELS.- 0OkinN.-N.

talsvolksnaam kleerooge,v.

Kleerschap-Klim op.

BELGICISMEN

254

l

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPMERKINGEN

l
Kleerschap. In 't kleersohap.

Znd.volkst.(Kempen).

Kleerka8t,ookwelkleerkas.

Znd.volkst.(Brab.).
Bijna alg.in deZnd.volkst.

Stoj,geweven atoj,weej8el.
Klauteren,klimmen.

Zieook schap.

CL.u s,Sich.Nor.,61.

Kleerstof.
K lefferen. Vlug en stout klejjeren zijop dedunstetakken van dennen

V.DALE.- Een Nnd.prov.hiervoor
isklaveren.

en beuken.BoLs, 1.

Klein. F@s klein8 c/,ofvan kleïajtwa.

Alg.in deZnd.volkst.

In de kleine '
tzvrkee.DRAIJLANS,178.

Alg.in de Znd.volkst.

De decimeter is 10 maalkl6in6r dcl
de meter.

Gall.diœjoi8pl'
u.
9petit.

Ft
z?zjonga aj,van kïu f
sè6e,l c/ of V.DAIœ.-.STOETT,n.662/979.
aan,van in ziin kïAlocà,
:iaren.
j
In de uren na zzlïtfArstzc/èl, of : in
de vroegeoclttenduren.

Dedecimeteris10 maalzooklein @l# H.WIRXMAN,Praeti8nh J26:6/.
0nd61demeter.
wiis,ll1.- Zie ook op hetw.groot.

Datis een kleïn,.

Znd.volkst.voor:geringem oeite.

Datis een àlcïnïg/lcïd.

Hetzalmetden kleine zijn.

Znd.volkst.

Hetza1heelgeringzijn.

Kleinburéer.

Gall.petitbourgeois.

Kleinood.

V.DALE.

V.DALE.

/z
.
d
zrger.
mt
gn.
gcF,,burgerman,mv.èurgerluiltie8j.
Kleilnood,mv. kleilnooden ofkleinool-

Znd.betoning :kleinoodJ.

dién.

Klep ,v.

Znd.volkst.(Brab.),voor :babbel-

scxxlœé, 66.- Boss.,Uitspr.,7l.VynRc.,l3.- KtulœRs.- KOENEN.

Babbelkous,klet8ster,klappei;klik-

zieke vrouw,ook voor :overdraagster. ster, rerklik8ter.

Klepkoek. Iem. iets zeggen om
Znd.volkst.(Brab.),voor:om iem. Iem.ietsoververtellen om een plcecesen klepkoek tekril'
gen.
door vleierijte behagen.
' dankiete behalen oftererdienen.
Kleppen.Ietsgaan kleppen.
Znd. volkst. (Brab.), voor over- Klikken, rerkl
ikken, aan- of orerdragen.

Klepper.
Een jelteklepper.

brengen.

svosv'
l,,n.1014/
573.
.1

Alg.Ndl.kleppen,(:g.)

babbelen,

snateren.

Znd. volkst. (Brab.), voor over- Klikspaan (m.), klikker,verklikker. svosvv, n. 674,/1006. Alg. Ndldrager;ook we1voor buitengewone Een Piet, een bolleboo8; (minach- klepper = lo klephoutje; 20 klapper.
jongen,flinke kerel,knap mensch. tend)een knapperd.
man,nachtwacht;30rijpaard ;40babbelaar.

Klets. (Zij)gafhaareenen klet8 op M .in de Ovl.volkst.;'
p.in Brab., Zijgafhaareen klet8(v.)ofeen klap
dewang.V.Lov.,D'
urefed,20.
Antw.enLimb.;hetw.isinZ.-N.meer (m.)op dewang.
gebruikelijk dan in N.-N.
De kleta des knapen.V. BsEss, 1, Znd.volkst.,doch meerklit8 (Brab.,
248.
Antw.),voor :snoer aan een stok om
De voerman klikklakt met de klete. veeaan te drijven.

BoLs,28.

Kletsen. Het goedjonstige pu-

De voerman klapto.
/kletstmet de

znd.volkst.(Brab.,&ntw.l.

Het goedgunstige publiek klapte in
de handen.

Znd. volkst.(Brab.),naast klat8ke,
voor kleine hoeveelheid bier dat

Een kliekiebier,bierrestant.
Kliekie8bier.

ineenglasofineenkan overblijft.
Kletskop.

Kaalhoojd ;kaalkop.

v.Dwss.

Kosxsx.- Alg.Ndl.

kletnkop = een zeer hoofd, schurftig
hoofd ;iem .met een zeer hoofd.

W oordvormen,alg.indeZnd.volkst.

banden.

v.Dwss,ophetw.klats(Znd.).

I

Alg.in deZnd.volkst.voor:haarloos hoofd ; iem . m et een haarloos
hoofd.

Kleuf, of kleuve. Xleuwen in de

DuvssR,I1,80. Lev. Grd., 111,
49.- Ktursss.- V.DALE.

zweep.

bliek...klet8te in de handen.VZXMAND-,
39.

Kletske.Een kl6t8k6 bier.
Kletskesbier.

Dezweep van den knaap.

Klooj,soms ook klore.Kloven in de

V.DAIZ
E.

handen.

Kleur.Kleuren en vernissen.

Gall.oouleurs = kleurstoffen.

K leurteekenaar.
Kleuteren,ook welkloteren.

Verkeerdevertal.vanFr.enlumineur.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

Fcr/.Verjwaren en vernissen.
!
Verluchter.
Knutselen.

Kvlpsas,op hetw.kleur,geeft nog
op verfstof,een stukje verf om te
kleuren :eeneverjdoon'
m6f--en ),enz.
D.v.,99.
v.DALS.

klein timmerwerk verrichten, vooral

Kleuterwerk.
Klient. Zoodra ze den een of an-

van iem.diehetvaknietgoedkent. I
Znd.volkst.,voor:werkjedatveel Knutselwerk.
geduld eischt.

NaarFr.clien,
t.

Klant.

j
l Kulssss.--v.DALS.
zieook cliënt.

deren kli6ntbem erkte.SlvENs,79.

Klleven.Hout klieven.
In dezebet.,doorhakken,doorhouwen,
Hijkloo/(somsook kliejdejhethout. doen 8pliiten, nog steeds het gewone
Hethout,isgekloren.

w.in Z.-N.,evenalsin sommige Nnd.

Hout kl
ooren.
Hi
jkloojdehethout.
Hethoutisgekloojd.

Alg. Ndl. klieven, kliejde, gekliejd.
wordtthans alleen gebezigd in de bet.
van : vaneenscheiden wat weinig te-

dialecten;in Reinaert,v.651-652:(ene
eke...diehiontweelieren soude))
.

genstand biedt en waarbijde scheiding
niet blijft bestaan, b.v.d6 vogelkliejt
delvchf,het.
:cà#,
p kliejtdebaren.
Kllk. Ziin klikken en klakken bij- Znd. volkst., naar Fr. grendre c
#e,
: Mothutieenmutjeweggaan,metpak svosT,
r, n. 567/846 en - /1517.
.
eenpakken en weggaan.
cliqueRet:6,
9el
aqIte.
g.
61 zakVerhuizen,z'
l
,
l'
n boeltj
.eoppakken. KONING,230.
peklik(en detandjvan eenplank.
Znd.volkst.(Brab.),inhetv.,voor: De groej ofgle'
uj(en dereer ofmes- De houtverbinding met messing en
sponning, ingeschaafde sleuf in den eingjvan een plank.
groejheet ook :met'
veer en groej,met

xljkken. Planken klikken.
Gekukteplanken.

Tweeplanken aan elkanderklikken.

Kllkschaaf.
Klim op.

kant eener plank,waarin de rechthoe-

mes en schee,of andersom : m et ploeg

kige voorsprong op den kant eener
andereplank juistsluit.
Znd.volkst.,voor:10metdeploegschaafschaven ;20meteen ploegver-

en mea,met ploeg en reer (= ploegverbinding).
Alg.Ndl.klik (timm.),m. = kleine
band aan de achterzijde van het.glas-

binding aan e1k bevestigen.

Znd.volkst.
Meestalm.indeZnd.volkst.(Brab.),

Planken groenen ofploegen.
Gegroejde ofgeploegdcplanken.

Twee planken aan elkanderploegen. hout en op den onderdorpel van ko-

Ploeg8ehaaj.
Klimop,m.a1snaam derplant,o.als

zoowelvoor het loofalsvoor de plant.. naam van het loofder plant.

zijnen,om hetînwateren te voorkomen
(V.DALE).
v.DALS.

Klinken-Klos.
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K llnken. Een wagen,totklinkeu
Alg.in de Znd.volkst.,voor :kan- Een wagen,zoo hoog opgestapeld, Schoolen Sfvdl,IX,bijblad,p.100.
opgestapeld van d'
oogst der boekweit. telen,omslaan.
zoo volgeladen oj zoo zwaar beladen - L6v.Frd.,111,53.- Ktqlœss.V.Bsess,1,249.
met boekweit, dat hij dreigde om te V.DALZ.
elccn,ofom tekantelen,
.
Alg.Ndl.een bout,66s spiikerklinken
l

Nu had het uurderwraak geklonken.

l
l Nu washetuurderwraak geslagen.

Gall.l'heure araiteonvl/.

= er,na het inslaan,door ham eren een
verdikking of sluitkop aan m aken,zoodatze nietterug kunnen.
D .V.,99.

Mijnheer moest...niet meer komen Gall.nonnor = aan een deurschel Meneer moest niet meer komen Alg.Ndl. (-6f ï6v,.) kïinken = de
klinken ;men za1niet openen.TsIRb.- ofdeurbeltrekken.
(aansschellen of(aanjbellen...
glazen aantikken, op elkaars gezondSTI.1Ns,II,50.

l

heid drinken.

Antwoorden klinkt het sïef, zoo (of Znd.volkst.(Brab.,Antw.,ç3.-V1.en 1 In hethonderd of op goed g6luk aj STOETT,n.543/801.
dan)botsthet.
Limb.).
antwoorden.
Klinkklank , v. Een klinkklank'
. Znd.volkst.(Dieste.0.),voor :een Pinkev,ook timp oftip,m.
Alg.Nd). klinkkl
ank,m.
Klinkklank doen.
aan beide zijden gepunt springstokje Pinkeren,ook timpen,tippen.
goud.
datdejongensmet een stok omhoogen dan vooruitslaan (kinderspel).

Klip.Deklipvaneenklak.
Kliploerder.

Znd.volkst.(Brab.,Limb.).

Deklepvaneenpet.

Znd.volkst.(Dieste.0.),voor:iem.
die tersluiks onder den rand van zijn
petof hoed uitkijkt,valschaard.hui-

klater-

l

Gluipevfdj,geniepigerd.

chelaar.

K lits. Nand was een klite aan 't Znd.volkst.(Brab.,Ant'
w.),voor
Zweep.
Alg. Ndl.klits! ook klits, klets!en
vlechten.CLAss,Biclï.Nov.,106.
snoeraaneenstokom veeaantedrijven.
klits,klats! tw.om het klappend geKlitsen.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Zweepen,met de zweep alcc,z; met luid,b.
v. van een zweepslag,aan te
dezweep klappen.

Klitsensteel. CLAzs, Siclt. Nov.,

geven.

Zweepsteel,zweepstok.

65.

Klitsoor,v.

Znd.volkst.(Brab.),voor:dun uit-

Slag.m.

V.DAI-S geeft ook hiervoor kletsoor,

einde eener zweep.

Klodderen.

m .,a1salg.Ndl.op.

Znd.volkst.(Brab.),voor:slecht,of

Knoeien.

V.DALS.

Znd.volkst.(0.-en W .-V1.).

Hun klompen.

Kvlrsss.- V.DAIZZ.

Znd.volkst.(Brab.),voor :dik en

Een blok van een kind.

slordig werken ;ook een Nnd.prov.

Kloef. Hunne kloelen. TEIRL.STllxs,T,36.

Een (zwcre)kloejvan een kind.

zwaar kind.

Kloefkapper.V.Lool,10.

Bi
jdezenschr.,navolgingvanSTssv-

Klompenmaker.

V.DALE.

Een 8terk ofsteviggewelf.

V.DMz
X.- Alg. Ndl.kloek,alleen

R LS.

Kloek. Een kloek gewelf.SlMoxs,

Hetgebr.van ditw.,mettoepassing

126.
op zaken,kom tvoor in de Ov1.volkst.
van personen = :ksch, sterk, welgeEen werkmanswoning m oetkloek geI Een werkmanswoning m oet etenig bouwd,b.v.kloekekerel8.

bouwd zi
jn.Szvlxs,52.
Ik ben ernietkloeklcp,.

ofhechten 8terk gebouwd zijn.
Ik nertrouw hetspelniet.

Znd.volkst.(Brab.,Antw'.),voor
onbevreesd,nietbang zijn vooriets.
Klok. lPï:maar&p,klokhoovt,àootl Znd.volkst.
,naar Fr.quix'6nf6xd

maar/én6s klank.

'tIserFransch alwatdeklokelccf.

.

M en moethooren en t
't
let
ferhooee?z,of:

çtz'tznc cloclte,n'entend çv'14n 801%.

ROBERT,298.- DslulxoTTs,op het

om over e6n gescldlte oordeelen,moet w.entendre.

nten debeidepartiien hooren.
'tIserc!Fransch watmen hoortoj Pmcx,Fr.,ophetw.klok :(
thetfa...
gezonderd ; a1s Znd.vermeld bij V. ziet.
wat d6 - slaat, c'est toujours de la
DAIZ
S.
(du)...; l
tet i8 hezlzïnfgïp,
g wat 46Alg.in onzevolkst.,voor:nietsuit-

akcf,le vent,est aux économies )).

Kloksla:. Het concert begint

kloknlag drie '
uren.

Degewoneuitdr.indeZnd.volkst.

Hetconeertbegintklok8lagdriel
wr,

ofklokkedrie.

Te middernaeht, op klokslag twaalj

V.DALS,ophetw.klokniag:<opof

met klokelag tcn drieèn, te drie uren

Te middernacht, op (kloklellg tlln precies ).

urex. Vl. F8rl.,304.

twaalven,of methet.glc'cn ran twaalren.

K rllœRs,op het w.klokslag :((hetC:

op van fwega,bijna twee uur ),en
cldikwam - twee'
l
w r,preciestweeuum.
Plucx,Fv.,op hetw.klok ::- àeel/
&,à onze heures (tapantes),au coup
de onze heures )); op het w.klokslag :
((- 10 lw r,à,dix heures précises >;op
het w.slaan :(fmethel- van twaalnen,
au coup de m idi )),en op het w.elag :
op slag plp.twaalren, sur le coup de
m idi9.

l

.

K lokzeel. Iets aan het klokzeel Alg.in Z.-N.,voor iets alom be- Kloklkejreep, kloktk8lfou'
t), klok(k6)
hangen
kendmaken.
zeel.Iets aan d6 fgrootejklok (ofaa%
Zijne vrouw ... hing ... dat groote
den klokreeptWngen.

V.DALI.- STOETT,n.618/1010.

nieuws aan #6fklokzeel. Fl. Ferf., 159.

Klom pm aker.V.Lov.,Dnrefed, Samenstelling met het enk.klomp,
l85en 189.
naar Ovl.kloejmakerof kloejkapper.
Kloon. Methun klonen in dehand. Znd.volkst.(Lier,Kempen).
Pall.,.163.

Klooten.Iem.klooten.

Klooterij.
K los.

Klontpenmaker.

Methun klompen in dehand.

DUFLOU,69.- KvDzRs.- V.DALZ.

1
Platteuitdr.indeZnd.volkst.,voor: Knoeien, broddelen. Tem . gieren,
slecht,slordig werken ;dedrog plegen. joppen,of beetnemen.

KUDERS.- V.DAI.
E.

Foppevii,lletsrïcgerï/;voddevii.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in Diest
e.o.spreektmen uitklosien kllts,d.i.
klösj,misschien naarFr.cloche,voor :
zwartlakensche kapmantel, vroeger
door de vrouwen gedragen ; KTL.
qKlocke,fland.Toga,m llïvpletToga
zzàvlïeèeïe )).

Falie(v.),kapmantel,t
:cAoudervlcnfel.

D.CLAES,37,op hetw.klok.

,

18
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l
Klot,m.Een klotaarde.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Een kluit(v.)aarde.

Een klotboter.

Een klotiesuiker.
Kluiven,kluijde,gekîvï/tf.

BiJBoss.,Handl.,214,zijndezetijd-

Een klontjesuiker.
Kluiven,kloojde.g:à!o1,
e?l.

j Aldus bijV.DAI,E;echter volgen:
IKclpass en Koxxsx ook kluijde,gekluifd.
KoExsw,z
N.S., l33 :qkluiren (afpluizen)is in de spreekt'
.geheel zwak
gewordcn :klnijde .
--gekluijd)
,.
ZieBI.
TLAGSX,1,37.

vormen alsdialectiseh opgegeven.

K luter.

Znd.volksnaam (Brab.,Antw.),voor

Kluit,m.

Kluppel. T>zlRlu.-sTlzxs,1,4.

een vogel, recuvvivoatva avocetta.
jnbijV.DAIZ
S1
Deze woordvormen zi

Knuvpel.

K luppelen.10.,1,36.

alsgewestelijk opgegeven ;Mnl.clvp-

Knuppelen.

Knaap .Deknaap van hetstadhuis.

V.DALE.p.971.

Een kluitof klomp boter.

pel,cloppel,van kloppen.

Alg.in de Znd.volkst.voor :iem.

Debodeofboodschappervanhetstad-

BijKuzrsasen Kozxlx eehterook
kluppel,m.znw.,en kluppelen,ww.,a1:

falg.Ndl.

V.DALE.

wiens beroep hetbsboodschappen over huis.
De((knape))van debuurt.Levensleer, te brengen ; KIL. f(Knaep,servua, De bood8chaploopervan debuurt.
24l.
.iamul'u'
e,zzèïzzïdfer )).

Knabbelen. Het eten goed knab- In de Znd.volkst.in de afwijkende
belen.
bet.:metdetanden vermalen.
Knecht. Het was ten minste drie In dezebet.werd a1smv.knechtsverknecltten gespaard.Sxvlxs,206.
eisehtbijBoss.,Handl.,98.

Hete*ngoed kauwen ofntalen.
...driekneehtsofknecb,
ten.

voor, dat in de schrilft. ook voor soldaten,trawano n gebr.wordt

Knechtje. of kneel
ttkeln),ook wel

Znd.volkst.(0.-en W.-Vl.),voor:

Joïtgen,z'
ongt
?//e,knaapliej.

Knechtjeshuis.

Znd.volkst.(.
&ntw.);DssRocapus:

Weenhuis,gedfïchfvoor'
weesiongens.

knechtiongen.De lievelinge van al de kleine jongen,tegenover mehie;DEs
knechtiongens.Vr. CovRTM., Geschenk, RocaEs:(Knegtje,s.s.Jongsken ).
25.
((Knegtjes-huya,a.p.W ees-huys).
Knie.Petrusboogdeeerstedenknie.. In de Ov1.volkst.m.;vgl.Fr.le
Vr.CovRTM.,Gpcltenk,50.

Zij legde hare twee handen op #e
kzàe/n.Towv,178.

Knijper.

Alg.Ndl.knabbelen = knagen,kleine
stukjes afbijten.
RIJPMA, 143 Naast knechts (bedienden)komtin dezelfdebet.knechten

XAàt
?c:fe/,in deze bet.verouderd in

N.-N.,komtaldaarnoggewestelijk voor
(V. DALE), vroeger ook in bijbeltaal
(KvIIœRs).

KvlpERs..
--V.DAr-s.

Petrtlsboog heteerstdeknie ('
p.).

genou.

Hleriswelliehtgedacht,aanFr.aur

Zijleiojlegdehaarbeidehandenop

le8 gazztlzfz.

den schoot.

Prov.(Dieste.0.1
,,ook welheikmb'
-

Kneutie,ofkneuter.

per,elders(Antw.)knldtevoflteiknnçter,
a1snaam voor een vogeltje,acantho

Alg.Ndl.knijper = loomgebogen

ijzerdraadjeom papieren op elkaarvast
teklemmen;20waschknijper.

cannabina,Fr.linot,linotte.

Knl
*kker.In Averbodenoemtmen

Znd.volkst.(Brab.,Ant,
w.),voor:

Jabroer,iaknikkev.

V.DALE.--STOXTT,n.- /863.

hen ...enkelnog ((de knikkers )).CLAES, iem .die alles goedvindt wateen ander
,199.
zegtofdoet.
,% # .N ov.

Verder(Brab.,inAntw.ook knikkoptè

Kniptor,v.

volksn.vooreen kever,elatev.

Nog (Brab.,O..
V1.) naam voor een

Pottebakker.

knikker v,cn klei,van minder waarde
dan degewoneknikkers,die ermarbela
of marmela heeten.

Knlp.Op het(!6é.
f8)knipke.

Schieralg.indeZnd.volkst.voor:op

Op hetnippertie.

V.DALE.--STOZTT,n.921/1419.

het uiterst'e oogenblik.

Knods. Gaffels en knodsen,.CLxss,

fïc/t.Nov-,79.

Knoesel,m.
Knook ,v.Hetzitinmijn knoken.

Vaak voorkomendeafwijking van de

gebrtzikelijkespelling.

Kttot8.v.,mv.knot8en.

j

Noggebruikelijkineengr.deelvan j Enkel,m.

z.-N ., doch veroud. in N.-N.; M nl.

KcnœRs.- V.DALE.

czzoeselte); Dss Rocass
Knoesel,
a./.Enkelvan den voet=.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);

Dss Rocass
Knok enz.)

Knok (m.,in 'tenk.schierongebr.), Knook is als alg. Ndl.vermeld bi
j
Knoôk enz. (coet-) bot(0.),been (in 'tlichaam),mv.knok- Kvll>slts en KOSNXN, als Znd.bij V.
ken,botten,beenderen.Hetzitin mijn DALX,i.v., doch a1s alg.Ndl. bij V.

Knoop. Daar ugt de knoop ;of
Alg.in Z.-N.(V.ELsaN,140),voor:
daarzitten deknoopen.
daarisdemoegijkheid;vgl.D.4.lîegt
Maar daar lçgt de knoop niet vaat. (ofaitzt)derKnoten.

gebeente.

Daarzit(hem)deknooln,0/dekneep.

DAz,s,op hetw.bot, 111.

STOaTT,n.685/1019en 688/1025.

%r.CovsTM.,Gesa enk,128.

Knop. RoNoov,4l.

Dist.,146.- D.B.,52.- 8css.,1,
Bi
jnaalg.inZ.-N.voor:schijfjeaan l Knoop,m.,mv.knoopen.
De knopies waren van den hemds- een kleedingstuk ; bij DEs Rocxss De knoopieswaren van den hemds- 11-12.- Klyrelas.- V.DALI.

band gesprongen.Toxv,80.

knoopenknop.DsRsvr,78:lebouton boord gesprongen.

Alg.N(l1.knop = lomin ofmeerrond

Het (wt!. kinderen) zijn zegens des du colsauté;20:Ceeonfdeahds/ffïcfïoKinderen zijn een zegen desHeeren, lichaam aan sommige voozwerpen,b.
v.
Heeren ;maar zij houden de knoppen 4'
?
z ci6l.ç'
àfï'
t'
oua fïrenfles èolfon.
vdea maarze houden je de noppen van de op een wandelstok,aan een deur,enz.;
van de kleeren.10.,26.

Ik bezit geenen knop meer.AccTox,
343.

Allesisnaard6knoppen.
Knoppen.zijn jas knoppen.

Knopséat.
Knotsen.Terwijl ze ...een flesch

bourgogne knotnten.Dlucu xs,136.

Kobbe4v.

Kobbeéespln.

Kobbejaéer.

habite.

kleeren.

Znd.vol
kst.voor:hoegenaamdniets.

Ik heb geen frooden)duitmeer.

Znd.volkst.voor:totaalbedorven.
Alg.in Z.-N.;bijD=sRocazsknoo-

Allesisnaarde-x p,
.
Zijn jasknoopen.

p6nenknoppen,knop-gat.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor

ledigen,uitdrinken.

W vl.volkst.voor :spin,vgl.Eng.

cob;haar weefsel;borstelom te ra-

gen,om spirmeweefselwegtenemen.

20 beginsel van stengel of stengeldeel

bi
j een plant.
STOETT,n.317/426.
STOETT,n.- /628.
KvrPEas.- V.Dxzœ.

Knoopsgat.
Terwijl ze een fleseh Bourgogne

aoldaatmaakten.

S#n,spinnekop,v.

Bginneweef8el,t
vlvlg,o.

V.DMaS.- STOXTT,n.1151/1776.
Vroegerook :een #eech kvaken.

Kop,v.,is in N.-N.een gewestelijk

en verouderdw.voors#nnekop.

Sccgsol,ragebol,rccg(e)Aoo/4,raag- deKo
bbe iseen volksn.in Gron.voor
zilnermeenw,în Friesl.voor de kok.

bovatel.

/488N* .
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Kodde. v. (Het viggen kwispelde) znd.volkst.(0.-en W .-Vl.),ook een Staart(van een zwijn).Debig kwismetzijn gekruld koddeken.V.BCGGZN- Nnd.prov.; van Lat. equda = Fr. peldemethaarkrullfccr/j
'e.
yXAcT, 103.

Kvllyy
sRs.- V.DALE.

queue.

Koei.Kaatjebij.dekoei.V.Bszss, Gewesteli
jke woordvormen, vaak
1,185.
gebr. in de Znd. sehrijft.; bij Dzs
Mijn liefstekoeiken'Blare.10.,1,186. Rocnzs koey en koe.
Koeibeest.Veel grooteenscboone

Kaatjebijdekoe.

Vosmxx,1,l30:((Naaranalogievan
ldezemeervoudsvormen (n1.koden e.d.)
Mijn liefstekoetieBlare.
hoort men in de spreekt.ook enkelVeelgrooteen schoonekoebeesten. voudsvormen als :koei,zo6ï,laai).

koeibee8ten.F!.F:rf.,33.

K oei komt b.v.voor in het H oog-

veluwsch (V.G.,1,l09 en l10),ookbij

Bsvsss,5l,alsvolkst.

K oeier. De koeiern hadden de

znd. volkst.(0.- en W .-Vl.); vgl.

Koehevder,l'
ocïc?à/
zo8dt
ar.

KullazRs.- V.D&bE.

beesten op stal gebracht. M . SABBZ, dial.soheper en Fr.vacher.

Fl
ko
Me
ngca
l
te
nh
,t
l
ej
c
e7r7.Szvsxs72.

à

xvj

yty.
,
Znd.volltst.(0.-en 54.- .j.
Koekebak , of koekenbak.Het is Hetgewonew.in een grootdeelvan
Pannekoek; boekweitekoek. Het is V.DALZ geeftreedsop alsalg.Ndl.:
eene kunst van de koekebakken om te Z.-N.(vooralO.-en W .-Vl.)voor pan- een ktmst,depannekoeken om te wer- ï
(Koekenbak, m. (-ken), 1.het koek-

g
ooien.M.DuCAJV,Bloemen64Frvch-l)Wneako
ek;zelfsdronghetdoorin het pen.
fen,140.
alsch.in hetBelg.Fr.en ook in de

bakken;- eengebakkenkoek).

Fl6nsie = dunne pannekoek,dlxnne
Veria had haar en Marcellien doen volkst.van Noord-Frankr.(zie BIaA- Veria had haar en Marcellus doen eierkoek.
uitnoodigen naar eenen koekebak. V. Gsx,1,38).Verderishetw.gebr.voor uitnoodigen op (het)koekenbakken,of:
Lov.,DureEed,154.
h.
6t koekbakken en, zooals hler, voor op een koekenbakpartii.
eclpcrfï/van pcAznekoekegz.
Koekeloerenhaan !
Nabootsing van hanengekraai in Kukelekn !
GALI.
AS : ( Cocotico : Kukeleku ),

jg
di
engZn
vd
an
.k
:i
ynodue
drtu
aw
al,
br
voa
ea
kkmm
aaevt,cb
ci
n
jvoe-

e
nne(ngekr
Col'
uaai
er%eo
fam.)Kokkeriko.
ha
)).m. (

.

K oeken. Hij heeft hier nieta te Znd.volkst.(Brab.),voor :niets te Hij heejt hier nietn in de melk fe
koeken.
zeggen hebben.
brokkfeljen.
Koeken istroef.
Alg.in Z.-N.alsterm bijhetkaart- Rldten istroef.
l KI.
TIPEI1S.- V.DALE.
Alde koekeu .

spelen,voor de fguren die thans ruit-

Alde vuiten.

vormig zijn, doch vroeger rond a1s
maantjesofkoeken.
Koekenaas. en verderkoekenheer, znd.kaartspeltermen.
Ruitenaas',o.,en verderruitenneer', KrtpEas.- V.DALS.
koekenwouw (of koekendamt, koekeneuïfeAzp
vo'
t
:w?, rw,
.
tenyoer?, g'
?
zjsyjjoa?,r

boev(ofkoekenzotj,koekentien,enz.
Koekoek. Ik verstoptemeachter NaardenFr.uitroepcouco'
a!
een deur;mijn vrouw kwam binnen.I

)enz.
1 ...Kiekeboe!ginghet.

1
l

<K oekoek ))ging het.A.M xss,in Foor j

Ied
ereen,jrg.111,p.208.'
j
Koer.Inhetmiddenvan d6n koer.' Bijnaalg.inZ.-N.,v.enookwelm.;
Bsvsxs,88.
nasrFr.?
,
c cour.
Zijwaseindelijk op dekoergeloopen.

1D.
,171.
Naar de koer gaan.

N aar zekere plccfd,naar cc&eea of
ZieBIJLAGEN,1,39.
naar tfc vetirade gaan.
'

Koeraadje.TEIRIZ.-STTJNS.1,97. j Poging tot vernederlandsching v/h

Courage,moed.

jleenw.conrage,instrijdmetdeuitspr.

Koerier.Dekoeriervan 'smorgens. NaarFr.lecoz
urrïczdu mcI,
'
p,
.
Koers, v.Gewoonlijk moetik naar Alg.in Z.-N.,naarFr.course.
de koernen.Slvsxs,40.
j

Koersdaé.H.TElsblwcx,inT7l.d.1
Koeter.V.BuGgy
ixl
.
IxvT,92.
Koew achter. Vr. CovsTM., Ge-

Demorgenpodf,v.
Jpot
frc?
z :paardenwedstviid of harddravevij;wielerwedstviid,enz.

Race-dag.

t

Ko
K
erspaard.
oersvelo.

D'
i8t.,99.--Zieookcour.

!
l

N aar Belg.Fr.aller 4 la eour.

d.e.h.,1,7l.

Biwnenplaats, tzc/tfcrylclfd, pl- ,
cchf6ruïf(0.)(vaneen huis);8peelpla'
qts
(aan een school).

I
Rensard,harddmner.
1 Rennets.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Naarde Znd.volkst.koeiwanhter.

LoMB.,--/51.
V.DAI.
S.- Zieook cour8e.
Alg.Ndl.koers,m.= loloop,vaart,

richtingvan eenschip;20marktprijs

vanmunten,effecten.enz.,beurswaarde;

30gangbaarheidvanmunten.

Koehevder,koeienhoeder.
Id.

Zie ook koeier.

echenk,27 ;V.BEsRs,T,258 ;Pall.,l18 ;
CI,Ass,Sich.Nov.,64.

Koffer. Terwijlzi
j hem den sleutel Hetw.is'
?.in O.-en W .-Vl.,ook in Kojfer,m.
Boss.,Handl-,225.
van PietjeBarbier'sgroot6n koffertoe- Brab., o. in Antw.; evenals bij Vr.
reikte.Vr.COURTM-,Verh,.e1tNor.,l47 CorRTM.,ook bijVERMAND.nu eenso.
(op p.l14:heto@
xdkoser).
(p.29),dan eens v,
.(p.30);vgl.Fr.
leco//rc.
K ofle. Hoevindtgedien kome?
In Z.-N.overalAn.;in onze volkst. Hoe vintdljedie ltoëe(t.)? Zeis Diet.,43.- Boss.,Handl., 221.Hiiislekker.
hoortmen echter meest kaFe (0.-en lekker.
DsN HSRTOG,N.T.,1,138.
W .-Vl.)ofkajjeeen kafje (Bra.
b.);vgl.
Fr.lecW/.
Garçon !twee koses.
Gewoon gall.,deux c,
c.
/&.
Aannemen !twee kome.
D.i.tmeekop koFe.
Koëe maken.
Alg.in de Znd.volkst.,naastkose Koëe zetten (= te trekken zetten), , ZieBIJLAGZN,1,40.
opgieten,opsehenken ofgereedmaken.

KofRebeurs.

opglefg?z,op8nhenken ofgereedmaken.

' NaardeZnd.volkst.(Brab.,Antw.),
voor:fltreerzakjewaardoormen koffle opschenkt.

KofRem oor. Crwss,Sieh.No'
p.,

Komezak.

I

Naarbetalg.gebr.indeZnd.volkst.l
I Komeketel,watevketel.

s
1c
9
h1
en
.k
Ko13.
semoorken.Vr.CovxTM.,Ge-

l

,

Koflj. Ze verlangden naar heete

kosi.Pall.,95.
Kokes.
Kokin.Boss.,Handl..24.

Krozss.- V.DAIaS.- Zieookmoor.

Veroùderdespelling.
' Beide woordvormen komen voor in
de Znd.volkst.,de eerste in Brab.en

O.-V1.,detweedein Antw.

Kome.
Kookvrouw.kookster;.k-kenmeid.

()ske.,53.
V. DaIœ. - KUlrsss, GAv,
v,As en
HsRcxzwM l'
a geven ook kokkin ale

alg.Ndl.op ;bijPmcx,Fr.,a1s Neder.
landsch-lndisch kokkçeen kokkin.

Kol-Kom en.
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Klaproos.

PAqn .--HsvxsLs. KtuzœRs.-

geurige klaver,vol madelieven en kol. plpcver Roek ,Fr.coquelicot; ook is

V.Kol
Bssesisre.
,T,2Do
49.
kollebloemeenNnd.prov.
resvreetzijneigen nog Znd.volkst.,naarFr.colère.
opvan koleive.CLwls,& c#.Nov.,146.

Koleiri:.Jos.Joos,131.
Kolenm ul.Levenaleev,17.
Koliek.
Kolk. Boven d6n ziedende?z kolk.
Boss,12.

Ko1onie.

V.DALE.-- K osxsx.- Duysls,II,

j80Zi
.-eoLok61:c.oHle'*r#..,111,52.

Toov, woede, gramachap.D.vreet
zich nogop van Aagqin.

Toornig,t'
erfoorM.
Gentsehe volkst.
In deZnd.volkst.v.,naarhetFr.
In deAntw.volkst.-.,dochinBrab.

Zieook e
nlerig.

(Steenjkolengwis.
Koliek,o.
Boven deziedendekolk (r.).

en O.-VI.t'.

Znd.betoning kolonie',naarhetFr.

Kolo'mk.

scxxsré, 66.- Boss.,Uitspr.,7l.AI,L.-AB.,49.- K vlezRs.- K OENEN.

Kom .Dekom van Luik.

MvvluossMAxs meende kom en ook

Het ateenkolenbekken van Luik, of

AldusbijScyzR.,T,12-13,alwaarmen

bekken in de bedoelde bet. onvoor- het Luiker nteenkolenbekken.

totnadereverklaringleest:((Onderde

waardeli
jk te moeten afkeuren alseen

geologische bekken'
g zijn er gevuld met

gall.,bas8in (#o'
W!!er)d6 ZïJgg,waarvoorhijopgaf:deom8trekenvan Luik.
Scaa.
, 1, 12-l3, oordeelde echter,

kolenafzettingen, d. i.met bwinkolenafzettingen of met efeeskolenafzettingen).Enzoo geefthijnogop :kolenbek-

dat omstveken niet de bedoeling weergeeft en dat er niets in te brengen is

kena,te onderscheiden in bruinkolenbekkens en steenkolenbekkens.

tegen het gebr.van het bekken of d6

Verder t.a.p. ( Basain (#ouïller)

kom van fyvïk,als uithetverband dui-

komt ook wel voor m et de bet. van :

delijk genoeg blijkt dat er van stoenkolen spraak is.
Ook geeftScss.ervoorop,1,l2,en
II, 48 de (steenkooljmiin8treek van

district (Ao1fïl!:r),végion (Aozfï!!âr6). In
datgevalzou ik schrijven :baesinhotlïller= ateenkl
ioutveek(N.R.Cf.,10-3-1910,
ateenkolengebied (WlEscx,blz.84).)

Ltdk.

Kom af.VanEoogenkomafzijn.

IndeZnd.volkst.m.

Geenen komaf metiets maken.
Kom en.Ik koom.Pall.,17.

IndeZnd.volkst.hoortmenikkoom.

Vanhoogkomaf(0.)ztin(gemeenz.j, In Jpczzg.,150,wordteropgewezen,
(dejtigerj:vanhoogeafkomstzijn. datkomaj maken niet gepast is voor
Geen komaf met iets maken (ge- hetgewonegebr.in deschri
jft.
meenz.),(de/fëer :)geen begin metiets
maken.
'Ik kom.

.

KosxzN,N .S.,130:((Tn den onvolt.

evenalskomen en gekomen,behalvein
O.-en W .-VI.waar hetluidtik kom,

tgw.t.heeftikkoom,gij,hiikoomtden
korten klinker gekregen: ik kom, gï/,

reedsin hetMnl.wasdeinf.eomen en

wé)'kommen,iiikommen.)

en zoo ook kommen, en gekomm en ;

ld)'komt;in de spreekt.hoort men ook :

C m m en.

Daar gekomen heeft het maanlicht Verkeerdezinsbouw,daarhetdeelw. Als ik daar kom.lzeeft het maan- Vgl.DsN HssTog,N.T.,II, j 24,
eene dusdanige intensiteit gekregen, hierabsoluutstaat,d.i.op geen enkel licht...
Opm..
4(p.17vlg.).
dat ...P.BsxozT (zieJ.SABBX,116). deelvandenhoofdzinbetrekkingheeft.
Ik weetnietwaarèï/hetkomt.
Naarhetoudere taalgebr.komthet Ik weetnietwaardotv hetkomt,of: JFcM .,102.- Pmcx,Fr.,op hetw.
vz. bij in de Znd. volkst.nog vaak ho6hetkomt.
venir:qde!4vientque...,daardoorkomt
voor in pl.v.doov.

Deboom komtgroen.

Het komtdroog.
Hijzalnog goed komen.

Verkeerdgebr.van komenalskoppel-

werkw.,welk gebr.in enkeleZnd.gewesten tot de volkst.behoort,blijkbaar onderinvloedvan Fr.dereydr.

M' N,.. komt het mij te '
pezfellen.

TAMB.,9.
Ik kom hem tewerllles.

Verkeerd gebr.van komen,gevolgd

het dat ...,vandaar dat...; d'o'
ti denf
que ...,hoe ltomt het dat?...))
AIzIz.-AB.,55.- D.B.,l8.

De boom wordtgroen.

Hetwordtdroog.
t Merk echterop bi
jV.DALE,op hetw.
Hij zalnog goed ojgezond wovden, komen :(datkan nog goed komen,goed
nog genezen.

worden, in den gewenschten toestand
komen )).

MeneerN...heep hetmijzooenen ol

BaolcxasxT, l0.- Vssc., 148.-

door een infnitief m et fe,om uit te zoo o'vztgfverteld.
D.V., 302. G cnd., 174.- D .B.,
drukken dat de werking zooeven is
Ik b6n 4(Jg maar > ,
:v,J> hem weg- l7 en l8. VEREST,34. ALL.-AB.,

geschied of pas is afgeloopen : gall. fgegaans,of :ik kom C'
t4ïf
z
,f ofaefvan. 100.
venir d6..., M 'N . wïenf de me le dïre, hem randaan.

In het Ndl.is kom en te m et een inf.

Alsofhij op eene slechte daad kmam /evienxgde leçk
àlfcr,eommea'J!'
veytazt Alsof lli
j daar /uïel op een slecbte daarentegen welgebruikelijk om,evenbetraptteworden.VERMAND.,126.
d'êtreattrapé,'
pfeafdeJurtzlfre.
daadwaebetraptgeworden.
IalsFr.nenir4...,tekennen tegeven,
Komttewcrschf/zles !
Paarereche-l,of%ooj'
à elverach6non. dat iem.of iets door het toeval of de
omstandigheden geraakt in den toestand, uitgedrukt door den inf., b.v.

alsAv'
/komttee/ea6Az= a1shetzooverre
Ikomt,als het gebeurt dat hij sterft;
datkomtop veelgeld teeftwzt= hetkom t

zooverre dat hetveelgeld kost;Miï'
hett6weten gekomen = hijgeraakteer
toe het te vernem en.

Deze ontdekking komtde vorige vol- Overbodig gebr.van komen m eteen
la igen.
inEnitiefzonderte :gall.nettedzcoupeef:

Dezeontdekking vultdevorige ccn.

D.V.,304.- D.B.,18.- ALL.-AB.,
' 100.
De werpspies kdelrlf
zk vöör zijn In het Ndl.kan op komen een.inf.

De werpspies kwam v* r zijn voeten kdentco-pldfer la v éc/denfe,le iarelot
vallen.
tlïsf tomber 4 a- #eds, la vorf Gnt voeten,ofkwam tlck v& rzijn voeten zonder te volgen om het doel van de
jvappertlsaporte.

Dedoodkmam bijhem aankloppon.

ferec:f.

komst aan te geven, b.v.ik kom 66-

Dedoodkloptebi
jbem x n.

Hiken,kom eten,toenhïjkwam slapen.
Aïj1.
8komen klcgen,kom i6aeroepen?
I Ook kan op komen zooweleen verl.

t
deelw.alseeninf.volgenomdewijze
1aan te geven waarop het komen ge1sehiedt,b.
v.hij komt ccngo.
:zlcld = Mi
komtaananellen.

Ik zï8u komen.

Gall.i6t6tl
oï.
vvenir(crectesgro.
vsa- Ikzï6weltt/
clri6he6nYïl/,olwaar/e
botat,/6vowsenfeW dvenir,reedsdoor- 'fop aanlegt.
Ik Aoor v komen. TàmTa--srzxs,1, gedrongen in de Znd.volkst.
Ik poelll-ccri6h66n wilt,of:aannw

V.DALE.- ROBERT,131.

In dien M nkel hebben ze mij zQn

V.DMz
z.

223;SrMoNs.78.
kom6n.

woorden merk ïk watgd bedoelt.

Znd.volkst.;vgl.Fr.&re-4(arg.)

= bedrogen worden.

In dien winkelhebben ze mi
j beet-

g6nom6n,of :ben ik bekochpt.

Kom iteit-Koopen.
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,

l
;

'edan,1
Weetge datniet? Gekomtz6/
c6/ hl
t
zp Znd.volkst.(Brab.),ook Avel(elders) Weetje datniet?Fccrkom l
j Pslcx, Fr.,op hetw.venir:(dequet
Heppen?
van,Jpït
sf, '
van Arzft
seeî of nqn,Rome toch vandaan,of:maarben j6dan zoo'n Ipaynwesoz-wo'
t
z,
v?,woetu datnieteensî)
komen (V.ELssx,224en 266).
vreemdeling fzèJevuzalem î
'
Datkomtrr
z?zd6n Langeberg.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Daarï.
qwelocc#f6oz,maargeen '
pc,
sf6w j Datwordtopdelaltgebaangeschoven,=
datzalzoo spoedi
g nïetgebeuren.
naar.
)
datwordttelkenstzitgesteld.
$
'

Koxnlteit. Opvoevkomito.
,
ten.Avc-

Kunstmatige Znd.wtàordvorm,naar

Tos,168.

Comité.Oproer-cop?ïfl's.

1
l zie ook comiteit.

verkeerdeanalogie.

Kom m eren.zichom ietskommeren.

Oerm.sichkiimmern.

Kom m ies,ofcommie8?

)
;

Zïc/tom Iets bekommeren.

l Mooszg.,39.

De gebruikelijlte spelling maakt on- Kommies ambtenaar bij de bederscheid in de bet. van deze twee lastingen,douanen ofaccijnzen.
woordvorm en.

Commie8

.

am btenaar aan een mi-

nisterie,bijdeposterijelz,enz.

Koniné.DekoningLeopoldII.

Diat.,26.- Onkr.,68.
r

l KovangLeopoldII

Gall.leroïLéopold11.

zieookde,p.107.

.

Fct
fyïge Koningen. L.PsLzsR, Kort Naarkmr.rois jainéants = de laatste Descltijnkoningen,ook welscltaduwBegrip der.
4!g.Gesch..,1,203.
koningen uithetMerovingischehuis. of naamkonitgen, koninklijko ledig-

Eenkartonnenkoning.

1

NaarFr.'
vnroi#6carton

koning.

5/ttlMza,
arhetkoninkskenzijnennaam
heeft

Een dcAïjnkoning of pr'
ulrcA?
,een j

koning.

Meer in overeenstemming metde

*

.

#t1
W#6#,
9.

nietige

W .F6rf.
,98.

!

Goudhaantie.

tgw.uitspr.zou zijn koning8ke;hier
wordt bedoeld een klein vogeltje,

1
Ook in N.-N.alsvolksn.koït
iytgeke
l
jof koninkle. Niet verwarren met,het
'winterkoninkje ftroglodytes pcrwv/va,Fr.

regul
uscrïdfcfve,Fr.roiteletA?
zppé.

Koninéin.

voitelet,froglodple).

I In Z.-N.is de llitspr.doorgaans

Kottï?zpï??
,(leeskoonnytyin',ngalsin

FcHwsli,103.- Boss-,Uitspr.,46.

Ikooning-gin'.naarhet,dial.keunggin. vinger,tingelingeling).
(
l

Koninéri) .

'

à Nederlanqlen.
l
î

Konlnklijk. Koninkliike plccfd. BrGa
ll.Place Royale,.
&'
t
z6 Royale (te
H .TslsLlxcx,in Fl.d.d.6.h.,1,69.
ussel,metde off.Ndl.vert.Koning8..
kejsw M ariaaraat.
Koninkli).

(xISBOER,103).

)
(ten onrechtemeteen g :Koningrijkder

klank ng in deuitspr.in k over;deze

wordt dan ook in die woorden goschreVon )).

Koninkliike8traat.10.,ï:.,69.

Betuwschdial.:keunigin(B.
v.Msvlts,
xpiekevtdex.
sckaa,a.4en 5);konêgip

Koning8plein.

plaat8,Xonïptpfrlt
zf).

Koningstrant.

! To Schaarbeek,naarFr.RueRoyale

J$'f.-A.fcrl'c,'d Koning8traat.

St6iMarie.
Kontrool. Bijna zonder hooger ' Gewonevorm indeZnd.schrijft.

Bijna zonder hoogere contrôle, of

kontrool.N.GUNZBUaG,in FI.d.d.e.A.,
II, 329.

!

,dam
i
Alz
ooisereenKoningspleinteAmster,ook te Batavia en in W eltevreden
(Java).

4 Vgl.St.-A nthonien Breestraat, te Am 1

t
sterdam.
i

zonder hoogertoezicht.

Koof, v.'
tKroezeligkopje,gehuld

Znd.volkst.,zlaarFr.coijje.

in een lichtroos koojken.V.BlERs,1, '

) Kap,kItijmuts.

V.DALE.

256.

K ooi.Eeneqkooih
)patrijzen.SsGsss, In de Zzïd.volkst. (Brab., Antw.) Een vlucht,een bende,of een koppel Alg.Ndl.kooi= vogelkooi,schaaps147.
hoortmen kooivoorkwide.
patrijzen.
kooi,enz.- Zie ook kudde.
K ooien trekvogels.Jos.Joos,207.

Troepen,trekvogels.

Kool.Koolen planten.
In de Znd.volkst.(Brab.)ishetw.
HijeetgaarneroodekoolcAè,wittekoo- pz.en demeervoudsvorm zeergewoon.

Kool,v.Koolplanten.
Wand.,49 )t Koolheeft in 't mv.
Hij houdt van roodekool,tpï/fckool, koolen,doch alleen als voorwerp;zoo-

len,groenekoolen.

boerenkool.

Desoep isde koolten)nietweerd.
Koolbak.Roxoov,39.
Koolm ijn.

Koolm ijner.

veel stuks.m aar anders niet,zelfs niet
als verschilin soort )).

Znd.volkst.(Brab.).
In Z.-N.komtkool,vooreteenkolen,

Het8op isdekoolnietwaard.
Kolenbak.

vaak in den enkelvolldsvorm voorin
samenstellingen.

(Steenjkolenmijn.
Mijnwerker,steenkolengraner.

kolen,20bruinkolen)meestalinhetmv.
voor.ook in samenstellingen. Eehter
I

Koolm usch.

Znd.volksn.(Brab.;in O.-VI.blauw

A-ftzazdscchfcgccg.

k
omu
eadrcihsc.),vooreen vogel,aneentor
mo
dul

Koolput. Roxoov, 24 V.Lool, Alg.in deZnd.volkt.
51en 52.
1

j
paruspzclbzl.
yf

I Ziehierboven koolmil
'n en koolmijner.
!
l
j In Heerlen (Ned. Limb.) koalputtov

j (Steenjkolenmiln.
I
l

Koolputter. Twee ferme kool-

('Sfc6skol6lzlznï/nworker.

Koop.Ietstekoop etellen.

Gall.mettve6?
zll
cgifo.

Gasbranden voorden go6d6n àoop.

!fRegenboogkl.,164).

1

Ietstekoop zetten,bieden ofaanbie-

den.

wees ScRR., 1, 66, 67 en 85, op voorbeelden met den enkelvoudsvorm .

l Niette verwarren met dekoolmeea

'

s tters.V .Lool,9.

STOETT,n.-/l777.
In 'talg.Ndl.komtkolen(= losteen-

l

LOMB., - /51.

D.B.,34.

SsxozN, 180.

Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.lebonzpcrch/, Gas branden voor detn) goedkoop
l.
'
?
zBon Ncrché.
(m.en v.),of:voordegoedkoopte.

a

In den Goeden Koop.

j

Koopdaé.

De Goedkoope Gïnkel.

Schieralg.in deZnd.volkst.in de

Veiling,openbarererkoo#ng,rendv

bet.van openbare verkooping.

(v.en 0.),kt
endutie(v.).

Koopdag bet.eig. dag,waarop een

verkooping wordt gehouden. In de
overdr. bet. van de verkooping zelve

komt koog ag verder als gewestelijk
voorbijKvlrsss,doch alsalg.Ndl.bi
j

)

Koopen.Stofkoopen aan 5fr.den

j Stofkoopen tegen 5fr.den meter. V.D.
DAV.
LE,.580::HetNdl.vereischtnoov

Alg.in Z.-N.voorkomendgall.,aehemeter.
terde!'
/fo//:t
j5.
/r.lepzpfre,acheterqc.
Iets koopen aan 5 fr.,aan zekeren g 5jr.,tï'
d
zn certain >ïz ;ten onrechte

oftegen,ditlaatste waar spraak isvan
Ietskoopen voor 5 fr.,'
voorzekeren deonderdeelen vaneengeheeldatstuksgaf Copp:, 169,ter verbetering van prijs.
gewijze,bij kleinere maten, gewichten

prijs.

heteerstegevalop :noor5fr.den m eter;

of afdeelingen, verkocht wortlt >.

ook bij LoMB.,- /51,ten onrechte in

Zie ook ccs.

het tweede geval:tegen 5 fr.

Hijkocht erzes en twintig aan een

vrouw.M .SABBE,Fïl.,70.

Gall.acheterqc.t
jqn.
,

Hijkochterzesen twintigtl,
n ofbii
een vrouw .

Ook zegt xrten :iem. (dat.) ieta J/-

j koopen.

18*

Kooper-Kop.
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p
Hi
jgingzïchheelfljnesigaren koopen.I
j Gall.s'aeheterqc.

Ssvsxs,227.

l

l ALGEMEENNEDERLANDSCH
;

1
j Hij ging heel fljne sigaren koopen,
j

zïchzel/,integenstellingvanwatmen

voop6osaggdopkooyt.

j Gall.,b-v.indeBrugschevolkst.enf Huisf6koop.

Kooper. Wijziin kpoper:vanallen
afval.

In 't Ndl.ook we1iets kooy6s '
voor

of:zezichaan8chajjen.

j

Huistekoopen.

OPMERKINGEN

.

j LoMB.,33/51.- Zieookltuven.

inBrugschebladen,mainontkrendre. l
j
Gall.ltrecc/tc/6vrdeqe.
Wijkoopenalletn)afval,ofwep,
nclten ll
ja.a.tekoopen.
/

Koopman. Hoekwam het,dat de Dialectische meervoudsvorm (0.- Il H oe kwam het,datde kooplieden of jl
koopmana haar altijd het hoogste van W .).
koopl'
td haar altijd de hoogste markt
demarktgavenvoorhaarboter?V.Lov.,
Dnr6 Eed, 192.

gaven voor haarboter?

K oor.Achterdekoor.Borus,ll8.

I
l Tn deZnd.volkst,w.
Achter hetkoor (van de kerk).
.
l
(
Koord . (Men werd gedwongen)in Znd.volkst.;vgl.Fr.aanterthlacor- Menmoestgoedsehi
ksofkwaadschiks V.DALS.- Zieook koorddaltsen.
de koord te springen.TIZISI,.-STIJNS,1, de.
fouof/e'
Ulï
rl?
ngen.
227.

Dekoorde,waarïs zijvroegerdau ten.

Hettouw waarorerzijvroegerspvon-

V.Lov.,Dur6Eed,20.

Alg. Ndl.koorde

gen,.

z
lcs dezeljdekoord trekken.

Vgl.Fr.tirer8ur!cmêmecorde het
samen eenszijn.

z

rechte lijn, die

tweepunten van een cirkelomtrek-vereenigt.

Eén lï/zlofdezel
jdeliin trekken.

Wand.,201.-- SvocrrT,n.801,
/1212.
BijV.DALS ook alsalg.Ndl.:(aavt

d/rf koovd trekken, in denzelfden zin
lhandelen )).

8greek niet'
pc?zde koord in hetAv'
le Naar Fr.il'zt'jautpointparler de M en moetnietran de galg t
e#Teà6n.) AldusbijDy
cyalxoTTs,op hetw.eorde,
pcAzden gehangene.
'
cordet'
fcns la zzlcïyox tf't
:n pendu = il in het#'
t
4ï.
:'
van 6cAIgeltangeïte.
ter vertaling van de Fr.zegswijze.
nefautpointparlerdevant1esgensde
BijKowlxg,232,iszevertaald:'
:31en

chosessemblablesà,cellesquipeuvent
1leur
êtrereprochées.
In H'tzstf., 20l, ter verbetering I

!moetientandAz,
'6fopzijnzeertrappen).
I
GA
L
r
,
A
s
,
o
p
het'w.cordeu:(:voo
Parrlerdedne
j- dansla pzcfyozzd'unpysg,
l

(
tMen mijdeWcgevoeligesnaaraan te
raken,oftennaastebij:men moetgeen

jtoehoorder onaangename herinneringen
'
topwekken,den t.een stilverwijtma$

slapende kinderen wakker zn.
tz/cy?z )).

Koorddansen

Alg.in Z.-N.,voor:een meisjesspel
waarbij over een touwtjewordtge-

.

!ken )).

Touwtl'espriltgen.

sprongen.

Koorden. Hijwerd gekoord en gebonden.

Znd.volkst.;ook een Nnd.prov.

Koorm aatschappij. J.SABBE,

NaarFr.nociétéchorale.

88j
Koorts. Deroodekoorts.DsAvLAxs,
l1.

1 danser.
Zie ook Bllzazxgyzx,T,4l.

Hij werd geboeid,ofin d6 klui8ter8 V.DALS.
ge8lagen.
I

Zangvereeniging,zanggezelnehap, l 5r.DALS.- Zieookmaatncltapyij.

zang-ofzanger8koor (0.).
Znd.volkst.;bijDs Cocx,Volksge. Hetroodronk.
n6e8k.,256 :Roodekoorte.

Kop.Hijdronk d6kop theein eens
uit.

1
g.koovddansen,o.= hetdansenop
l Al
!dekoord,hetwerk van den koordtell

1 V.DALS.
k

W aarhetw.kop in deze bet.in de

l
Hijdronkd6n kop theein eensuit. j

Znd. volkst. nog niet verdrongen is

1

doorta8 oflatte (Fr.),is het gewoon-

!

lijk n.

1

Volk dat er was!Ge kondt over de , Tn de Znd. voll
tst. wordt kop alg. Volk daterwas!Jekon(0.
/men kon)l Wand.
,150.-- In hetalg.Ndl.wordt
koppen gaan.
gebruikt voor hoojd van een mensch, overdehoojden loopen.
kop, voor menschenhoofd, behalve in
Iem.den kop ajdoen.
terwijlde dialectisehe vorm hiervan, Iem.h,
6fhoojd ajslaan.
enkele uitdrukkingen en als schilders-

j
yoodofhoot,ereenminachtendebijbet.
'heeft,zooals b.v.in de uitdr.methoot

I Betuwsch dial. (('
k hè pi
jn in de

term,alleeningemeenz.taalgebruikt.

$ Znd.volkst.,in de overdrachtelijke

Datkomtop zooveelperhoojd,of:1
! 'iFc?ld.. 150 ((Koppen wordt alleen

en poot.

'kop ! ')NlEsosa, l02 ;((Bram schudde
:

;m it,dekop )),10.,109.

Dat kom top zooveelper kop.

lbetvanperaoon,
.
.

!
(De gevangenen) kwamen er slechts

perpersoon.

)v
I
an debemanning van een schip gezegd ; in andere gevallen gebruikt m en

)koppertniet,zelfsnietvandieren,waar
l

Dit gebr. komt voor in sommi
ge

imen stukszegt).
... om voor den kop geschoten te ( vzvs,244.- v.oayws.- Alg.xdl.

uitom doov den kop gesehoten te wor- Znd.dialecten,b.
v.in O.-Vl.,terwijl worden.
lziclt,iem.t'
oordelbkop ofvoorhefhoojd
l
den.AccTos,338 (zie ook CLAzs,Siolt. men in Brab.in zulk gevalhetvz.noor
!sehieten = zich,iem.eenkogeldoorhet
Nov.,20).
gebruikt.
ihoofd jagen.
Iem.overof boven het7
?oo/d groeien.t
l STosrq?, n.- /806.
Iem . boven den kop vïlvJcxvt
:ezà.
Znd.volkst.

Mi)'n,kopclrccïf.

De graaf bezag hem kwaad van kop

Znd.volkst.;vgl.Fr. la f/f: me J.
fï/,zhoold looptom,ofltethoojd 1
S'
TosmT,n.548/814. Tn de l7de
'
t
o
ur
n
e
=
i
k
b
e
n
d
u
i
z
e
l
i
g
(
va
n
v
e
r
l
o
o
p
t
A
n
/
ï
/
o
m.
!
e
e
uw
:miin koplooptalseentol.
mOeienisofgroote drukte).
i
Znd. volkst.

totteen.Pall.,18.

Ikkreegerkopin.
KopAovon,.

Toornig bekeek de graaf hem van i
;

topft'fteen,Of:nam degraafhem op '
1

tp
'
anltetAoo/t
sfofd6voeten.
)
l
Znd.volkst.(Brab.).
Ikkreegerzinoftrekin.
1 Gemeenz.ook:evgen,
agenieïskriigen.
Ga
l
l
.
,
r
e
e
d
s
d
o
o
r
g
e
d
r
o
n
g
e
n
i
n
d
e
Z
n
d
.
E
e
n
o
f
z
i
j
n
h
o
o
j
d
t
e
e
z
z
o
f
z
i
l
'
n
k
o
p
)
J
Di
s
t
.
,
1
0
0
.
O
n
k
r
.
,
3
5.- D.JB.
,39.
I F teniv tête ti qn. = Ndl. '
volkst
8- . ltet

enir tête = halsstarrig zijn, toonen,'
pocfbij 'f'
d
zk honden,(.
9fij/)op I r.
., t
nietwijken oftoegeven.
ziindf'
d
zà(bliiren)8taan,palstaan.
1hooldofltetdpïf.
gbieden.
l v .DALS.- svosva,n.1242/1904.
Ik kan er g66n6n ktlp (ookLkop l/ch Znd.volkst.(V.ELSEN,17),voor
Ik kan erge6zztouw ccizraetknoopen.!

ateert)aankri)g6n.

ik begrijp ernietsvan;vgl.Eng.I

Kop 0/letterla).

In eenigeznd.gewesten (b.
v.in O.vl.) gebruikelijk, vgl. D. Kopf oder
schmqt;bijV.DAIZ
E,op hetw.kop,is
kop oj letter alsZnd.opgegeven,doch
dit wordt ook wel in N.-N.gezegd,
zooals overigens bij V.DALE verder,

.

) Alz.Ndl.erï,
:geenkopt#staartaan

ccnnofmakeAoctsortailojit.

op het w.kruin,is vermeld.

KruiaojAnvztf.

Ifevinden,,geenbegin ofeinde;ltetheeft
1
kop xochrataart,slotnoeh zin.
l szosv'

, n.74
4/1111.- V.DALI,op
hetw.krIds :qkrvï.
:ojpwnz,een kinderspel (met muntstukken), nu vaak,
wijlde muntveranderd is,kop ojletter
(nietzelden verkorttot let)geheeten ).
Ook kom.e,voor po8tzegel,is zoowel

N .-als Znd.volkst.

26l
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Koper-Kort.

VV

)

.

-

BElu
glclsxEx

l
l

Gepevstekop,ook welkortafkop.

.

.
sasaxoscu 1.
1
ALGEMEEN xEo
I

Tostz
lcuTlxg
Znd. volkst-, voor

-

1

fljngehakt

1
1

Hoojdkaqs,v.,zult,o.

-

opMssltlxgsx
V Dwss.
.

vleesch van een varkenskop, in een

vorm gestold en gezult; ook in het 1
Belg. Fr.tête pre88ée.

Delcop van oen gieter.

1
ù

I Znd. volkst. (Brab.), voor giet-

De broe8 (v.),does (v.) of 8proeier i

trechterop de tuit er van.

Datzijn erhonderd op d6n kop.

Znd.volkst.,voor:pr
cies.
'' e

1 Erzijn erhonderd op den kop c/.
l

'

:

Koper.D6 kopers.DsAvbAxs,192. l
t Gall. le. cvït,v,s.

' Toen de fanfare een opwekkende
Br.=it h6t koper blies, of t6n gehoor:
' bracltt.

Gall.inatrument8en c'
tfïwrc;vgl.ook

Kopereninstrumenten.

f D Blechin8trumente.

Kopij.Ko#ivan ietsnemen.

V.DMuE.

?
I Dekoycro,zinntrumenten,ofl
tetkover.

Toen de fanfare een dansende Brabançonne uit d6 kopers blies. SzMoxs,
192.

Xopcrinstrumenten.Leven8leer.333.

I

van een gieter.

Echterwel:kopevdraad (= getrokken
koper),evenalsiizerdrand.

1van
Lie
verniettegebruiken in debet. van
Ko
pievanietshouden,:6Azaj8eltrijt
afsclzrift of nabootsing.
iets maken.

Koppel. E6n koppeleieren.
l In de Znd. volkst.,als onz. znw.,
Achtkoppelenwaren eraan '
tdansen. alg.voortweetal.
Een koppelin een rok naaien.

Xopl?= handschriftvoordepers.

Twee eieren.
Alg.Ndl.koppel,o.= een paar,een
Acht paar (t
f@-61.
:) waren er aan tweetaldatbijeenhoort,eenstel,b.v.e6n
't dansen.
koppelt
hlïrep, een doleren een wijfje ;

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),a1s '
vr. Een opnaai8elin een rok zetten,een ee% koppel molen8teenen,een ligger en
znw., voor omslag, opslag, omge- rok opnaaien.
jeen looper;- koppel,m.= troep,hoop,
naaide plooi om een kleedingstuk kor-

menigte, kudde, dus m eer dan twee,

t'
erte maken.

b.v. een koppel pcfrïjzep, een vlucht;
een kopyo!ltonden,een troep ;een gvoote
kopp6! volk, een hoop of m enigte

koppel,
spoorv
zcg6sy.een rijofreeks.

Koppiéaard.

Znd.volkst.;ook eenNnd.prov.

Stiijkop,m.env.

Koppijn.

Znd.volkst.

Hoojd/
'in.

V.DALE.

Kopsm k. De ko-tukkeltvan onze In Z.-N.vaak zonder minachtende Del6id6r8,cczt
rocrtfcrdof'
voormannen j Kop8tuk in deze opvatting alleen in
partij.
ofsehertsende bi
jbedoeling.
van onzepartij.
'minachtenden ofschertsenden zin.
Koptelefoon.
Germ.Kopjtelephon.
Hoojdtelqoon,v.
Jp4l.4.N. F.,l3.
K ordeelgofkardeel,o.
Alg.in de Znd.volksta,voor:touw
Teugelkoord,o.,ook lei8elofleidsel, V.DALE.
om een paard te mennen (Fr.zén,
e).

Kordewa:en.

O.-en Wvl.volkst.

Koren.Eenzakkoven.

Kruiwagen.

l Ktulœss.- V.DALE.

j IndeBrab.,Antw.enLimb.voll
tst. Eenzakrogge.

t Alg.Ndl.korenofkoovn= graan,d.i.

-

lheeft ditw.de beperktebet.van rogge.

in 't alg. voor de verschillende graansoorten.

En zijt ge zoo...door de koveu ge-

Gall.le8 blé8.

En ben je zoo langs de koyenvelden

komen ...?V.Lov.,DnreEed,119.

gekom en?

Kork. Toen Marie met een flesci

Znd. dial. woordvorm (W .-Vl. en

Kurk,o. als stofn., v. a1s voor-

Di8t.,147.

champagneafkwam enltetkovkinhaar1e
engedeeltevanO.-Vl.),hierindebet.jwerpsn.(mv.k'
urk6n)....end6k'
urk
hand deed ontplolen.Ssvsxs, 121.
van lturken stop ;vgl.Eng.covken D.'deedknallen.
K ork.

Korps.De Kamerzalïs korpsaan Gall.6n.corps = alskorps,in stoet, De Kamer zalkorpegewijze aan de
delijkplechtigheden tegenwoordig zijn. gezamenlijk.
lijkplechtigheid deelnemen.
Korrel.
In deBrab.,Antw.en Limb.volkst. Korvel,v.

D.V.,586.- D.B.,93.

>.

Kort.Ik zalkortzd/s.

D.V.,99 :(Ofschoon deuitdr.zoo Ik zalh6tkortmaken (met iets),het D.B.,30 (Meu zegttegenwoordig
goed als bqrgerrecht heeft gekregen, t
'det lang maken, of het g687vek niet ook algemeen :ik zalkortzïj'
?
z).
dientzijhiertoch alseen aanstootelijk rekken.
gall.vermeld te worden,vertaald a1s
i
zijisnaarfr. )'
t
e serai brcj.Kortzonder
nadere bepaling van personen gezegd,

heeft altijd betrekking op de gestalte.

Omkortteziin.

ovrt
zïj
z
a
dju
gelijkmetik
'I
zak
lz
ka
ll
eik
tt
an
g?
ess
tt
aa
lt
et
zï
gls
.)
Gall.pour éfrc brej,volgens D.B., Om ltorttegqan.
30,en Szxosx,242.
f

j

l v.oxss,ophetw.kovt:((zelfst-)in
h6tkort,om niet lang te zijn,om niet

l

lang te vertellen, in weinige woorden,

l
i

kortom )).

Ik zalhetkorttrekken.
A1h
2
.in deZnd.volkst.
! Ik za1hetkortmaken.
D.V.,100.
A
-''
an zijn plicht,aan zijn belofte te I Al'
g
. in Z.-N.;echter werd te kort l fvzzijn plicht tekortschï6f6n,ook : Echterbi
jSTOSTT,n.715/(1069):(Te
kovtkomen.
komolaan afgekeurd doorVs:
Rc.,147, zi
jn plichtnerzuimen ofverzaken ;zijn kovtkomen,d.w.z.nietvergenoeg ko-

ookdoorVy
cltzs'
r,33,endoorV.G.,lbelofte0/zijnwoordschenden,breken, men,vooralin hetvervullen van zijn
1,131,bij dezen laatste a1s een gall., nietnakomen,niethouden.
manquerti(8ondevoir,e
sl,parolej,voor
tekort8chieten ï?k.

?

Tegeniem.tekovtkomen.
Kortewetten metietsmaken.

)
$
1 -xlgindezn(1.volkst.
j

(1070) f
(Te kovtechïef6s,syn.van te

f

koptkoysca)).

1
j
p

.

t
!
k

plicht,dezen verwaarloozen ;ook :niet
voldoendehebbenvanietsl
);en n.716/

Galmws,ophetw.kovt:(Te

1 Tegen iem. niet opgewansen zï/s,

bliv.
l.veoa
nïsxs.
,.-schsie
en
n,:
,
Ma
er
,).
vt
o
svï
v,
n.
-n
/q
1u
06
9.à

(hettegen iem . nietklzz
m ze'
?zltalen,ook :
l
tvooriem.moeten onderdoen.
!
j

TenonrecbteafgekeurdbijVlTs,373.) Kortemetten met ietsmaken.

s,
tw.
:l(eknort
et-1'j
tenKr
(el
ip
gz
.R
me
to
tep
n,h
)e
ma
kekk
t,or
st
ne
se
trw
eng
vonnissen )).
V.DALE,ophetw .ltorb:((korte'
tzhef-

STOET'
I'
,n. 861/1310 : Korte metten

ma
,z(ihnetvzaenlfdwe
eai1
koort
ewe
en
ma
en
,
in k
de
en
n,
ns
ig
ms
lat
gt
me
tk
ie
ts
imaken,haastig tewerk gaan,zich niet
jlangbedenken )).

'm
(
tea
n,kq
(
m
>6f
fcAz
),
tslp
elma
meke
ti
etsofiem.
we
in
igko
or
ms
ag
n.

1,pbe.,ho
n.
1
8e0e/n21
19rba(
Ko
r
etweet
e
pai
,
lnken
ef
t3
g
ve
st
eri
nt
g
zt
i
jn
nv

volkst.kort8pelmetiet8plck6?l(STOETT,

. BijV.DALE,a1salg.Nd1.,op het w.

,

Vosalwx,II,63 :((kortemetten maken
werd korte wetten makep,)).
In dezelfdebet.hoortm en in deZnd.

korte metten maken ;het kan zeer goed
beteekenen : niet lang procedeeren )),
enz.

Kortbondik-Kosten.
P
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Gijgaatzezekerïn hetkortook eens

A.RUYF>nyUI,
AA
TRTteekendeerbijaan:

(beter:binnen kort,weldra ).

OPMERKINGEN
i

n.- /1130)en kortrechtm6ti6t8spcl6zz
(10.,n.1380/2119).
bezoeken?Vr.CoURTM.,G-clbenk,53.

-

w.recbt:(kortr6c/?
.
Imet66/,
98pelen,spoe:dig ereen eind aan maken ),en op het
w. apel : kort 8pelm et ï6/.: ntaken, er
spoedig eexleinde aan maken a.

Gi
jgaathaarzekerf
,n'fkort,binnen
'

In 'fkort= 10in korten tijd (binnen-

kort(ofbinnenkortjook eensbezoeken? lkort, weldra, eerlang ;kort geleden);

l2oinweinig woorden (Cfr.Kvlpzasen

Kortp,
@I.

Als.Znd.vermeld voor:jenever,bi
j

Kortnat.

V.DALE,op hetw.kortenook op het
w.nat.

Kortbondik.

Afgekeurdbij:Q sc., 15l;het w.

j
Ndl.vermeldbi
jV.DALEenbijKcllœas.
!
Bondig,beknopt,kort en,bondig.

l
,niggebruikelijk.

voip
(
ndhe
ik
twbijboDndEigb
V,RbIE
SKvl
enpTEsasWl
xx
E)r,z
ij
(in
v.

I
'voor.

l Het w.is verder te vinden bijKRAMlas, bij GALLAS, bij HERCKENSATR,
bij V.M'ALsslx en bij V.GELDSREN.

( Ookhetznw.kortbondigheidkomtnog

.

in V. DALX 's Gr.lp#?
?.(in v.).)

Kortelinés. Het boek zalkorteKorten. Datkortniet,of dat1

IndeZnd.schrijft.alg.metbetrek-

kingtotdetoekomst.

Alg.in deZnd.volkst.

nietsgekort.

l

Eerlang, eertafldaags, binnenkort,

lpczl
d.,104.- Alg.Ndl.kortelinga

weldra.

kort geleden,sedertkort,onlangs.

Dat baatniet,dat helpt niet, of t V.DALE.

daarbenikfziin1p6)nietsnaderm66. j
'

Nietsgekort!Jos.Joos,207.

Korts.Kortstevoren.

l V.DALEvermeldtkortbondigalswei-

ltomtreedsvoorbijDEsRocHls,niet
echterbijSTOETT,n.712/1066,alwaar
men leest (Kort6Azbondzg,vroeger
ook kortmaarbondig )
?.

ScaR.,1,350:f
tHetw.kortbondig

lings verschijnen.

Iook GALLAS,op hetw.kort).
l Aldus,d.i.aaneengeschreven,a1salg.
I

Tevergeejs!of:'fi8('fwa8j'
pcrpee/echeI

moeite.

Znd.dialectischevorm,verouderd Korttevoren.

Kovt8daarop.Ssgsas,32;VXRMAND., in N.-N .
126.

1

l vsac.,151.--Dint.,147..--o.B.,99.

K ort daarop, kort daarna, of kort - V.DALI.
nadien.

K
i
ortvleuéelen. Iem. kortvleu- Alg.in Z.-N., bellalve in W.-Vl., Iem. kortwiek6n, iem. de nleugels '
j STOZTT,n.-.
-/474.
gelen.
waar kortvlerken er voor in de plaats kovten.ook:iemandsmachtkortwieken,l
komt,;M eiiers '
Ft
:ch.(1745):t
lKovt- bennoeien ofjnuiken.
1
Tlerken, kortvloghelen, ktlrfwlcken, de
vlogels korten )).

Kortw ieken. Vee1 baat zal dat Verkeerd gebr.. wijten aan gekortwieken zijner nagels niet geven. brekkigetaalkennis.

I
i
i

hetkorten van zijn nagels.

, Iem.Jl
1
or/?
t,ïck6p wordtook sehertsend
gezegd voor :zijn haarknippen.

Ons Volk ontw.,10 Jan.1920,p.29.

Kortwieken bet.in eig.zin :de vleu-

gels (wieken) korten of afsnijden (aan
K ortwoonst. V.Lov., DuvefH,

O.-en W vl.volkst.

46.

Kortzaaé.

vogels).
Dr.A. oE 'JAGER, in D6 Toekomst,

Buztenwoning met t
't
leïnïg oj geen

land.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor

l
angezaag mettweehandvatten om
boomen dwarsdoortezagen.

Kost.Kosteninwoon.

Schieralg.inZ.-N.

Op 48koaten van een ander leven.
Kosten ran 667.
9/6inrichtt
'
ng.

Gall.vivretwz jraisdeqn.
Gall.jraisdepr6zn,
ïcrétabli88ement.

Koaten op hetefcz/Avïa.
Kostbaar. zijn koatbare mede-

znd.volkst.
vaak voorkomend gebr.in de taal

I1876,p.568.
l
I V.DALE.
)
1
l Boss.,Handl., 22l.
Kosten inwoning,of voeding en l
,

Trekzaag.

huOp
isve
sting.
konten van een anderleven.

l o B.,48 en 63.
.

Oprïchfïng#kosten, of kosten ran

D.B.,45.--LIJSIN,n.555.

vorming.

werl
ting.

Nuttelooze'
uïfglb/en.
Zi
jn geli,aardeerde of ltoogge8cltatte

d
er geletterden in Z.-N.:gall.aou medewerlting.
précieuz concovre, 8on aide précï6oqe,
ofwelgevolgvanhetfeitdatindeZnd.
v
olkst.konteliiknogsteedsgebruikelijk
isin de bet.van alg.Ndl.koatbaar.

V.DALE.
W'cAz#.,l7.-- D.B.,57.

1
HlcNpl
uxs,270 Koateliik- koat'
lbaar.Beide woorden geven te kennen
ldatietshoogewaardeheeft.Heteerste
1
Wordt sleehts in flguurlijken zin geIbruikt,alleen hettweedegeefthetbezit
,

Kostelllk. De koateliikostudiën BijDvvssR,II,76,opgegeven als Deko8tbarestudievanden rechts-)vangeldelijkewaardeaan.Waterï,
:edp

vandenrechtsgeleerde.Toxy,164.
speciflek Znd.gebr.(in onzevolkst.is goleerde.
lkosteliikedrank.Diamantenziinkt
j
Mfèlre
Een koateliik en twijfelachtig rechts- dit gebr.nog a1g.);bij AppELoooax'
, Een koatbaaren twijfelachtig rechts- jnteenen.)
geding,10.,86.
11 A,ll9,vermeld alseen gall.;vgl. geding.
I PLUIM,Syyt.bn.2,maakthetzelfde
DEREUI.
,l75:leadï,
9p6ndt
:e1
z.
:e:études
1
Onderscheid.
I K vxpsus, ophetw.koatel
del'
anocat,en85:11,
1procèsdopcndïcuz
I
iik,verklaart
etï,zccrfoïa.
1dit:qoudt.kostbaar,veelkostende,vgl.
Kosten.Dat koetdulze

Gall.eoûtevchcr,ofwelcontaminatie

DatQ duu',koett'
eelgeld,ko8tweel

I
dentitelvanHuygens'werk:koatelqk
lmal;nu gew.flg.:zeerfraai,voortrefeIlijk,
l uitstekend,zeerlekker(vaneten):4
'
Fcn#.,l9.- D.B.,28.- V.DALE,

tusschen duurziin en reelko8t6n.
ofko8tgel
d.
op hetw.duvr.- RI.
TPMA,232.
Gelijk alle rechtswerken koatte die Ook in N.-N.komtde verwerpelijke Zooalsallewerken overrechtsweten- W i
j lezen zelfs bijVoaRlxx,1,12 :
eEncyclopédie)uitermateduur.Toxv, uitdr.voor;Kvll
>Ens,op hetw.koaten. schap wa.
gd6pr?
,
'
# tlcn ,lieE.buitenge- qDieschilderijkostduur).
160.
vermeldtzea1s(gewestelijk >en(reeds woon %oog.
D atzalhem duurko8t6n..

in 't Mnl.i.g.:

Datzalhem geld koaten,watko8ten, l

LoMB.,- /52,keurde ten onrechte ofduurt6ataan komen.
af:ne6lko8ten;reizen ktsqf4,ec!.

Zijza1enmoettrouwen,koatwatkoat. Onzinnig en ergerlijk gall-,alg.

TONv,13l(ook 183).

...hetkoete(ofh6tmogeko,
9f8n)wat! BEDA,inVlaanderen.weekbl.
q
,26Sept.

deZnd.volkst.en ook voorkomendein h6t'
?
W !,ook wat%6took ko8t6n moge,'1925.

Gustaaf,die koatwatkostden knecht nabllrige Nnd.gewesten, l:.v. in het ofltetkomterniefopaan wath6tkoet.

K ONING, 116 : (fJ'aurai cela coûte

wilde omhoog helpen. SsvsNs, 100 Si
ttardsch (zie V.G.,1, 190) :(
teen
(ook 103,113.139en 168).
loutere nabootsing, naar den klank,
Kost wat kost moest hil dat lekker derFr.uitdr.eoûtequ6co4/o>.
beetjehebben.Fl.FerI.,6l.
Daarmoetgijko8tI/
JY kostnaartoe.

que coûte.lk moetdat hebben.#cfga
zoohetN?
ïl9.
VIERHOUT,53:eIkwilhethebben,al
ko.
qth6tft
yl'nk
lg zf
:o11661.>
Tn N.-N.belloortook totdeegevleu-

VSRMANP., 118.

gelde woorden > Fr.eoâte qu6 cfAfe en
a toutprïz.

Koster-Kraam .
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l AcosxssxxEoERcaxoscH
I

opMERluxgsx

kerKkhoos
ter.Kostersàosweidtoph6f heeZfntdo.mvozl
kcs
.,
o
:ow
ie
exle
enhae
idt Fïeh6tkruï.
:heejt,zegentzïch. j DzCocx,268.-V.DALS.
j.
i
ht
tev
bo
er
vo
rd
eeg
le
l,g
ma
kt
er gebruik van.

Kostgast.

znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Ko8tganger.

KostgastisbijV.DAI,
Ealsgewestelijk,
doch bijKvlrsasalsalg.Ndl.vermeld.

Kostprijs.

, Navolging van Eng.coat-price(vgl. Ko8tendeprï/.
:;inkoopsprii8.
lookD.Ko8tenprei8j,afgekeurdin Neerlandia,Mei 1927,p.85.

Kot.Koten,kotten,kotter,kotter8 of

kotteren.

'tIs wel dat het duivenkof toe is.

Kot,o.,mv.kotten.

Kotisin Z.-N.hetgebruikelijke w.

Goed dathetduivenhok dichtis!

voor ltok,ook in sam enstellingen.

Watiserinhetwagenkof?10.,39.1
t

In N.-N. gewestelijk ook in '
t mv.

kotBn.

In N.-N.komen duit,
enkot.hondekot,
rarkenakotm inderalg.voordan #uïre?$-

l Wat
hiserinhetwagenAuo (of: ltok.Aozfr
pnAok,varkenshok.

Hijopende duiven-en hoenderkofen.i
(
Pall.,6.
Eenkotineenkous,indehMg.

Eng.en Fr.

Deze verschillende meervoudsvor-

1menkomenvoorindeZnd.volkst. l

TAMs.,39.

Evenwelkomt kostvija reeds voor

bijV.DALE,bij GALLASen bijPRlcx,

WZHi
COK
,
oo
u
.
'
8di
,gis
eui
erl,psl
a
ehu
nzii
j
jo
ok
pj
e?
nde duiven- en hoender- (voK
orot
:v
ee
nreh
ll
e1
n
,z
v
l
et
c,
htt
s

hokken.
Znd.volkst.(Antw.,0.vanBrab., Eengatineenkous,indehaag.

Lim b.)
., vo
or:opening.

I

,(ofvertrek).
(
1
j
I

Kotsen. W at een mentaliteit'! W ijtrofen dezewoorden aan in een i w at een mentaliteit!Hetis om 6r Kotsen, voor braken, oz,8rgetvn, en
Het is om te kotnen! En even goed Vl.blad,waarvan noch schrijvernoch van f6walgevt,of :hetismalgliik !En '
fi8om van tekotsen,voor'tï#ontzettend
voeltmen lusttekot8en op hetgewawel uitgever den goeden toon uit het oog ook lteejtmen weerzin tegen (of:even vïz
r
t,zijn platte uitdrukkingen die in
Over...
W OMSChten teverl
iezen.
,groot,i8 onze ajkeer voor)het gebazel leen fatsoenlijk betoog heelemaal mis-

K

l

(of:gewauwel)over...

ou 9koude. Om buiten tegen d6n
Kou is-.in deBrab.volkst.,even- Kou ofkoude,v.
kou tekunnen.Borus,55.
zoo kouwe in O.-VI.;misschien isdit ;
Dat doet ons bijna d6n nachtelijkel te wijten aan den invloed van Fr.16l
l
koudevergeten.10.,110.
jvoid.
I

Kou ltebben.
H ebtgezoo'n kou

Mijnvoetenlt6b6enFcou.

Znd.volkgt.(D.B.,27,geeft zelfe ? Hetkoud#:54
)61,ook welkoud zil.
n.

1
lsalg.Ndl.op:IkA65koudeofkol).,1 Hebjeh,6tzookoud'
,a

plaatstzijn.
l

In een verhaaltje,HetPaardl
.e,van
de Nnd.schri
jfster M.KO>
;N>;N opge-

Bijonzeschrijversvindtmenookkoud l Miju voeten ziin kold,of ik heb nomen in hetWinterboek 1C.B.,1922-

ltebben,b.v.:G'hebtkour
l,S'
razcvzxzs,'
jkoudevoeten.
1923,komtp.99,eenpopulairkinderLenteleven.ReedsinReinaert,vs.2652:! Hetkoudkrïjgyp,,ookkoudworden. liedjevoor,eindigendealsvolgt:
ltebdi coude?
p
((H aalwat hout :
AIm.-AB.,55 vlg.:eIk heb koud,l
( Jezus-kindjeheejtzookoud...)
j

Kou krfjgds.

warm,enz.zijnletterll
jkevertalingen j

' V.DALE,ophetw.koude,geeftop

van deFr.uitdmtkkkingen :ib
aijroid,
chaud :.
Znd.volkst'
.

Een kou pakken.

alsZuidafr.:qkou kr&
'
/gen,hetkoud hebben ;(ook)koudevatten

(Een) koutde)natten,een verkoudheid o.
# oen'.
Gall.r-teryroïd (= indifjérent)8 çc. HijbleefkoelTooronzevermaningen, D.V.,516.- D.B.,72.- AT.
L.-AB.,
bLizooveelellende,of:onzevermanin- 62.

Koud.Hijbleefkoud aan onze vermaningen,aan zooveelellende.

gen lieten hem koud,hadden geon vat

op hem,aldieellendeliethem koud.

K o6lroor...= onvatbaar voorover-

reding;koelbii...= onverschilligtegenover een toestand.

Koupis.

Alg.in de Znd.volkst.,terwijlvaak
koudf8wordtgeschreven,voor:eenon-

Koudepi8,v.

Ten onrechte leidde KvlrsRs dit w.
afvan Fr.chaude pldc,naam van een

gesteldheid aan de blaas of aan de pisbuis,Fr.ntrangnmie.
1

Kourezié.

venerische ziekte die in 't Ndl. druiper
geheeten wordt.

, znd.volkst.(Brab.).

Kous.Eenpaarkouena.
Kousvoeteliné. Hij liep opziin

koumloetelingen.V.Lov.

l Kouwelqk.
l Eenpaarkonsen
Stapelvormnaarhetmv.insommigel
.

Znd.dialecten,kouse8.

O.-en Wvl.volkst.

Hijliepopzï/nkoltsen.

Kousvoetdçng gaan Staat kinderkens

!
l
1

Aoufer,m.,isgebruikelijk indeO.-en

Wvl.volkst.voor uitgestrekt stuk j

Tnhetzompigekouter.SIMONS.107.

bouwland.

.-piet.voxv,2..
Kozil.n.x--ç,
Koziin Daniël.VERMAND.,l5.
Ha,koziintjes.Fl.Ferf.,89.

van iemandsoom oftante.

vi
nden wijverder (zachtjes op de
konsroeten )).
Over den vlakken akketlgrondj.

t In hetdrassige veld.

Kraaé.

KUIPERS.- V.DALE.

Alg.Ndl.kouter,o.= ploegi
jzer.

1

alg.i-z.-x.,----v-.----i.- -0-- ,1 x--,.
j
l
j

o-ss. - w--/ b-t. ---a-- o-k
oom-oftantezegger= zoon van iemands
broederofzuster.
Alg.Ndl.kozijn,o.= het holztwerk

j

spr
Bai
a
jkJ.
isvv
.a
MnAe
Ue
RnTXk,eK
rmra
is
te
sp
a,
el
2)6:(a
(lw
Ko
aa
6r

i

Hijligtmet#ekozzintlA.

OPzïjn koN8etboeten ltlopcn'
,gewestelijk

lneld bijKvlesss en bijKoswsx.
BijL.vAx Bzsx,in Keurle8uen,V,92
&.

)
i

Kouter. Over den vlakken kontet.

DUYSER,II,67.- V.DALE.

volgens V .DALS, is als alg.Ndl. ver-

aan.ANTassNzs.

V.Lov.,DureEed,96.

Eenkoukleum(m.env.)ofeenkrï-per
d.).(-m
.).,=1se8e.n-kosuowse
i
jk
mne
s-ch
.6.
At
z
As
sl
.
,
ua
dn
l.
14

Schertsende Znd.uitdr.voor lijden aan podagra ofvoetjicht.

In deO.-en Wvl.volkst.1
v.;vgl.

M nl.crage,m .en vr.

Kraalen. Daarzalgeen haan or6v Ook bijV.ELs=N,l97 ::daar zal
kraaien.V.THIZIZ
IN,35.
geen haantje onev kraaien 1
); het vz.
orerheefthierin de pl.ingenomen van
sccr,tengevolgevan bijgedachteaan :

waarin ram en ofdeuren sluiten.

-

Hijlteejth8fPotie.

Kraag,m.
Daarzalgeen haan naarkraaien.

ziin ! de jongeheer Bop wil ook een
woordje meepraten !)
V.DALE.

Di8t.,44.- VsREsT.,33.
S'
Tolw , n. 445/636. - Gr. JFdè.,
VIII, 10 : eDaar zal geen àcl4 naar
(een enkele maalin jongeretaal:ot,
er)
kraaien >.

daarza1nietoner gesproken worden.

Kraam .Op den hoekvanW kraam. In vele Znd. dialecten (Antw.,
Toxv. 152.
0.-W .)onz.

Op den hoek van dekraam (v.).

Ar,L.-As.,137.

Krab-Kriek.
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K rab : ...dathijmaar((krab)zat. Schrijfsterhield hetw.voordialect ...dathijermaarkrap bijzat,of
V.Lov.,Durefed,13.
en verviel daardoor tot een wanspel- dathijhetmaarkrapjesllad.
ling.

Krabben. Pallieter kvabte in zijn

Naarhetdialeetischekrappen,waar-

haar.#c!!.,101.

Pallieter krabdein zijn haar.

van krapte.

Krabber.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor lj Kruk,knoeier,broddel
aar.

een onbedrevene.

K racht. Datisboven zijn krachten.

PRICK, Fr.: &krauwen,vt.gratter;
àop'ekra'
uw !grattecoco !>

Gall.cela 8urpas8e.
se,
:jovce8.

V.DME.- Gr.+:5.
,VIII,44.-

STOETT,n.- /l116.

Datgaatboven zijn maeht.

Vgl.uitallemachtt
schrg6vz
p
z)6s = Fr.
crievdetoutes.
9:,
sjorces(D.B.,65).
Sam6ngesteldekrachten.
Verkeerde vertal.v.Fr.jorces com- Samen8tellende krachten, of compo- SEBR.,l3.
posantes, énergie potentielle, ctlpltscrtlc- nenten.
PotentI
'
ë6!6 kracht.
tion del'ézùcrgïe(termen uitdenatuur- Arbeidsvermogen rcn plaats.
l
Bewaring wcozkracht.
kunde).
Beho'
ud van arbeid8rermogen.
l
Kraken. Het is zoo yzropev'dat Alg.in deZnd.volkst.
Het is kraakzindeliik, kraaknet of STOETT,n.726/1085.- Vgl.Gr.'
Fdè.,
ltetkraakt,of:het kraakt'
pcp zuiverheid.
Allesis zoo kvakend N oper.Bolus, 10.

krtwàt
sc/lot?'z.

Kram ik.Coxsc.,Pl.der Dorpén,
uitg.1912,p.ll9.

In een deel van Z.-N. (Kempen)

Wittebrood,ook mik

VIII, 72 q H et hoeft soo net niet dat
het kraekt )),SLUYTSR.

mikbrood

voor :brood van rogge-of van tarwe- of mikkebrood.

VERc., Etym. l#'(îè.

Gr. JF4è.,

VIII,84.

bloem ;bijKII,.kraem-micke;het w.
drong ook door in het Belg. Fr., cra1mique.
I
Krank.Een krankeiserzoogevoe-

ligvoor.V.1.
zov.,Duref8#,40.

Thansongewoongebr.van krankvoor

Een ziekeiserzoo gevoeligvoor.

ziek ineigenlijkenzin.
,

Krankzinnif. Kra.
nkzinnigegal-

licismen.

TH.COOPMAN meende dit gebr.te

Onzinnigegallicismen.

moeten afketzren als een gall.,gallici8-

1mea'
J'
n,
.
9c?1.
s/y.
Krediet. Het kredieten hetdebet

Het cre'dit en het debet van het
grootboek.
j

Kree.Kreewegen en meten.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

!

Krap wegen en meten.

Hijkankreezijnennaam zetten.

Hijkannauweliikszijnnaam zetten.

Iem .kreehouden.

Iem .kortofkraphouden.

Kreeft.
K rekel. De vergissing

In Brab.en Antw.vr.

vinden

ScriR.,1,317-318,beweesdatkrank-

zinnig,in verband m etzaken,goed Ndl.

i
s,metverwijzingnaarhet Gr.JPdh.,
i.v.,en metaanhaling van verschillende

Ga,
1l.lecvédit.

van het grootboek.CosxsLls.

Krank iseen deftigerw.voorziek en

wordt daardoor meer in flg.zin gebezigd tHsNpslxs,372-373).

l Kreejt,m.

Ten gevolgevan hetfeit,datdebe-

...in La Fontaine'sfabelLa Cigale

voorbeelden.
Credit= het tegoed. Crediet of kred'iet = llandelsvertrouwen ; uitstel van
betaling ;verstrekking van kapitaal.

V.DALS.--Gr.JF4h.,VIII,l33.
STOETT,n.713/
,1067.

Boss.,Handl.,221.
W at J.H. FAssy
c over de cicade

wij ook in La Fontaine'sfabelLa (N- doelde fabelbijons bekend is a1s De 6t la Fourmi, (ter plaatse) waar de geschreven heeft in zijn M œurs dgale etla Four-f,waar de Krekelaan
haarbuurvrouw komtvragen...M.SABss,Dierk.,178.
Delaeelefabelvandekrekelendemier

Krekelen deM ier,verkeeren velen in eieade aan haar buurvrouw komt
denwaan,datFr.lacigaleeenkrekelis, vragen
terwijldaarmede bedoeld wordt de
zingendecicade,een insect,waarvan in De heele fabelvan de'
n krekel(m.)

Iusectes,La cigaleetla jouvmi,isgeenszins van toepassing op den krekel(Fr.
grillonq,dieb.
v.welgraan eet.Van den
krekel,zoowela1svan decicade,maken

isoverigenseen wetenschappelijkeket- Zuid-Europa l8 soorten voorkomen. en demierisoverigenseen dwalingop alleen de mannetjesgeluîd.Verder nog
terij.10.,Ib.,178-179.
Bijde Grieken wasde cicade,zittende het gebied der wetenschap (o/ een isbijV.DAI,
yc en bij KoEwEx cicad6
op een harp,het zinnebeeld der mu- ketterij) (N.B. evenwel in mindere bij vergissing verklaard als zijnde de
ziek.

Kreten. Misschien om ons te krzfes.Bors,34.

Ditww.,met zijn bi
jv'ormen kretten

m ate dan de Fr.fabel).

Boo.
gmaken,plcgex,sarren,tergen.

en kreiten,komt nog voorin lleelZ.-N.,

krekel.- Zieook BIJLAGSN,T,42.

KvlpExs.- V.DAIE.

G,
r. I
,
#'dh.,

VIII, 143.

ji
d
ochisniet,meeralg.ingebruik;reeds
n 'tM nl.creiten,creten ;verder in Brab.
K rets,v.

enAntw.nogkreitelijkofkretelijk,voor:
tergend,hateli
jk.
Znd.volksn.(Dieste.o.,Hageland)
vooreen vogelgeslacht,sylvia,Fr.ja%t-

'eff:(10),inz.voorde soortaylria c'
p
urv'
uca (20).
Kretsel. O die garçons ! o die
Znd.volkst.,naastkreitsel.
Vlooien ! de twee grootste kretsels van
de reizigers!Borus, 94.

Kretsen.

10Gïa8ma
ueh;20braameluiper.

Zie ook ha,
agkwijt.

Kwelling, plx g. Ach !die kellners

Gr.+d&.,'
VTIT,144.

en die vlooien, de twee voornaam ste
Plag6n van de reizigers.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,
ook in Ned.Limb.);KIL. (Kratsen,

Krabben,àrczf
z
t/ep,
.

V.DALE.- Gr.117
-4
/?.,VI1I,167.

kretsen,ncabere ));vgl.D .krötzen.

K reukel, v. (en ook welm.),mv. In verschillende Znd. gewesten en
krcvkel.
:(en ook we1kreukelenj.
ook in Zeeland de benaming vooreen
geslacht van eetbare zeeslakken,litovina;in Z.N .ook wel karlrebkol(zie
op di
tw.).

Alikrnik,v.

Bij BREHM en HulzlxgA, Lev. der
Dieren,111.703 :(GewoneAlikruik of
Kreakel (fïforïntz litoreat). Verder
wordtkreukel,v.,als alg. Ndl.vermeld
voor alikvuik in 't alg. bij Kvlpsss,
v .Dxss,K oswsw en in het Gr. 'F(!h.

Krevelen.

Znd.voll
tst.(Antw.),ook in N.-N.,

Kriebelennkrï6'
?
,
f'
t?
6!6/t,kri6m6len,,kie-

doeh nog weinig gebrui
kelijk,voor telen,kitt6l6n.
jeuken,een gevoelvan jeuking veroor.

Alg.Ndl.kriebelen of kribbelen,ook

krabbelen ofkriebelkrabbelen,bet.verder
nog :slordig ofonbeholpen schrijven.

zalten.

v. l Kers.
Kriek.Een kind eetgaarne ...krie- In een groot deel van z.-x. (.b.
ken.Boss.,uandl.,83.
Brab.)de naam vooralle soorten van I
$

kernen.in 't,alg.t'
Pwovs,217),in overeenkomstmet,het,vroegertaalgebruik
(Gr.u,t
.
f:.,vllT,194);in andereznd.
ewesten (b.v.z.van.o.-vl.)denaam
voordezurekersen.
In znd. k'
rieklenqbçer, kriekenlamb'
kk, lrrïdkpn,
ez,
cr, kriekwiin, kz.
ïolr6n-

Gr.IFt
8d'.,VI1I, 9l4 (men noemt
thansover'talg.t'
en x.van den Moer-

dijk de zoete laatrijpe,meestal nagenoegzwartesoortenmetvrijhardvleesch
krieken en de andere kersen,terwijlten
Z.van lletHollandsch Diep en hetHaringvliet de namen juist andersom
worden gebrui
kt; maar te Brugge
stemtIletgebc.metdatvan x.-x.over-

265
-

Kriekappe
lttjel-Krinsen.
--' ' '

l)

BELGICISMEN

Blozen al8een kriek.

TOELICHTING

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPM ERKINGEN

g6lei wordt m et kriek de zure ker8 bedoeld.
GALLAS en ook Plucx,Fr.,vertalen

een (DE Bo).Ook wordt de naam van

k6rs (vrucht) met cerise, en daarentegen krok (kers)met guigne.

De wetenschappelijke naam voor
kriekin delaatste bet.is'
vogelkenn(prvnu8padusZ.);kriekev,in dehierboven

Znd.volkst.;vgl.Fr.rougecomme
tznccerise.
'

kriek we1 aan de wilde Vogelkers gegeven )).

Blozen al8een kreejt.

eerstgemelde bet., en kersen worden
in de wetenschap totéén soortgerekend,

de zoete ker8 (,z'yw,
?z.
'
:arium Z.),tegenoverdez'
tzr:ker8 (pzltn'
tz,
:cera8u8fz.),in
de Nnd. volkst. ook m orel geheeten

(HE1JxELs).

Kriekappelttje).

Znd. volkst. (Brab.) voor kleine

V .DAI.E.- Gr. JF#h.,VIII,196.

Kersappel.

appelsoort, zoo groot als een kers

(#rv.
9malu8 bacœtaj
..
Kriekelaar.

Znd. volkst., voor boom waaraan
de ((krieken ))groeien ;reedsin hetMnl.
criekelare.

Kerseboonb.

&r. IF#!?.,VIII, 198.- In den om gang wordt onderscheid gemaakt tusschen ker8eboom en kriekeboom ; in de

wapenk.(heraldiek)is de kriekelaar of
kriekeboom alseen kandelaarmetzeven
arm en en wortels.

Kriekenéelei.

Znd.volkst.

Kernengelei.

Kriekwljn.

Ker8enwijn.
Kriepen. De sneeuw kriepte onder Bijde twee bedoelde schrijversna- Desneeuw knarpte of kvaakte onder &r.1Pd&.,VTII,205.- V.DALE.
Pallieters voeten.Pall., 167.
volging van de schrijft.van GEZELI,E Pallietersvoeten.
Alg.Ndl.kriepen steunen,kreuInhetveldkriepten dekrekels.CLAES, en ST.SqmsvvsLs,terbenoeming van
In het veld kriekten of siirpten de nen,klagen (inz.van ziekemensehen).
8Qh Nt?r.,105.

Krijé.

verscbillende piepende geluiden,voort- krekels.
gebracht door dieren en zaken ; Mnl.
(Vl'epe'
t'
b.

ln lfrt
zz
n,
#., 252-254,wordt gewezen Oorlog (hetgewonew.),krijg (thans
op het ondersclleid te maken tusschen nagenoeg alleen in deftigen stijl).
desynoniemenkrijgenoorlog:(alwat
eredelsisindenstrijdligtinkriig;het
onedele,onmenschelijke,verwoestende,
in oorlog verder :(Kriig isoorlog,
maar in de samenstellingen kan men

HENDRIKS,27l : Krijg - strijd oorlog.Striid is de botsing van twee
vijandige macllten ;kriig en oorlogzien
op de beslechting van dien ntrijd door
dewapenen.Krijgisuitdetaalvan het
dagelijksch leven bijna geheel verdwenen ;alleen in formeele of dichterlijke

vooralhet gebrui
k,dat hierwet is ).

kriig, twist tusschen volken,die door

En vooralwordterdenadrllk op gelegd,

de kracht der wapenen beslistwordt.tt

niet, naar willek-eur,het een voor het
andere bezsgen ; het is het, gehoor,

dat,oorlogsrecht(= bepalingen omtrent
het oorlog voeren)iets anders is dan
kriignrecltt(= militairstrafrecht).
W erk, rekenopgaven,een Verkeerd gebr.,in debet.van tema- W erk,sommen,een thema,een les
Kr
i
j
éen
.
them a,een leskriigen.
ken ofteleeren krligen,volgensD.B., opkriigen.
4 gall.recevoir'
dz,zderoir,etc.Terverbetering wordt eropgegeven opkviigen,zooalsb.v.bijV.L'
Exxsla (Scholieren,die hun themavan den meester
hebben opgekregen ).
vgl.geven,p.190,4de vb.

Krijésauditeur. ?,HetLeger,in Verzonnen Znd.vertalingen van Fr.
anditeur militaive
rechtsgeleerd,
Krljésauditor.BELIa.,Dict.,28. strafeischend persoon bij den krijgs-

F!.Belg.aedert1830,VI,299.

Anditeuv-militair, mv. auditenn militair.

uitdrukkingen wordt het nog gebruikt.
Oorlog bet.nooit anders dan openbaren

Gr. 1F#è.,VIII,235 ( (Eenej lea
àrï3'
ge?z,onderwii8kriigen,enz.;ook b.
v.
ge8chiedeytisàTïjgen,metonymisch voor:
36.
:in ge8chiedeni8kriigen.In eenigszins
andere toepassing zegt men b.v. de
leerlingen àzï/#6p.op 'tezcznz
e?zde t
lcrgeliikingen met twee onbekenden of een'
et'
uk '
dzïfX enophon,voor :ze m oeten die
behandelen, dat vertalen. ))
TER HAAR, Genat. Vreem del., 59 :
((Voorhetrechtskundig gedeelte treedt
de auditeur-m ilitair op.

raad.

Krijésdokter.
Krijéséasthuis.

rptzkz(
/.,254.- Fr.ogicierdeé'
c'
nfl =
Deze en dergelijke Znd.samenstel- uHilitair dokter, militair tzrf', (in '
plattelandsgeneeskundige, geneesheer
lingen met krijg zijn minderwaardige, Nederl-)oftciertl
c'r
tgezondheid.
puristische vertalingen van Fr.médecin
Innrmerie, (mil
itairj ho8pitaal, pzï- door verlicht examen.
militaire,hôpitalm ilitaire,enz.

litair z'Jekeahvïs, militaire zïekenï'
n,richting.

STOETT,n.734/1097.
Krijt. Gemoogtvangelukspreken, Contaminatie van ivt #yf kriit (=
vooruin'tkrijtzijngetreden.
datde andere gasten vooru in 'tkrijt strijdperk) treden (woor ï6zn,
.) met in,
zijn ge8prongen.AvcTos,143.
debres.
sprïz
?zg6?z('
voorïgz?z.).
K rik. v.Kvikken om een strijkijzer Znd. volkst. (Kempen,Hageland); Howtnkool. Houtskolen, boscl
tkolen Kvlesss. V.DALE.
heettemaken.
bijKIru.kricken en krick-kolen.
ofbakkerskolen om een strijki
jzerheet G d??.,VIII, 264.

Gr. Wdb.,

Krikken is hiervoor ook een Nnd.

te m aken.

Prov., b.
v. op B'alcheren (LEoP.,
Schelde-W:ïcht
gcl,1,142).
Krikkel. Die brave, maar som-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.), Oploopend, o/zplïcgepzd, lichtgeraakt.
voor :10(van personen)spoedig boos prtr
k/
celèf
zcr,korzelig,driltig.
Maar,Peer,m aak u zoo krikkelniet! wordende;20(van zaken)lichtbreek- M a,
ar Piet, maak u toch zoo boos

tijds krikkeleman.VERMAND.,34.
DRAIJLANS, 2l.
Krikkelhout.
Hethooiiskrikkeldroog.

baar.

Kriné.Hetwater,waarkringiesen Dist.,19,en Onkr.,55:(Zeerdikwijls
rimpeltjes op verschenen en verdwe- worden de verkleinwoorden met -ie
nen.TSIRL.-STIJNS,II, 147.

Krinsen. mv.

van graan, onvolkom en graankorrels,
onknzidzaden en kafsplinters, die in

DvFLov,69.- Gr. J#-dè.,VIII,264.
V.DALE.

niet,of:wind u zoo nietop !
Broos hout.
H ethooiisdoor6/,doordroog,ofï'n,droog.

Kringetj-.

verkeerd gevorm d,wanneerhet grondwoord op -ng eindigt )).

Vooralin Z.-N.in gebr.,voor:afval

-

Uitseltoou el.

Evenzoo wqngetie,wandelingetje.met
denuitgang -etjenaeen nietonbetoonde
lettergreep;echterkut
ninkie,vertellinkie,
metden uitgang -ieen overgang van g
in k na een toonlooze lettergreep.
D.CLAEs,38.- Gr.Gdè.,VIII,161.
Krensen en krinnen, vr.mv.,ishier-

voorbijV.DALEalsalg.Ndl.opgegeven.
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den wanm olen van het goede graan afgezonderd worden ; KITu. (( Krinse,

Krist.Hetevangelievan den Kriat.

acu8,cvi8 :gurgamentum yruzzloztfï).
NaarFr.leChrist.

opMERxzxgEx

Nog is alg.Ndl.het m'w.krenselen =
wannen.

Hetevangelievan den Chri8tl
u.

H .TSIRLINCK,in F!.d.d.6.#.,1,94.

K ristaal. E.Sosxs,Goliath, ll2.
Dialectischewoordvorm (0.-en W .K ristaalklaar.Ssgyclvs.186.
Vl.,Antw.);Mnl.eri8tal,k6r8taalenz.
Krlstalen.E.Solxs,Goliath,69.
Dialectischevorm vanhetbnw.(niet

Kristal.
Kristalhelder.
Kri8tallen.

* .'
Fdè.,57111,285.

Crï/fïcud,mv.critici.
Critineeren.

Wand.,p.XIX.
IFcs4.,p.X.X.

Gr.JPdè.,VIII,289.

alleen in O.-V1.,W .-VI.en Antw.,doch

ook in Brab.).
Naar D.Kritiker,ofFI..critique.
Alg.in de Znd.spreekt.,naar Fr.

Kritieker,ofkritiker.
Krltikeeren.

critiquer.

Kroeé9m.Eenkroegmelk.

Znd.volkst.(Kempen,Hagel.,Has-

Een boterkrocg.

peng.);Mnl.croeclt;KIL. (Kroegh,

Aardenkruikofpof.Eenkruikmelk.

Een boterpof.

krogh.Seria,seriola,amphora,dolium
sidile )).

Kroenekraan , of kronekraan.

Znd. volksn. (Brab., Antw.), voor

D.CLxEs,38.- Gr.Gdè.,VIII,303.

Alg.Ndl.kroeg,v. = gemeene herberg ; in de studententaal : kom ehuis,
sociëteit.

Kraan,m.,ofkraanrogel.

Kroenekranen en kieviten.CLAss,Sich'. een bekenden trekvogel, gr'
us cozzlopzzfN or.,47.
nis.

In de volkst.van Ned.Limb.koen6kraan.Alg.Ndl.kroonkraan is de naam
van een kraanvogel,levende in M idden-

Afrika (gru8 pavoninaj.
Kroezelen.Hethaar kroezelt.
Znd.volkst.(O.-Vl.,Brab.
, Antw., Kroezen,krullen.Hethaark'
roe8t.
Kulrlrns.--V.DALE.-- Gr.IF#5.,
Iemandshaar kroezelen.
Limb.).
Temandshaarkroezen.
VIII,310.
K roezelhaar. V.Lov.,Dure fed, Znd.volkst.(O.-Vl.,Brab., Antw., Kvoe8ltaav,kru,
lkaar, krullend,kroe- V.DxI,
s.--Gr.I
#$y&.
,vIII,310.
23;Leven8leer, l8.
Limb.).
zelig,gekrz
ttltfofgekroesdhaar.
De zwartekroezelharen.SEvExs,216.

Kroezelkop.1 Zi
jn kroezelkopje.

Towv, 188.

K rokodil.

In Z.-N.overal'
pr.

Kroe8kop,/
crv!(!6)kop,krullebol.

Gr.<#&.,vIII,310.

Krokodil,m.

LoMB.,34/---. Het w.is gewesteli
jk

ook in N.-N.vr.(Gr.IFf
ïè.,VTII,312).
K rol. Eenvuurvankrollenenhout. Krolen krollen zijn reeds oude vor- Kvul.Een vuurvan krullen (ec?.x/- Gr.JPt
fè.,VITI,476.- Krolkomtook
VsxMxxo.,206.
men, nog steeds gebruikelijk in de krullenjenhout.
indeNnd.sebrijft.voor,althansin'trijm.
Krollen.Hethaarkrollen.
volkst.inBrab.,Antw.en Limb.;van- Hethaarkrullen,.
Gr.J'
Pd&.,5rIII,483.
daar ook samenstellingen a1s kïolhaar,
krollekop, krollebol, enz.

Kronen. Pr.van Duyse werd ge- VolgensD.V.,100,en V.G.,1,134, Pr.van Duyse werd b6kroond voor EchterbijV.DALE,ophetw.kronen :
kroond meteen gedichtover de eZege- een gall. couronner,datin 'tNdl.niet eengedieht,(ZegepraalderOnschuld ). ( bekronen, clen eereprijs toekennen
praalderOnschuld 9.
alleen aan kronen,doch ook aan bekroc6rfïjtf.
vwerden dedichters metlt
zurïcrea
ncAz beantwoordt.

Kronljk.

Verouderde woordvorm, b.v. bij

Kroniik derweek.

TouaExsaanwezigen nog steedsin de
Znd. sehrijft. aangewend omdat hij
van Fr.ehroniq'
ue meer a'
fwijkt dan

gekroond ;den overwinnaar kronen.)).

Kroniek.

Wekeliiknch overzich.
t.

de alg.Ndl.vorm .

Kronsel,v.

Znd.volksn.(O.van Brab.,Limb.;
elderskroeselofknoeselt,vooreen gekweektebezie,rlbe8grt?t
sc
szzltvt
'cL.

Kruinbes.

D.Csxss,38.- PAqus.- HsuxELs.
Ook in Maastricht heet deze bezie
kronael(#6gcAIèoog/c!.,164).
Kroon. Delijkkoetsverdweenschier l In Z.-N.nog alg.voorkran8.lijk-of Delijkkoets(o/lijkwagen)verdween D.B., 43.- Gr.'
Fdè.,VI1I,344.
onderdekronen.SlgEas,144.
grajkran8,onder invloed van Fr.co'
d
z- schier onder de fgrajtkrannen.
V.DALE vermeldtnaastlijkkran8ook

ronne.
K roonen . om zich in den schouw-

burgtelatenkroonen.AvcTos,130.

Dit ww.en ook het mv.van kroon

1worden in Z.-N.vaak met2 o'sgespeld,

,

liikkroon als alg Ndl.
Kronen.

Diat.,10. Onkr.,44.

onder invloed van de dialectisehe

uitspr.die bij het onderscheiden tusschen zacht- en scherplange o in dit
geval doet missen.

Kroos. Toch trok ze den krooa.V. Znd.volkst.(0.-en W .-Vl),vaak ook
Lov.,DureEed.175.
-elders in deZnd.schrijft.;Mnl.croos,

Intevest,rcztfc.

KUIPERB.- V.DALE.- KOENEN.Gr.W'db'.VIII,364.

uitoudfr.orois,croist.

K rop ,ook welkropziekte.Gestorven

In de bedoelde bet. verbastering
van kroep in de znd.volkst.(Brab.,
Antw.,O.-vl.),onderinvloed van krop
(ïn dekeelj.
Kroppen. De zaalwas kroppende Znd.volkst.(Antw.,O.-VI.;inBrab.

van de-krop.

w l.

Gestorven aan dekroep (v.).

Gr.Wdb.,VIII,376.--fcozkrop(m.)
in de k6c!hebben (= zenuwachtig aangedaan zijn),vooralin Z.-N.gebruikelijk,wordta1salg.Ndl.besehouwd.
De zaal was propvol, èovl'
pol, of V.DAT.E.-- Gr.Wd:.,VIII,378.

en ookweleldera kroppenarolen krop- eirol.

p/
'
a!).

Alg.Ndl.is dezak 1/7l,:totll,Azden

kvop rol.

Krot.In de(n)krotzitten :
Alg.in deZnd.volkst.,naarFr.être In de penv/dc (ofpettatréej,in den V.DALS.-- Gr.Jp(!@
).,VIII,380.aan dedieëdieind6krotzitte.LeT6ns- dansla erotte(= oorspronkelijk :in de knod ofin derat'
gzitten.
STOETT,n.1064,
/1641.
le6r.19 (alsGentschevolkst.).
modderzitten),voor:in grooten nood
Krotter,voor:iem.die sleeht betaalt
zijn,hetarm hebben.
ofslechtezakendoet,isreedsa1salg.Nd1.
vermeld bijKvlrsxsen bi
jV.DAI,
E.
K ruchen ,ofkroehen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);

Kuchen;kreunen,efcvn6n,
.

Mnl.crochen ;bij DEsRocluskrochen
en kruehen ; ook bij vroegere Nnd.
schrijvers.

Kruidnaéel.Dereukenvankrnid-

In de prov.Antw.is kruinagelde

De geuren van sering (v.),lisch en

nagel,lisch en peterselie wandelden on- gebruikelijke volksn. van de welrie- peterseliewalmdendooreenin delucht.
dereen door de lucht.Pall.,23.

kende tuinbloem syringa 'pulgtzz'l,
s de
bloemen van dezen heesterhebben den
vorm van kruidnagels.

Kvlrsxs.- V.DAIUE.- Gr.1'
Pdb..

VIII,297en 382.

Pxqvs.- H>iuxsLs.

Kruim el-Kunnen.
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Krulm el.
In deZnd.volkst.-.
Kruimel,v.
Kruipdier.RoNoov,68.
In Z.-N.alg.vooreenexemplaarvan Krl
dpeM dier,of veptiel,o.,vooral OfBchoon kruipendet
N6ren degebmiDe kruig ieren.Dr.J.MAc Lsoo,De zekere klasse van gewervelde dieren ; irlhet mv. gebr. kvuipende dïeren, kelijke term is in N.-N.
, meenen wij
Werreldieren (18841
.,110.
vgl.D.Kriecl
ttier en,voor den vorm, reptielen ofreptiliép,
.
kzl
'
zïl ïer, een handzaam woord,voor
ook zoogdier, ksclgdïer, zwemrogel,

Kruiriem .
Kruis.Hetteeken 46ekw ia.
Hetteeken deakruizes.AvcTos,3.

graajweap,àrvïpvslg,enz.
znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

riem om den kruiwagen aan te dragen.

In oudere Znd.spraakkunsten werd

enkelvoudig gebr. beter geschikt dan

kruçpend (
fï6r,we1temogen aanhouden.
Gr.F#:.,VIII,400.- Zieookhand-

Draagriem (voor een kruiwagen).
Het teeken des krvdscs, of

zeel.

het

D1àt.,27-28.- Onkv.,8l.

geleerd,datditznw.in den gen.onver- kruïdteeken.

1

anVe
der
dmagbli
jven;ditisechterfout.
rkeerde genitiefsvorm,naar ana-

j

Id.

logievan (d6à6ez)desA'
uïzes.

Kruisvan eer.

Ten onrechte afgekeurd bij VlTs,
371,diehetklaarblijkeli
jk beschouwde

ferekruis.

V.Gxlz
ozasx :q Ehmenkteuz, s.
eerekruis,kruisvan eer>.

als een gall.,croiz d'honneur.

En nauwelijkshadden wijeen kev'
g
gealagen

Jos.Joos,216.

Kruisafdoenlné.
Kruisbraaf.
Kruisvaart.

TusscheneenF
crz
dï'
:slaaneneeskrkda

En naawelijkshaddenwijeen kwis

E6nàruï.
:slaangeefttekennen,dat

maken is eenig onderscheid in acht,te ofhetkevïef46kezzgemaakt

het m aken van het kruisteeken werk-

nemen.

tuigli
jk geschiedt.

Alg.inZ.-N.,naastdeajdoeningzl
t
zx

Aefkrais.

Kvuiaajneming,ofdeajneming.
tl
ga

#cfkruia.

Naar D.kreuzbrar.vaak gebruike- Inbraat, doorbraaj, doov en doov
lijk in deZnd.schrijft.
bvaaj.
Oud w.,vgl.Mnl.crucevaevt,in Z.-

Kruhtocltt.

V.DAI.S.- Zieook ajdoening.
MooR'
.
ro.,39.
Gr.F(
fè.,VIII,437en 460.

N.nog vaak gebruikelijk in verband
met kruisvaarder, doch in N.-N. weinig meer voorkomende.

K ruk.Dewereld8pringtopkrnkken. :nd.volltst.(V.ELssx,264),voor :
V.THIELEN,36.
dewereldisverkeerdingericht,of:het

Dewereld 6l'
dtop 8telten.

gaat er niettoe zooalshet hoort.

Kubieksw ortel.

Gewoneznd.woordvorm,naaranalogie van vierkantswortel.

Kudde. Kudden meeuwen. s. nz In Z.N .nietalleen voor:troep vee,
Rovcx,in FoozIedereen,111,164.
doch ook nog steeds voor:troep bij-

Een zoeg metnegen kndden.

Gr. 1Pdè., VlII, 472. - STOETT,
n.1191/1829.- Alg.Ndl.is,ineig.zin :
m6t8en kruk gaan of loopen,op krukken
gx s, loopen of av ingen.

Kubiekwortel, ook teerlingswortelof
tserde-cc#fsworf6l.

Vlueltten,:6ndepoftroepen meeuwen.

Gr.Vdè.,VIII,493.- Zie ook kooi.
Ndl.jagerstaalk'
udde,kluchtofkrooi

eenvliegende vogels ;in dezelaatstebet.

= een broedsel korhoenders, fazanten

in N.-N.verouderd.

en patrijzen metdeouden (V.G.
,II,266

In een deel van Z.-N. (Kempen,
Hagel.,Haspeng.)voor:jong varken ;

Een zeug metnegen biggen.

en 267).
Gr.F#è.,VIII,494.

Mnl.cudde,bijKII,.kuddeen kuddeken ;
Meiiers '
inch.(1745) Kudde,varken )).

Kuisch.Een kutvch:handdoek.
Dekamerisweerku
'ineh.
Demeid isbezig metden kulcA.

Kuischen.Hethuis knoaen.
Destallenkui8clten.Slxows,45.
H etzilverwerk kuiachen.

In een deelvan Z.-N., ook in Zeeland en N.-Brab.,nog steedsvan stoffelijke zaken,voor:rein,zuiver,zindelijk.
Alg.in Z.-N .,voor ;hetreinigen van

Een 8choon6handdoek.
Dekamerisweer8choon,ofvein.

De meid is bezig m et deschoon- k l V.DALE.- Gr.JPd6.,VIII,528.

hethuis.
(v.).
Alg.in Z.-N..ook nog gewestelijk in Hethuis8choonmaken.
N.-N.,ten Z.van den Moerdijk,voor
De stallen reinigen.
schoonm aken, reinigen, zuiveren, van

Het zilverweck poetsen.

Al kuischend aan zijn vuile broek. vuilontdoen ;Meijers '
Fec/z. (1745)

Alwriinend aan zijn vuilebroek.

Zijn glaskuisclten.

Zijn glasuitdrinken.

slvows,96.

Kulschster.

;K '
uis8elten,schoon m aken,zuiveren )).

NaardeZnd.volkst.,b.
v.in O.-VI.

Gr. Wdb.,VIII,523. Alg. Ndl.
k'
W doh rein (van zeden),b.
v.dekuiScAe Buzanna,kuische woorden, kulc:
.
l6%,
6n (vgl.HzNomxs,212).

VERc.,150.- Kvlpsas.- V.DALS.
- KOSNEN.- &r.IFdè.,VIII,526.
Alg. Ndl. kkdschen = zuiveren van

verkeerdheden,inz.van taf
tl en stijl :

verbeteren, b.v. in dat opatelvalt sog

wattekvïyc?ten ;vgl.gekuischted-cck.

Scltoonmaaketer,werklvo4zlp.

ScHR.,II,l26en 171.

Id.

V.DALI.- Gr.Gdè.,VIII,528.

kuiselteveen kuiaclterigge.

Kuischvrouw . Slvxx'
s, 153.

Mcer alg.dan hetvorigein de Znd.
volkst.(O.-V1.,Brab.,Antw-).
Kul. Een (onxoozele)kul, of: een znd.volkst. (O.-Vl.,Brab.,Antw.,
kulvan,een vent.
Limb.l,ook weleen Nnd.prov.,voor:

Een zattekul.

goedzak.

znd.volkst.(O.-vl.,Brab.,Antw.),

Een eul,ltalsofonnoozeleèloed.

Een dronkelap,ofzniplap (plat).

D. CI,
AEs, 39.
Wdb.,VIII,535.

V.DAI,
z.

Gr.

V.DALE.- Gr.'
Fd6.,VIII,535.

gemeenz. en eenigszins plat, voor :
dronkaard.

Kullen.Iem.knllen.

Alg. in de znd.volkst.,gemeenz.,

Iem.#eren,foppen,èHoffep.

D.CrAzs,39.- Kvllœss.- V.DA-

doch nietplat,voor :bedriegen,beet-

zœ.

nemen ;in N.-N.niet gebr.in de alg.
besch.taal,doch welgewestelijk,a1s

n.- /1551.

Gr.< #è.,vIII,537.- STOITT,

gemeenz.ofplat.

Kunde,ofkuu tb
Bouwkunde,of bouwkuu t?

Ircs(f.,26 :(Het onderscheid tus-

Bouwkunde

de wetenschap der

Knndeisop zich zelfongewoon,doch

schen kunae en kunnt wordt zelden in vereischten om een gebouw sam en te komt vaak voorin samenstellingen.

achtgenomen.Bijsommige,metkunde stellen ; bouwkunst

practische be-

Tegenwoordig wordt onderscheid ge-

en k'unst samengestelde woorden, kan kwaamheid,noodig om doelmatige en m aakt tusschen de woorden op -kv?z4:
men, naar welgevallen,het eene voor fraaie gebouwen sam en te stellen als namen voor de theoretische weten-

het andere nemen, zooals reken- en (v.DALz).
wukunde en -knna.))

schap en die op .kuutals namen voor

de praktische bekwaamheid of de vak-

praktijk (Gr. JF4è., VIII, 540; vgl.
Kunnen. Men ko8tover de

nietzien..Paa-,142.

De zewone tiidvormen in de Znd.

;Mnl.:co
-nnen ;ïc cosafe, coate,
volkst.

Men kon overdeNetenietzien.

Hswoalxs,272).
Boss.,Handl..21len 215.

K oswzx',N .s., l44 :((In de spreek-

Kunst-Kw aad.
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Ko8tze dat allemaal eens vertellen, conde; ghecon8t, gh,eeonnen (VERc., Kon die onnoozele broek dat alle- taalhoort men ook :tl'
e kost,?
àj kost
dieonnoozelebroek !Clz
Azs,Sich.Nov., Hi8t.Gramm.,87).
maaleensvertellen !
(uitgesprokenmetdoffeo),enin '
tmv.:
62.

wekonnen,zekonnen )).

Hoe had hijdatnietgekunnen?Vycn-

Hoehadtde)hijdatook nietgekund,

MAxD.,29.

of :niet kunnen doen ?

Een werkmeisje,alkan zeFransch... Het gebr.van kunnen voor kennen Een werkmeisje,alkentzijFransch Diet.,60. W ESTERA,130.- HAsSlvsws,180.
is in zulke gevallen alg.in de Znd. (of:alkan zijFr.sv ekenj.
sErsAca,1,247.- Gr.JPdè.,VIII,546.
Sander,die wat Fransch kon.CLAss, volkst.; dit kom t ook wel voor in

Sander,die watFransch kende.

8inlt.Nov.,134.
W ijkunnen onzelesniet.

N.N .,vooral bij vroegere schrijvers;
vgl.D.Französi8cltklnzlen,eine L6k- W ijkennen onze 1es niet(ook wel
tion (cv.
:'
t)eM ïg)können,enz.In het wijk'
unnenonze1esnietopzeggenj.
'k Ben een arme liereman,Die geen laatste vb.biernaast,van TH.v.R.,
diegeen anderambachtkent.
anderambacht kan.Tx.v.Rllswlzcx. mag het we1a1s een dichterlijke vrij-

H et zollwellnlfsnert.

Ietskunnen totietsin staatzi
jn,.
datkunnen doen.
Ietskennen = dat,weten,ermedebekend ofvertrouwd zi
jn.
Ook in N.-N.worden de vormen van

heid beschouwd worden : dichters ne-

kennen en kunnen vaak verward, b.v.

men niet zelden hun toevlucht tot de

ik kan voorik k6n miin le8,en anders-

volkst.

om ook die som , die pcd ken ïk niet
voor kan ïk niet,ïà kovtvoorik kendetfïé
'vrouw nog goed.
Alg. Ndl.is : dat kan 1:76! het is

Ix1Dist., 85,afgekeurd als een gall.,

Hetzou wel kunnen gebeuren.

1
.
1.
$6pourraitè?
,
6n.
Daarentegen bijD.B.,12 :(Cela .6

mogelijk ;datkan niet het,is onmogeli
jk.Een der werkwoorden zi.
)'
n,g6-

s6peutp> .Dat kan niet,datm a'
g niet

beuren of ge8chieden iser onder verstaan.

(zi
jn):.
Datkan welmogeliik zï/n.

en 547.

FRANXE, 55 : Cbest bien po8sible.

Datkan best.

Vaak een overbodig pleonasme, n1. Dat kan we1 zijn,of dat ie wel H. A. B.
<NXING (in Keurlessen,VII,
om te bedoelen dat/et
'
fi8 mi88chien mogeliik.
188):qhetkan tochmogelijkziin datde
gebeurd,ofzc!wellichtgebeuren ;wordt

Voorzienigheid hem van :1wegneem t, al

daarentegen met den gegeven zin be-

gaat hij ook niet naarRome).

doeld :men moetnietmeenen datz1tlk6

CREMER,N o%'.en F6rf.,340 :(t't,zou

jeéten vol8trektonmogeliik zijn, dan is

nietonmogeliiklr
lfnne,zziin ).

er geen pleonasme.

Hijh'
eejtd6 znachlom de armen te
kwnnen weldoen.

Hiji8nietkunnen komen.

Overbodig pleonasme kunvten is

Hijlteejtdevcchfom de armen we)

hier overtollig.
t6 doen.
Hetgewonegebr.in Z.-N.,dat werd Hijisnietkunnen komen.

Wand-, 63.

BijDEN HIRTOG,N.T.,I(1915),'
84,
*1

afgekeurd bij Vzsc.,146,voor Hij

wordterop gewezen,((datbiJ. de vor-

lteejtnietkunnen komen.

ming van een volt.tijd der hulpww .

V.DALE,op het w.kunnen :((ik heb
nietkunnen komen )).

k'unnen,mogep,,moeten en will6n beurte-

lingshebben ofziin gebezigd wordt,al

Vgl.DEN HssTog,N.#
S.,III(1903),
178:(Hiiheejtk'
t
fnn6n,mogen,moeten,

naarmate de volgende inflnitief m et
het eene of het andere ww.wordt vervoegd )).De volgende voorbeelden worden er vergeleken

willen,#vrz
pen weggaan )).

Echter bij Kosxsx,N. S., l2l
(HiiisAzïefkunnen komen).

(Het h6e/f niet mogen ècfes,en
H et is nietm ogen gelukken.

Nï/ heejt moeten lle/c/e3z,en Hi)-

ï.
: moeten heengaan.

)Hii à,6ejt nietkunnen acàrïjr6n,
en Hii i,
: nïcfklaark'
ttz
nmen kf)'
m6'
n,.
Hij heejt nietz
t
/,
'
ïllc'
n,eten,en Hi)
*
Kunst.Weteuohappen en H - fcn.

Volgens D.B., 54, een gall.in de

Kuneten en W eteu ehappen.

woordorde,le8 dcïcgzce,s etl68 crf,:;vgl.

ook D.Wi88en8chajtundKuu t.

Dezelfde woordorde kom t evenwel

somsook bijNnd.schrijversvoor,b.v.
in den titel Graauw's Goedkoope Encyclopcedïe, Algemeen Woordenboek

i.
: nietwillen,heengaan.))
Dit is niettemin de gewone woordorde in laetN dl.Aldus leest m en ook in
het Gr.W db.,57111,559,m et verschillende voorbeelden,waaronder : h'et Gebonw 'tloor K '
ttn8ten g'
nz W cfennchappen;

verder ook bii WINx, op den naam
Schollaert (
fin 1910 (trad hij op) als

voor Wetensehap 6p,Kunst,en bij V.

min.van kunsten e'n,leetenschappen )),en
bijV.DALE,op hetw.kunst:((gesehiedenl8 van Fczt4gzt
:f6,zen weten8cltappen p.

DALE,op het w.instelling ttinstellingen rcn weten8cltap en k'
tzzrtlf ));zie an-

dere voorbeelden bijScHR.,1,53.
Gall.centre d'art,centre arti8tique.
Verkeerde vertaling van D. K'unntvervan hetK eulsch Kau tnereen.cowsc., verein = vereeniging voor de kunst.
A hïlder,102.

Kunstm idden.
Kunstvereen. De geheimschrijKurk.

In deZnd.volkst.(Brab.,Antw.)m.

Kurkentrekker. CrAzs, Sieh.

Afwijking van degebr.spelling.

Nov-,88.

Kursaal.

Kw aad.Een kwadeheke.
Voor kwaad spelen.

Brandpuntder H - f.
De secretaris van den K eulschen

Xuzk,o.alsstofn.,v.alsvoorwerpsn.
(= ktzrken stop,stuk kurk ;mv.kurken).

aardige vrouw.
In de Brab.volkst., voor : niet om
voordeelofwinst,tegenover :'voor goed
spelen.

Zie ook kovk.

Kuvketrekkev.

W oord door het Fr.aan het D .ont- K oev'zaal, v., ook wel in de spelling
leond. naar het Fr.ook in Z.-N.uit- kurnaal(leeskoer?zaal)v.

gespr.kulutr8aal,en in het o.gebruikelijk.
Znd.volkst. çBrab.), voor boos-

D.V., 100. D .B.,46.

KosN>'
N.

Een (boozejGriet.

STOETT,n.--/616.

Om nietspelen,nietom geld spelen.

Gr.'F#è.,VIII,652.

H etkwaad wasreedsoud en chroniek
Gall.le mal= ziekte, kwaal, vol- Deziekte was reeds oud en m oestals
EchterbijV.DALE,op hetw.kwaad :
geworden.
gens D1'
.st.,83,en D.B.,45.
chronisch beschouwd worden.
cziekte,ltwaal:een /
)/anderk'
l
zl
twt
fonder
de leden hebben )).Volgenshet Gr. W db.,
VIII,651, wordtkwaad in deze bet.
weinig m oer gebruikt.

Kw aart-Kw ast.
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Van twee kwaden het be8tekiezen.

In '
Fcnd.,36,hieroverdeongegronde aanmerking :;bijkwaden kan er
geen spraak zijn van goed,nog minder

Van tweekwaden hetmin8t6kiezen.

Aldus ook bij V. DAIZE, op bet w.
kwaad.
BijSTOETT,n.-.
,
/1122,en in het Gr.

van be8t)),ongegrond vermits besthier

W db.,VIII, 652 : q Fcn twee kvpctp,l

bet.:minstslecht.

moetmen hetèelfe(ofmin8t6jHezen ).

Kw aart. Drie-koctvf eeuw. V. Deze woordvorm met lange a isin
'
Bssss,1,254(D6fe
edfedelïng).
Z.-N.alg.;in N.-N.komt llijvoorin
Kwaartvôörtwaalf.DRAULANS,175. verschillende dialecten.

Hetkwaartvöörelven.BoLs,82.

voor het uur krijgen we een stuk
(Marseillaise )uitden toren,voor het
halfuurhetf
(Qaira ,
)en voorhetkwaartuuvade(
fearmagnole ).10.,272.
wellichtzoudtgeeen l'
errelend kvt
'lrfAzvr: beleven.10.,285.

GALLAS,op hetw.best:((Fcs twee
kwaden moetm en het - : kiezen )).

I

Kwart.Driekwcrfeeuw.

Gr.W4b.,VIIT,704-705.

Kwart vöör twaalven, of kwartiev

V.DALE,op het w.kwart : h6tça

vöörtwaalf.
kwartorer 6lj),en op hetw.kwartiev :
Vgl.Fr.volkst. leç'
tzf
zr/arant oszc Kwartv& r elven,of kwartier vO r (hetïekwartierovertwaalj).
lteuve8.

Binnen een kwaartv'ura.AvcToR,92.

OPMERKINGEN

elf.

Diat.,l47 :((DatisZnd.boekentaal;

Binnen een kwartier.

' Gv. lPdh.,VIII,709 : ((E6n kwartier

kwaart '
?
w rd is de vertal. van quart ...en voor het kwartievde cCarmad'
heure.In Z.-N.wordtkwartunr,kwart gnole v.
uvz,
snooit in de gesproken taalgebeyigd ;in N.-N.bestaat het evenmin ;

l
zura,vijftien minuten.W einig meergebruikelijk s.Verder trolen wijaan bij
HILDEBR.,C.0.:(eenkwartiev'
l
zlzzver),
en bij V.DALZ, op het w. kwart:

daar,evenalsin 'tZ..- in de gesproken
taal welt.v.- bezigt men kwartier,

(('s nachts als het,laatste kwartievuura
vandewachtgenaderdis)).Daarkwarten

d.i.1/4.)
Gall. (pa8serq '
l
zn maurais gvfzrf

kwartierook in 'talg.vierendeel,vierde
Wellicht zoudt ge eeltonaangenaam gedeelte van een geheel beteekenen,

d'heure.

oogenblik, t'6:1 benauwd oogenblik, of wordt hetsom s noodig geacht er duide-

een ellent
8ïg halj'
t
zurfyk doorbrengen 0/ lijkheidshalve '
tz'
ur of uura aan toe te
beleven.

Eenplankvan vijfkwaart.
Driikwaartberd.
'
Een kwaartje.

Kwaartisin Z.-N.alg.voor:kwart Eenplankvanvijfkwartier.
duim dikte(van hout).
Driekwartierslt
out.
In Z.-N.alg.voor:l/4frank.
I 0,25jr.

voegen.- zie ook hieronder op het w .
kwart.

Gr.Wdb.,VIII,705.
Gr. 1V#6., VIIT, 720. - In N.-N.
kwartie = kwartgulden,25 cent;stooter= 12 % cent;dubbel
tie = 10 cent;
8tuiv6r = 5 cent.

Kwajonéens.

rEen dervelevolksnamenindeZnd. Piipearootie.
:.

volkst.(Brab.,Antw.)vooreen gras-

Ditisdewetenschappeli
jltenaam van

bedoeld gewas (HsuxsLs).

soort, molinia eoerulea, waarvan de

PAQvS.- Gr.'Fdè.,vIII,669.

langehalmen gebruiktworden om pijpen door te steken.

Kw ak ,m.Een kwaknke.

Kw akkel.

zoodoofalseen kwakkel.

Znd.volksn.(Antw.,Brab.,O.-Vl.) Klare,v.Eensnapaliet.
voor:jenever.
j
'p
In Z.-N.p.en gebruikelijk alsdege- Kwartel,m.

wone naam voor een vogel,coturnia

communis.
geloof datniet,hetiseen kwakkel.

zoo doof als een kwartel.

j
t

derD.B.,52,en scas.,1,368.

Kw artier. Dat zalonsvijfkwav-

In de Znd.volkst.isdemeervoudsvorm op -8in deze bet..alg.

Nadrijkwartierengaans.10.,108.

Gr.Ndè.,VIII,675.- In de Nnd.

volkst.heet de vogel ook kwakkel of

sYcs
ch
vf
oes
l,
vm.
vn.280/375.
,

Alg.in Z.-N .voor:verzinsel,valsch ; Geloofdatniet,hetisl.okkerni).,of:

nieuws,leugen voor de grap,inz. in ï
leen ((canard >.
nieuwsbladen.
.
Kw art. Een kwart'
&,
'
t
zr.TONY,72 Afgekeurd alseengall.,quartd'hcure, Een kwartier.
en 148.
in Di8t.,147,en in onkr.,100;ziever-

tieragaansvragen.Bor-s,20.

V.DALS.- Gr.IFd:.,VIII,610.

v.oass.- av.< #:.,vlzy,675.

j

' Bij 1.v.GELDEREN,De Oejenkla8se,
191713,p.3l,in een stukjenaarHAA#Nsa :qNog geen vierde uurewas ik onderweg geweest )).
zie ook hierboven op het w.kwaavt.

Daartoezullenwijvijfkwartievgaans
noodig hebben.

Nadriekwartiergaans.

Onkr., 100.

D.V., 425-426.

D .B.,52.

De meervoudsvorm,in '
t,alg.Ndl.
op -cs,kom tvoor in uitdrukkingen als:
drée lange en nevvelende kwcrsczes, die
-c een cez
/zwïg/,cïtsachenen.

Hetkwartier vöörtwee uren stappen Vgl.Fr.volkst.16 ç'
t
ft
vf avan,t d6z
tzz Kwartier vödr tweetën), of kwart Gr.Gdh.,VIII,71l (
4In degewone
WijteLauterbrunnen af.Bors,106. lteures.
v& rtweestappen wijte L.uit.
verbindingenzooalskwartierwoorachten.
kwavtier oner tien, wordt geen lidw.
gebruikt )).

'tIseen#tz1/kwavtiernatwaalf.

E6n'hJl/kwGrtier,alsbenaming voor 'tIszeven 6n een hllr: miyt
u'
u,
tover Echter ook bij 1.v. GELDESEN,Da
een tijdruimte in Z.-N. zeer gewoon, 0/na twaalven.
Oelenklas8e,191713,p.32,in een stukje
is volgenshet Gr.Ndb.,V, 1597,in
naarIIAU NSR:(
fBijnaeen 7
1/!/kwavtier
x.-x.nietalg.gebruikelijk,wel b.v.
hingik dusindezenkuiltespartelen ).
in Groningen.

om sophievanGenechten een oz?
x x,
genaam kwavtiertietedoen beleven.sxosss,a15.

Gall.'
un mauraieç'
t
zolfd,h6ur6.

Om S.V.G.een onxnge- - oogen- De eerste dezer uitdrukkingen bij
blik, e6n benauwd oogenblik, of 6en DELTNOTTE,de tweede bij Pmcx,Fr.,
ellendig #cI/nurtie te doen doorbren- en de derde bijGxu as,telkens op het
gen.

op 'teersteverdiep had hijeen kwar-

Alg.in de znd.omgangstaal,voor

Eén hoog had hij een bonenl
tuia of

W.qlm rt.

D.
.V.,101.- D.B.,49.- V.DALI.

lier te verhuren, bestaande uit twee kam er of kamere, inz. g6m6'
ubil66rd6 èorenwonfng te huur, bestaande uit - Gr.W d!?.,VIII,714.
grootekam ersaan elkander.Towv,155. kamere,evenals in hetBelg.Fr.,quar- twee groote,ineenloopende kamers.
Alg.Ndl.kwartier bet.daarentegen

Kwartieren van 2,3en 4plaatsen te ti6r (zieBIJLAGEN,1,2bi8j;DE REUL, Appartementen van 2, 3 en 4 ver- o.a.:10optrekje,buitenverblijf;20wohuren.Adv.inDe* h6ld6,8Jan.1928. 165 :L'
alsartement,ç'
?
z'
ïlal:
Gitê loner trekkentehuur.
ning als tijdelijke huisvesting van een
ou v emieraage...
soldaat;30stadswijk ;40 grondgebied,
landstreek.

Kw ast.Een halvekwaa ...in wiens

Van personen gezegd,bet.ditw.in

bovenkamer het zeker niet pluis was. Z.-N. lo malle vent; 20 vroolijke
Fl. vept.,a9().
snaak,spotvogel;30 liehtzinnige peroevieze kwast.
soon ;40verkwister.
Diejongen zietermaareen kwantuit.

Een kwast,diealzijn geld heeftopgedaan.

Een halve gek ofkwibu

VolgenshetGr.H'd:.,VIII,726,isde

gewone bet.van kwa8tthansin N.-N.:
verwaande gek,iem.die zich door zijn
Derare kwant,of:devreemdeasvï- handelwijze of woorden, of door zijn

ur.

kleeding airs geeft; soms zooveel als :

Die jongen ziet er maar een loabol fat,ofals:pedant.- zie ook S'
TosvT.
uit.
n.- /l126.
Eendoorbtenger,diealzijngeldverdaan heeft.

Kw ats-Labeurpaard.
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voor:natuurlijkedi
kteofziekelijk ge-

OPM ERKINGEN

Kwab,ofkwabbe,v.

V.DALE. Gv.I#Wè.,VIII,728.

Hoordeeenden kwakqn.
Diekinderen kunnen bloren !
Keep,m.,mv.kepen.

V.DAIœ.- Gr.'
Ftfè.,V1II,747.

zwel.

Kw eken.Hoor deeenden kweken.
Znd.volkst.(Brab.,.
A.
ntw.),uitspr.
Die kinderen kunnen kweken !
metlangeè;bi
j KIL.queken.
K weker.ofkweekvink.
Volksnaam (Brab.,Antw.)vooreen
(
fErzijn kweekninken bij... Er zijn trekvogel uit het Noorden, jringilla
vier kweeker8 bij!>FR.Vsuscnolœxyin montijringill
a.

Gr.'
Fdb.,VIII,748.- InN.-N.heeft
de vogel nog a1s volksnamen berg-,
èodch-,noord-,kwee-ofkwaakvink,m.

F!., II, 223.

Kwestie. Kwe8ti6 hebben zij een Alg.in de Znd.volkst.a1s bijw.in M ianchien hebben zi
j niet een,
:een
lapjelinnen.S'
TluvvsLs,Kerntekind,67. debet.van missolden niet,hetetaatte lapjelinnen.
b6zi6n oj;verkorting van d6kwestieï.
g
o!
?
/Kwijten. Zijn plichten, beloften Alsnietreflexiefwerkw.indezebet. Zicht'fz'?zzijn plichten,beloften k1z1,
afgekeurd bijColœf;,169,in W@nd.,54, *n, of zijn plichten, beloften 1
,01kwiiten.
en bijD.B.,10en 38;eig.een archaïs- èrengep,vevvullen.
Bij 't kwiiten uwer taak.V.BzzRs, me,waarvan het Gr. JPdè.,VIII,794, Bij'
tvolbrengen van uw taak.
II, 247.

zegt ((In N .-N . weinig m eer in gebruik )).

In deZnd.schrijft.nogvaak a1spurisme;ook bijHooz'
T quyt8ehrijt.
Kwittancle.VERMAND.,226;Ss- De gewone schrijfvorm in Z.-N.,

Kwijtschrift. Belg. Strajwetb-,

V.DALS,op hetw.kwijten :c1.voldoen,betalen e'
eneechlzld kwiiten:2.zïc?lkwiiten,zijn plichtdoen,zijn belofte vervullen,nakomen :hiiheejtzïc?
è
dappergekweten,;ziel
tr@x ziin taak,rcn
e6n llefkwiitelt.>
V.DALE.- Gr.W db.,VIII,797.

Quitantie,of kwitantie.

art. 470.

GsRs,25.

Dr.A.DEJAGIR,inDeTo8ko-,
W,1876,
p.565.- Gr.IPdè.,VIII,764.

Id.

naarFr.quittance.

Verder heeft het Ndl.nog kwiiting
en kwiitbriej,doch,zooalsScHR.,#cnf.,
p. 26, te recht zegt,: tt W aarom niet,
zooals eenieder in Nederl.en Belg.zegt:
kwitantie1 ')

L.
L.Een woord met2 1.

Laaé.Detweelaag8t6klassen,ofwel:

de laag8tetweeklassen?

Gall.2 !;in de Znd.spreekt.zegt
men gewoonlijk tweeepex.

Een woord met21,
s(leestweee!,).

Vaak is deze vraag opgeworpen en,
tegen het alg.gebr.in,aan de tweede
uitdr.de voorkeur gegeven ;zie echter

Detweelaagsteklassen.

GALLAS, op het w. met : q GJll>
-

2 l'a :G.pardeux 1,.- Zie ook a.

Alzooook bijVoxRlxx,1,p.V ::de

rier laag8t6 klas8en van Gym nasium.
H oogereBurgerschoolofLyeeum >.

op hetw.eer8tlej,p.146.

Vlaandernehe laag, Kem#8#6 laag,

Verkeerdevertal.van Fr.étageFlan-

FlandrW u chelaag,Camginiaanaa e

SsBn.,22.

drï6n,Jf.Camginien,é/.Die8tien (geo- laag,Die8tiaan8aelaag.
logischetermen).
Laan.Debuitenlcnen en de binnen- In navolgingvandenamenvan groo- Boulerard,(#f(àd)
àsg:I,m.

Dieeter8ch,elaag.

lanenvaneen grootestad.

In Middelburg isb.v.een N oordningeî
Debuitendïsg8l,en debinnendïngeb en een Z'
uid8ingel, te Maastricht een
wereldoorlog tegenover Fr. Boulevard van een groote stad.
H ertogeingelen een Boalevard.

te straten te Brussel, b.v.vöör den

du Nord,B.d'tzM idi:Ndl.N oordlaan,

Zuidlaan (maartegenover Fr.xz
lllpzà'
tz:

da Midi : Ndl.Zuiddreejj, zijn vele
Vlam ingen het w.laan in 't alg.gaan
gebruiken voor boulevard.

Laatst. De twee lccâfe leerlingen, Zelfde opmerking a1s hierboven op
ofwel:delaatstctweeleerlingen?
hetw.laag;zie ook op hetw.eer8tlej,

De tweelaatete leerlingen.

Ztw'
n,,als naam voor een straat, beantwoordt m eer aan Fr. a'
ven'
ue : te
Am sterdam is er een Parklaan en een
M iddenlaan, Schiedam heeft de Laan
Op.8 Genoegen ; ook aven'ue komt voor,
b.v.te Rotterdam de a'lren'
ue Concordia.
V. G., 1, 548 : ((d6 drie,rier llcfqgfe

eeuwen);daarentegen bijArrElzooosx'.

p.146.
11 B, 87 : ((De laat8te drieregel8 )).
Een vrouw wilde haar petroliekom Dit is al te duidelijk willen zijn
Een vrouw wilde haar petroleum- F c'
n,#.,28.
foor vullen, te- ijl het nog brandde, (menmochtsomsdenken,datniethet (toelstelvullente- ijlhetnogbrandde,
komfoor m aar de vrouw ontplofte
doch hetontplofte.
toen ltetlaat8te ontplofte.
Gall.dimanchedernier.
Zondag laat8tlelden, of laatattleden
Zondag laat8t.
Zondag.

Laattijdik. (Ik slaap)laattiidig

in.FR.DycCORT.

Vaak in deZnd.schri
jft.,naaranalogie van lwoegtiidig,doch laattiidig is

Ik slaap laatin.

éen verbinding van twee denkbeelden

Fcad.,31.- In het Gr.W'
'
dè.,VIII.
861,komthetcitaatuitDE CORT voor,
zonder aanmerlting op hetgecursiveerde

dieelk.uitsluiten,vermitstiidig vroeg

woord.

bet.

Labboon. W aarom de u bboonen

PAqvE.-- I'Isuxsss.- KvlrEus.V.DALE. Gr. ;Fd:.,VIII,877.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

een litteeken hebben.Vl.Vert.,115.
ook ten Z.van den Moerdi
jk in N.-N.,
Labboonen m et hesp.Jos.Joos, 191. alsnaam voorde plant(en hetvoort-

brengsel,deboon),viciajaba.
Labboonen koopen (in een snoep- Volksn.(Diest),wegensgelijkenisop
de peul van de vorige plant, voor :
winkel).

Jo%anneebrood koopen.

peulvan de uitheem scheboon ceratonia
qWl
ïçvc.
Alg.in Z.-N .,voor:10bewerkingvan
A kkerbouw, rgldczrheid, boerenwck ;
Kcll>sRs.-- V. DALE.- Gr. G #è.,
Labeur.In 'tl
abeurwerken.
den akker,20hoeveelheid land die iem . landbouwbedriil.
Een groot labeur.
VIII, 879.
bebouwt;vgl.Fr.labeuren labour.
Labeuren. Hoeveel 1an4 labeurt Alg.in Z.-N .;vgl.Fr.labourer.
Lhïet landj leltl
uwea,den gro'
n,
d h6- K vllœRs.- V.DALE.- .K OENSN.îverken, het boerenbedqjj uitoejenen. Gr. JFd:.,VIII,880.
hij?
boerenwerk do6n.
Labeurérond, labeurland.
Alg.inZ.-N.,voor:gronddienendof Akkergrond, akkerland, ploegland, V.DALE.-- Gr. 'F#:.,VIII, 880.
dienstig voor den landbouw.
lmlllêrlcz
n.#,ook we1 bouwgrond.
Bouwgrond bet. echter ook groni
geschikt voor het oprichten van een of
meer gebouwen.

Labeurpaard.

Alg.in Z.-N.;reedsin 'tMnl.labeurN erf;vgl.Fr.chevaldelabour.

Boerenpaard,lcsdèoutt/
px rt
f, ploeg- e4,werkpaard.

V.DALE.-- Gr. JFdè.,VIII,880.
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Gall.labiéee(plantenfamilie).

)

l

j Labiaten,oflipbloemigen.

Lachelen. Moederliefde lacl
kelde Germ.lâcheln.

OPMERKINGEN

( SlB=.,29.

f Moederliefdeglimlaehteophaarzacht'l
' MooRTG.,39.

op haarzachtaangezicht.BoLs,53.

gelaat.

I

Lachen. Allesloechvan verzaad-' Dezesterkevorm voordenonv.verl.j Alleslaehtevanverzadigdbeid.
heid.VSRMAND.,74.
t
ijdkskt.
omt
nlo.gRe
voionae
rin
enWv
l.lj
vol
; vg
vt,de
vsO.
.622
: hi

J PLrlM,N.S.,II,91:(lachte,vroeger
1
leors
ech)).of
oZi
ege,nook
ogwe
lbijsommi
ge,d
ich;.
't
j
-l
KolxsN,
N.S.
295

loech;waardievorm thansnoggebruikt
hijvolgens Di8t.,58,te worden ge-

1HwsszrsAcH,T,238;Gr.J#Y
db.,VIII,
1883.
û
(

wordt in ongewone schrijft.,behoort
speld loeg,verm itshetm v.isloegen.

!

Ge zultmisschien lachen metmijnen In Z.-N.ismetï6f.
slachen nietalleen Ge zult misschien lachen om mijn t D.B.,82.- Gr.Wdè.,V11T,887en
overdreven angst.Toxv,197.
gebruikelijk in dealg.Ndl.bet.van er overdreven angst.
888.
De twee zusterslachten er op hunne medespotten,doch ook :10in die van De tweegezusterslachten erop hun In de bet.van i6t8 belachelijk '
t
lïrt
des
beurtmede.TIIRL.-STIJNS,I1,140. .hetbelachel
iik vinden (in deze bet.zel- beurt om,oforer.
zegtmenin'talg.Ndl.om iet8lcch6n,ook
Fccr-,
66lachtgezookSlwloxs,41. den meer in N.-N.),20 in die van er Waarlach jeom ?
weloverïel.
slaclten,zeldenmet'
J:f.
:laehen.
Komaan, nu lacht ge er zeker m66? medencltevt8en (în deze bet.ongebr.in Komaan,nu Vil je zekee 8chert8e'
n,, M etiet8,metiem.lachen.= ermede,
F!.Fcrf.,85.
N.-N.);De Rsvt.
,2l0 Fov,
srirez de of:datz6gjezekerom telcchcp?
methem spotten.

meseoffc.
sterrenrs.

j

Iklcch ermeeofiklaeh,evom = ik

geeferniets om .

Maar Jan Trits lachte groen.DsA17- Vaak gebruikelijk in Z.-N.voor : Maar Jan Tritslachte zuurzoet,of : STOITT,n.- /1134.- Wand.
,198.
LAxs,l6.
gedwongen of tegen zijn zin lachen ; lachteql.
%een boerdï6kieapiin hee/l. j Witie8lcche'
n,= vergenoegd lachen.

vg1.Fr.rirejaune.

Fï6168tlach,
'
tbeatlaeht.M.SABBE,F!.

Dezerijmendevorm vanhetspreekw.

M en8chen,l3.

isin Z.-N.alg.:nietaftekeuren !

Wiehetlaatstlacht,beut!cchf.
V.THIl- vanHi
erloopendeNnd.endeZnd.vorm
LSN,70.
hetspreekw.ineen :niet na tevol-

t

Fïchetlccft
:flcchf,lacht7z61bea.

(

)
1 STOITT,n.755/1133.- KONING,260.
!
-

Id.

j
1

gen !

Lachm arkt,ook lachmarkterii.

In deZnd.volkst.isalg.lachmerkten ' Spottevnii,jokk6zsï/,gekkevnii,lcche- Di8t.,160.- Gr.Wdb.,V1T1,89l.
lacltmerkterii;reeds bijDEs RocHss : vii,echerfe.
Het is eene onschuldige lachmarkt. (Lacb-merkt,s.j.(zock)Spottery >.
Hetisslechtsonschuldigespotternii,
Coxsc., Valenti)''
zl, l18.
of:slechtseol
te1.
t8.
@

Maarallelacltmerkdaargelaten.1D., Dezevormiswaarschijnlijkeendruk- Maarallescl
tertsterzijde,
allegek-1 STOITT,n.379/524.
'k o een 1

Pl.

derDorpe'
n,l41.

,

foutvoorlachmerkt.

Ladder. Na hem pzt
zf
/m6n d6 ladderoptrekken.

heidopeen stokje,of:allelo p

j

j
tok.
Is

Gall.aprl8lniiljclfltiverl'
échelle;

'

Niemavtd kan '
f hem '
pezè6fere'
l,ldi D.V.,101.- KONING,237.- Rokan nietor6rfzo//6n worden.ofbeterkan BERT,362.- Gr.Wr#5.,V111,1304.
hetniet.

Na zoo ïefe magplcztdeladderoptrek- tzpz'
p.
:celailfauttirevI'éche/l8.
Datdoet(26deuvgïchf,ofdatï.
s(foch
ken.
1rel)ltetfopa nf!
Lafaard. Burgersvan Antwerpen, Ongebrllikelijke meervoudsvorm,
Burgersvan Antwerpen,gezijt!c.
/ge zijtlajaavden.ArcTos,311.
dietedeftig klinktvoorhetuitgedruk- aavds,oflajbekkep,.
I

Laéer.Hetvijandelijkelager.A.v.

OosoT.

STOETT,n.- /341.

te begrip.

Waarsehijnlijk navolgillg van het

Zuidafr.,flat dit w. aan het D. ontleende.

Kamp,legevplaatn.

MooltTg.,102.

Laken. Dederdestudentkreeg van Deze lezing van de bedoelde zegs- De derde student kreeg van het- Gr.IFd5.,VIII,93l:q#+J,
0zhetzeljde
hetzelfdelaken eenebroek.Vl.F6'
rI.,140. wijze (V.Er-slx,17)isbi
jSTOFTT,n. zelfdelaken een pak.
laken e6l pak,6e% broek k'
rï/ge'
n v.
-/1137,alsZnd.vermeld.
Ook V.DMzE,op hetw.laken,geeft

1

beidealsalg.Ndl.op;enophetw.goed:

l
Hijzit,ligtofsteektï'
?z8lechtelaken8.

(nan'hefzel/4egoed6e91ebvoekFcrïjges)
'.

Znd.volkst.(V.ELssx, 191),naar Hijgiterleelijkï'
?1,ïz
l66n.leelijk,îcdfïg Gr.Gdb.,VIII,933.--'ROBERT,196.
Fr. être dans de vcvrfzï.
s (of kdlains'
l ofmoeiliik parket,hijiserfr6ltzïg aan - STOETT,n.992/1527.- V.DAIœ.

drap8t.
toe.
La
k
e
nt
e
n)
.
Z
i
j
n
l
a
k
e
n
e
n
k
l
a
k
.
De
z
e
v
o
r
me
n
v
a
n
l
l
e
t
b
n
w.
k
o
me
n
zijn lakenschepet.
VIRMAND 21.
qkenvoor in de Znd.volkst.,naast l
.,

Detweelakenmantels.10.,230.
Lnksch.

j
#e(a).
t

Detweelaken8ehemantels.

GewoneZnd.scllrijfvormen metover-

Lakschheid.

tolligech.

Gueune-l
ambic.

naam vanBrusselschebiersoorten.

Lam bic.

l
I
.
8t.,147.
@ D%

Demeestgewonespellingvan den

Laks.

Ditw.komtvan Lat.laœ'
uxn.

Lakslteid.

j

Geuzep,
lambiek.

jboven lambik.BijT.DlBEER en LAv'
lRIIZLARD,Woordensclbat:geuzenlambiek.

Lambiek,m.

) Dezescllri
jfw.verdientdevoorkeur

Lambris,m.

Fr.w.,gebruikelijkindeZnd.volkst.j Lambvizeerin,
g,lambrizeersel,oflam-1

Lam eer.W at'n lameren !

Znd.volkst.;in N.-N.verouderd ;

lbrizeerwerk.

Lam eeren. V. Lool, 24; JoF. reedsbijKR .lamére(znw.)en laméren
Joos,128.
(ww.).

Klappei. labbei, kletskoue,dx zi
t
vfcr.

VERc.,Etym.I'
Pdè.- KvllayuRs.-

Klappeien,!ïI!
):646p,kletsep,,,
sslppcn. V.DALS.- Gr.Fd:.,VIII,955en 956.

Lam m erstaart.

Znd.volksnaam (Brab.,Antw.,O.Vl.),voor een grassoort,phlen,
m pr@-

Timotheegras.

Lam p .Een Belgischelamp.

teue
So.
mmigeZnd.schrijversmeenen ten l
l E
en lampe belge.

PAQCS.- Hzvxsrzs.- Kvlrsss.V.DALS.- Gr.Wdb.,VIII,948.

onrechtedenFr.term letterlijk temoeten vertalen.

Delamp fileert.
Lam petten.SIMoNs,49.

NaarFr.1ll6r = tehoog branden,
Znd.v()lkst.,voor:volop drinken.

De lamp glekt,8toomtofwal
mt.
Pooien,pooieven.

En de jonge bende lampette voort.

Vzsc.,Etym. '
Fdb.- KvlpEss.-

V.DALE.- Gr.Kdh.,VIII,965.

V.Lool,45.

Lam pélas.

Degewonevorm indeZnd.schri
jft.,

Lampeglas.

Alg.in Z.-N.,naarFr.lamgiste.

.
Lt
ozlpenïyf.

naar het dial.lampgelas.

Lam pist.
!

'

19

Lam pisterie-Lanés.
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Lampisterie.

Fr.w.,alg.indeZnd.spreekt.

Lampenhok.

)BijNV.
eerDA
lanLdEi,aa,lsJguenb.r.1
916,p.136.inhetmijnwezen:

Lam preel.o.

Vaakgebr.in Z.-N.

Lamprei,o.

j VERc.,Etym.lpdè. KvlpEas.-

Land . Overh6/land naarKonstanti-

Overbodig gebr.v/h Iidw.

lamgi8terii.

V.DALE.- Kosxsx.

I Overland naarK.reizen.

5rITs, 374.

nopel reizen.

T6landewasallesnognaakt.V.Lov., Deze uitdr.komt vaak voorbij O.- Op l
tetland of t6n platten lcndewas Gr.Wdb.,VIIT,970.- Alg.Ndl.is
Duve.
& 4,68 (zieook 123).
en W vl.schri
jvers,waarschilnlijk naar allesnog kaal.
hiertelande= in onze streken.
Laatonstelande(rel&)gaan.TAMB-, plaatselijk gebmzik ;bijTAMB.in het Laten wijnaar èvïfe,lgaan.
l
40.

Ergensop hetland leven.

Fr.Allon8dans la campagne.

Bi
j MoonTg.,220,vermeld als een
navolging van D. auj d6m IlM e,

Ergensleven op het,plattel@n#.

Ook bijV.DALE,op hetw.land:thet
land alstegenstelling van stad :op het

door het gebr.min ofm eer gewettigd.

land wonen )).

Het land '
pt
zn belojte,ofwel:het be- Beide uitdr.zi
jn gebruiltelijk; eig. Het land '
rcs belope,ook wel :het STOITT,n.761/1141.- PLVIM,Ong6
loojdeIon4 ?
moestdeeerstezijn :hetland derbe- beloojdeland.
Taal
sel
tat,II, 58.- Gr. 1F4h.,VIII,
lofte,zooals ook staat in H ebr.,l1,9.

978.

Een dichtermoetvan z/'
l dgen land

Gall.êtrede8on pcg/s.

Landau. Hij bezat landa- . SE-

Fr.woordvorm.

Landauer,m.,mv.landauera.

W oordvorm met overbodigew.

Id.

bliiven.

Een dichter moetziptlandaard ge-

frou'
* bliiren.

D.V.,568.- Ndl.'
van ïef,
gbl
iiven =

lervanafblijven,b.
v.bliijvanpzï/nli)'
f
= raak me nietaan.

osns,92.

Landauw er. L6ren8l66r, l86 en
190.

Landbouw alaam , ofnalem, ook

wellandalaam,ofbouwalm.

Landelljk. Een landeliikeveree-

niging.

Znd.volkst.(0.-en W .-VI.;inBrab.

daarentegenlabeurgeriejj.

D.B.,59:(Nationaalisb.v.niet te

vervangendoorlanaeliik,dathettegenovergestelde is van ateedaclt;ook niet
door vaderland8ch dat aan dat begrip

Landbouwgereedecltaplpent.

I
1

Eennationalevereeniging.

niet beantwoordt,behalve in één geval:vaderlandsche geschiedenis.))
scxs., 1, 53, bracht hiertegen in,

LandéenO t. Landgenoten.Arc-

van

welvan gewenteliik,en citeerde aldus:
(interprovincialeen landeliikebonden >
(Mtwu ychr.vllt c.B.roor 46statiatiek, 1910,p.809), landeliik comité
vanverweer)(k
S.Weekbl.,1903.p.257),

trekkinghebbende op hetgebeele land,
en derg.,dusin tegenstelling metplaat.
aelï/k of geweateliik,is landeliik in de
laatste jaren van de 19de eeuw,vooral
in socialistische kringen in gebruik ge-

enz.

komen ),.- In deze bet.voor de eerste

W oord overgenomen uit Gszlrms's

De Vlaamsche landman, (plattej-

zich uitstrekkende over - , be-

maalook bijV.DALZ,uitg.19246.
Gr. + (f:.,vlrl,978.

landbewoner, pkffelcM er, bniten- n
Op te m erken :niethetzelfdealslandofbuitenmeu a .
zn.tw is lagdnman = landgenoot.

Fouttegendegebr.spelling.

Landgenooten.

Gall.équerred'arpentenr.

wijgenoten,ik heb genoten.
Zcndznef8raHïs, ook wel,naar den verder hebben wijvoorFr. équerro :

Dlaxx, Reknnknnde, 111, 34 ; L.

Daarentegen,van hetww.genieten

vroegeren vorm van het instrum ent, lo winkelltaak, het haakvormig werk-

SENDSN,M eetkunde,1,274.
Landorium ,m.

Gr.G#5.,VIII,1012 :qIn den zin

overgestelde is van ateedsclt, doch ook

denaar.STalcvxLs,in Fl.d.d.6.h.. Loquela,l4,93.
1,48.

ToR,131.
LAndm etersw inkelhaak. Tn.

Bijscas.,1,54,enII,12.isverder

opgegeven,dat nationaal niet altijd fe
vorvangen is door landeliik,doch ook
nog door staats-,zï/ka-,landa-, land-,
volk8-, .Wcv,-, vaderlandnelt, bïspesland8nh, ïslcntflch,volkmatig, al naar
hetverband.

dat landeliik niet alleen het tegen-

Landenaar. De Vlaamsehe lan-

KrlpE'
Rs.- V.DALE.- Gr.'
Fdè.,

VIII,1007.

laïtdmeterakruieofmertkruia.
Hieren daarin deZnd.volkst.,ook

tuig v/d timmerman ;20teekendriehoek.

het driekantig werktuig v/d teekenaar.
Zoutevool
t,v.,Hbberdaan of abber- KvzpxRs. - V.DAIZE.- Gr.< #:..

wel een Nnd.prov.,voor :gezouten M nn,v.

VIII, 1023.

kabeljauw.
Landsch. Landseh,
e woonsten.

Archaïsme datdoorGszlrz
rus opzet-

Landeliike of plqttelankckô wonin-

STsEovErzs,in Fl.d.d.e.A.,T,1l.
jtelijk wederom in gebruik genomen gen.
In een land8ehe herberg.DRAR ANS, werd.
In een landelkikeherberg.

œ . JFJ:.,vIII,979.

65.

Landvette,v.
Schcdkundïg: landvette.

Hier en daar in Z.-N.gebruikelijk.
J. MAc Lsoo kwam op tegen het
gebr. van dergelijke termen in het
onderwijs.

M-tetol,v.
K'
unetme8t,m .,of kunetmeaatojfen.

Lané.Ik za1'tnietlangtrekken.

zie ook '
vette.
scas., 1, 29, verdedigde daarnaast
ook het in de Znd. schri
jft.zeer gewone gebr.van den term sclteikundige
mea8tofjen.

IndeZnd.volkst.ish6tlangfrekI:
6Al Ikzal'
tnietlangrekkenofmaken. D.B.,30.- vas,372.- vgl. Gr.
Diekerelgaathethiernietlang trek- gebr.in drie verschillende beteekenis- Diekerelzalhethier nietlang vïf- W db., vIII, 1046 :((H etAzlflang pze6r
ken.TzIRL.-STIzNs,1,73.
sen :lo een gesprek lang doen duren ; ltouden.
keeren,- uitltouden,gezegd van iem and
Peer zou 't niet lang meer trekken. 20ergenslangblijven ;30langleven.

Pietzou 'tnietlangmeermaken.

L96Nieuwstraat.

Lng.Nieuwstraat.

CbAEs,Siclt.No'p..140.

Verkorting van lange, naar Fr.
L9n6= longue.

die zijn fortuin ofgezondheid verliest;
er xfejlang meev loopen, spoedig sterVOn )).

Evenzoo
straat.

K rt.

Korte) Nieuw-

Lanédradikheld. Langdradig- Verkeerd meervoudig gebr., naar Langdradzge pklf/ex, (nnodeloozej D.v.,410.
yedenineen boek.
Fr.longueura.
gerektheid,oflangdradigheidi.e.b. l
Lanéen.Enzij,uithaarschapraai Indebet.vannemen,somsookweg- En terwijlzijhaaralmanak uitde Diat.,154.- DvvssR,II,77.- Gr.
heuren almanak langende... V.Bl>
nlvs, nemen,atelen,nog steeds Znd.volkst. (etenslkastnam,kreeg,offeToorseldin Wdb.,VIII,1060.
II,98fBeggaj.
doch in N.-N.verouderd.
(Onzekat)kan ook boerlangen.W /

kaalde.
Onzekatkan ook boterkapen.

Alg.Ndl. langen = overreiken, aanreiken,aangeven.

an FI.kind6rgedinldie.

Lanés.fcng.
:deeenezijdehetdo&

Langs, als vz., wordt in geheel

Aan de eene zijdehetdorp en zijn

Davzo,84.- Gcst
f.,99.- D.B.,

enzijnootmoedigkerkje,langadeande- Z.N.,behalveinW .-VI.enineendeel nederig kerkje,aan de andere de on- 88-89en95.- Gr.Nd:.,VIII.1066.
re de onmeetbare heide en degrenzen- van O.-W .alwaar alin dezelfde bet. metelilkeheideenhetwazigeverschiet. Alg.Ndl.langabet.eig.:in delengte
loozekimme.CoNsc.,Imtelzng,14.
voorkomt,in afwijking van het alg.
van(iets),enkomtvoorom uittednlk-

Lanés-Lanksheen.
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Langs den eenen kant een bosch en Ndl. gebruikt om eenvoudig een be-

langs den anderen kant een paleis.
VlaMANo.
,33.
Lang8 den voorkantvan den winkel.
Ssvsxs,2l.

x4tzx den eenen kant een bosch en ken :10 in de lengte over de oppervlakte

trel
tking van plaats,een ligging,ook aan den anderen kanteen paleis.
valliets,b.v.tranen nloeiden langnzïjp
welom een richtingvan ofnaareenzewangen,zïj liepen langsde straat;niet
kerezijdetekennen tegeven.Ditgebr. Aan,den voorkant van den winkel. zelden metdebijgedachte,dathetgaan
van lang8,tegen zijn oorspronkelijke
!lang8 een weg het middelis om er te

Lang8 den overkant der baan. 1D., bet.in,beantwoordt in de gegeven ge169.
vallen aan Fr.de :d'un (.49f/,d''
yn antre

zlcpzden overkant van den weg.

Aan de twee rozelaars,langs weers- 4té,(
4'
t
z côté opposé,desd6'
?
zz 4té8,d'
?
z
kanten van hethek geplant.1D., l5.

OPM ERKIN GEN

'komen,b.v.dit i8 ook wel langs cczàan1
deren weg te beveiken ;20som sook alleen

Aan de twee rozelaars,aavtweers- het aangeven van een weg,waarbijde

4téde la mère,defo'
u.g4 tée,deç'tzelcdfl, kanten,ofaan beide kanten van het gedachte aan lengte of uitgestrektheid

doch ook aan Fr.par :parderant,par hek geplant.
op den aehtergrond raakt,b.v.de diej
De Tanina l
angs weerszijden door derrière.
De Tanina, aan weerszijden door li8 langs hetven8ter ontnnapt;30 in de
lijnrechterotsen ...ingesloten.BoLs,l8. In hetalg.Ndl.wordtdaarvoorge- lijnrechte rotsen ingesloten.
lengte bezijden of naast iets, b.
v. er
DedakenrijvandeKortrijkschestraat bezigd :10aan eenzijde,aan een kant, De dakenrij van de Kortrijksche- Btaan boomen ltzng.
:den weg,wij '
t?cw,-

langn den aehterkant gezien.Lerensleer, om eenvoudig een betrekking van plaats straat,van den achterkant gezien.

212.
Familieleden die zij langs moeders
zijdehad.Sxozss,73.
Langsallekanten opendezieh nu het

delden lang8 de z'ï'
pftrr ; soms ook, met

uitte drultken;20ran een zijde,van
!betrekking tot een beweging, zooveel
een kant,om een richtingvan eenpunt Familieleden die zij van moeders als roorbii,en dan ook raakt de geuit aan te geven ;30naar een zijde, zijdehad.
dachte aan lengteofuitgestrektheid op
naareenkant,om een richtingnaareen
Fcn alle kanten,of nan allerwegen jden achtergrond,b.v.toen hï/langsden

wilde,zonnige,meigroene land.#c!!.,7. plaats te kennen te geven.

ontrolde zich nu ...

paalli6p.

Zonderonste beletten lang.
galle zij- Verderkomt langs een zijde,langa Zonderonstebeletten naar allezi
j- Merk nu nog op, bij HElMAxs en
denrondtezien.Borus,40.
een kantin 'talg.Ndl.ookwe1voor, den(o/inallerichtingen)rondteki
j- TnllssE,Wandelboekje,136-l37:(langs
doch alleen in de bet.zooals hierboven ken.

den rechterkant van den m eeldraad-

Langswelken kantwoontzij?TAMB., isopgegeven op hetw.c!,p.25,kol.4, Nccrwoontzijergens,of :'
van 4re!- bundel steekt de hommel zijn tong er
35.
en op hetw.kant,p.245,kol.4.
!ken kantiszijvandaan?
p
lin),enindeNdl.bewerk.naarJ.Vlsxs,
)
IE6n Icerychoo! voor Robin8ons, 31

1

t
(Redding langsdien kantbestond er
niet)).

Alhoewelhijmaareen armzalighutje Ook hierheeftZnd.langseenvoudig Ofschoon f
# (allhoewelhijmaareen D.B.,89.- Gr.Wdb.,VIII,1066.
bewoonde, langs de straat. W xr
.
rTzz, een ligging te kennen,d.i.naast,ne- armzalighutjebewoondeaan den weg. Zie hierboven het gebr.van lavtgs in
Fouf.J.J.,20.
vens,terzijdevan (iets).
hetalg.Ndl.
Deze sloot de deur langs 6ï'
?zs69l.

Coxsc.

Dit Znd.gebr.van lang8,a1svz.,in

Deze sloot de deur 1'cgl binnen,of

G cs#.,100.- D.B.,89.- Gr.1Fd5.,

afwijking van het alg.Nd1.,dnzkt uit aan debinnenzijde.

Er is langs boren en lang8 o'
nder een hoe iets is of gedaan wordt en komt

Er is '
van boren en ran onderen,of :

VIII,1067.

K ONING,117:((On a attaqué l'ennemi

gatin.AvcTos,103.

overeen metFr.6a ofpar:en dedan8 cc'
/zden borenkanten aan,den onder- defront.M en heejt4
.
38n viiandwcAzvoven
(= 4 l'intérieuv,f'
z clf/ intévieurj,6n kanteen gatin.
?
jaangerallen.)
'
Onsrijtuigislangaboven open.Bors, jhaut,cAzbae,parffeflcwf,parderrilre.
Onsrijtuig israttboven open.
'
40.
'
1
I
Dittuig (n!.een alpenstok),lavtgson- l
Dittuig,'
van ow,
der6Azvaneen scllerpe

der van eene scherpe pin voorzien.1p.,
4l.
Anderen hadden zich langs 'poog en
langa cchfer 'nen valschen bult gem aakt.
F!.F6rf.,187.
Langn hier,a1s 't u belieft,Mevrouw.

spits voorzien.
Anderen hadden zich '
van 'pozc?z en
van,achterevteen valschen bultgem aakt.
Dit Znd. gebr. van la'
ngs als vz.,

Hierlangs, hierheen, of dezen kant

D .V., 119.- D .B., 89.- VynRssT,

Szgyzss,161.
LangadM r.Pall.,4.

waar hetalg.Ndl.!c??,
ga alsbijw.be- u
'it,asjeblief,Mevrouw.
32.- V.G.,1,131..
-.Gt.Ntf?
l,VIII,
zigt,ismogelijk tewijten aan den in- Daarlnt
ng8, daarheen, of dien kant 1065en 1067.
vloed van Fr.parïcï,par lê,par oû ; Idt.
Hetbijw.langsbeeftin desamengest.
Ik moetjuistlangstftwzgaan.TAMB., echter reeds bij KTL. Langhs hier, Ik moet juist dien kav,tuitof dien bijwoorden l
derlang8, daarlangs en
36.
Hac,per hcztc riam,hcc ll
ïc.Langhs weg (0p)gaan.
waarl
ang8 dezelfde bet.als het vz.In
Lang8waarmoetik gaan?1D.,34. daer.Illae,intac.Langllswaer.Q'
uà ); (Langsjwelketwegmoetik gaank jhetalg.Ndl.zegtmen zooweldeefrlfcs
Eenpad,langswaardieonverschrok- ook bijDEsRocHss:(Langsdaer), Eenpad,waarlangsdieonverschrok-jlang8,deh'
tzïz6nlang8,den geheelen weg
ken deugnietnaar boven geklefferd is. ((Langshier )),en (fLangswaer?))
BoLs,48.

ken deugnietnaar boven geklomm en lang8,alslangsdeatraten,?cozgade hn,iis.
zen,lang8 (f:A?geheeleè'tweg.

Lang8gindermoeten zegevluchtzijn.

Naargïztd,
smoeten zegevluehtzijn.

AvcTos, 283.

Hi
j staatlang8roorop detram.
Overbodig gebr.van !c'
?
zg.
:.
't Is altijd van eerli
jk langs hier en W aarschijnlijk een gall., parci...,
eerlijk langsdaar.TEIRL.-STIJNS,1,17. w r!4 ...
Hijis langsde deurbinne'
n gekomen Znd.gebr.van lattgsdatwe1hetalg.
en weer heen gegaan.

Hijstaat'
vôôrop detram.
'tIsaltijd eerli
jk r6ôren eerlijkxc.

'
l
'
PcAzd.,100.
D.B.,89.- Gr.11?
'dè.,V11I,1067.Zieook op hetw.alhier.
Hij isdoor de deur binnengekomen
I'
PcM ., 100.- KvlpERs,op hetw.

Ndl.gebr.nadert,doch de bedoelde ge- en weer heengegaan.

door :((- de (!6./
:7 binnenkomentt,en ook,

Hijislangehetkeldergatingebroken dachte niet zuiver uitdrtzkt en in een

Hijisdoorhetkeldergatingebroken op hetw.deur :f
(de- '
Wfgaan ;de-

Hijislangshetdak inhuisgekomen. b.
v.lang8dedc'
d
zz.
6Azloopekt.

Hijisovevhetdak inhuisgekomen. VIII,1066:f
(Dediefislangshetvenster

en weerweggevlucht.

andere bet.kan opgevatworden :vgl. en weer weggevlucht.

in komen )).- Echter in het Gr.JPdè.,

ontsnapt),te vgl.metp.1065 :(
t(Een

t
l
r

soldaat)gedaaltvan de veste lanz een'
ladder,HooxT,N.H.,720),en :(Men

)
I
LangsAntwerpennaardezeegaan.

Tante knikte bedrukt, 4)os lang8 ont

-eerhethert in.Vy;ItMANP.,7.

F@a langeom meer.V.Lool,15.

gaet'erin langstwee verscheidetrappen,DsBRUYN,Reizen,2,21c).

Afgekeurd in 1Pc?
z#., 101, en bi
j OverAntwerpennaardezeegaan.
V.DALS JJïJ,vz.over,langs,via
D.B.,88,verdernog bijVlTs,245,en
Southampton.)
bijLoMB.,- /53.
I
j Kvllasss:(
fI'
Nt
z(Lat.),v.,weg;langs,
EchterbijKOENEN,ophetw.over:I
jover(hetwoordisvoorali.g.opadres(( Utrecht naar Amsterdam, langs )),
!
sen van brieven ter aanduiding van
j
en op hetw.ria :((langs,over),vz.:
1den weg,overoflangswelken een brief
gaatdezebagage- Utrecht?n
verzonden moetworden).)
O.-en W vl.volkst.;vroeger ook in

Tante knikte bedrukt, Itoe ltzsger

N.-N.,b.v.bij CATS : langs-om,meer hoemeerdoordroefheid overstelpt.
(Gr. JFtfè., VIII, 1068), doch thans

Hoelcag6rlioemeev.

F@p,langsom wreeder.Dlu vu ws,86. verouderd.

HoeIcxger hoe'ttveedez.

Lanésheen,oflangahenen.

Langsdeknollen-(t
# raap-)enkla-

HetZnd.gebr.van lang8tegenzijn

BsolcxAEsT, l2. - '
l'
Ptzlzd., 37 en

139.

Zieook op hetw.hoe.

GJ,
M .,l01en264.- Gv.lP#è.,VIII,

Langsheen de rapen- en klavervelden oorspr. bet.in leidde tot het aanwen- verakkers op den eenzam en terugkeer. 1067.

op den eenzamen terugkeer. V.Lov., den van langalteen oflangsltenen,kop-

Dnre Eed,141.

In het @ . '
F#è.,VIII, vinden wij

peling van langs en heen ofhenen,in de

geciteerd, kol. 1065 : ç(De Slang ...zal

De gewesten langsheen de Noordzee. Znd.schrijft.om dewarebet.van alg.

Degewesten lang8deNoordzee.

Lang8heen de Nethe.Pall.,99.

Lang8 de Nete.

J.Dswvc:,in F!.d.d.6.h.,II,48 (zie Ndl.langs uit te drukken; dit Znd.
ook 51en 52).
gebr.van lang8l#6n of lang8henen a1s
vz.za1welonder invloed staan van Fr.

Lang8heen de houtrijzen-camouflage. 16long de,evenalsaan hetvoorkomen
DsAvsAxs,128.
van doorheen en omheen alsvz.bijsom-

Langs de rijshout-eamouflage.

kruipen op den buick, Langs d'aerde

heene,VONDEL, 6, 289 );kol. 1067
llcnckzhenen deraerden alspringhende

loopen,DE ZARATE,Hist.p.Pern,33a)),

en kol.1068 :(langshcxes deJordaan,
ICAMPHVYZEN,Sticht.Rymen,397 ).

Lans-Laten.
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OPMERKINGEN
Rechts,langahenen den mum.V.lmigeznd.schri
jversinvvloedvanFr. Rechts,langndenmuur.
,Bedoeldgebr.iseehterinhetalg.xdl.
1
Blslts,1,252 (zieook II,69).
a'
u traversde oft trarev8 en autour de
Langsltenen hetwater.Borus,24 (zie niet vreemd za1 wezen. W ij meenen
ook 38).
nietdat,langslteen oflangehenen ergens
voorkomtin onze eigenlijkevolkst.,al
geeftIs.Tlllclxcx ereen vb.van in

sedertlang verdwenen en verdient dus
geen navolging meer.Ietsandersishet
gebr. van de verbinding er (hier enz.)
langsheen,waarin lang8heen bijw.is en
met er (of hier enz.) een voornaam-

Langshetwater.

zijn Idioticon.

woordelijk bijw.uitmaakt,b.v. (Uit

degroep (go()t)dieerlangsheen loopt),
BEsTs,C.O.,348(Gr.G(
fè.,VITI,1068).
Ga1l.lance(d'
'
t
znz pompeê incendie). De piip,dpzïfljp,8traalgiip of l
ul D.V.,p.XX.
(van de brandslang oj leibuis)eener

Lans.Delan8van een brandspuit.

brandspuit.

Lantaarn , lantaren. Op den In sommige Znd. gewesten m.
lantaren.SlMoxs,46.
(0.-en W .-W .;in de prov.Antw.
Een rukwind had den lantaarn uitge- en pz.)

Lantaren oflantaarn,v.

Joos,90.
!

waaid.10.,55.

Een groof'
e lantaren en (ofmet) :60
1 De gewone lezing van de zegsw.in
Een groote lantaarn zonder lïc/lf
klein Iichf.
Z.-N.,echternietgeheel ongebruikeli
jk (ook wel:6n weinig lïchf).

Svoyzr
t
'q?,z1.- /l148.

in N.-N.

Verhuizen m6t de lantaarn aan d6n

Znd.volkst.(W .-Vl.),voor:'snachts

d1s8!.

M et(
f6noorderzon vertrekken.

STOETT,

ongem erktheengaan.

Lanteern.TAMB.,31.
Metlanteerïten.Borz
s,101.
Lap.Op4:laplwn gaan.

Gewestelijke woordvorm.

Lantaren oflantaarn,v.,mv. lavttarens,lantaœrnnen (deftig)lantaarnen.
Znd.volkst.voor :uitgaan om kof- .
4c4 den zwier gaan,op ziin pïgzfj-

sehuizen te bezoeken.

924/1426.

Gr. Wdb.,

VIIT,1079.

gaan.

V.DALE.
V.DALI:.-- Gr.JF4è.,vIII,1090.
Nnd.prov.op delappen qqan = er op
uitgaan.

Iem.een lap geven.

Znd.volkst.,ook een Nnd.prov-, Iem.een klap (m,),of:een mep (m.)
voor:slag(op hetaangezicht).
geven.

V.DALE.- Gr.JF4è.,VIII,1093.

Lap !

znd.uitroep ter nabootsing van llet
geluid dooreen klap veroorzaakt.

Flap !

V.DALS.- Gr. W db., vIII,1092.

Iem.overla8taandoen,
.
Jongen,watbenjeeenkdfpoaf!
Be8tek (0.)en voovwaarden,ook2b6.

V.DALE.
V.DALE.
ScHR.,1, 120 en 322.

Last.La8tverkoopen.
Jongen,watzijtgij66nIth:f!
Lastboek.SxBR.,79.

Znd.volkst-,voor:lastigzijn.
Znd.volkst.,voor:lastigmensch.
Alg.in deZnd.schrijft.tervertaling

Gr. JfW!
).,

Lastkohier.SloEss,249en311; v
anFr.cahievdearhczg-,terwijldit ntek8bepalingen, cz
once
aà6woorz
ulccrdes,l!VIZi
IIe,ook
l120b.e8tek.
V.H ovcxE en SLEYPEN,M etsel.,209.
laatste onvertaald in de spreekt.voor- ofwellereving8voorwaarden.
komt.

Laten.Ik laatu.
Gall.iewo'
t
f,
glais8e,laissez-moi.
(Laatmij,>zuchtteLena.Slvsws,125.

Ik verlaatu,of:nuga ik lleen.
cLaatmi
jalleen,)zuchte Lena.

D.V.,102.- D.B.,5en 33.- V.G.,
1,134.
Bij Mvyuosa,J.F.,II, l17 (Om
Godswil laatmij)(Gr.Wdb.,vIII,

Gall.laisserqc.;DE REvI,,57 :dè8

l zoodraikdetrommelhoor,laatik 11o
48.).
s.,:
33:(11uowseaîozt
wHij

10.,67.
801$8 !* ee8 ï#é6,
9;64 :Wilhelm ç'
yïffc
Hijli6tde boeken om het wapen te det
glinre8,pritle8armen.
grijpen.10.,69.
Zookwam hetgansch natuurlijk,dat Vgl.Fr.laisser(= déposer)qc.tî'6?zzij hare akers aan den ingang had ge- fr/8.
laten.V.Lov.,DureEed,1.

raren.
ontbijt8taavt.)
Hij zei de boeken rJarwel om de BijCovlaERvs,E.Vere,1,236:(Hare
wapensop tenemen.
muziek ...,tlie het meisje ...indevestiZoo washetheelnatuurlijk,dat zij J bule gelatet
b had (Gr. Wdb., VIII,
haaremmersaan den ingang had neer- l151).
gezetoflaten staan.
Ook bi
j V.DALS,op het w.laten :
(ik lteb mijn parapl,
a in l
tetrijtuig ge.

Daar in de duisternissen zitten te
blikken,Ix ldat aan de uilen en vle-

Daar in hetdonker (t# in den don- Echterzegtmenwe1:iklaaterhem (
f6
ker)zitten turen,laatdataan deuilen eer'
pc?z(V.DAIzE,op hetw.latenj,even-

Zoodra ik de trommel hoor,lnnt ik

.

mi
j
nontbijt.ToNY,61.
q%6j'enf8nd.
9leftzmèovr,iequittemon mijnontbijt8taan.
Ilietz
ijnboekenliggen,ataan.jlietzijn
Kom,jufrouw, laat die gedachten. déieaner; 62 : Voyona,madame,!cïd- Kom,judrouw, laat die gedachten
11laissa,yoAzdéieuner.HJ,

!cf6w,)).

Gall.lai88erqc.4 d'autre8.

dermuizen.Bora
s,50.

W ij mogen de zaak zoo niet laten.

Ssosss, 156.

en vletdlermuizen orer.

Znd.volkst.,voor :een zaak (niet)

laten g'
/zdfe?loflaten zooals zcis.

Wijmogen dezaak nietbla'
uw blauw

laten.

als:iem.(dat.)ietalaten = hethem laten houden.

STOETT,n.155/210.

In 't vervolg zullen wij hem laten Znd.volkst., voor op iem. geen In 't vervolg zullen wij hem links
gitten,ook :hem laten loo- x waar hïj achtslaan,hem negeeren.
laten liggen.

STOETT.n.807/1219.

goed voor v;a.
Dat laatz'Jch goed smaken.

Gr.HW è.,V1II,ll55 :cDatlaatzïcà,,

In 1Fczztï.,53,werd deze constructie

Datlaatzfch gemakkelijk verkoopen. ten onrechte alseen germ.afgekeurd.

Datsmaaktgoed.

Datisgemakkelijk fcrerkoopen,dat verbonden met de onbep.wijs van een

t D.B., 13 ((H et gebr.van weder- wordt vlot nerkoeht,of : dat gaat grif trans.ww., in den zin van :dat is ge-

keerendeww.metlijdenden zin isin de van deh#Azd.
tgw.taalzeerbeperkt.Zijwordennogal
eensgebezigd in den inf.achterlaten :
datlaatzïch emaken ;dat laat zïch 'ver-

staan; dat ho'
d
zflaat zïch moeiliik 56werken ;zuuratoj laatzïch metstikntoj
'
tl
6rlïst
fen (ook :nerbindtzfch).)
Verder nog is dergelijk gebr.opge1geven bijD.V.,337,voetnoot,en bij
BAvwsxs,j372.
In Z.-N.isditnog steedsdegewone

schikt om de handeling,door den inf.
uitgedmzkt,te ondergaan,dat kan gemakkelijk--worden.Ookvergezeld van
verschillende comparatieven )).

DEN HsaTog,N.8.,111,l52(zieook
N.T.,1,107):(Datlaatzich hooven,
laatzïch begriipen,,laatzïch '
verklaren,

llaat zicl
t'
?
z,
6!8maken,laatzïch wel gebrniken, enz.; daarentegen Hd. Daa

Aanhejtpcn6enk'
JAzderlïeddoorE.HIIIz. tief, nl.om een verzoek of bevel te
kennen tegeven,doch ook (zooalshier)
in den optatiefofomschreven eonjunc-

ver8tehtyïch,Da88chmecktàch,enz.)
HASSELB&CH,1,203 :((Men ve- arre
, de
n omschreven conjunctief niet met
den imperatiefvan laten,gevolgd door
een lijdend voorwerp.Laatik gx n,is
een aansporing totmijzelven ;kc,
fmii

schrijft.vaak ook een andereconstructievoor,n1.in plaatsvan deomschrijving met het hulpwerkw. l
a en, een
vorm van den indicatief,b.
v.gaan 06/,
nohHinenwiienz.:welisdezeconstruc-

defti
gertaal,nietaltijdin achtgenomen.
Komt,laatoAzt
g gaan ;laatoA?
.
g bGden,
,
voor :laten -#'gaan,laten lt
sj bidden
is niet strikt grammaticaal,maar door
hetgebrui
kgewettigd.)

Laatonsgaan,laato- gaan,
W aardekersen blozend staan.

constructie,niet alleen in den impera-

tief, d. i. om een aansporing uit te
drukken.
In dittweede gevalkomt in de Znd.

Laten wijgaan ...

gaan = sta toe, dat ik ga.Vgl.ook :
laatde kinderen spelen,,en :laten de kfsderen spelen.H et verschilwordt,ook in
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tieook nietgeheelonbekendinhetalg. l

OPM ERKINGEN

zieookD B.,16.17;Bwvwsxs,324;
.

Ndl.,maarzeblijftbeperkttotden ongemeenen, verheven stijl,en tot het

Dzx Hssvoo,N.T.,1,l89;Gr.T#-dè.,
vIII,1157.

verm elden van ongewonehandelingen ;

in gewonetaaliszetestijfenklinktze
belachelijk.Toch wordt er door Znd.
schri
jvers niet zelden misbruik van
gem aakt onder den invloed van Fr.

allonn,écrïz
t
,o/à.
senz.(D.V.,388-389.)

Latijn. Hij is ten einde '
plp,ziin

Gall.Ltreanbout4c8onlatin.

latiin.
Hijheefterziin latiin meevevloren.

Gall.avoirperdu8o'
nlqtin..

Ergensziin Zcfï/n ïnnteken.
Laureaat. Hij i'
n lcvrelofin f
z)
6ten8nhappen uïfg6ro6pen.

Znd.volkst.
Gall.&reproelamélauréat.

Hijis ten einderaad;hijis'
uitge-

'
FcAz#.,196.- ROBSRT,261.

prccf.
Het is '
verloven moeite geweest;hij Gcld., 196. - D.B., 45. - Roheeftterergeej8gepraat.
BEsT,261.
Ergensziin hoofdmeebreken.
V.DALE.- Gr.+46.,VIII,l162.
Hij heejt den titelm lz lanreaat b6- JP@n#.,6.
komen,of:hij i8 bekroond in 46 wi8691natnuvknnde.

Lauw ,oflouw,

Volksnaam (Brab., Antw., Limb.),

Zeelt,v.

VlRc.,Etym. Gd6.- Kvlp>aRs.-

voor een visch,tinea nulgavis ;in O.en W .-VI.tinke ;Mnl.lauween tinke.

V. DU E. - KOINEN. - BRXSM en
HUIZINGA,L6D.d..lN6r.,111,266 :f(In

Gelderland en Overi
jsel noemt' men
haarLouw ofLauw :.

Lavabo.Zij zette de lamp op d6 Fr.w.,schier alg.in Z.-N.,meestal
lavabo.Szvzxs,125.
in hetm.,bijden genoemden schr.1).
Lavabo-servies.
Alg. in Z.-N.
, naar Fr. sernice de

Wœuchtalel.
lp-c#q
:f6l,o.

/vabo.

Lavoor.

VerbasOring van Fr.l'inoire in de

Ivoor,

Y.DMz
X.- Gr.Gt
fè.,VI,2259,en

Znd.volkst.:in Antw.en W .-VI.o.,in
VIII,1189.
O.-VI.m.
W iegeefterachtm arbelsvoor dezen
In de kindertaalvan O.-en W .-Vl.,
W ie geeft er acht knikkers voor
V.DALE.- Gr.& #è.,VI,l189.
Hnoor?
voor :een fraaie soort van knikker, dezen alikk ?
thans m eestalvan glas.

Laweit,ook lawiiten lamiid.
Alg.in Z.-N.en ook in N.-N.,ten Z. Lawaai, o., rumoer, o., 8pektakel, VlRc.,Etym. Nt
fè.- Kcasss.Hetlawiit.TsIRIu.-STIJxs,II,266. van den Moerdijk.
geraas.
V. DALZ.- Kosxsx. Gr. F
'dè.,
Door'teeuwig laweit.10.,II,277.
Doorhetduivelsch ojhelsch lawaai. VIII,ll90en l191.
Lawijd.I6t6x.
:!6er,l04;V.Lool,52.
Een lawiid gelijk een laatBte oordeel.
Een leven alseen oordeel.
Pall.,40(ook 128).

Lawi
dm nker. Delawiidmakers.
SxMoxs
,j
43.
Ledié.Eenledigeofleegekoe.

Alg.in Z.-N.,in tegenstelling van

waairmake'
r, lawaaiaehopper, '
r'
t4îmoLa
ermake
emaker.
, drukt

V.DALE.- Gr.'
I
#Wè.,VI1I,l192.

Eengu8te,ofniett
îrccAfïg:koe.

V.DAIœ.- Gr.J#Wè.,VIII,1214.

vol= bevrucht (van dieren).
Ledigeklanken.
Deafkeervan lt6tIedïg,datzulk een

Germ .le6re Worfc.

H olle klanken,ltolle phrasen,zinledige woorden.
D.5:., 104,heette het bnw.ledig, De afkeer van de leegte...

W #!.x4.N .F.,13.
KluMllus vertaalt'
vide,m .:f(Ledige,

besluit in zijn leven zou te weeg bren- zelfstandig gebezigd, ïn strijd met
gen.
ons taalgebruik en ongetwijfeld na-

onbezette, osgcrvld6 r'
uimte, ledig vak,
ledign.),en ook ((Phys.)Ledig,l'
uchf-

volging van fr.lcvide.H et vereischte
w.is leegte,leemte,glpïsg,soms ruimte

ledig n.,ruimte,die geen lucht benat...
Le vide absolu, het 'polsfze/cf6 ledig,

(ïAldervïAnzcstaren = regardertfcy?
.
:le
videj,alnaarhetverband ).

(ont
fcrsfeld6)ruimte,diesoch l
uchtsoch
ee,
tdge weer8tandbiedende sfo/ koego-

Ook V. G., 1, 134, beschouwde het

naamd ècrcf >.ID., op het w. h'orre'
ur :

alseen gall.
DaarentegenvermeldtV.DAI,Sledig,
o.,a1sgebruikelijk in de bet.van de
ruimte,hetvrije.
Lee,v.De leevan een deurofvan
Alg. in Z.-N.;Mnl.lede, dat ver-

( (Phys.)Horreur du vide,ajkeer r@x
'
fledige,lùozror '
vac'
ui,('
t
z)c!66raan
denatuurfoegeschrerea om nele'
tl
erachïjxaelen teverkl
aven).))
Het hengsel, de kkder (v.) of het D.CrAycs. V.DALS.- Gr.J1Wè.,

een venster.

want is m et lid ;DEs RocHss :c Leé, 8charnier van een deur of van een

VIII, 1231.

a. /. (van eene deur, venster enz.) venster.
Ficlte,s.f.Spo6r-leé.Fiche tigond.))

Pijn 0/zeerin zijn leehebben.
Hetlag op (ofïx)mijn leedatereen
ongeluk zou gebeuren.
Ietsop zijn leehebben.
Een dunneleehebben.

Alg.in Z.-N.(inW .-V1.in den vorm Pijn in de lenden hebben.
leen,in O.-VI.alleen in hetmv.leensj, Hetlcgmiiop dcleden datereen onwaarschijnlijk de verkorte vorm van geluk zou gebeuren.
leden,het mv. van lid; in verschil- Ietsop zï/x geweten hebben.
lendeopvattingen gebruikelijk :lende, Een slanke leeet, een dunne taille
leden,leest,middellijf,bovendeelvan hebben.
Iem.ïx dele6pakken.
een kleedingstuk,vrouwenjak.
Iem.om hetmiddelvatten.
Datkleed istelangvan Iee.
Diejapon istelangvan liij.
Een katoenen leeofleeke.
Een katoenen Wjje, ook blo- of
bloeze (è!ou.
se).
Leed.Metiem.ofietsleed hebben.
Znd.volkst. (O.-V1.,Brab., Antw. Metiem.ofietslastofmoeilijkheden
en Brab.).
hebben.

V.DxIuS.- Gr.F4:.,VIII,1231.

V.DALE.- Gr.Ndè.,VIII,1236.
Alg. Ndl. leed verdriet, onrecht,
hoon,smaad enz.

Leedverm ank. Leedrermaak h6:- Navolging van D. Scltadenjreude. Groeien ïAz een caderd leed,of zïch Leedvevmaak wordt thansbeschouwd
ben.
bijKvlrycltsnog alsgerm.vermeld. verheugen over t
zxdcz- xw leed. Ze a1sdoorbetgebruikgeijkt:zieGr.Wd:.,

Flavie zou geen leedrermaak in hare
zwakheid echeppen,.M .SABBS,Fil..72.

Leefbaar.Dat isniet leejbaar.

Leefbaarheid.

zou zich kordaat houden,wantanders VIII, 1239, ook M ooltTG., 56,en V.
zou Flavie wel groeéen ïx haarleed.
Du z.

Ditw.,in de 17deeeuw doordichters
Datkan nietin 'fleven hlïjr6n,niet
m eermalen gebezigd, is weer in gebr. ï'
?
zstand è!ï/'
p6'
zl,of:dati8nietlenenngekomen in de Znd.schri
jft.;Vsac., vatbaar, niet lereu kraehtig.
150, keurde het af als een belg. en
V.G.,1, 140, beschouwde het als een
Icreaskzlchf, leveyœvatbaarheid.
gall.,viable.

Leejbaar is bij Kvlpsss als weinig
gebruikelijk opgqgeven ; ook volgens

het Gr. Gdè.,VIII,1241,is het w.be-

halve in de Znd. schrijft. ongewoon ;
V. DM zI vermeldt het zonder voorbehoud ; ScM ., 1, 349, verdedigde het
het gebr.ervan.
l9*

Leefdaé-Leeraar.
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Germ .8einLebtag zijn levenlang; Foozaltiid ongelukkig worden,of
vgl.Gr.Wdb-,VIII,1242 :(htm leef- zijn lepes lang ongellakkig zijn.
dag gedurende,Co8t.r.Bru88el,1,52

OPMERKINGEN
MooRTg., 39.

Een Nnd. prov.is

al pzïjy
z leejdagen = gedurende mijn
ganscheleven (V.DALE).

(a0.1606).
Gall.dap,
szà
/frc âge,volgens D.V., In onzen ofdezen tiid,in den tegen- Echter vermeldt het Gr. Gdè.,VIII,
Nederlandsche taal in Fransch Vlaan- 104,en V.G.,1,134.
woordigen tijd,ofçn den tijd 414 wil
' 1244,ook leejtijd zonderafkeuring in de
deren met rassche sehreden haren on- De gewone bet.van leejtiid is nl.: beloven ...
bet.van :f
(Hettijdperkwaarin iemands
dergang te gem oet.
leven valt )).
10tijd,verstreken sedertiemandsgeK RAMERS, op het w. âge
11 est
boorte;20tijdruimte gedurendewelke
m en reeds geleefd heeft.
l'ornement,le héros de son âge,hiit:
'
fsieraad,deâel# van ziin tijd,zïjn lee.
/tiid#ziineeeuw ).

Leeftild.In onzen Iee/fï/dgaatde

Leeé.Hoogofleeg.VzRMz
vxo.,27.

In de bedoelde bet.een dial.woord-

vorm ; Dss Rocass

V.DALE.- Gv.W db.,VIII,834.

Laag.

Leeg, adi.

Laeg,niethoog h),enz.

Leenl.

Leem te.Een opgeheven hand,die
een kruis in de leem teteekende.

Leen ,v.Dele6n van '
tri
jtuig.BoLs,

taaie aardsoort,die zich door

Leem,o.;klei,v.

ook in de bet.van kl6i gebruikt.

oxyde, welke ze bevat, onderscheidt
van klei.
Een opgeheven handdieeen kruisin Di8t., l76. Leemte gebrek dat

degrootehoeveelheid zand en hetijzer-

Verkeerd gebr.tewijten aan gebrekkige taalkennisen ongetwijfeld onder de lvcAf,of:in deruimteteekende.
den invloed van Fr.16vide.

l6.

Leem

In Z.-N.is leem (Brab.,Antw.) of
kleem (O.-Vl.)m.en wordt het vaak

Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in O.en W .-VI.lenej:bijKlL.:(Lene,leynea;
Dzs RocHss :Leên,s.j.(zocà)Leu-

De lel
m ing van het rijttzig.

(o/ gaping die) diende aangevuld te

worden,lacune.
V.DALE.-- Gr.G d6.,VIII,1276.

ning )).

Leenen. Hijwashetgeld gaan lee- Uitdr.,llier gebezigd in het tegen- Hijwashetgeld gaan leenen ran de Di.
9t.,ll8. Iem.(dat.)ofaan iem.
gestelde van de bedoelde bet.,onder m eid.
nen aan dem eid.
ïef.
:leenen hethem te leen (ook ter
den invloed van Fr.em'yvvnf8rqc.tjqn.
leen 0/in leen)geven.
Geld leenen aan 5ten honderd.

Gall. grLter (ofwel emprunterb de

l'
argent4 5 %.
Dehand aan ietsleenen.

Fcn Qm .ïef.gleenen = het vau hem
te leen ontvallgen.
Geld leenen tegen 5 ten honderd, Corp:,169.- Vgl.D.B.,77.

ook tegen of8 5 percentoj procent,
tegen of* 5 %.

Gall.prlf8r ?,c main 4qc.

D.V.,533.- D.B.,77.

De hand tot iets leenen,ook debe-

hulpzame,helpende 0/reddende hand
totiets bieden.
Aan de uitvoering van een wet de
Contaminatie van de hand aap,ieta De hand ltouden x s (ook :waken,
hand leenen.
ltouden metdehcp,
d totiefa leenen.
zorgen voor) de uitvoering van een

D.V.,533.

wet.

9f6l.
:e!komt we1 voor bij
Leenroerié. Het leenroerigefebel Deze uitdr.is,naarFr.syntème/ëo- Hetl66nstelsel,ook :hetfeudale(lees Leenroerig .
ofdefeodaléteit.1.ROLAND,Alg.Or6rz. dal,van overwegend gebr.in Z.-N.
el = ui)ofjpdaleafeleel,hetfeuHnnl- KtaplRs en bij V.DALI, 19145 (niet
derA lg.Geedchï6fs.,vert.dr.L.DSLPIRS,
systeem ofhetfey aliame,hetleenwezen. meerindeuitg.19246),telkensophetw.
leenroerig, doch is thans zoogoed als

p.67.

ongebruikelijk ; wel zegt men tgw.

Leer.De166rstaattegen den muur.

In de Znd. volkst.het gewone w.

De ladder staat tegen den m uur.

echterookwelinN.-N.gebruikelijk.
Iem.0/vooriem. le6rtie dfcls,ook : Alg.in deZnd.volkst.;vgl.Fr.jaire
iem .leevken g6'
p6n.

Leeraar. Hij isleeraarvan letter-

kunde.TEIRIZ.-STIJNS,1,67.
Leeraarnan wiskunde.10.,1,68.
Leeraarvan Franschetaal.10.,1,80.
Leeraar van M r-onïe.M .SABBE,in
Fl.d.d.e.h.,II,40.
Deleeraar '
pca godsdzeu t.

14 conrted% el!84 qn.

Hijisleeraarin deletterkunde.
Leeraarin d6wisblnde.
LeeraarinA Franschetaal.
Leeraarin deAcrmonïelee.
Degodedïeat
gfleeraar.

het vz.van,wordtvereisehtin methet
lidw.van bepaaldheid.
Scas.,1,273-274,citeert echter ook
vooébeelden met in zonder lidw. :
((leeraar in wiskunde en boekhouden ))

(Ned. Staa%couvant, 1901, no. 150),
((hoogleeraren in natuurkunde,scheikunde, plantkunde, dierktmde, delf-

stofkunde,enz.h
)fN.#.Cf.,12-2-1911);

een voorb.m et der :ffde professor der

physisch-chemische mineralogie j (N .
R. Ct., 29-3-1910), alsmede, 1, 135,
verschillende voorbeelden met het
VZ.TOOT.

Verder worden in het @r. lP#b.,
VIII, 1309, volgende sam enstellingen
opgegeven m et den naam van het vak

vanonderwijsalseerstelid :Aavdriikekunde-, dtzn.9-, gemcldedenis-, gymnaafïek-,landbouw-,plvzïek-,natuurkunde-,

Wcno-,plantkunde-,t
scheïkvld6-,aeherm-,
feeken-,viool-,wiskunddeeraar.
Vaak komthetvz.biiin ditverband Leeraar cl'
zz het Koninklijk AtheLeeraar biihetkoninklijk Atheneum
van Gent.
voorin Z.-N.,waarschijnlijk naarana- neum feGent.
logie van leeraav :ï/ ltetmdb.ondervS/e,en denkelijk vooralomdatvelen
degeijkteuitdr.leeraarx n e6n echool
projeaaeuv4 l'AtlténéeRoyal.

ScRs., 1, 272-273,trof evenwel ook

Gr. JFdb.,VIII, 1304.

Iem.bokstaan,iem.op ziin ychouder,
:
kf6n klimmen.

Gall. grojeaseuv de lïf/érlfuro, de ,
mathématiqu-, de Ilng'
uo jrançaçse,
pro/eddcs'
r d'
lbarmonie, de zelïgïon =
leeraar die onderwijs geeft in dit of
datvak :aldusin Di8t.,ll3,bijD.V.,
504,bijD.B.,68,bijALL.-AB.,66,en
bijV.G.,1,140,alwaarin plaatsvan

ten onrechte beschouwen a1s een gall.,

nog :een leev oetïg goed = een leengoed.
Gr.W db.,VIII,1303.
-

STOZTT,n.

/2025.
D.B.,68 :t
(W ordthetonderwijsvak

beschouwd als een bepaling van doel,
dan vindtm en regelm atig het vz.'
voor :
gevraagd wordt lecrccr p o or Natuuren xscheïkvndc,enz.d.i.:voorhetonder-

wijsin die vakken ).
Aldus ook bij Sc1Tn., 1, 273 :q (er
zullen)tweeleeraren noorditvak aangesteld worden )(N.R.Ct.,21-2-1912).
D.B.,68 :K In den gewonen omgang

zegt men oolt ldi ï.
s leeraar '
t
)aa
'
tFrcndcà,, f?an d e dlzt
frï/kt
gkuzl
zfe;
ldiwasmïj?zFransch leeraar ).
W ijtroden ook aan,in Taalen Stiil
(Tilburg),1117,24l :((leeraar van Nederlandsehetaalen letteren,Aardrijkskunde en Geschiedenis ),en verwijzen
hier nog naaz'het vb.,reeds hierboven
geciteerd op het w.een,p. 143,kol.4 :

( een onderwijzer van moedertaal ).
Verder vonden wij bij KRAMERS, op
het w.projes8eur f P- de grec oj de
langue grecque, leeraav d6r Grïekech:

taal),enbijJ.v.MAURIX,Kratea,72-73:

((alsleeraarderplvzïek uitstekend )).Ten
opzichte van zulk gebr.zegt ScHs.,1,
273 :ttIets leeren bet.im mers : kennis
Ta% iets mededeel
en (CosIJN, II,

blz.71).))

D.V.,474.- D.B., 68.- ALL.-AB.,
67.

Gewoon gebruik :Drs.H .W .J.Kroes,

leeraaraan deleH.B.S.met 5-j.c.t6
Rotterdam ; 1. van Gelderen. leeraar
biihefM .0.teUtrecht.
Verderzegtm en nog :een ofde leeccr

Taneenmdb.school.BijV.DAI.
E vinden

Leeren-Leeuw erk.
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wij:(Leeraavepevsoneel,o.,degezamenlijke leeraars eenerschool),en ScHR.,

aan :(leeraar bii de Kon.W ilhelminaschool)(N.R.Cf.,16-1-1912),alsmede:(onderwijzerbiideRijkskweekschool)(fd.,28-1-1912),(
fonderwijzer
biide Rijksnormaallessen )(1d.,30-11912).
Zie ook op hetw.athetblajeum.

1,273,eiteert :((een leeraarder teeken-

academie>(N.R.Ct.,28-8-l911).
Leeraar bij hetmdb.ond6g'
tt
?ï?9 is te
.
vgl.metuitdr.alshiji8 b ii hetonderwi)'
8# bï/ hetleger, bij de po8terijen,
commies bii de po8teriien,enz.
M erk nu nog op Leeraar M .0. =

leeraar '
pt
por mdb. onderwij8

iem.

die de bevoegdheid bezit tot het geven
van M .0.

Leeren.De ti
jd zalleeren.

In zulk gevalmag leeren niet onzij- Detijd zalokts!66r6,J,detijd zalltet Coppé,170.- Echter is goed Ndl.
dig (onovergankeli
jk)gebmliktworden. '
t
dtwiizen,of:datzaldetijdleeren,dat gebr.:de tiid zalleeren wiegeliik heep
za1zich weldra uitwijzen,datza1wel- gehad;heeldebijzinishierli
jdendvoordra blijken.
werp.
Hijleertvooradvocaat,voordokter. Z.-en Nnd.volkst.
Hij ntudeert voor advocaat, voor V.DAIœ.- Gepastgebr.isb.v.:ldi
dokter.

Leeréané.Eenleergangvolgen.
Zoo noemt de volksklasse den leer-

Ditw.werd inZ.-N.aangewenda1s

leertnoor 8tuurman,'poor machini8t.

Een cnv8ue(leeskuv/zwu,de lztel-

Gr.'
Fdè.,VIII,1325.

vertaling van Fr.coure = reeks van kensalsJin D.Götterjvolgen.
lessen,doch kwam nadien ook in deze

Leergang wasin N.-N.vroegeralleen
gebruikelijk in de bet.van :leerwijze,

bet.in N .-N.ingebr.

m ethode.

Gall. conn d'
anatomie, d'hïyfoïrc,

Zoo noemtde volksklasse den leer.

gang van ontleeA unde of anatomie. d'arohitecture,dezoologie,d:langue ma- gang ï?z ontleedkunde ofanatomie.
Coxsc.,kbkltilder,23.
t6rnell6 m en geeft een leergang of

D.V.,479.- '
Fcn#.,7.- D.B.,68.
- AT,L.-AB.,66.- Zieook c'un us.
ScHR.,1, 280,citeert : ((leergangen

Een leergang '
pIs geschiedenis.

cursus'
in een vak,ook houdtmen een Een leergang in (d6)geschiedenis,of: roor d6 wetenschap van het huishoucursus orer iets,en een leergang kan een geschiedeniscursus.
den )(Vragen de8Tïjda,1,384).
Jozefvolgdeden leergang '
tl
cs bouw- Tooreen vak bestemd zijn ;verder is Jozefvolgdeden leergang in bouw- W ijtroffen verder aan,alstitelsvan
kunde.Ssozss,205.
leergang ofleercursw%ook gebruikelijk kunde.
schoolboeken ( Een Gids op nieuwe
In den leergang rcAz dierkunde op in de bet.van leerboek.
school.M .SABBE,Dierk., 9.

In den leergang oner dierkunde op banen, leergang 'voor het natuurteeschool.
kenen op de L. S. )), door J. Pa. L.

Nieuwe Leergang ran Moedertaal,
doorP.BsvvruAwo.

Nieuwe Leergang noor h6/ Moeder- RöDls ; ( Volledige aardriik8kundige
taalonderwijs,of :Nieuwe Leercursus leergang voor de Volksschool ), door
der M oedertaal.

P.R .Bosen C.L.v.BALEN ;((Volledige
leercursus der Duitsche taal )), door
((Leercursus voor de
)), door D. I)E LANGE ;

(Nieuwe schdj/cursusvoov hetloopend
schrift)),door E.C.Novoxs.

Leeréast. Desmidhadzijnenleergantweggezonden.FI.F6rf.,329.

Nog alg.in Z.-N.;tgw.weinig gebruikelijk in N.-N.

Leeriongen, soms nog:leergezel of
leevkneeht.

V.DALZ.- Gr.TP4è.,VIII,1321.
Kturlss en GALLAS geven nog l6erga8tals alg.Ndl.op.

Leerllné. Leerling biihetaarts-

bisschoppelijk collegie.

Nietnatevolgen gebr.van hetvz. Iz
eerlingctz?lhetaartsbisschoppelijk

bii.

college.

D.V.,474.- D.B.,68:(Men zegt

ook :hijisop 'tcollege,op dekostsehool
te Antwerpen ; leerling op 't Sem inarie

Verder isnog gebruikelijk de leer-

lingen van een school.
W ESTERA, 124
leerlingen der Lagere School)).

Voorleerlingen Idtde lagere scholen Verkeerd gebr.v/h vz.'
tdt,daar er voorleerlingen '
pln (of:voordelln. Met het vz.uitzegt men b.v.:e6a
steldehijhet(
fNederduitsch Leesboek > vangeenverwijderingspraakkanzijn : der)lagerescholen stelde hijhet(
fNe- ionker'
d
zïfde8tad,boeren '
à
fïfden omtrek,
op (zieBors,p.VII).
hierisFr.lesë!âr6,
:desécol- primaire,
a derduitsch Leesboek >samen.
de trein vïf Frankrijk,d. i. komende
vergeleken met uitdrukkingen waarin
Fr.d6 aan Ndl.'
uitbeantwoordt.

Leerlingen maken.

Ga11.jaire d6,
sélères,volgensD.V.,

ll3,en V.G.,1,134.

Leerstoel. Een leerstoel tl
cp ge- Afgekeurd als een gall.,u?z: chaire
schiedenis.
d'ldstoive,bijD.V.,501,en D.B.,70.

uit Toch is men gewoon steeds te
zeggen :de.waard uitde Kroon,alkan

Leerlingen vormen.

hijin zijn woning wezen.
EchterbijKRAMSRS,ophetw.jaire:

Een leerstoelvott
rgeschietlenis.

pro/eddormaakt,'
t
lorzn,
fgoedeleerlingen n.
KONING, 101 (La chaire pour les
mathématiques vaquant ... Daar dg

Ce professeur fait de bons élèves,die

Scas., 1, 282,citeert evenwel :((de

leerntoelroorv/ïs/czfyàty:opeukomt...

leerstoel ran oud-christeli
jke letterkunde en uitlegktmde (N. R. Ct.,
17-7-1911).

Pm cx,Fr.,op hetw.leerstoel:(
woorhetFrcaach,chaire/.defrançais).
GALIZAS,op hetw.chaire:qLa- de:

In het Gr.I'Ptfè.,VIII,1345,vinden

't H oogleeraarschap in )),en op het w.

wij:(HamakerdenleerstoelderHis-

leerntoel:(Chaire(de= roor)v.)

((den nieuwen leerstoeldergeschiedenis

chaire de philosophie, de droit, d'hé-

desVaderlandshet oerst te bezetten
(FsvIN,Geachm.,9,281).

breu, de leer8toel ('t hoogleeraarscltapj
in de z
l7
ï#hogcorf6, in 46 vecl
tten, fs

torieop te dragen )(FALcx,Br.,256),

Kl
u Msss, op het w. ehaire : La

'fH ebreeuwech )).
Ook citeertScHR.,1,28l ((leerstoel

in de muziek ) (N.R.Ct., 13-5-1911),
enz.

Lees,ofleeze,v.

Zn4.volkst.(O.-V1.,Brab.,Antw.);

Karresw or,wcgeytdw or,

ook nog in N.-H oll.bekend ;Mnl.le8e; 8lag,m .
vgl.D. Glei8e.

Leescom iteit.

wagen-

Vssc.,Etym. Wdb.

V.Dwyus.-

KvlpEss.- Gv.+ 4:.,VIII,1351.

Znd.vertal.van Fr.comitédelecture.

c'ozzù-ïseïc van beoordeeling ('
xp, Kvulœxs.
Dxrus. zie ook
tooneel8tukkenj.
coplïfcff.
Leest.Opdexzelfdealeestgeschoeid. In deZnd.volkst.pz.
Op dezelfd6leest(t).)geschoeid.
D.B.,52.- Joos,90.
Leeuwerik. Leeuwevikk6n. V. M eervoudsvorm metverdubbelde k, Leeuwerik,m.,mv.leeumeriken.
Aldusspeltmen ook htzt'ïkeAl,vossïken,kcstzenïken,doch braveH endrikken.
Bzsss,II,24 fM arthad6Zinneloozej. inafwijkingvan degebr.spelling.
Leeuwerk.Cy-u s,Sielt.Non.,107. De gewone vorm in de Znd.volkst., Leeuwevik.
V.DM œ. Een Nnd. R.-K. volksDe klimm ende leeuwerken.Pall., 103. ook we1in Nnd.dialecten.

Deopstijgendeleenweriken.

liederboekjeisgetiteldDeLeeuwerk.

Leéer-Les.
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Leéer.Eenlegerop t/a'
voetbrengen.
Een legert6roetroepen.

Gall.mettre'
tzp,
carmée'
g'
?
zrgied.
Contam inatie van de bedoelde Ndl.
uitdr.metFr.mettrel'urpied.

Leéersterkte. De legersterkte

Verkeerd gebr.van ditw.,terver-

1

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

Eenlegeropdebeenbrengen.

D.V.,225.- V.G.,1,138.

Een leger onder de '
ulcpe?z,vroepen.

D.V.,225.- V.G.,1,138.

Delichtingssterktedie(of:hetcon-

ScxR.,#cnf.,p.l5.

dieelk jaarbijstemming wordtvastge- taling van Fr.contingetttdateen meer tingentdat)elk jaar bijde wetwordt
steld.B6lg.Grondw.,art.119.

alg.bet.heeft.

Leééen.Zïchopdengrondleggen.

OPMERKINGEN

vastgesteld.

Tevermijden volgensD.B.,9, als

navolging van Fr.se coucher par terre.

Opdengrondgaanliggen.

Kuzesss,op hetw.leggen (ook

wederk., zich - , gaan liggen : zïch t6

Hij legdezïch te bed.T>DmL.-STIJNS, Vgl.Fr.se mettre au lit,waarvoor Hijgingte bed liggen,ofging naar bed - ,zich fe alapen - ;zicltin eene
II,112.
Pmcx,Fr.,op het w.mettre evenwel bed.
hinderlaag - ,zijnen vijand trachten te
opgeeft:((zich te bed leggen,naarbed

overvallen ;d6 '?z/ïAld legt zïch, gaat lig-

Igaan,gaan liggen );ook bijV.DALE,

gen,'twordtstil;zich metde èoryfop

op het w. liggen ((gaan liggen, zich
ziek te bed leggen )).
De wind ltad zïch gelegd.Leven8leer, Vgl.D .d6r lW ?à#hat'ïch gelegt.
176.

Leékas.

iets - ,toeleggen )).

De wind wasgaan liggen.

Znd.volkst.(Antw.).

Linnenka8t.

Lei.De Britsche L6i en de Frank- TeAntw.en ook welin eenigeande- Laan.(DeBritscheLaatten deFranvijkla teAntwerpen.
re V1.plaatsen alshetequivalentvan 866Zccn.)
DeGrasleïteGent.
Fr.avenue;in N.-N.isleiin deze bet. (De Graslccn.)

KvlrxRs.-- Kosxlx'.
Vgl.FranaolteLaan,te Amsterdam.

verouderd.

Een kind in deleizetten.

Znd.volkst.(Dieste.o.,Hageland),

Een kind in deloopbaavtzetten.

ooa
w
kar
winelkkinnddeere
ln
ei,
le
ve
oro
er
n:lo
hop
ue
tn
entoestel,

l
'

.

Lejddraad .

Vele schrijvers noemen hun be-

25 Oet. 1926, p.5. - Analoge samen-

lijk omdathetww.leiden is.W atmoet
het nu zijn leidraad ofleiddraad?)

stellingen zijn : leiband, leiboom, en
ook : glijbaan, rijbewip, 8cheikunde,
mijboon.
Datkan ik eil
aas,A8!cc,
:ofjammer V. DALE
Leider, tw. (veroud.)

het germ .leider = eilak .>

Leldlné.Onderleidingvan...,of-

we1:onderdeleidingvan ...î

De x
sï
pïegg! '
van Handel 6a Jpcaé6l,

knopt leerboek een leiddraad, natuur-

Leider. Dat kan ik l6id6r niet be- Diet.,l29 :(Dittusschenwerpselis

komen.

Leidraad.

genoeg niet bekomen.

Deuitdr.komtzoowelmètalszonder

Ouverture,uit te voeren door de

helaas.))

Nogeenpaarvoorbeelden:(Dewerk-

het lidw.voor, zooals hiernaast m et Symphonie der school,onder leiding lieden der zandsteengroeven van Forvoorbeelden wordtaangetoond :in het p@n den H eer A.Hermans, muziek- farshire vonden onder de leiding van
eerste vb.van kol.3 en in hetderde leeraar.
den beroemden Hugh M iller allerlei

van kol.4komthetlidw.nietvoor;in Vreemde Oosterlingen blijven oM er deelen van ditzonderlinge schaaldier ).
hettweede vb.van kol.3 ishetlidw. deleiding tlzzhun eigen hoofden.
DeWonderen r/h Heelal,II,290.
noodzakelijk ;inheteersteen hettwee(HetBildt op de Friesehe Kust,de
de vb.van kol. 4 mag het lidw.naar
willekeur aangewend of weggelaten
worden.

mond der oudeBoorzee,die in het begin
der l6de eelzw onder leiding van vier
H ollandsche.edelen ...door H ollanders
werd ingepolderd en bevolkt )). V. G.,'
1,89.
((Vroeger waren er reedsuitvoeringen
en concerten gegeven en onder tlïzeclïe
van Eduard Stumpf werden die voort-

I

gezet).J.v.MAvalx,Toen ik xogiong
waa,256.

Lekken. Karellektozïch d6lippen. De oude woordvorm lekken, voor Karellikteziin lippen aj.of:lik1re- D.V.,358.- Vgl.D.B.,66 :qSe
vr.couxvM.,G-aenk,16.
likken,isnog alg.in deZnd.volkst.en baardde.
lécherlesdoigts.Ziin'
d
lïzùgcr.
:aFikken.)
kom t ook nog voor in Nnd.dialecten ;

ScHR.,1,235,wees er echter op, dat

hetreflexiefgebr.inhetgegevenvb.is

in dergelijkegevallen ook welreflexief

echter navolging van Fr.ae llcher lea
lèvv-.

gebruikte ww. voorkomen bij Nnd.
schrijvers,b.v.: (Laura beetzïch op de
lippen )(
BosB.-Tovss.).

Lem m e,oflemmen.m.

Znd.prov.(Dieste.o.,Kempen).

y
sc/&xp,o.;lam,o.

Lem m eketnlslocht.

Znd.prov.(Dieste.o.);vgl.Fr.cïe!

Bcltapenwolkiea, achccpje
,
a aan d6

Leopold.

zzùovfosn/,ci6lmoufon-uz.
lucltt;metechcpenwolkj- bezett6 luchf.
In deZnd.volkst.wordtdezenaam
Leopold (lee: leetl'
oov lt).
gewoonlijk uitgespr.leel
'
opo12,naarhet

Boss.,Uitapr.,72.

Fr.

Les.Een lesvan gesehiedenis.

HijgeeftlesvanFransch.

Gall.%nelwt)?zd'
hotoire,#ox-r de
,
e Een lesin (d8)geschiedenis,of:een D'
ist.,113.- D.V.,479.- D.B.,42
leçonsd:jrançai8,jairelecovr.
:dejr. geschiedenisles.
en 68.- ALL.-AB.,66.
Hetalg.Ndl.bezigt16.
9'
?lAz...ineen Hijgeeft1esin 'fFransch,lesin de V.DALE,op hetw.le8:(le8in d6
ander geval,nl.wanneerlea niet bet. Franschetaal,of:Fransche les,ook : m'
uziek, in h6t teekenen gepen, nemen,,

onderwijs of cursus,doch vermaning, hijgeeftFransch.

kriigen,hebben enz.)

raadgeving,leering,b.v.:iem .een les

Gr.'lP#è.,VIII,235 :((ge8chi6d6ni8

van beleefdheid geven,van iem.geen
lessen '
van vaderlandsliefdenoodighebben,(lessen vanlevenswijsheid )(KoE-

kviigen,metonymisch voor :le8 ïn gesoltiedeniakriigen ).
'
W ordt niet het vak, doch de leer-

welmeteen gen.,b.v.:debestelessen
zijn died6rondervinding.Ineen derge.
lijke opvatting vonden wijeen enkele

e lessen over betonijzer ) (N. R. Ct..
30-9-1909),(een openbare 1es over het
teeken des verkeers n (.
!W.,24-1-1912).

maalmethet vz.in :(fZoo gaarne zou

Titels van boeken :((Lessen over Ellro-

hij den ouden heereen lesje in men-

pa ),door J.J. '
l'sx HAvs ; qKoz.
te

NEN,op hetw.vertoogj,(delessen van
denoorlog)(GALLAS,ophetw.!>);ook

schenkennis hebben gegeven p (C.
HvvosNs,Barthold M eryan,107).
l Alg.in Z.-N.,vooralin de schri
jft.

Iem.de1esapellen :
Oraden moedigen wM M eensgoed de de gewone uitdr.(bij V.ELssx,24 :
1- teepellen.AvcTol,110-111.
i6m.zï/n8 1688e .
9'ellen), V0Or : iem.
scherp berispen.

stofbedoeld,dan gebruiktmen het vz.
over.AldusciteertScIIR.,1,l35en 280 :

Iem.de1eslezen.

Lessen over Nederlandsche Spraakkunst),doorM.J.KOSNEN.
Df,
#., 172.- D.B.,28.- STOETT,

n.779/1178.- Synoniemezegswijzen :
Qm. ka#tt6l6n (STOETT, n. 628/926).
i6m.de lerie*n lezcx (1D.,n.- ,
/1191),
um.4:mettenlezen(10.,n.860/1309).
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Lest.SeHensstrekteen vliegenier... Fr.w.datin het alg.Ndl.niet ge- Dadelijk richt een vlieger er den
er op 1os...en besproeit ze (sl. een bruikelijk is.
koers naar en besproeit ze met zijn
zwarte wolk)metzijn eigenaardig l68t.
eigenaardigen ballast.
sos.Joos,100.

Leter.m.,ook welleterboom.

Znd.volkst.(Dieste.o.,Hageland), Laadboom, ponderboom, of wee8- Het Foll: Lev6n, Handl. 11 (Gron.,
voor:langepaaldieboven op een voer boom.
Den Haag, 19225),p.78 en 79 :(Om
hooivastgebonden wordt.

Leteren.Eenen hooiwagenleteren.

Leterzeelgo.

nu te voorkomen,dat de boel er toch

Znd.volkst.(Hageland),voor de

Een hooiwagen ponderen ofwoelen. afglijdtbijhetvervoer,neemtdehooier

lading m et een touw vastbinden, dat
m en spant door middel van laadboom
en woelstok.

den zwaren bind8tok en legt dien in de
lengte over hetvoer hooiheen ...Dezen
bçndatok,ook we1 pongelboom geheeten,

Znd.volkst.(Hageland).

Woeltouw,o.

zien we op plaat no 4 heel duidelijk,
zelfs tweemaal.))

Letter. De 8nhoon6 I
6ff6'
r, beoefe-

neOp
n. deletterspreken.

Verkeerde meervoudsvorm, in de

bet
.van letterkundeofbellettrie.
Alg.in Z.-N.,voor :spreken zooals

men schrijft,zuiverspreken.
Letw erk. Kinderen doen maar Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);
letwerk.

K II,.:f(Let-werek.lmpediment'um )).

Dejraaieletteren beoefenen.
N aar de letterspreken.

Hinderlijke h'
t
zlp. Kinderen doen

Dist.
,35.- Onkr.,100.- Mv.letteta

j
letterklanken,ofwelletterteekens.
l V.DALE,op de woorden letteven op.
D.CLAss.

m aar overlasttwp,,ala men z:laathelp6p,.

Leuéen. Waarom sprak hij dien

leugen uit1

Gall.inhetgeslacht:lemenaonge.

Waarom sprak hij die leugen ('
p.)

uit?

D.V.,428.--D.B.,52.

Ook bij H.GortTsx pl. (Poëzie is

waarheid in een schoonel leugen n

(VoRRINx,111,105).

Leuéenachtié.Iem.le%tgenacldig

maken.

Leun ,v.Del61m van een trap.

Alg.inZ.-N.
Znd.volkst. (Brab., Antw.), naast

Iem.heeten liegen,iem.tot(6:n)!6u-

V.DALE.

Deleuningvaneen trap.

SENDEN,240.

genccr maken.

leen.

Leurder. Uit 't Leven van een
Degewonewoorden inZ.-N.,ookwe1 Fesfer,rondnenter,'
ventiager;mare- M eteen werk colporteeren er mee
Leuvdev,doorJ.GovoswxARp.
gebruikelijk in N.-N., doch aldaar kramer.UithetLeven van een Colpov- rondgaan om er inteekenaren op te
minderalg.
te'
ur(of boekenrdzigerj.
krijgen.
Leuren.M etcitroenenleuren.
Fesfelz, rondvœten, rentiagen. Citroenen rondventen.

Leurster.TONY,173.
Leus. Voor leus hebben :

Gall.avoirpo'
t
zrderise.

Marnix #@4 voorleue:G epos ailleursl).

Leveliné.

Ven%ter,rondrent8ter;mar8draagster.
Totleushebben.

D.V.,620.- D.B.,87.- ALL.-AB.,

Marnix'leuzewa8 :(fRepos ailleurs)). 68.

Znd.purisme.

Microbe,bacterie,v.

Ncsd.
,263.

Leven. Leve de vrijheid !Leve de Vaak voorkomende fout tegen de Levedevrijheid !Lev+% deBoeren ! D.i.:ik wensch ojwijwenschen,dat
Boeren !
spraakkunst.
devrijheidleve,datdeBoeren l6n6n.
Zijnepoëziewasgeleejden gevoeld.
Gall.virre qc. iets doorleven of Zijn poëzie was doorleejd en door- D.V.,258.
beleven,alnaarhetverband.
voeld,of:innigenwaav,zijnpoëziewas
volgevoelen nithetIepel gegrepen.

Ik verhaaldeiets,dat ik zelf geleejd

Ik verhaalde ietswatQ zelf beleejd

had.

had.

De klerikale macht heejt in België Gall.a'
voir'
p/cv = nietmeerleven, De clericale heerschappij in België
geleejd.D6 Nieuwe Demergalm.weekbl. dood zijn,afgedaan hebben.
i8 gebvoken,of behoorttoth6t1,
6r!6d6n,
(Diest),25Apr.1925.
ook :'
fisuïfmetofalgeloopen m6tde
c1.h.in B.
Op zijn renten leven.
Nog alg.in Z.-N.;verouderd in N.- #3n zijnrenten leven.
N.;W EILANO,op hetw.rente :(L6nen van ziin renten,ook op ziinegenten >.

Hoe komthet dat gijzoo weelderig
kunt leven op uw bezembinderij? Vr.
CovxTM.,Gesclt6nk,l8.

Ditdialectisch gebr.isminderalg.

Leven op roof,op aalm oezen.

De eksters leven m6tklein gedierte,
metzaad en vruchten.TAMB.,45.

Ietsin 'tleren zoepes.

op kosten van een ander leven,op de

Hoekomthet,datgijzooroyaal,zoo gemeente leven,(om op de beurs van
onbekrompen kunt leven '
t
l
cx uw be- een ander televen )(BANNINO, Uit?ù:f
zembinderij.
Leven,251vlg.).
Leven 1)@a roof,'
?7la aalm oezen.

Mogelijk dial.taalgebr.,ofwel con-

De ekstersleven van klein gedierte,

Vgl.verder :nan melkspijzen,groen-

tam inatie van leren 'pls iete en zick r@s zaad en vruchten.

ten, wild, wilde vruchten enz. leven ;

noeden metiets.

4)
cl brood en water leven (KnxMEss),

Volgens AlœsrmooRx, 11 A, 116.

een m ensch leeft 'pcs geen brood alleen

Ietsdoen ont8taan,ofh6tlcnzï/a aan

(V.DALz).
EchterbijV.DALZ,op hetw.leven':

behoort deze uitdr. tot de ((gevaar- iets geven.

((i6ts in h6t Ie'
p6p, roepen, doen ont-

lijke germanismen, omdat ze veelvuldig gebezigd worden door hen,die
tearm aan woordenzijn om een karak-

staan >,en op hetw.aanziin :(hetccszï/x geren (@J,
a iem.ofi6t8j,in hetleven
roepen ;- ltetx szïjn nevaclïnldigdzyjs,

insLeben,'
J- Daseinz'
t
z/6'
n,
.
VERDAM,in den Nut8almanak voor

leven geroepen zijn door; (dicht.)
in hefaanziin,totaanziin voepen,doen

1885,p.91,veroordeelde enkela1s een
m islukte beeldspraak : men'roept 1 mands dood in heflenen,voor men rezoorzaakt iemands dood.

bestaan,scheppen )).

teristiek Ndl.ww.te gebruiken ));D .

Levendlé.Geen levendigeziel.

Geleejd hebben = van het leven genoten hebben,erhetzijnevan genomen
hebben,bv.velep/ezf.
sches stevvenzou er
g6l66jdtehebben.
Gcnd., 92 en 144.- Vgl.verder :
rcp, zijn vermogen, ran zi
jn beroep,
Tan zijn arbeid leven ; daarentegen

IndeZnd.volkst.(inAntw.enBrab.

vaak in den vorm leejdigofleejtigjnog
steedsgebNikelijk voorlerend.

Klu Mzss,op het w.levendig :((D6

no8 jovrd, 21 ne jaut poïnf conjondre
levendig aveelevend,q'
uoiqueautrejoia
cettedï///enc:ne/v1fguèreolleezlée).

te dcAzkee ltebben,ontleenen enz.,in het

Geenlevendeziel.

Leven,
d = inlevenzijnde.

L6T6ndig = vlug,volleven.
Ook in de Nnd.volkst. wordt nog

altoos levendig gebruiktvoor levend.

De meeste dagbladen
Gall.la plnpavt de8 C'ourscuz eriti- Dem eestedagbladen hekelen ltenig. Dïef.,121.- D.B.,97.- N eerlandia,
lependïg de houding van het ministerie. quent'pïwezn,esfl'attitndedlzmini8tère.
dnnï: of selterp de houding van het Nov.1914,p.198.
m inisterie.

'

Levensdurend-Lezlné.
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Levensdurend. Iem. tot levens- Ontaalkundige woordvorm, waar- Iern.totlerenslangegevangenisstraf Boss.,G#5.,84/108.
durendegevangenisstrafveroordeelen. schijnlijk naarlevennduureenerzijdsen veroordeelen.
V.DALE,op hetw.eeuwig :(toteene
eeuwigdurend anderzijds.
eeuwige ècllïngac/
zlp vevoordeelen, tot
levenslange ballingschap )).

Levensleer.

Dezeterm wordtinZnd.wetenschappelijke geschriften gebezigd voor twee
verschillende begrippen l0,evenals

loBiologie (organismenkunde);
20physiologie(functiënleer).

Debenamingen tusschen llaakjeszijn
hierontleendaan hetwerk ErnstStickcl
en zijn Jr
fo?zït
:pze,p.132.

in N.-N .,voor biologie = de leer der
levende wezens ;2* voor physiologie
deleer der levensverrichtingen.

Levenstljd. Inzi/nleveutiidver-

vielde Spaanscheschool.

VolgensD.V.,l05en 107,enV.G., In zïjn tijd,off6n tijderanzï/s l6-

1,134,een gall.,dan8 8on ;g6 = in de ven ...

tijdruimtewaarinhijleeftojleefde.

KturERs;(Levewgtil'
d,m.,tijd,gedu-

rendewelken hetleven duurt.

)Leveutijdperk,o.- en,eentijdperk

van 'tleven.))

Zieook leepiid.

Levensverzekeriné-m aat-

Aldus gespeld zonderverbindings-a

schapplj.

Leven8verzekering8maatschap#l
'.

bijV.DALEenbi
jKOENIN;overigens

delen Jpcxtfel,25Oct.1926,p.5:(
tIk

den vorm zonder .9ook dien m et een s

de alg. uitspr.is.Analoge voorbeelden

isditdegewoneschrijfwijzeinN.-N.
DsVslEsenTEW lxxELgevennaast

voor mij zeg lerenanerzekering8maatsckapgii en houd het er voor,dat dit

op.
Lever. Een droges lever hebben.
V.Taly:Lsx,36(zieook Jos.Joos,101).
Leverancier.

meteen szijnerin grooten getale:len6zïsgtsz
poor'tt/ccztscA', verdedigingswerken,

IndeZnd.volkst.ishetw.overalm.

Een drogelever('
p.)hebben.

Aangaandehetgebr.van hetvz.bij

Leverancierrt
z,zhetleger.

ditw.weifeltmen in Z.-N.nietzelden
tusschen aan en van,omdatmen zegt

leveren aan het leger en anderzijds in
'tFr.journis8eurdel'
armée.
Leveren. God levertdebeulen aan
onze wraak.

Lezen.Ikl6@deverder.

G.BusscxEn,inDexslege!'
?
7cA1Han-

Gall.Dieu lïrr:le8llt
lz
t
zvec'
u,
z * notre
Tengeanee.

Riik8verzekevingsbank ...enz.)
Boss.,Hand.,221.- Joos,90.

BijV.DALE :(d6leveranders'
pca h6t

leger;hoFererancier).
Ook vindtrnen alg.in N.-N.:Hoj-

leverancierwcn H.M .deKoningin.
God levertdebeulen aan onzewraak

Dist.,109.-- D.B.,5.

A er.

jtiD
ge
onab.
evdi
oral
m.;vook
oorinden
v
.vedt
rl. Ikla8verder.
ne
he
tw
Br
N.o
-Nn
.wor
.

zulks gehoord in den volksm ond.

HAssELBAcx,1,229.- Betuwsch

dial.:((Ik 1eid'n brief op de knie en
leesde 'm veurm 'n eige veur)).NIEBOER,
34.

De vraagstukken lezende, schenen Foutieve zinsbouw misbrui
k van Toenofterwiildeccndïdlcfdevraap
Neerlandia,Mei 1927,p.85.- Zie
zijden candidaatnogalgemakkelijk. hettgw.dlw.totvorming van een be- stukken !> ,schenen ze hem nogalge- ookhierboven ophetw.hnndelen,p.208.
knopten zin.
maltkelijk.
L6e8 vandaag een goed gebeêken. Nog gebruikelijk in verschillende Do6vandaageengoed gebedje.
KUIPERS.- V.DALE.- BijKOENEN
Coxsc.,Scldlder,33.

Znd.gewesten voor bidden,een gebed

Ik zalmijn avondgebed lezen.TAMB., do6n,doch bieren daarverouderend.

24.
Ik zal toch lezen voor u. TEIRL...
S'lqzxs,II,299.

Leziné.Delezingvandatboek.

Deherytïez
u'
/
z/
tfelezingvan zi
jn werk.
Onderpzïjs:lezingen.

Hijhevneemtzf/a lezing.

D.V.,l07:(Onderdeninvloedvan

islezennogsteedsalsalg.Ndl.opgegeven

Ik zalmijn avondgebed doen,ofop- voor(bidden,deMisdoen ),b.
v.:(
td6

zenden.
Ik zaltoch bidden vooru.

Hetlezep,vandat,boek.

ScHR.,1,185,citeertevenwel (na

fr.lecturewordthetw.lezing vaak in Hetherlezen ofhetherhaald lezen van
strijdmetonstaaljebruikgebezi
gd.A1s zijn werk.
abstràctznw.ishetw.weiniggebruike- Ond6rofbijltetlezen,ook :terwiilik
lijk ;men zegtmeestalltetlezen.)
lees.
D.B.,45,geeftnogop,tegenoverFr. Hijleea '
pyrAr.

lezingvan ditprogram )(K.S.I#-c6kèI.,
l9l1,p.485),(bij de lezing dezer bepalingen)(Rechtsg.Mag.,1910,p. 462),
enz.
W ijtrplen verderaan :(nalezi'
ttgen

ily a lccfur:(op school),Ndl.wemogen lezen;eri8lee
zfï/d.Ook zegtmen :
wehebben leeslea,ofhetï.
gleeauur.

bespreking )(Alœslupoonx,11A,p.5),
(de lezing van het eerste (hoofdstuk)
uitstellen ) (V. G., M oedert.
onderw..

PRICK,Fr.,OPhetw .ledare:((en - ,

in handen (v.krant&)).
LezingIIJAIiets g6Ten :

plOr#6N'-,d6 J'
O 4d#6è8d6N'- ,deP8Glm 6n
David8- ;de r ïet:f6r zalom 8 u'ur - ,
een stilleM isdoen )).

W oord vooraf),qverdieptin de lezing

van een krant)(J.v.MAURIK,-4meterdc> h.d.e.A1.,40).

Gall.donner lecf'tzre d6 t?c. = iets leIets '
voorlezen,oplezen oflezen,ook :
Diet.,106.--D .V.,107.- D.B.,29.
zen ten aanhooren van anderen.
voorlezing oflezing rcn iets doen.
- SCHR.,1,l85 en 366.

Daarnagajdesecretarislezing1)
@n het Ndl.66n lezing'
PJIIi6t8:6'
4
16/:= me1- Daarna 1
,
a8desecretarishetverslag
Verderzegtmen nogc6A1lezing,ofook
verslag.
den hoe iets zich lleeft voorgedaan. ('
poor),ofdeed desecretarisLvoorjlezing wel een noorlezing htlud6Al,meestalvan
Aldus citeert ScHR., T, 185 : (( de llcn het verslag.

een leesbeurt,spreekbeurtofvoordracht

(R.K.)Germania geejt devolgende lezing van hetgeval)(X.R.Ct.,29-4I l9l1)
.
Lezing*ca ietsdO6n :
OOk deze uitdr.Werd in Di8t., 106, Voorlezingollezingf
JJN ietsdoen.
Doorden heerB.wordtlezïlg gedaan afgekeurd als een gall.,M .B../cïf!8c- De heerB.deed lezing ofvoorlezing
van hetvolgendeverslag.
t'
ured'
t
zrapportd'
uïtcnf.Ten onrechte van hetvolgendeverslag.
nochtans:ScHR.,T,185en 366,toonde
met vele bewijsplaatsen aan,datniet

die al lezende ten uitvoer gebracht
wordt.Aldusisgeciteerd in Diet.,106 :
Prof. Marais heeft Maandag avond

doen zeergebruikelijk is,b.
v.:ferwerd

men ook kortaflezen.AldusbijV.DALE,

brief)(N.R.Ct.,19-3-1910),(deter

vult de lees-ofspreekbetzrt? )

alleen Toorlezing doen,doch ook lezing
o.a.'
voorlezing g6#ccR van een Ouden

zijn vierde leziytg over Darwinisme
ge?loz
lde?1)(DeZ'
W dc/rïàccn,18-5-l893).
W ijvonden ook :(de sergeant,die
Bijbellczing zalhouden )(J.v.MAURIK,
Op 786.
9en lAlfï.
9,6).
In plaats van een lezing htllldeAl zegt

i.v. : ((1Di6 lee8t h6d6NzG11O1%d,Wie Ver-

openbare terechtzitting door den grif-

fler g6danel6zïA# )Llrb.TOOr d6N6d.
On#8rc!!6Al'
n6rz6k.,1903:Afd.C,p.18l),
enz.

Gezonde lezingVOOrOnzekleinen.

Gall.l6dur6= stofterlezing,watop Gezondelectuuroflee88tojvoor onze Ndl.lezing,als conereet znw. = de
schriftisgebrachtom gelezenteworden. kleinen.
wijze waarop iets uitgedrukt of voorLezingen voordeJeugd.Tit6l'
pJ/I66%
Z8Cf1!
Nr,16688tMkk6n Of16681e.
fe8voor gesteld wordt,b.v.:de '
perechïlle/ttfel6leeeboek d//r P.VAN HAUWAERT.
dejeugd.
ZiH96%t?
'
JJTè66A tek8t'
PCC#CIijW1l,e6?l@A*
derelezingojeenpcdtzA/fran6:seF ooki6.

Llchaanl-Liefkoozen.
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Dieoefening isgeschiktvoordevor-

Echter in den Kateeh.wr. h. Bod.

D.V.,410 :(wijblijven ersteedsaan ming van een gezond licltaam.

Roevm.,p.46vlg.:(
fdatdelicltamen der

zoo,en zouin een dergelijk verbandhet
mv.corpsgebruiktworden ).

worden ))
.- ((Hoedanigzullen delicl
tamen der Zaligen verrijzen?)- (Hoe-

denken dat één m ensch m aar één &cltaam heeft ;maarin hetFr.isditniet

overledenen doorJezusChristuswederom met hunne zielen zullen vereenigd
danig zullen de lichamen der verdoem -

den verri
jzen?

' Vgl. ook het m v. gebr. van geenten

hoojd (zieop diewoorden).
Eene aanzienlijkekri
jgsmacht,welke Puristisch gebr.dat een letterlijke Een aanzienlijke krijgsmacht, die Ndl.lichaam,alsvereenigingvan perzijin tweelicltamen verdeelden.Coxsc., vertalingisvan Fr.corps.
zij in twee (legerjkorpnen, lfro6pcxl- sonen = organisme,vergadering,raad,
L.r.Vl.,307.

Licht.Ga uit& (s)licht.
Ge staatin t
fe(x)licht.

ajdeelingen,of (hierlieverhetoudere) genootschap enz.,1
n.v.:h6tvlefgerende

Iheirbenden verdeelden.

Oudedatiefvormen dienog vaak gebruikt worden in de Znd. volkst.
(Brab.,Antw.)en ook nogwe1in Nnd.

Gauithetlieht.
Jestaatin hetlicht.

dialecten.

donker,metden donkerfAuï':,de donker
o'
p6rrïe!ou .

Hijstaatin miin licht.
Znd.volkst.
Hijstaatmiiin ltetlicht.
De twee dames ontwaarden,in het Gall.dane la l'
t
4plï!z6de la lampe
De twee damesontwaarden,biihet
schellelicht eener lamp,hetgoedig ge- Fr.dans(bepaling van plaats)= Ndl. schellelichteenerlamp,hetgoedigge-

zichtvan den oudenThijs.

Ibii(bepalingvanmiddel).

liehaam.

' V.DALE.- UitdeIïchfenin delïchf,
te vgl.met alg.Ndl.in den donkev of
in Aefdonker,rt
lorden donker,ofroorhet

V.DALE.
D.V.,p.XXI.

zichtvandenoudenThijs.

Delichten delevervan hetkalf,van
Znd.volkst.,inhet1w.(Brab.,Antw., De longen en de levervan hetkalf, Alg.Ndl.licht,o.= vlieswaarin het
hetvarken datgeslachtis.
- in O.-VI. de lïchfe lenerj; KIL. : van het,varken datgeslachtis.
kalf in de baarmoeder besloten is,
çfLichte,lichte lever,longer,loose,gulmo ));vgl.Eng.lighu.

Lichtteekenaar.

Lichtteekeniné.ToNv,ll8.

Puristische samenstellingen in de

Znd.schrijft.;in pl. v.het eerste

nageboorte.

Photograaj ofjotograaj.

Photographieofjotografie,ook photo

hoort men in onze volkst.portretten- ofjoto.
trekker.

Lid.Zi
jnen arm uit#cflid vallen.
'Ferkon4 lid van een vereeniging of

Ten onrechte afgekeurd bij VlTs, Zi
jn arîn nit#6fgelid ofnithell'
id KRAMERS,op hetw.gelid :f
(Hijheeft
375 ;lid,in debet.vangewricht,komt vallen.
zijn arm uithetgelid (pop.uithetlid)

nl.in de verschillende wdbn.voor.
D.V.,240 :t(Deze uitdr.isals een

Gewoon lid van een vereeniging of

gevallen )).
ScIIR.,1,214,toonde aan,dat w6r-

genootschap,b.
v.van deKon.Vl.Aca- gall.tebeschouwen,wantzijisin ge- genootschap,b.
v.vandeMaatsch.der kendlidook in N.-N.zeergebruikelijk
demie.

l6 eereleden, 62 briefwisselende en

1687 werkel
iikeleden.

bruik gekom en doordien men in hetFr. Nederl.Letterk.teLeiden.

is.

spreekt van membr- 6//ecfï/.
: naast
membres cozredpondcnfe. In N.-N.gebruikt men, om de verschillende

Pmcx,Fr.,op het w.membve :Rccfï/, werkend lid ; adltérent (ordï> 1r6).gewoon lid ;- eeoci/,buiten-

soorten van leden van een geleerd
genootschap aan te duiden, de
benamingen gewone leden en buiten-

gewoon lid ;- honoraire,eerelid h).
GM T.AA,ophetw.m 6mbr6:((- honoraire, M ?t/renf: Kunstlievend -,steu-

gewone!e,
t
f6p ofeereleden ).

D .V.,240 :ttDitisnog m inder aan-

nend lid.--actq,pcrfïcïm sf:Werkend

16 eereleden, 62 correspondeerende lid.))

bevelenswaardig, daar werkeliik het en 1687gewoneleden.

tegenovergesteld is van ingebeeld, en
er van ingebeelde leden heelem aalgeen

sprakekan wezen.)

J.v.MAvRlx,VanallerleiSlcg,p.107:

t( eenige werkende leden )), tegenover,
p.l08:dekuu tlovendeleden )).

1D.,Uitéén Pen,l21:e(ik ben)van
werkend lid,kuu tlievend lid geworden )).

B6elwisaelend lid van de Kon.V1.

Puristische Znd.samenstelling.

Academ ie.

Maaktu lG van hetRoodKruis.

Correspondeerend lid van de Kon.

Zieook briejwisaelen.

W .Academie.

Gall.jaite8-vons m6mbr6de 1/ Croix

'
Ford l
id van hetRoodeKruis.

Rouge.

Lldkaart.

Znd.vertal.vanFr.cartede>6pI5re.

Bewiis '
pczzlidmaatsel
tap,oflidmaatschapskaart.

V.Du E,op hetw.diplomq:(bewi
js
van lidmaatschap, van abonnement :
leden hebben toegang op rertoon van diplo*a )).

Lidm aat. Marieken beefde in al Verkeerdemeervoudsvorm in debet. Marietje beefde over al'
haar lede- Jaitfpzcfea ishet mv.van lidmaat,m.
hare lGmaten. Mr. CovRTM., H6ntie van deelen deslichaams.
maten,of:overalhaarleden.
en v.= lid,medelid,b.v.van een verBarbçer, 73.

Lidteeken.TElsL.-sTlzxs,1,252.

eeniging.

In Z.-N. nog vaak voorkomende

Litteeken.

wanspelling ;aldus ook bijW SILAND ;
bijDssRocxsslid-teeken.

Liedeketn),oflieke.Hetisweer

hetzelfde liedekefnj,of :weer het oud

DegewoneZnd.verkleinvormen.

li6k6.

Schooneli6k@ duren nietlang.
Lledertafel.

V.DM,
E.- Litteeken is,evenals lik.

doorn,samengesteld met Wk = levend
vleesch (VERc.,Etym.'
F#è.).

Het is weerhet oude 0/ hetzelfde

liedie,ook :deoude deun,deouwege-

STOXTT,n.-/1201.

schiedenis.

Alg.in Z.-N.voor :aangename dln- Mooie liediea duren niet lang,of
gen zijn kortvan duur.
lekkerismaareen vingerlang.
Germ.Liedertald.
Zczlgwereenïgïxg,zanggezelschap,p?
,cs-

STOITT,n.776/1175.
MoosTo.,40.- 1741.A.N.F.,l3.

nenkoor.

Lief. Geen lieve Nnderen lt6bb6n of
kennen.

Znd.volkst.

Niemand èowen d6 anderen roortrek-

V.DALE.

ken.

Llefde.Deliejden eenerprinses.

Verkeerdmeervoudig gebr-,naarFr. De liejdeabetrekkingen, of zp,
6p,
ncGmO%Y8.
riien eenerprinses.
Gelijk de liejden, die laat komen.
Zooalsde laatkomende liejde.

J.sAsss,118.

Llefdebrief. T=IRL.-STIzxs, II, Zelfsin Z.-N.weinigofnooitgebrui- Minnebriej.
141.
kelijk.
Liefkoozen. Maes schijnt vooral Gall.prqérer:lacoul6z
urqueM .N rllf M.Schi
jnt een woxlïe/d: te hebben
deroode kleurgeliefkoosd te hebben. avoirpr///r/ee8t16rolzge.
g6h.
ad f
7s/r de roode kleur,of :ze te
hebben rerkozen, er de wooràeur aan
geg6v6n te hebben.

D.V.,108.- V.G.,1,134.

Liefkozeh-Lijkbeéunkenis.
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Liefkozen .SlMoxs,32.

Vaak voorkomendeafwi
jking van de

Liefkoziné. Moestzedie liqko- gebruikelijkespelling.

Liejkoozen.

Liejkoozing.

zingenhebben gezien.1D.,7l.

Lieéen.Hijliegtgeliikeen tanden-

Znd.volkst. (DE Cocx, 238; V.

Hijliegttegendeklippen aan,ook :

V.DALS.- STOETT,n.676/1008cen

trekker (ook wel:geliik een kwakzalver, ELsEN,123), voor :onbeschaamd lie- al8oj'
fgedrukti8(ofstaat),hijliegtdat 791/1203.- SCHUTTE,72.
geliik e6n beurzensniider,enz.).
gen ;vgl.Fr.mentircomme'
u,
p arraehenr Aïj zwartziet(ofwordtj,datAï/ 8eh,
eel Liegen alseenwachteriseen zinspeling
dedent8.
ziet,ofdathiihetzeljgeloojt,hijliegt. op de wachters bijJezus'grafçMatth..
kagitaal,hijliegtal8669
1wachter.
28,13).
J.v.M AvRlx,Am8terdam b.d.6.s.,

Geliegteraan l
Geliegterom !Fl.Vert.,31.

Znd.volkst.;reedsbijDEsRocl
u s:
( Hy heeft er aen geloögen.11 en tz

Datliegje,of:jeliegthet!

Daar liegthet aan :

menti.))
Liegen, voor liggen

Daar ligthet aan.

haperen,

19 :f
(dan lieg jeas'
n paardedief!)
Pm cx,Fr.,ophetw.mentir:(il6.
4a
menti,hijheefthetgelogen))
.
In Dist.,56,isgeciteerd :((lag hetnie:

't liegt aan mijnen moed niet. komtin zulk gevalnog voorin deZnd.
RoosxsAcs, Gudrun.
volkst. (0.- en W .-W ., Antw.); in

hoofdzakelijk aan de houding door den
schrijver zoo vöör als na de llitgave,

DeTookom8t,1876,p.564,verdedigde
Dr.A.I)z JAGER (R'dam)ditgebr.nog

aangenomen? )(J.v.VLOTEN,Onkrkdn
onderdeTarwe.14).

contra NOLET oycBRAUwERE.

Lierenaar.
Lies.

Lievenheer. Een lievenheer.

Lievenheeren. Daar hielp geen
lievenkeeren aan.F!.Vert.,137.

Lievrouw ,ook l
ievrouwke.

Lievrouw ke9oflievroawletbeeetie.

Znd.volkst.(Antw.).
,
Znd.volkst.(-.inAntw.,'
p.inBrab.;

derste gedeelte van den buik,de grens

in Brab.ook lie8ret).

tusschen onderlijfen beenen,week deel
aan beide zijden derschaamdeelen.

Znd.volkst.

Een Christusbeeld ofkrui8beeld.

W aarschijnlijk Znd.volkst., voor :

Daarhielp geen lieremoederen aan.

V.DALX.

erisnietsaan teveranderen.

Alg.in deZnd.volkst.

Znd.volksn.(Brab.,Antw.
,O.-Vl.),
voor een keversoort,eoecinella.

Verkeerdevorm voorden onv.verl.

Iem.l
iggen heèèelz.

tijd.
Znd.volkst.,voor:hem debaaszijn,

tr'
/lschietgeweren.

Y.DALE.
V.DALE.-.Alg.Ndl.lie8,v.= on-

te Brusselzoete N>,vgl.Fr.8aindouœ ;

Liééen.Gijlagt.
M etdeduiten l
iggen.
Hzerliggen wol
jiizer8 (ofwolreniizere)

Knipmes.
Reuzel,'
ptv/ce-ref.

ook :hem bedriegen.

Znd.volkst.,voor:bemiddeld zijn.
Waarschuwend opschrift in tuinen

Lieve-F'
rolap,ofOnze-luiere-Fzouw.

Iuievenl
teersbeestie.

In de Nnd. volkst. ook wel liev6'
ts
?'
oufzleslle6t
vfjc.

Gijlaagt;jelag;U lag.

WSSTERA,l3l.
I

Iem.deloejajsteken ;iem.beetnemen.

V.DALE.

Goedin zi
jn duiten zitten.
Hierliggen voetangela6nklemmen.

V.DAIZE.
Alg.Ndl.wol
j8ijzer

in Z.-N.

voetangel om

wolven te vqngen.

Die stad ligtop de Schelde.

Verouderd gebr.,dat in Z.-N.nog
vaak voorkomtonderinvloed van Fr.
cette ville Gf 8ituée t
:'
t
zr (le bord d6j
l'E8caltt.

Diestadligtcc?ldeSchelde.

VlTs,244.- Boss.,Wdè.,84/108.LoMB.,36/55.- KRAMERS,op het w.
op : Keulen ligt op (aan) den Rijn.
Colognee8tdffu/csurleRhin.(C6dernier

Hijligt(ofleit)daart6zcg6p.

Boss.hield ditgebr.voor verkeerd, Hij ligt (ook nog :staat of z'
.
f) V.DALE,op hetw.liggen :(ligfoch
waarhijinzi
jnHandl.,255,voorAntw. daartezagen,tezanikent
aftezeuren.
nietteplagen.tezeuren enz.plaag,zeur

emploid6op akdeillij.)
dial.a !? tor te ztlgc terverbetering op-

enz.toch niet tt.

eeft:hiimort'
voortdurend.

Lijden. Hijlijdt schrikkelijk '
van

m aagkram pen.

InZ.-N.isliiden ran,evenalsweten

van, in zulk gevalhet gewoon gebr.;

Hijli
jdt'geweldigaanmaagkrampen.

D.B.,82:f
(1.x4cnwordtgebruiktbij

ichamelijk lijden en duidt de oorzaak
jl
laan. 2.Soms zegt men ook onder :ik
,

vgl.Fr.soujjrirde.
9pc,
9v,
e.
9 ga8triques.

lteb 6r veelonder geleden,d.i.onder dien
drukkenden last, onder dat drukkend
verdriet.g
In andere gevallen,n1.om de plaats
aan te duiden, zegt men verder : aan

hetAoo/tf,in tfcmaag,op deborstl'iiden.

Alshethardvriesthetijsliidt(draagt). Gebr.van liiden in een dial. bet. A1s het hard vriest,(dan)houdtof
TAMB.,52.
(W .-Vl.)en bovendien gall.in de con. draagtheti
js.

structie :s'ilgèlejortla glaceporfc.
LlJ
*f. Hi
j heeftgeen hemd aan ziin In zulk gevalgebruiktdevolkst.het Hij heeft geen hemd aan (o/ om)
lijf.
bez.bijv. vnw., terwijl het alg. be- hetli
jf.

VlTs,372.-- Zieook op hetw.zijn.

schaafd daarvoor meestal het lidw .
bezigt, behalve wanneer m isverstand
voorkom en dientte worden.

De zaak heeft niets aan het lijf.V. Ongewone lezing van de bekende Dezaak heeft,nietsom hetlijf.
THIELEN,27.
zegswijze.
Hijbeeftheimelijkestreken aanzijn Znd.volkst.
Hijheeftgeniepigestreken op zi
jn
lijf.
li
jf.

Lijfkoop.m.

Lijk. Hij verkoos wagenmaker te

Znd.volkst.(Antw.,Limb.;inBrab.

ook liikkoopj.

Liik,verkortingvan geliik,vgw.,is

STOETT, 799/1210.

CHR.MVLLSR,Liej6. Leed,I1,3 :
met niks geen complementen op zen
li
jf).

Drank,doorden koopertegetl
en bii'

e6n veiling.

Hijverkooswagenmakerteworden

J.SCHUITEMAKERCz.,inMorke3#Wg.,

worden liik zijn vader.SEvynxs,161.
alg.in deZnd.volkst.enkomttegenw. geliik ofzooao zijn vader.
Klein lijk zijn poppen.V.BVGGEN- ook vaak voorbijVl.schrijvers;vgl. Klein zooalszijn poppen.

Jan.1927, p.55, bij wijze van afkeuring :(Van de Vlamingen meenen

RAUT,86.

we te moeten overnem en :getweeén,g6-

Zijn nietig denlren ging doelloos van
'teen op 'tanderliik zijn oogen erop
vielen.CLAEs,Sich.Abr.,115.
Hetheeftliik geregend.

Eng.like.

Zijn onbeduidendegedachten waar- drieén enz.en hetafschuwelijke woord
den van heteen op hetander,alzlacr lijk voorgel
iik.)
zijn blikken erop vielen.
Naast geliik,in zulk gevalook alg. Ki)'
k !hetheeftzoowaargeregend.
Zie ook gelijk.
in de Znd.volkst.

Lijkbeéankenis.

InZ.-N.noghierendaargebruike- Liikataatsie, lïjkplechfïg/
tcïd, begva.

lijk ;DlsRocnss :(Lyk-begangenis, jeni8fpleclttigltezds.
s.j.Convoi /'
ux?hr6, s.m.'
);vgl. D.
Lelkltenbegöngnis.

Krlrsxs.--V.DALZ.
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Hetgewonew.inZ.-N.;minderalg. Aansveker(hetgewonew.inN.-N.), V.DALE,ophetw.kraai:((scherts.)

in N.-N.

verder ook wel:doodbidder of liikbe- aanspreker,doodbidder:.
ZOg#8r.

Ljjken. Ziehetlichtdatlijktaan
een geluid.ST.STREUVELS.

Gall.'
rasembler*...

.

Een doode liiken.

XOgalg.in Z.-N.;veroud.in N.-N.

Ljjkéeur.TsIRIz.-STIzNs,II,98.

Ziehetlichtdatlijktojgelijktop

Zieook gel
iiken.

Een doode,een lijk aFeggen.

Kturlss.- V.DALE.- Kosxsx.

een geluid.

Ongebruikelijk, zelfs in de Znd. Liikreuk,Wklucht.

volkst.(zie ook op hetw.geur).

Mr.C.P.vAN RosssM,in deHaag-

t
vch:Post, 28-1-'28, p.10 (146): cIk
vertelde dat het heelongezond was in

een lijkenntankte leven >.

Ljjkrede.Liikreden.

BijV.DALE,i.v.,isdezemeervouds- Liikrede,v.,mv.liikredenen.

AldusbijKclpEasen bijKOENEN.

vorm opgegeven,terwijlop hetw.rede,
in de bet. van aanspraalt,toespraak,

alsmv.vedenen isopgegeven.

I
l

Lijm .
IndeZnd.volkst.m.
.
fz
'
p*
v.,v.
I Boss.,Handl.,221.
Li
j
n.
Ee
n
i
g
e
l
i
j
n
e
n
s
c
h
r
i
j
v
e
n
,
d
r
u
k
G
a
l
l
.
l
i
g
n
e
=
r
e
e
k
s
w
o
o
r
d
e
n
,
r
e
g
e
l
Ee
n
i
g
e
r
e
g
e
l
a
s
e
h
r
i
j
v
e
n
,
d
r
l
l
k
k
e
n
.
D.V.,108.- D.B.,45.- V.G.,1,
uen.
druk of schrift :écrire,imgnm er quel134.-- Regenboogkl.,58.
xgaepeggs gaan.

ç'
d
zeslignen;allevt
jlaligne;4la ligne!

f
AndereIfjrà!
Degroote!
''
,
/n6s zijn ferdergeteekend.

zich bepalen bijdegrootelï/sen en de
voornaamste woorden.
De gesehiedenis in breede liinen vertellen.
Ik heb diestrekking slechts meteen
paar en zeer breede liinen afgeteekend.
ziedaarin zijnehoofdlïjnen hetprogramma der w elsche nationalisten.

op gansch de l
ijn zegevieren.

De Duitsehers kregen geducht klop

.

D.V.,109,veroordeelde verder ook
hetgebr.van liin (in den zin vantrek,
t.w.in gevallen waarin er minder of
meerduidelijk sprakeisvan teekeningen,en vooral in de uitdr.de groote
li1
'nen,letterlijk vertaald naar fr. 1e
.9
grande'
gligne8>,Waarvoorhijeischte :
grootetrekken.
ID.,l10 :(In verbandmethetvoorgaande,zegtmen danook nietd6hoojdliinen,maar de hoojdtrekken. Hoojdlijn kan maar gebruikt worden waar

D.B.,45 :(Lesgrandes lignesde
l'
histoire.D6 groote trekken,d6 à,
o@/dzaken,d.ehoojdtrekkendergef
schï6t
seztï.
:.)
Echter behoort niet alleen groote
trekken en hoojdtrekken tot hetgevestigd gebr.,doch verderook trolen wij
aan :ruwetrekken,breedetrekken,korte
4
'trekken,alsmede grootelijnen en hoojdl
iinen.
Gall.le8!ïg'
n,
68d'unearmée,la ligne
d6 d
'lfcïp8(Ofde6OT4??cz).
Gall.triompher dlfrtol
xtela ligne.

ovex'gansch de l
iin.DRAULANS,167.

Ljjnlné.Metdelijning visschen.

Ndl.l1'
.
in = lo koord,touw,snoer;

regi
b
en
ln
ben
ginnen,ook:eenzzïev'
zzalinea 2ostreep,regel,b.
l
v.waaropmenschrijft.

van eez)e teekening in eig.zin spraak
is.))

oeliivtevtvan een leger.
De gevechtslïja.

Een nieuwen regel,ofop eennieuwen

Nie'
*'
l
1
)er6#e?!
De grootetvekken zijn kraehtiger oj PRlcx,Fr.,op hetw.ligne:(
fdann!:,
s
fiksergeteekend.
(8e8)grandes- 8,in groote trekken,in
Zich bepalen bij de koojdtrekken of hoofdtrekken ).
hoojdzaken en de voornaamstewoorden. GALLAS,op het w.ligne :(
iEn çç,
:
De geschiedenisin gvootetrekken of grande8 - 8 :In een paar groote trekin hoojdtrekken vertellen.
ken,ruw.Les-sd'czà,
:cv,!
?l::Degroote
Ik heb diestrekking slechtsmeteen lijnen ),en ophetw.ruw :(In - 6trekPaarenzeerbreedetrekkenafgeteekend. ken :A grandstraits).
Datisinhoofdfzeà/
c6shetprogramma V.DALS,19246,op hetw.lijn (iets
van de W elsche nationalisten.
in grooteliinen aangeven,in grootetrekken ).
KOENEN, Woàrverklaving, 15 ( ivt
beeede tvekken geschetst )).
J.v.M xvm x,Uité/zzPen,39 :((een

ontmoeting, die ik destijds met kovte
trekken heb opgeschreven ).
ZosTaovT,Taalonderw.
hern., 1,284 :
(Ofgeeftdebewerker...degrootelijnen
aan ...)
Dr.E.Rslxpsss,Leerboek der Natuurlijke Historie, Dl. II, Hoojdliinen
derNatuurlijkeHistorie.
Deriien ofgelederen van een leger. D.V.,ll0.- I).B.,45.- V.G.1,
De gevechts-ofslag?ïnfe.
134.
GALIZAS, op het w. ligne :((- d'o,/-

O1,6r de geheele linie zegevieren.

De Duitschers leden een geduchte

ration (4'zfn8armée):Operatielijn ).
Vlaanderen,weekbl.,lDec.1923.

nederlaag overdegeheelelinie.

Dialeetischeverbasteringvanliin=

visehlijn (Dieste.0.).

Hengellnnoerj,vinchliin,li)
'
n.

V.DALS,op hetw.liin thengel-

M'
etden l
tengelvisschen,of :henge- koord (dervisschers)).- Kvlrsss,op
len.
hetw.liin :(eenen ddcàaan de- hebben,aan het hengelsnoer )).

Lijnrichtiné. De liinricltingder

NaarFr.al
ignement.

Rooiliin.

scheldekaaien.SEgsRs,293.

Ljjnschip.
Lijnvlsscher.
Lilnvisschersprijskam p.
Lijnwaad.

Gall.'
tl
aiseea'
tdeligne.
Zïnïedchïp,ofslageehip.
Schieralg.inZ.-N.;vgl.Fr.poheur Hengelaar.
tï?a ligne,t
mTtcovr'
gdepéchct
klalign6. Hengelwed8triid.
Hetgewonew.inZ.-N.,indevolkst. Linnen.

DeberoemdeVlaamscheliinwaden,.

W anneergeen verschillende soorten Het beroemde Vlaamsche lfi
nses of D.V.,410 :tom verschillendesoorvan liinwaadoflïsxe,zbedoeldworden, liinwaad.
ten aan te duiden zegt men lijnwaad-

liiwaat of liewaad (0.-en W .-Vl.) en
liiverd (Brab.,Antw.).

1Ccld.,40.
Echteris lijnwaad nietgeheelonge-

bruikelijk in N.-N.;Hlwomxs, l95
(Doek noemt men alle geweven stof,
liivtwaad alleen een weefseluit hennep

of vlas )).

gehruike men geen m v.:gall.lestoily.

eoo'rfca )).
In zulk geval zegt m en tgw. ook

liinwaden,lïasena ofsoorten ran linnep,.

Ljjnwaden. (Weldroeghij'sZon-

NaardeZnd.voll
tst.,waarinlinnen

WeldroeghijdesZondagseen !
ïn-

dags)een ujvtwadon halsboord.Szvxws, nietgebruikelijk is:i
n O.-VI.b.
v.lii- ncAzhalsboord.
.
zav.
/
'
m f6(s)en in Brab.àï3
r:rt
86(s).
LiJ*Pen.Diekousen zijn geliipt.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Diekousen zijn gerekt.
Lil
*st. In ceses lijst.Bolz
s,99 (ook IndeZnd.volkst.meestalm.
.&J#f,v.
113).

Lilsterstrop.
L1J
.zem eel.

L1
*ndeweverkeln).

znd.volkst.(inBrab.-.,in Antw. Liisterntrik;Wnterboog.

w.,ixl().-5Tl.0.).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

H inmeel.

Znd. volksnaam (Brab., Antw., îp tvogel.

O.-Vl.), voor een vogeltje, ltypolais
pldlomela.

Hetbnw.liinwaden isnieteensver-

meld bi
jKvlplRs,noch bijV.DAI,Z of
KoExsx.
V.DALS.
Boss.,Handlw,128.

V.DM,
E.
V.DALE.

Liniaal-Logie.
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Liniaal.

In Z.-N.meestalo.(
-AB.,137).
.ALL.

Liniaal,v.en o.

KvtpEss,V.DALE en KosxlN geven
hetw.in beide geslachten op.

Link.Delinkekant,delinkezijde.
Znd.volkst.;veroud.in N.-N.
Linker.Opdenlinkeroever.S'
1'
REv- In afwijking van het gewoon gebr.
vsbs,in Fl.d.d.e.h.,1,l1.
ishetw.hierafzonderli
jk,inhettweede

De lïsk6rkant,delfzàlr
crzijde.
Op den linkeroevek..

Overdestreekvan denlink6r6n oever. vb.zelfs in den verbogen vorm aange10.,ïè.,1, l1.
wend.

...van den linkeroevek..

Lip .Met'nen spotlachop delippen.

Metvz.op,hetgewoneZnd.gebruik.

AIzL.-AB.,153.
Linker en reoltter komen tgw.bijna.
uitsluitend in samenstellingen voor.
.

Meteen spotlach om delippen.

Ff.Ferf.,72.

Aldusbi
jD.B.,95,in overeenkomst
methetgewoneNnd.taalgebr.Ooktrof-

fenwijverderaan :(meteen speelschen
glimlach om de lippen )), H . SNVARTR,
Bl.Bloemen.5 ;ttmet een glimlach om

zi
jn smalle lippen ),J.v.MACRIK,Uit

&n Pen,45 ;doch ook :((met een glim lach op de lippen )),10.,ib., 12 ; ((een
glim lach op de lippen )),'10., Toen ïk

Lisboa.DRAVLANS,48.

Portugeesche naam van de hoofd.

Lin8abon.

nogiong'
tl
ce,275.
Wlxx.- VERscxtzEltsx.

stad van Portugal.

List.
Liter.Vijfliteremelk.

In Z.-N.meestal-.
Gewoonmeervoudiggebr.inZ.-N.

Dist,v.
Vijflét6rmelk.

Lits.Een litsaan een handdoek.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,in O.-en

Een lusoflis(v.)aaneen handdoek.

j Joos,90.
D.V.,424-425.- AIuL.-AB.,94 en
142.

V.DALE geeftl
it8en lutsa1sZnd.op.

W .-VI.1638ofletsej;Mnl.l
it86;bijDEs
Rocals lit8 ; voor : oogvorm ig snoer
of lint.

Lit8en dragen.

Prov.(Dieste.0.),voor:broekgalg,

Bvetellen ofbret6l
8 dragen.

broekdraagband.

Ik geloof dat mijne losse tong mi
j Znd.volkst.(Brab.,Antw.).voor
nog dikwerf in nesten za1 brengen ; buiten hetgevaarhouden.

Ik geloof dat mijn losse tong mij
nog dikwijlsin denesten zalbrengen ;

maarlangseen anderen kantzalze me
dikwed nitdelit86n A@W 6/l.AUOTOR,132.

maar van een anderen kantzalze me
vaak voor gevaar behoeden.

Locaal,oflokaal'

Despellingvan DeVriesen TeW inkelm aakt onderscheid tusschen lonaal

Looaletoestanden.
Een ruim en luchtig lokaal.

(plaatseli
jk)en lokaal(zaal,vertrek).

Diet.,26.- Onkr.,68en 69.
DEN HIRTOG,N .T.,II,241,betref-

fende den regelq om door spellingverschil ook eenig beteekenis- en stijlverschil aan te geven )):((Men behoefb
alweer zllllre onderscheidingen niet in
acht te nemen, maar ook de spelling

houdt ervan,nu en dan in de puntjes
voorden dag te komen )).

''

,
j
j

Locht.Een loehtei.
zoo locld alseenpluim.

In de Znd.volkst.is loehtofloeeht
gebruikelijk voor licht = niet zwaar,

Een zacltt(gekooktjei'
.
zoo lielttalseen veer.

oelocltteGentenaars.

en verder ook in andere beteekenissen.

De lnclttltartigeGentenaars.

Een meiskevan deloclttesoort.

Lochtiné.Gustaafbekeek...den

triestigen loehting.SSVENS,27.

Een loehtingie.STREUVELS,in Fl.d.
d.e.h.,1,20.

Lodder. Zijn broek, nu zoo'
n smerigelodder.CLAES,Sielt.1* .,60.
Loebas.

Loefer.

V.DALI.
L'
tteh,
tisookeen Nnd.prov.
voorliel
tt.

Een meisjevan lichtezeden.

O.-enWvl.volkst.;Mnl.loehtinc.

Tuin,moes-ofgroentetuin.

Verkeerde poging om den verklein-

Een tulntje.

VERC.,Etym.lvdè.- KUIPERS.-

V.DALE.

vorm loclttingske in alg. Ndl. over te
brengen.

Znd.volkst.(Brab,).

Zijn broek,nu zoo'nvuilloy gding,

ofvoddig àleHïngdfuk.
Alg.in deZnd.volkst.,voor:domme Lomperd, kinkel, lt
'fv,
zlcl, nlegel;
kerel;gemeene vent.
loeder,ellendeling,ploert.

Alg.in de Znd.volkst.,voor :iem.

L'
uilak ;lomperd ;slamgel.

VycRc.,Etym.Gdè.- V.DALI.

V.DALI.

die lui en dom,of ook wel opgeschoten
is.

Loer.Op den loerstaan.
In deZnd.volkst.m.
Loeren.Naar buiten loeren.
Ditw.isin Z.-N.meergebruikelijk,
@@@ om weer aan 't gaatje te loeren. in een ruimerbet.dan in N.-N.

VsxMANo., 50.

Loet.Dievrouw heeftloeten.

Alg.in deZnd.volkst.

Op deloer(r.),op den uitkijk staan.
Naarbuiten kiiken.
HENDRIKS,240 :(Loeren en gl1
J.
r61%
om weerdoor '
tgaatje tekiiken, d.i.heimelijk,aanhoudend scherp naar

of:te gluren.

Die vrouw heeft nukken,kwade of
sleeltteluimen.

Im f@Den lo!Alckes van iets:
uet beroepsonderwijs, waarnan de
kleermaakster den lo! maakte.SsvENs,
161.
Iemandslofzingen.

iets zien.Loeren onderstelt een bepaald
doel,gluren geschiedt m eer uit nieuwsgierigheid ).- Vgl.PLvlM,Syn.,n.164.

VERc.,Etym. WWè.- KUIPERS.V.DALE.

Gall.jaire!'/log:d6qc.

Ietspriizen,loven ofroemen,m6tloj VycRc.,149.- V.G.,1,140.
rcs iets spreken ; een lolrede op iets Verderzegtmen nog :delojbazuin of
ltonden.
46loltrompettlt'
eri6t%.
sffkf/è = hetuitbundigprijzen.
D.V.,248:eDezeuitdr.isvertaald Iemandslofrerkondigen.
Echter bijKvllaycRs,op het w.lo/ :

naar het Fr. chanter 1c.: louange.s de

((iemands - zingen )).

qx.. doch is met ons taalgebruik in
strijd ...W el bestaat er een ww.10.
/zingen,doch betisonz.,enwordtalleen

PRlcx,Fr.,op hetw.loj:(den- zïngen '
palz,faire l'éloge de (labeauté &);
iemands - zingen, chanter (entonner)

gezegd met betrekking tot God : den

ses louanges)).

Heer lojzingen;het is dus geheeliets
anders)
,
.

V.DALE,ophetw.zingen :(bezingen,
in gedichten roemen :den loj(
fe,
:Heeren
zingen )).

Lofsprank. Iem. met lojapraken Gall.louangea = woorden van 1of; Iem. met loj8praak tot volharding Dist.,35.- W e1islojtuiging (= be.
totvolharding aansporen.
hetw.lojspraakheeftgeen mv.
aansporen.
tuiging van lof)in '
tmv.gebruikelijk.

Loéle.Indelogién.

Verouderdewoordvormen.

Loge(leesg= zj).Indeloges.

KvlpEns.- V.DALS.
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d br naarFr.

I

bnw.
GeweononzZ
et.,behoud va
logniqu
ten logiseh (leeslootgies)I
nn
w..
,g
me
de
e, zijWi
n.jmoe

(Hetlaathem toe)tegen delogiek op vreemdeuitspr.
te staan.AUCTOR, 52 (zie ook Levensl66r,340).

Loéist. (Hij) zorgt voor eten en

OPMERKINGEN

I
tegen de logica (lees !oo'giekaajI

op testaan.
'

Alg.in Z.-N.(uitspr.loz)'i6.
:f'),in de

Hi
j zorgtvooreten en logia (lees

Alg.in Z.-N..voor:iem.dieergens

Logeerga8t;logé,m..logée,

r

V.DALIvermeldtlogie8ta1sZnd.voor

y&:l).
jogjog.
loght.Borus,3 (ook bijJos.Joos,225, bet.van :nachtverblijf.
looz)
en bi
jAvcToR,218).
Doch waarbij komt het, dat de lo- In deze l)et.,kostgangers,ishetw. Doch waardoor komt het, dat de
glsten daarzoo talrijk zijn?Jos.J'
oos, nietalg.ingebruik.
eommensalen daarzootalrijk zijn?
236.

Loéistéast.

tijdelijk isgehuisvest,inz.in een hotel
oflogement;verderook wel:bijpar-

Ndl.logé oflogée = lo logeergast

in een hotel (Fr. client, roylgeur),
20genoodigde (Fr.hôtej.

ticulieren.

Loéisthuis. WALTZR (V.Lov.),

Alg.inZ.-N.

Logement.

In onzeFl.Geweaten,2.
Lom m er.Onderd6n lommereener In de Znd. volkst. (Brab..Antw.,
dreef.BoLs,104.
O.-Vl.
,Limb.)ishetw.m.
In den lommervan rotsen.10.,97.
Deze stok,door de zon verlicht,zal

Gall.om bre.

zijn lommevop den grond werpen.Rox-

In d6dchcdv'
?
z,van rotsen.
Deze stok,door de zon verlicht,za1

alleen o.
H >nNoRlxs,278 :qVoorlommerkan

Onderh6tlommervan een dreef.

zijn8chadnw op den grond werpen.

Dov en M lGxow,Atlan,M .G.,5.

In Z.-Afr. is hiervoor gebnikelijk
logiesl
tuo (V.DAIz).
Boss.,Handl.,221.- Joos,90.
VolgènsKuuœss islommev :v.(ook
o.); in andere woordenboeken is het

Lom m erhuisje.

Alg.in Z.-N.

Prieel,o.,fuïn-ofzomerhldsie.

Lom p.

Z.-en Nnd.volksn.,in hetv.,voor

Kwabaal,ook welp'
tdtaal,m.

men ook scltad'
aw bezigen,doch lommer

zegt m en uitsluitend van de schaduw
van boombladeren )).

V.DMœ.

een riviervisch,lota tlz?
zlgcrï..

Loné.Metvollelongen ademen.
M etwollclongen schreeuwen.

Gall.r-pirer,crïer,chanter: plein,
a

wnmons.

D.B.,48.- LoMB.,-/55.

longen schreeuwen.
UïfT0116 bor8tzingen.

Zingen metvolle longen.

Loochenen. Hij kon hetzfch niet

Metvolleteugen ademhalen.

fz
uïdàeele,ofmetalde krcchfziinev

Gall.ae tfïet
Wv,
uler qo. = iets voor
/

Hijkon hetzïch nietontveinzen.

D.V.,360.

looehenen.

zich zelfniet willen bekennen.

Lood.Van Zwimmelisgansch =it
ziin lood g-lcgep,
.CLAEs,Sïch.Nov..
90 (ook bij TEIRL.-STIZNS,II,206,en
bijDsxclz
Axs,148).
Gustje,laatu nietuitlfw lood ,
:!x s.

Alg.inZ.-N.;V.ELszx,164:<hijis V.Zw.isgeheel'
uitd6lï/kepgalagen, STOZTT, n. 800/1211, 812/1227 en
heeluïfziinloo4),en237:t(hijwasvan of'
uithetreldgalagen.
1270/1950.
zzin ,fuk (of:nitzïjs loodjg-llgen :;
V.DMzI,op hetw.lood,geeftreeds
vgl.Fr. 8ortir d'cplo-6, pevdre eop
a1salg.Ndl.op:qu41zijnlooéfgealagonj
aplomb van zi
jn stuk raken.
Guusje,laatu nietuitden zM ellia- zf/n,onthutst,verlegen zijn >.

SzMoxs,49.

Loodrecht. Die weg komt lood-

ten.

Verkeerdgebr.voor:geheelrecht.

Diewegkomtregelveclttop den ande-

reclttop den anderen uit.

Loodslaap. TlIsL.-STIJNs,II,112.

Ncnd.,101.

ren uit.

Gall.eommeildeplomè.

Diepe,rcefeofzeerzwareelccp.

Fr.dovmlr coplpl:vs plomb = Ndl.
zeer 'pmvlalapen.

Loon.Iemandaloon aaterltouden.
Alg.in Z.-N.;ook ishetw.loon in I6m.(dat.)ziin loon ontltouden.
Acltterltoudingvan den loon derwerk- onzevolkst.(
Brab.,Antw.,O.-Vl.)-.; H6tonfhovdea van hetrechtvaardig
lieden.M eel
t.Ccf.,83.
reedsineen V1.uitg.uithetjaar1768: loon aan werklieden.Kat.Roerm.,68.

V.DMzE.
Joos,90.

Vloek over de aeltterkoudevs van d6n ((Achterhoudendesloonsvan deW erkW ee de onthonders van ketloon aan
loon der werklieden !TXm ru.-STIJNS,11 lieden )).
werklieden !
157.

Loontiekomtom zijn boontie.

De gewone Znd.lezing van de be- Boontiekomtom zijn loontje.
kende zegsw. (V. ELSEN, 20); bij
KOENEN,op hetw.loontie,zijn beide
lezingen alsalg.Ndl.opgegeven.
Loop. Aaniets,b.
v.aanzijngedach. Gall.donner (!ïère)coura4 qc.,4 86a Aan iets,b.v. aan zijn gedachon,
ten, aan zijn tranen, den vrijen loop pensé-,4 8e8lcrzzèea.
aan zijn tranen,den vrijen loop la,
ten.
geven.
Tntrest,loop nemendem et dezen dag.

Loopbaan. Een welgenulde loop-

Gall. v eytdre covze.

Interest'beginnende fe loopen op heden,of:te reàenezèvan,heden.

Gall.uneccrrïprebien remplie.

Een welrerrulde loopbaan,een w6l-

baan.

Loopen.Dewond loopt.

BELI,., l0.

D.B.,57.- V.G.,1,138.

besteed leven.

Znd. volkst., voor zweren, etter

Dewondedraagt,efferf,zweert.

vorm en.

Hetlooptop rolleties.ofop wïelf/-.

STOITT,n.203/270 :(Ook hetomgekeerde loontie komt om zïjs boontl
'
e
wordtaangetrolen,vooralinZ.-N.,doch
schijntvan Iaterdagteekening tezijnp.
D.V.,68.- D.B.,29.- V.G.,1,133.
- Vgl.Gr.TF4:.,IV,1932.

V.DALE.- Alg.Ndl.is :ziin oogen
loopen = tranen.

Alg.inZ.-N.;V.Eruszx,61:gaancls Hetgaat(cl:)ran 6en l6i6n dakie,of: STOETT,n.- /334.- ROBERT,193.lQp h6/op '
t
/
selfje
a,en 74 :datlooptop datgaatc!,
9g68m6erd.
KONING,272.- V.DALS,op hetw.op :
wiel6k6n8; vgl. Fr. cela 1
Jc, marelte
(datlooptop rollcfj- (Zuidn.wielkeaj
'
,
(co-v,
e)nur4e,:ronlettea.
gaatvan zelf),en op hetw.rol:((spr.)
dat gaat,cl:o/ '
fovev zollefjc,
:léep,dat
gaatbijzondergoed,flinkvooruit).Ook
bijKvryœRs,op hetw.rol,alsalg.Ndl.:
(zegsw.datgaat,alsoj'
fop --lefjealiep,
heelvoorspoedig )).

Looper. Met twee maanden zijn Alg.in Z.-N., ook een Nnd.prov.,
hetloopera.V.Lov.,D%&r6.
8:4,89.
voor:varkentjevan3tot6maand oud.

Tmopié.Dekoeis,staatloo#g.
Loos.Hetop deloozen hebben.

Znd. volkst. (Brab., Antw.),van

runderen :naar den stierverlangen.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),alsver-

Speenrarken.

Dekoeistochtig,of:wilstieren.
Long.Hetop de longen hebben.

korting van looze Icwer;bijKa.looae
en bi
jDEsRocxzsloos.

W spljp.

V.DALE.- Sw ll
ing,m.= varken
beneden hetjaar.
D.CLAss.- V.DMzE.- Alg.Ndl.
Vop.
9c% = ritsig (van honden).
VEsc., Etym.'
lFtf:. Kclrsss.

V.DALE.
l

Long#ip,llc&#/p.

Alg.Ndl.looagiip = (scheepst.)af-

voerbuis.

lmrejas-Luiaardlj.
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1

Lorejas.

) Alg.indeZnd.volkst.,voor:on- Schobbelak,8chojt.

VERc.,Etym.J#Wy.- V.DAT
-E.

Lorreinen.

1 In zN. niet zelden

Vssscacyuszw.--BosF.,Uitngr.,72.

1deugend mensch.
.-

voorkomend,

Lotharingen (leeslooltwrin,
gavtj.

Elzas-fzomreïzt6p,.
naar Fr. Lorraine, ylldccc-forrqïzze ;
Karelvan Lorreinen. M .SABBS, in vooral gewoon in den opgegeven hisF!.d.d.6.h.,1I,25;P.VESHEYDSN, torischen naam, naar Fr. Charl, de

id.,II,295.
Lorreiner.Een Lorreinerprins.

Losch.
Loslaten.Een gevangenelo8l
at6n,
.
Degevangenewerd lo8g6lat6n.

Elzas-zofhczïngex.
Karelvan Lotharingekt.

Lorraine.
NaarFr.'
un zzrïnc:lorrain.

J.Bossclu ,N eerland'8 Heldendaden,
II,407,en IV,749:((Prins K arel van
Lotharingen, Gouverneur-Generaal der

Oostenrijksche Nederlanden ).
Dist.,147.- Onkr.,70-71.

Een Lotharing8cl
teprins.

GewoneZnd.sehrijfw.,metover- Lo8,m.

l

bodige c:,a1s naam van een roofdier,
lynz.

'
1t-tf.,22 :(
tLoslaten zegtmen meer Een gevangene vriilaten,in trrïjhe'
l: V.DALI,op het w.loslaten :(niet
van dieren, ook wel van geboeide Rtellen,iem.van of uitde gerco
lgeytï,
s, vasthouden,vrijlaten :ziihebben dege-

gevangenen.M en leest soms, dat het 'tdtdc lzechteni!ont8laan.

'ptlxgcxe,lwee'
r losgelaten )),en op het w.

gespuis de gevangenis openbreekt,en De gevangene werd '
vviigelaten, ?t8rde gevangenen lo8laat, maar die zijn kveeg zïjs nrijheid,of kveeg zp'
?z '
vrijniet'
eriigelaten,wantlaterworden zij, heid tevug.
zoo ditmogelijk blijkt,weer opgesloten.n

lo8komen :(uitdegevangeniskomen :
orereeneweek komtziin l
voez los).
Dsx Hy
csvoo,N.T.,II,232 (ook F.
T.,141),wijstnog op hetverschiltusschen de spelling los laten (niet vast-

)
II,
E5
e6
ht
:e(
rObpijhP
etLV
feIe
Mst
,wOa
ns
,
z6
deTSat
aal
d
8e
hkoaut,
lder gewoop den volke eenen gevangene

maken)enloslaten(devrijheidgeven).

?0.:telaten )).

Losm aken.W agonslosmalten.

Afgekeurd bij LoMB., -/56, doch W agonsajkoppelen.
Men zegtverdernog :wagqn,
sajhak6n,
geheelonbruikbaarishetw.niet.
loskoppelen ICsAMERI.
Im srukken. Gent hcd ziclt aan j (Deschr.heeftblijkbaaraan deFr. Gent wa8'
t
4ï/zijn langen slaap oktt- D.V.
,533.
luitdr.s'arraclter tz'dz 8omm6il gedacht, waakt.
zijnen langen slaap losgerukt.
m aar de beeldspraak klinkt hier wel
wat vreemd )).

Lostarren.

Assimilatievorm in deAntw.volkst.

Lostarnep,ook wellostornen.

BOss.,Wdè.,84/109.

Losvijzen.Latervroeg hij...wie

Alg.in Z.-N.

Lonachvoeven.

ZieookTiisenvijzen.

NaarFr.eetfélïpre;deçc.

Zichaan ietsontworstelen :

nu de ribben (s1.van een tent)losrees.

Y.LoOl,78.

Losw orstelen. Zichwcp.iets108worntelen :

l

F.'DOMELA NIEUWENHUIS, Typenv
131-132 :(Toch komt hetmijvoor...
De mensch, pasontwor8teld ccn het dat de schrijver ziclt nog niet geheel
slijk.
heeft kunnen lo8maken ll
cn de gewone

De mensch,pas losgewor8teld 'pIAzhet

slijk.V.BEy
cRs,II,3.

m eening.alszou ))enz.

Lot.Hetgrootlot.
Lotietrekken.
In,uifEetlotvallen.
Voorc'
r
j?zlotopgaan.
Een weidein loten verdeelen.

Alg.in Z.-N.,naarFr.legro8lot.
Znd.volkst.(O.-Vl.).
Znd.volkst. (vroeger)bijde militieloting een slecht,een goed nummer

Hethoogstelot,de ltoojdgriis.
Stvootjetrekken.
Erça-,evuçflojol.
Al.
glotaingopgaan.

trekken;alsmilicienonderdienstgaan.
schier alg.in Z.-N..naar Fr.ltlt.

D.i.dehoogsteprïj,
gin een loterij.
V.DALE.
V.DALE-

(

t Een weide in koopen,.kareling6n of

1Fc?ld.,256.

lperceelenverdeelen.
Dekomewordtin loten verkocht.

pe kome wordt bii kavelingen kerkocht.

1

Loteren.Het slotlotert.

znd. woordvorm (Brab., Antw. Leuteren. Het slot lentert, zit 108,1I V.DALE.
0.-V1.).
waggelt.
'
Gij hadt een fcnd/e dat lot6rd6 om
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Gi
jhunkerdeft)ernaa'
rom dekente DVTYSER,IT,76.
peken te zijn ! eoxsc., P1.4e:Dor- erg op ietsbelustzi
jn.
zijn !
ven.

o gij,dieook eenfcytd/e#e5fdatlotert

om ditzelfdereisjetewagen.Boss,61.
Lotten.Ik lotte,heb gelot.

o gij,die er ook op verlekkeg'
d ziit
hetzelfdereisjetewagen.
znd.woordvormen (Brab., Antw.), Lotev,.Ik lootte,heb geloot.

vandendagafdathijerwasingelot. naaranalogievanhetznw.lot.

COPPZ.170.- BOss.,Ha,
n,
dl.,255.

( Van den dag afdathijerwasingeloot.

Lottiné.
Lotverbeteriné.

Loting.
Lotsverbetering.

verueerdeuitlating van deverbin.

Dist.,22.- Onkr.,59.

dings-s.

Low ie.zoodaehten erook Lowieen
gewone vorm van den mansnaam
Treesover.Jos.Joos,184.
LogaaofLodewqk in deznd. volkst.

Lubbetn).'tIsdebestelubbedie

cswss,lïcA.N ov.,130.

lucltten aanvaren van uit het Noorden.
eyaxss,sich.N on.,47.
Ik V* Wa'
t lupht K'8T48A.
W eZullen dekamerwatî'
tzcàfgeven.

Meervoudig gebr., naar Fr.1e..%cïrd.

Luiaardij
-.

lobbesvind jenergens.
De menschen zien zehoflg in de l'ucht

uithetxoorden komen aanvliegen.

fltchfkom talleen in 'tm v.voor in de

bet.van :wolk,ofbui,b.
v.er ?tczzgel
zwar. luchten.

Gall. prendredel'
air.
gall. dovtvtevde!,tpy #zjjt:chambve.

Luchtlesteldheid.
gewone znd. vorm , zonder verbindings-'.
Daardoor verlaagt de lua tgesuldverueerd gebr. uit erg gebrek aan

heid to n den Zieke).

Lodewiik,Tz
ouïy,gemeenzaam :Lowies.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,0.-=.), Lobbe8,m.,mv. lobbe8en. Zoo'n

ge maar ieverans kunt tegenkom en. voor:goedaardig mensch.
L/cht. De mensehen zien ze (n!.
wilde ganzen en eenden)hoog doorde

,

Ik ga wat (versche) lucht oj een AIVELDOORN,11 A,119,alsgall.bij
luchtjesclteppen.
J.V.LENNEP (W ij hebben zulk een
W ezullen dekamerwatl'
uehten.of: fraaien dag,datik u voorstelde/6eecA6
we zullen wat8pui6n.
Luatsgeaeldlbeid.

Kchft6 gtzc'
/l.
n./3//4611''.
Dïdf',176 :ttDe l'
ttclbtsgeeteldhdd ishet
kumaatvan een streek ').
Daardoor verlaagt de licltaamsOok luatgestel en luchtsgentel, o.,

taalkennis, waarbij Fr. tempévature warmte'of:den warmtegraad van den komen voorbijKullasxsen,als weinig

onbeholpen vertaald is.
zieke.
oewoon woord in de znd. volkst., Luilteid.
daarentegen weinig gebmikelijk ln
N.-N.

gebrui
kelijk,bijv.ows..
V.DAI.S.
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Luid.Zijspreken metluidermonde. Vergissingbij dezen sehrijver :'èen
Ssozss,235.
vrouwelijke datiefvorm staat hier bi
j

OPMERKINGEN

Zij spreken met luider.
:f6-(-6).

een m . ZnW .

Naarlnidrox...

Tenonrechteafgekeurdbi
jBsozc-I l'
vnidensofvolgeu

V.DAI,
Z:naavl'
yïdvan,volgens(den

xwy:R'
.
r, l3,zooals reeds werd aange- '

inhoud van);xccrluid derwet,volgens

toond doorScss.,1,ll8.

de wet )),en < Luidens,voorz.naar luid
van :luideu delaatate èerïc/tfelz)).

Luiden.Hij heefl de klok hooren DcvssR,II,7 :<Men onderscheide
lvden.
goed :luiden en luien;bijv.Hoeluiden

Hijheeft,deklok hooren l1
d6n.

Echter geven KvlpsRs, V. DALS,
KOSNEN enmeeranderewoordenboeken

dezewoorden ïrth6tfngelsch?D6ktok-

ook luiden,naastluien,in dezebet.als

k6n lvïcs.Dus ditwoord luïdt; d6

gebruikelijk op.

klok luït.))

Luierik.Wat'
nl
gderikken!

Bij Kclpsss zijn dit znw.en het

L

l'
AliaAvd, ook (gemeenz.) luisck,

daarvanafgeleideww.alsZnd.opge- lnilak,luïhusd,lniwamm..

V.DAI.
E vermeldtreedsalsalg.Ndl.

jllderik,mv.luieriken,enhetww.lgd6.

uleritklken. Datzou hem lee- geven,terwijlKosx'
sxzenietvermeldt. Luieren,ook (gemeenz.)luibakken,'rïkcp,.

ren lnievikken.VzsMAxo.,23.

In afwijking van degebruikelijkespel- lgdlakken,luïèvïzen,lniwammnsen.

In doelloospeinzen en zalig luieriken. ling kom en het mv.van hetznw.en
Towv,105.
de inf.van het ww.meestalm et 2 k's

voori
n deZnd.sehrijft.
Luik.Deluik openlaten.
In deZnd.schrijft.nietzelden'
p. ! H6tluik orenlaten.
D.B.
.52.
Lullekkerlahd. (Dan) leef ik Overbodig gebr.van het,lidw.
Dan leefik hierin Luilek'kerland.
1
hier in hetLuilekkevland.AccToR,89.
4
Luis
f
,ofluszijn.
j Prov.(Dieste.o.;indeprov.Antw. Blut.bluuchofrutzijn.
STos'
r'
.
r,n.168,
.
/224en 1085/1679.
Iep in 'tLand van '
W aaslutoflutszijnj,t
voor:platzak zijn,allesverloren hebben in het spel.

Luisteren. Lldsterwatik zeggen

ga.

Gall.écoutezccquejevai8dire.

Degenen,die op hem luisterden.

Luisterlil*ke vertooning.

fzvïdternaarhetgeen ik zeggen zal.

Dial.gebr.van dit vz.

Degenen die naav hem luisterden.

j Komtvaak voorin deZnd.schrijft.

LuitenAnt.

In Z.-N.valtdenadruk steedsop de

Mijnluïfenonf!SlMoxs,44.

W Ts, 371.- HAssszœAca, II, 64 :
.In luinteviikhoortmen dei)
'vaak als
toonloos uitspreken :. Echter wordt
zulksnog doorvelen afgekeurd.
i scsswpé,67.

Lui'tennnt.

j zieookophetw.mil.
v,.

s
praakinhetBelg.leger,mettoevoeging van miin :gall.mon lï6ule> nf!

Lukken. Waarom zoude Ernest

Gall.rénenir.

)

W aarom zou ErnestStaasdaarook

Zieook gel
ukken.

niet8lag6n?

Mentukteernietin.P.Flœozmcq,

Menslaagdeernietin.

i'n Fl.d.d.e.#.,1,174.

NaarFr.Lntltériennô
q.

l

Iuf?œrdeà.DeIwthevschgeziy eAnna

nnheAnnaBoleyn.BoLs,27.

Lycopodepoeder.

Di8t.,116.

Iuuoterrijkevoorstelling.

eerstelettergr.:lui'tenant;alsaan. A1saanBpraak:lnitenant'!

Stu sdaar ook nietlukken?ToNY,157.

Lutheraansch. De r- her- n-

Dist.,101.

l

Twtlteraan,m.= iem.die totde Lu-

Boleyn.

NaarFr.poudvedelycopode = spo-

Wol
jnklauwp ednr,

thersche kerk behoort.

hlïkde-pocder,

ren of kiem korrels van de wolfsklauw, heksenmeel.
lyopodium,a1sm iddeltegen het sm et-

ten of ontvellen van zeer jonge kin.

j

deren.

!
t

M .
M .Een woordmet2 -.

Gall.2 m ;in de Znd.spreekt.zegt Een woord met 2 m'
s (lees twee
men gewoonlijk tweeemmen.
e> ).
M aaé.Heteten ligt zoo zwaarop Met hetvz.op de gewone uitdr.in Hetetenligtzoohardça mijnmaag, V.DALE,op hetw.hand :A(van spijmijn maag.
Z.-N.,doeh niet geheelongebruikelijk zoozwaarop mijn maag,of:heteten zen)kardïndemaaglïggen,nietgemakin hetN.
blijftop (deklep van)mijn maag lig- kelijkverteren >.
gen.

Datza1hem ko# op demqagrcll:n.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Dat zalhem dwarsïn demaag zïffes, V.DALS,op hetw.hard :q(6g.)dat
voor :hetza1hem zeergrieven,begroo- hem aan hetâcetgaan,hem sleqht (of zal hem lang hard ïn d6 maag lïggcn,

ten,leed doen,onaangenaam zijn ;bij kwalijkbbekomen.
V.ELszx,l53 : (het) 1*1hem droog
op 46 maag.

M aaézout.

Pm cx,Frf, op het w. peeer : tfcette
tiïcntf: p&e eur l'estomac. dit vleesch
ligt zwaa'r in de m aag )).
GALLAS,op hetw.pe8er :(4- e%r !'6.9toman:Zwaaropdem aagliggen >.

Znd.volkst.(
Brab.),voor:natrium-

dat za1hem heugen,daar za1hijniet
gemakkelijk overheen komen ).

Z'uivering8zout.

bicarbonaat of dubbelkoolzure soda ;

vgl.Fr.selWge
wfï/.
Alg.in de Znd.volkst.,en ook wel
W ie 's avonds een parel meent te Tn wetenschappelijlte taal bet.made
gevondentehebben,heeft'sahderdaags gemeenz. in N .-N., voor made, larve, hebben gevonden,heeft'sanderen daagB masker of larve zonder pooten, vooral
eenleelijkemaaiindehand.AccToR,62. worm ;in hetgegeven gevalisde glim. een leelijken worm in dehand.
van vliegen en muggen, en is w'
trm

M aai.W ie'savondseen perelmeent

worm (een insect)bedoeld.

alleen gebruikeli
jk voor een exemplaar

van zekere hoofdafdeeling van het

M aaibloot. De vogelkes waren
maaibloot.

Znd.volkst.(
Brab.,Antw.),voor :
kai,naakt,zonder veeren.

Devogeltjeswaren S debloot.

dierenri
jk.
M.DALE vermeldt ook maaiblootals
alg.Ndl.

20

M aaisteek-M aat.
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W ormsteek.
V.DALE.
plek aan een peor,appel,aardappelenz.
waareen larveofworm geknaagd heeft.
Navolging van D .M achwerk.afgeM - kloowrerk, è-feld werk;knoeiV.DAI,S :((M aaK erk.o.1.werk dat
kellrd alseen germ .inIF#I.A.ZV.F.,l4, werk,gebvoddel,geknulael.
op bestelling gem aakt is, in tegensteldoeh opgegeven als doorhetgebr.m in
ling van fabrieksgoed of koopgoed :

Znd.volkst.(Brab.,Antw-),voor

maakwerk zïjn diegchoenen/6,- duur-

ofmeergewettigd bijMooaTg.,221.

der;- 2.iets zonder kunstwaarde :dit

èlïj/pe!iapzccrmaakwerk:.OokKozxxx
NEx.GALLAS en Pazcx,F r.,geven het
w.reeds op.

M aal. Voor #efeerste maal sedert

1830.

(M aal.keer,is vr.;alleen onz.in

ditmaal,waaro-n de woorden aaneengeachreven worden.))

Voordetweedemaalsedert1830.

Dist..44.- Men schrijft aaneen

eenmaal, tweemaal. driemaal, enz., en
gescheiden :één maal,tweemalen,dde
malen,enz.

OudBelgië was ongeveer viermaal Ga11.quatre /t
?i.
9 pl'
us rcnd,quatre Oud-België was ongeveer viermaal Zieook op dewoorden rootenklein.
groofer dan het tegenwoordige Bel
gië. jois pl'
t
f,
:petit.
zoo grootclyhettegenwoordi
geBelgië. EvenwelindeHaag8chePoat.28-1-*28
V.BAxrs,Oud-Belg@
'
.
é.l5.
p.13 (149)::Denieuwstestrelen,hier.
Ons huidig,vierm aal kleiner gewor.
.

Het.tegenwoordige.viermaalzookleïn lyovon besproken,m oeten echterzeker

den België.10.,ib.,19(ook74).
slaaldar.

M aalderil.

gewordenBelgië.
In Z.N.,vooralin deschrijft.,soms M olenaqr.

voorkomendeafleidingen.

Meeljabrçek.

vijftien maalkrachtigerzijn:.
V.DAI,S geeft hiervoor ook maleren

ma
alderiia1salg.Ndl.op;KclrsRsvermeldt alleen het eerste,in de bedoelde
bet.als weinig in gebruik.

Aiaaltild. Hi
J
-daehtnietaan het

Gebruikvandezesamenst.inhetrK.,

het bereiden fpcn zil'
n maaltijd

bereiden ziinermaaltijd.TxIaL-STIJxs, waarsohijnlijk onderinvl.van D.d66 (m.),of:vanzijneten.
II,76.

M ahlzeit.

M aan.Devoaaemaan.

Alg.inZ.-X.,naarFr.la lunerov
o.
:8

DeAprilmaan.

= maantijddiebegintin Apri
len einH einke-M aan.

digtna halfM ei.
Naam van dem aan in de Znd.kin-

dertaal(Brab.).
M aand.Twee,drie,viermaand,of- In een gedeelte van Z.-N.,b.
v.in

we1maawlen,

V.DALI.

Kowlx(1, 157.- DaLI-

xow l,op dewoorden luneen rouz.
Janneke-M u n.

Twee,drie,viermm nden of= M .

V. DALS, op het w. maand, geeft

O.-V1.,zegtmenaltijdmaanden,terwijl

alleen voorbeelden metden vorm van

VolgensD.V.,425,blijven denamen
van tijtlruimten iaar,maand,uur en

men tu'eemaand,drieweek.:
RIJPMA, 140 ( Bij iaar,pw.
zn/
f en

veranderd in hetmv.:(
tiaarisnl.oorspronkelijk een onz.meervoudsvorm,
en naaranalogiedaarvangebruiktmen

worllt#ïj ook zedfïg jaar (jaren );
ltilï:hiernualdrïe weken (w eek).
alacltt m aan den (m aan d).:

in een andergedeelte,b.v.in Brab.,althansin Die:te.o.,in zulk gevalmaand
wordt gebezigd.

het m v.op :zea maanden,negen -x nden,z6v6n maanden.
HAssylLsAcH,1, 147 : lSom s hoort

kwartier na een bepaald hoofdtelsv.on-

w66k komen beide vormen voor 21

in Ilolland ook de andere genoemde
woorden in den vorm van lletenk.:
Deze llitspraak vindtm en ook toege-

Op een maand kan erveelvoorvallen.

pastbijD.B.,53.
Speci:ek Znd.gebr.van het vz.op t/edurendeeen maand,of:ïn(denS/d
om een grooteretijdruimteaan te dui- t'
cn)een maand

D.B.,90.

den.

Flnverledenmaandwoonthijhier.

Specisek Znd.goll
r.van hetvz.nan Fcn verleden maand aj.ook :8edct
zonder het bijw. c/om tekennen te ofsindnverleden maand
geven wanneer een handeling begint.

M aandaé.Maandagofd6n*;@n-

dag ,lïcrea.

M aankarper.

Schieralg.indeZnd.volkst.,l'ieren

daar ook welM aandag maken ;vgl.Fr.

jêter(!c)saintlv4d,
&,jairelelundi.
Znd.volksn.(Brab.)vooreen visch,
cyprinop/i' caraadus.

maand fofde andere.

MaandagofluonAxntfcgl
totden.

M aar,m are.F@n demaar beredd?l

M aarte.
M aat.Kleeren op maat(gemaakt).

Alg.in deZnd.volkst.,voor:zekere

D6xccAfmorrïehebben.

VeRc., Etym. Jpd:.

DE Cocx,

Volkngeneeskunde in FI.,177. KvlJezllsGod toch!man ...jehehttoch 1>>1Rs. - V. DALR. - KoexEx. -

in N.-N. verouderd en door volksety- zeker d6 nccAfmerë niet g6lt# t
m ologie vervorm d tot nachtmerris.

STOETT, n. 90!,/1388.
Tcclychcf,I1,67.

O.-en Wvl.volkst.
Alg.in Z.-N.:afgekeurd bijVsRc.,
147,en ook bi
jD.B.,69en 93(zieook
84 en 96),als een gall.,têtementsdur

V.DALE.
In Neerl
andéa,Juni 1914,p.131.ter
vertaling van Fr.Robea etCon/gcfïon',
werd opgegeven :Dameakleeren op maat.

Mei(
1,We-lmeïd.
Kleeren naavmaat(gemaakt).

m eakzr6, doch ten onrechte.
Pm cx,Fr.,op hetw.m aure:((8ur
-

Twee zzzcf8Alen tweege-ieAlen hebben.

D.B.,ll3.

volkst.
heb nog nietgegeten.
Gall.in de woordorde,eice n'ea qu6
Als 'tdàtmaaris.
c6la,hier en daarin de Znd.volkst.

worden.
benauwheid in den slaap krijgen ;het
God seezesman...gezk'
ttochniettun oorspronkelijke mare of nachtmare is
dezn,cr: gereên?ClaAEs,Siclt.Nov-,78.

SToEw,n.157/212.

St6enkarper.

M aar. 'fIa maar #* ik nog niet Gall. c'est ç'
tte ()
'
e s't
zï pas encore 'tlaomdatik,of:i6zzloefweten datik
eëben heb.
mangéj,reedsdoorgedrongenin deZnd.' nog nietgegeten heb,ook :)
'
a maar.ik
A1s 't,maar * 1is.

D.V.,602..- D.B.,91.
Alg.Nd1.isechterwel van de eene

,

op (naar)maat).

Alg.in Z.-N .,naar Fr.avoir #euz
poïo 6tdeuz zzèedur- .

PLvIM, Onz6

V.DAI,E :lM aatwerk,o.nieuw sehooiseldatop m aatwordtgemaakt:.

M 6ttweematen meten.

V.DALE.- K ONING,248.
KRAMSRS,op het w.meaure :< Avoir
deux poids etdeux m egures,tweederl'i
-x fen gca,ïcAfhebben.pcr/èWfg ziin.
nqar v,
'ee.
:c#.
?'#epde gvondslagen zaor#ed?en.
N'avoir gu'un poids et une mesux.
mqarëéne maat ex één geprïc/'t hebben.

onmrfï/dïg zijn ;allea over ëznen kam
acAeren x.
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CRSGIOYSMZX
Een maatgruis.

TCXSYOSTYXG
Znd.volkst.(Dieste.0.),voor:oude
centenaar = l00 pond of50K .G.

Demaattln twee bevat tweetijden ; Alg.in Z.-N.gebruikelijke muziekziJ wordt aangeduid door 2 of meestal termen.
door2/4.MssToAca,5.
De maatrln Tier oftlcl Tier li/den
wordtafgebeelddoor4/4ofmeestaldoor
eeneC.10.,17.
M aatr@n zesrooraôht.1D.,28.
Op maatzingen,spelen.

ALGEXSZNXEDERLANDSCH 1
!
Een halve centenaav (steenkolenl-

OPMERKINGEN
Een omtenaar = (thans)100K.G.

gruis.

De tweedeeligemaat (fweetïerde-of Scmvy:lNsslug,9,10en 44.- VELDtweekwartmaatj bevat twee maat- XAMP,1,19vlg.- W ORP.24vlg.
deelen ...
GALLAS,op het w.me8ure :A(muz.)
De rierdeelige - cl (der-deede- of Maat.- tt vide, poltr vien Maat
vierkwartmaatj wordt voorgesteld door voorslag.- t
ide'
u,
œfe-p.
:;êtroi8tempa:
4/4ofmeestaldooreen C.
Twee-;driedeeligemaat.- 4troi8àxïf:
Z-achtete-maat.

Volgens VITs, 244, wordt er ver-

.

Drie-achtste-m aat.:
')

1n, Altwr, of op de maat zingen,

eischt :(naardemaatzingen (niet : spelen.
op,ïn)>.

V.DALE,op hetw.maat:cindem aat

spelen of zingen; b'
uiten,'
tzï/ de maat
gaan ).

D.B., 62, beschouwde in a1s ver-

K luMzns,op hetw.me8ure:(
tJouer,

keerd :tEn mesure.N= rde,4,p de
msatzingen,spelen 5.1p.
,84 :esllr

Chanter, Danser de (oj en) rn-,naar
(of0p)demaatep6len,zingen.danœen :.

de m aat zingen )).

W erkenindematezijnerkrachten.

Gall.dau la me8ur6.

W erkennaardematevanzijnkrach-

D.B.,96.- F.DOMEI,
A Nlsvwzx-

ten.

K unsten wetenschap groeien zelf aan

Germ .ïn dem A.
fct:tq6 w16 ...

xrls,Typen,32l :((N aarmate hetvolk
zich weerde,naardi6mateverlangdehet
m eer rechtom mede te regeeren.n
K unst en wetenschap nemen zelftoe
MooRTg.,42.

ë kdom en krachtin d6maat,dathare

aan rijkdom en kracht naavmate ze

wortelen dieper in de volkssubstantie
doordringen.

dieper in het eigen volkswezen w ortelen.

M aatéevend.

Navolging van D.maesgebend.

Toongerend (= watden toon c@s-

geejtj,èealïseend.
M aatreéel. Men heeft maatregelen genomen.

D.B.,36,hielddittenonrechtevoor

Menheeftmaatregelen getrojjen.

Doeltrejfendemaatregelen,welkenoch-

KRAMERS,op hetw.me8ure

11a

een gall.,on a prï,d6s Azle,etzrce.

pris ses mesures, de fausses m emlres,

BijV.DALS,i.v.:qmaatregelen trejjen ternoorkomingmcn ongelukken ;ziin

Aïj heejt zï/xe maatvegelen, wer/
cecrt
f:
maatregelen genomen. L'autorité vient

Koxlxg,31 :APrendresesmesures.
zïjn maatregelen semep..>
10.,59 :AJ'aiprismesmesures.Ik
hebvïja maatregelen genomen.)

orerheid heejtdaarees zeerwiizen maatregelgenomen.)
j WIRTH,p.3l0 :(Maatregelennemen,
l)M assregeln ergreijen,,trejjen;2)Bedfïvplungex, Verjûgl
m gen, az
lnordnu'
ngen trejjen (d. i. bepalingen, voorschriften maken).)
Welbevaamdemaatregelen,dienoch- JoH.GIMBERO,in School en Sflzfïe,

maatregelen nemen >.

tansfaalden.

MoosTo.,234.

j

Verkeerd gebk. hetgeen faalt,is
niet doeltrefend.

hlaatschappll. De maatecltap- Alg.in Z.-N.voor:vereeniging in

#ienderstadzijn verzochtmetvaandel
en karteldeelte nemen aan den stoet.
Toxy,97.
Men had omzendbrieven rondgestuurd aan de talrijke maatscl
tappiien
van Gent.Leven8leer.330.

'talg.,gall.eocïéf/;DsRzulu,98 rLea
sociétésdelat)ïI!6sontprï/e,
sdee:ioindreclzcortègecrecdvapeaux efcavtels...
In afwijkipg van hetalg.Ndl.bezigt
hetZnd.nietalleen maatechappii(inz.
in deschrijft.),doch ook 8ociéteit(inz.
in despreekt-),beidein deaangegeven
bet.
Een maatsehappii van duivenlief- Vgl.Fr.sociétécolomboph'
ile.
hebbers.1d.,334.

de prendre une m esure très-sage, de

tans faalden.

IX ,374.

De vereenigingen der stad worden

V.DAIœ.- In hetalg.Ndl.is'
ver-

verzochtmetvaandelen schild deelte eeniginghetalgemeenewoordvoor:een
nemen aan den optocht.
jsamenwerking van onderscheidene per'sonen tot een gemeenschappelijk doel.
Men had circulaires(uitnoodigingen) Eenmaat8chappiiiseen vereenigingmet
(rondlgestuurdaandetalrijkeGentsche een gewichtigestrekking ofwelmetverveteenigingex.
takkingen,hetzij ter bevordering van
handels- of nijverheidsbelangen, b.v.
Nederland8che Accfechcppïj tot ezploïEen vereeniging van duivenhouders, tatie '
t
pcgz î'
taats8poorwegen, hetzi
j ter
of:een postduivenrereenïgïng.
bevordering van verstandelijke, zedeMuziek-,zang- en tooneel-ccfechcpVgl.Fr.eociétés vvyïccled,chovale,s
Muziek-, zang- en tooneelrereenf- lijkeofmaatschappelijke belangen.b.v.
piien.Ds Cocx,in Fl.d.d.6.h.II,21l. efdramatiqup.
gingen of-gezelechappen.
Maat8chappii tot Nvf van '
tyllge/neen.
Een vereeniging wier doelhet is haar
1leden uitspanning te verschaffen,heet

ook wel gezelschap (een benaming die

oorspronkelijk ( gezellig samenzijn p

Koninklijke M aatsehappii t)
@> Dier-

kunde.

In G@nd.,6,afgekeurd alseen gall.,

onderstelt),b.v.een leesgezelschap,e6zz
nchermgezelschap,enz.(Cfr.Hsxoluxs,
165).
Koninklijk Zoôlogoch Genootschap.
Vgl. het genoot8chap Natura Xr/ï'

maafdchcpl
'1deedi6rkundeofdierkun-

lschapyiiderNedevlandscheLetterkunde,

Socïdfë Royale d6 zoologïe, waarvoor
aldaar ter verbotering is opgegeven :

M agistra )), te Amsterdam .
Nog isop te merken de naam :M aat-

dïgemaatachappl
,
i.

teLeiden.
Verder,bij KRAMERS,op het w.socïdfë : t
(S- d'agriculture,maalschappij
t'
c,
n landbouw.S-de bienfaisance.liejdltfïge '
verceniging, maat8chappii '
pcp
welrladigheid.:
Maatsnhappii1?@1 dierenbescherming. Znd.vertaling van Fr.Boeiété ,eo- Vereenigingvoovoftotdierenbescher- Heteersteisopgegeven bijHsRcxzwtectrice dc.
sanimauz.
ming,vere6nigingtotofterbescherming SATH en bi
jTEN BRUGGEXCATE,telkens
van dieren.

op hetw.dierenbeschermin'g ; hettweede

bi
jGALLAS,op hetw.société;hetderde
bijPRlcx,Fr.,op hetw.8oo'
été.ep bij

lV.GELDEREN, op het w. Tier8chiitz-

A ccfechcppïj tegen de wreedheid jegensde dieren.

Overbodig gebr. v/h lidw. gall.

verein ;betvierde bijV.GELDEREN,op
hetw .rereeniging.
Vereeniging fegex wreedheid jegens Ditisdeniellwere naam van dehier-

Bociétécontre la cv v/éennere1e,e cxç- de dieren.

voren genoem de vereeniging.

m GUX.

De Napoleonisten hadden een vx f-

Alg. in Z.-N.; beide gecursiveerde

De Napoleonisten hadden een rer-

V. DALS,op het w.oprichten :<vor-

neltappi)ge8tichten zehadden hun vaan- woorden werden bi
j ArpnLoooux, eewiging opgerïcàl en ze hadden hun men,stichten :eeneeoclpfcï/,een genoofde1en hunnebi
jeenkomstenineenhcr- 11A,ll9,afgekeurd alsgallicismen : vaandelenhunlokaalineenherberg. vcàcp,eene f,cret
rz?ïgfpg.eene cl'
t
zllopberg.V.Lov.
jondev1n6société.
vicbten :,en op hetw.stichten :vestigen,
opricbten eea viià, eenc l:
ereeniging
dïchlen >.

t

M acadam -M aîs
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OPM ER KINGEN

l
Naamloozemaat8chapfi.

Gall.locïéfëanonyme.

Naamloozevennoot8cltap.

Lllssx,n.564.- KONING,201.-

Termin.,p.LXIII.

Eene maatschappij
. m6t actiea. SE- Naar Fr. aociété par ccfïonl,of D. Eenmaatschappij(o/naamloozeven- Plucx,Fr.,ophetw.soeiététf
(- par
Gsas,240.
Aktienge8ellnehap.
nootschap)op aand66l6n.
actions, maatschappij of winkelvereeniging op aandeelen A.

Scz?l6ntperkeM emaatseltap#ien.Belg.

Grondwet,art.56:9.

Verkeerde vertal.van Fr. aodéu8

Colpercfïe'
p:'
vereenigingen,ofconpe-

LTJSEN, n. 567 ((de coôperatievo

nietanderskunnen beteekenen dan :

verbrui
ksvereeniging,la (:ocï///) co/pë-

onderscheiden maatschappijen diege-

!rativedecondommclïon),enn.568:qde

meenschappelijk aan een zelfde taak '

'coöperatieve productievereeniging, la

arbeiden.

M acadam .

ScI:R.,zczzf.,p.11-12,

coopérativea; de gebezigde uitdr.zou ratovereenigingen.

coopérative de pror/vcfïon )).
w osxsx .

Macadam (leesmakaadam l),o.

InZ.-N.m.;deuitspr.isbijons-@-

kG /z- /,hetgeen volgensBoss., Uitapr.,
58en 72,behoortte wezenmakaa'dam .

I

.
M achlen.Het-=Aiel.
Gewone Znd. woordvorm (uitspr. De'
mgchïp,
ê(leesmani
e/na),vr.
I I#'cztt
f.,283-284 en XXIV.- D.B.,
Maardemach.
ien zalzulk geen kloeke maaiien'j,onz.in Brab.en Antw.,%
)r. Maarde mach.
inezalniet zoo'
n LoI 52.- ALL.AB.,137.- Boss.,Handl.,
àchoenen voortbrengen.SzvlNs,104. I in O.-VI.;ook ishetmv.bijonsdoor- geenzoo)sterkescjjoenenvoortbrougou. zag.
Nieuwe macltienen. 10., 60 (daaren- gaansop -a.
Nieuwemaehin-.
In de levende taal wordt mackine.

tegen p.l75:zijn macldneat.

flelr
frf,
sch:machien.

volgensdeHandl.v/d V.t.V.v.o.S.,
p.22,m.en onz.gebruikt.

Naar Fr.machine /!et'
zrç.
;u8 = toe-

B. v. Mavlts, Kr. Kr. (Betuwseh),
p.28:'tplc.
:jt'
,
eAI,en p.l50 :zoo'naoklig
maniien.
SsBR.,l4.--ScHR.,1,328,wijsterop.

Electri8eermacldne.

stel dat electriciteit voortbrengt.

dat men in algemeenen zin spreekt van

electri8che plccàïnc.
: (of werktuigent en
toentellen, en citeert verder : dynamoelecf/ïdcAe macldne, pltxvzzefo-eleclri.vc/ze
machine,enz.

M achienbouw .SxvxNs,103.

Znd.schrijfvorm .

M acldnebouwlkundej.

GALLASvertaaltditw.in 't Fr. con'atruction zléctzaïgtzc.

M achochel,of- choechel.

Znd-volkst.(Brab.,Antw.),voor :

M okkel(= dik,mollig kind.;dikke,

KVIPERS, GALLAS en PRICK, Fr.v

dik meisje,zwaarlijvige vrouw ; bij poezelevrouw),m.env.;acltommel,of geven evenwelmacl
tockela1salg.Ndl.
V.DALS aIsgew.:nd.opgegeven.

M acht.Demachten van beidesooran van rechters.

Erzijn appelen metd6maeht.

dikke echo--el wcl 6en vrouw, ook op in debet.van dikkevrouw.

(plat):dikketante.
De mccAf van beide soorten van

( Naar fr. pouvoivn; id onze taal
volstaat het enkelvoud :.

Alg.in deZnd.volkst.

Er zi
jn appelen in orerploed,of bij

detlîe:f.

Bezoeken kregen wij biid6macht. Waarschijnli
jkeenversmeltingvan

VERMAND,.9.
M adam ,m adam e.M adam !
Isoscarweg,madame,sxvsws,45.

D.V.,410.

rechters.

Bezoekkregenwijmenigmaal.

ala
m
ge.htN.dl.biid6plcefmetZnd.m6tdd.
In Z.-N.alg.,naarhet Fr.,alsaanapreektitel tot een gehuwde vrouw,
zoowel burgervrouw als vrouw van
voornamen .
stand (slechts in enkele
gewesten bezigtonzevolkst.voordëze
laatste nog menvouwt: ook in Nnd.
KPensplaatsen, als Maastrich
, wordt
.t
zzèct
fc-tel gezegd tot gehuwde vrouwen uitden kleinen burgerstand.
In onzegroote steden wordt verder
oou metmadam aangesproken :iedere
getrouwdevrouw,zelfsuitden geringsten stand (40).
oaarentegenisin N.-N.madameeen
geboren Française,en wordtermaaam
verder alleen in een ongunstige bet.
gebruikt, b.v.:zEen kind kan begrij-

V.DALE.--STOETT,n.13l1/2015.

l

j

j
j

l

$

10 M ewouw ! (tot een gehuwde
vrouw,inz.uitden deftigen stand).
20 M eiujjrouw ! of Jujfrouw !(nog
vaak tot een vrouw uit den burgerstand,alof nietgehuwd,verder ook
toteen jong meisjevan netten stand).
30Dame!(toteen vrouwelijkepersoon,van wie men niet weetofze al
dan niet gehuwd isen wiertitelmen
niet kent;in 't mv.damea!als aanspraak tot gehuwde en ongehuwde
vrouwen tezamen).
40vvouw !(toteengehuwde ofhuwbarevrouwelijke persoon uitden werkenden stand).

Fcxd.,XXIII.- V.DALS.- HoRs'
rlx,82.
VroegerwerdMevrouw inN.-N.alleen
gebezigd als titel voor een gehuwdB

dame uit den aanzienlijken stand.
voRsxxx,II,18:qTegenwoordigheet
iedere gehuwde vrouw van zekeren
stand :mevrouw (in Frankrijk is iedere

gehuwde vrouw :madamej ter ondersclzeiding van vronw ofiujjrouw.welke
beide laatste zeer gedaald zi
jn.
;vrouw
beteekendeimmersaanzl'
enliike(evenals
lte6r;vergelijk nog :deheeren denrouw
des huizes),iujjvon.
w is afkomstig uit
ionkvrouw (= ongehuwde adellijke
dame).:

Teronderscbeidingvan iujjrouw,voor

Pen,dat 't in zoo'n sehuit geen odeur

een gehuwdevrouw uitden burgerstand,

âlaFranscheM adam was:(J.v.MAvmx,Toenïknogiong.
t/
?ad,21),<overdag
dienstmeid en '
savondsmadam ,(10.,
UitAcfvolk,5).

''datnu gaandewegookverdrongenwordt
doormenrouw.noemtmen iongeiujjroùw
een ongehuwde dochter van gegoede
ouders.
zie ook dame.

Twee madammen kwamen binnen.

Alg.in deZnd.volkst.(gemeenz.).

Twee damen (op iaren, kwamen

sfadanamaen.

znd.volkst.,gemeenz.voor:loiem.

binnen.

M errouwen.

V.DALE.

m et madam aanspreken ; 2o de mevrouw spelen.

M
akazijnier.Voorl..
Fr.-VI.Zï/at,
7 ssoss-s

Alg.inZ.-N.,naarFr.magaaçnier. I Magaziinmee8ter (inz.bijdespoor-

M aker.Debedoeldepersooniseea

znd.volkst.(Brab.,Antw.),ook :

15;

,

56.

magereapecAl.Bocs, 11:.

Hetiseen,magevd
leet
gf/e.

lfaéerdaé,ofe6n - :-4dGg.
blahom ed .
M ahom edaan.
M aïs.

V.DALS.- Gr.Wdb.

je
wneg
fa
en
b)
ri
;
kp
an
ak
th
en
ui
).
nme-tor(bi
jhandelaars
zoo magev ala :8n apecht.

Debedoeldepersoon is6en zbcgere

'gprïnkhclz'.

Alg.in de Znd.volkst.,voor :de Het is niet reel soepa, of niet teel
zaak boteekentnietveel.
zaaka,hetismagevtiy.

Znd.volkst.(Antw.,O.-Vl.),naar
Fr.iourvlïgre.
In Z.-N.degewone namen voorden
rrofeetvan den Islam en voorde volgelingen van die leer.

In Z.-N.ishet w.-.en de uitspr.
meestalmaiip,,naarhetFr.

Magerman, m.

m ensch.

lang, spichtig

V.DALE.

Vastendag,tlTùfht
pudïnffdl#.

KUIPERS.- V.DALI.

we1M alltomed.
M oham Jmed,ook
M ohammedaant,ook M ahomedaaht,

KoxNzN.- Boss.,U4taw..72.

M aQ (leesmaa/3.2>),v.

Koxwxx.

M % tzelmcp..
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Maieatue- '(leesl= aa,enj= j), MooRTG.,42.

gewoon in de Znd.schrijft.en in de indvukwekkond, heerliik. dlcfïg, n6rh6laatstejarenvaak ookbijNnd.schrij- ren.
vers.

M ajesteit.

Znd.uitspr.maienteit',metkorte@, Ma'ienteit(leeso= aa,eni= j).

ScaMœé,67.- Boss.,Uitspr., 12

nietzelden ook met/ = zj.naar het

en 72.- KvleEss.- KOSNSN.- Zie

Fr.

ook BIJLAGSN,1,43.

M aleur.Eene gam = 7
'
6ur.MzsT- Alg.in Z.-N.,naarFr.gamme-@- Eengroote-tevte-(ookduz-ofma)
'enr-) ScawyclxsBzRg,l6.- Woxp,63.

DAcx,21.M ai6uvgummen.1D.,34.
ieure.
Iederemaienrgam heefthare betrekkelijkemineurgam.Ip..35.

M aloor.

toonly der.
Met iedere groote-tetu-toonl
adder is
een kleine-terst-toonladder ve- ant,
of :elke maienrtoounhanlheeft haar
parallel-mineurtoonschaal.

:nd.uitspr.:meestalmeti= zj, Maioor(leesi= j).

naarhetFr.;inhetBelgischlegerheeft
dit w.dezelfde bet.als in het Nederl.

leger,nl.dievan bataliou commqndant.

VELDKAMP,1,77:f
(DeFranschebenamingen zijn maieur (demeerdere)en
plïn6'
tzr(demindere);deDuitschersgebruiken de termen dur (hard)en moll
(week).h
,

InFrankrijkmajor= inBelgiëmLde-

tin militaive,d.i.een oë cier van gezondheid.

In België maiov = in Frankr.chejof

commandant de bataillon.

Afnken.Clara,onbewust van den Gewestelijke vorm voor den onv. Clara,onbewustvandenindnxk dien ALL.-AB.,199.- Ds BAERS,137.
indruk,dienzijmiek.DxAvu xs,136. verl.tijd,vooralook in de schrijft.van zijm- kte.
Ook in de Nnd.volkst., (door het
Guetje miek den geel-lederen reiezak Znd.particularisten zeer gewoon.
Guusje m- kteden geellederen reis- gevoel voor analogie, zegt men wel
weeropen.Slxoxs,75.
zak weeropen.
maken -mok> (HAssELBAcH, 1, 229),

Dejongensmiek6n hunnengodvan

j Dejongensmaakten hun god van b-v.inhetBetuwsch :(d'neen miek

hunnen pateraalmoezenier.10.,75.
Een wandeling maken.

thun pateraalmoezenier.
Verkeerd gebruik van m aken voor
doen,volgensDiet.,129,alwaar hetals
eengerm.wordtbehandeld :einenSm -

Een wu deling do- .

't nog a'slimmer asd'n ander )(NIzsoss,27).
Gr.1Pdè.,1112,27l1:((Een tocht- ,
'ene reia - ,eene wandeling enz.doen.p
ScyxR.,1,143,citeertevenwel:(fdat

ziergangmlches,en gewezenisop bet
ongelijk gebr.van Ndl.doen en maken,
vaa den eenen kant,en D.t'
un en machen,van den anderen kant.
Aldusook AlœllmooRx,11 A,116 :

hijdagelijkskleinewandelingenmaakt4
(N.#.C1.,23-9-1909),(
fniettegenstaande
bet slecht weer maakt hij zijn dagelijksche wandelingen (fd., 26-5-1911),
enz.en wijsterverderop,datsommige

((Onder Duitschen invloed worden in

werkingsnamen ook in een m eer con-

den laststen tijd dewerkwoorden maken en doen dikwijlsmetelkanderverward.Men zegt bijna algemeen :een
wandeling maken,in plaats van doen.

creteopvattingvoorkomen,b.
v.(p.144):
cwandeling = c)daad van wandelen,
bjafstand,die wandelend wordt afgelegd n(KvIrzss,i.v.).(
fIn verbandmet

H et laatste ww.drukt alleen een werking uit; het eerste verlangt ook een
resultaatder handeling.9
D.V.,111,behandelde bedoeld geval

die werkingsnamen gebmzikt m en doen
of maken :doen wanneer ze voorkomen
in hun abstracte, maken wanneer ze
voorkomen in hun meer concrete be-

alseen gall.,jaireu'
nepromenade:qAan
fr.jairzbeantwoordtzoowelndl.maken

1teekenis>.
KUlrE1ts,op het w.maken : e6ne

als doen ; vandaar dat,onder den invloed van het Fransebe taalgebruo ,

r6Q,eenen fochf,eenewandeling- ,doen )).
CORN. HUYGENS, Barthold M eryan,

de twee Ndl.werkwoorden met elk-.

136 :(nu hijmetzijn vader nog voor

ander verward worden en maken gebruikt wordt waar ons taaleigen doen

het laatste een wandeling maakte door
de Bloem endaalsche bosschen )).

vereischt,en omgekeerd :.

Zelfs de Taalcommisaie v/h A.N.V.

Verderleestm en in Dist.,l29 :ç(Een
gezond taalgevoel verwittigt iem and,

gaf op alsgoed Ndl.in Neerlandia,M ei
1927,p.85 :((Daarhet zulk m ooiweer

wanneerhijdoen en wanneerhijmaken

is,kunnen wijbesteengrootewandeling

moet gebruiken.W anneer er spraak is
van een kast,weten we dat we zeggen

maken )).
; Tegen den regel.voorgesehreven door

een kastmaken,en bijniemandzalhet

iSTELLWAGEN betreFende hetgebr.van

opkomen te willen zeggen een kast
doen ;zoo ook weten we,dat we goed

doen en maken en hierboven opgegeven
op p.123,kol.4,v.o.,werd ingebracht

of kwaad doen en niet maken.Maar

doorMooRTo.,103,datdie(nietaltijd

treedt vreem de invloed storend op,

overeenstem t met het taalgebruik tt

dan za1het taalgevoelaan 'taarzelen
gaanennietmeerweten ofhetin sommige uitdrukkingen doen of maken

(volgen dan eenige voorbeelden).Ook
doethijopmerken,naarE.P.vAN DSN
BERGHE inHetBeljort,1899,p.349,dat

moetbezigen ;dan zalhetzichNook wel
eensvergissen in dekeustusschen beide

het ww. ((doen schier elke werking kan
aanduiden,evenalsding eene algem eene

werkwoorden ).Om hetweifelendt'
aal-

benaming is voor alle mogelijke voor-

gevoelterhulp tekom en,wordtnog gewezen op den regel, gegeven door

werpen )).en dat m en met dat w.,b.v.
een wandeling doan, niet al te licht-

STZLLNVAOEN,inDe.
Letl
gM eTaal,p.88,

vaardig moet omgaan :(Bij voorkeur

geven op het w.doen,p.123,kol.4,
v.o.

delen of gaan wandelen (nota van
MOORTG.: of %it wandelen gccK.
), en

In Reinaert,verzen 2731-2734 :qhet

wanneer het naam woord niet kan ver-

regeldien we hierboven hebben opge-

spreekt m en doodeenvoudig van o@p.-

ware een onscone dinc,souddi, here

meden worden,ishetgebruikelijkeww.

coninc, m aken vlre wandelinghe m et
enen verwatenen ballinghe ));tgw.is
echter het gewoon gebr.in Z.-N.:e6n
vllM elïng doen.

ltebben : Laqt olzs '
van arond nog wat
wandelen.- Fïsdf '
?z het goed,cl,9 w6
n@ den eten gccn wandelen?- + 6hebb6n dezen morgen eenepreffïg:wandeling
gehc#.>
MooRTo. besehouwt verder, p. 105,
6en wandeling maken, evenals een reia,

een fochf,een uitatapie maken,enz.als

germanismen, e die in Holland burger-

recht hebben en bij Nnd.literatoren
dagelijksvoorkomen h
).
20*

M aken-M alsch.
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1 InDi8t.,130,wordthiervooreven- Eenreisdoen.
eensvereiscbt,naarhetgewoongebr.
een reisdoen,en geciteerd :(Doch in
1871en 72deedhijeen langere'
isnaar
hetbuitenlandà
)IQUAcX,St.e..
SCA.,61).
ScHR.,1,142-143,citeert:(hijheeft
een verloren rei8gedaan )(V.DALE,op
het w.r6ï.
9),evenals :lna den eten
hebben wijeen toertie doorhet bosch
gedaan p(KvIPE1ts,op hetw.toer).en :
(hijheefteenen tochtdoorGelderland
gedaan9(To.,ophetw.tochtt.dochook:
(een heerlijkevei8maken )(N.R.Ct.,
10-3-19l1),(hijweetwe1datik dereis
naar Utrecht moet maken (BosBOOM-TOUSSAINT, 144), een toertje
maken )(V.DALE,op hetw.z4ckenl.

E.P.vANosxBssoss,inHetJ?el.
jort,1899,p.349vlg.(aangehaald door
MooaTo., 103-104) (Bvsxsx Hvs'
z
en anderengebruiken ook eenereç
'
,
s4o6n
(bijl
slooRTg.is in een voetnoot gewezen op de synonieme uitdrukkingen
een.zeï.
saFeggen,z@w
ch,op zeï,
gbego:en en
'
uitz6ïz84 gaanj,b.v.:86dertik664 iaar
ojdriegeleden eenereï.
:gedaan hebdoor
het '
vaderland '
pcn miine grootoudera
IBtTSXEN HIJET, Lindewijde, 2e dr.,
blz.70)....Hierookzeggen wijbijvoorkeurreizen,op rei.
ggaan,ook eenerein
ondernemen en dezeï.
vaanvaarden (doch
niet :aannemen,zooalsmen soms ook
laantreft, waarschuwt MooRTG., 103,
voetnoot5 ). Evenals wandeling kan

l V @DALE, op het w.maken (
I
(eene

reï.: ook gebruikt worden m et hebben :

rei8,een '
ttïfdfcpj:maken ).

wehebben eenenoorspoediger6ï,
sgehad.:

KvlplRs,op hetw.maken :((h3'
,'
iï.g
nog nietgewoon.zeereizen te - ,H .ox

Zie ook hierboven het vorig geval,
vooralhet citaat uit het Gr.JFdè.en

VESR ;h'
ebt;#'meerdereï.
:ine6nballon

dat uitKvlesRs.

gepaakt?G.KELLER ;Toon van Diezen

zaldatwocfrel/c- ,J.J.CREMIR ).
Gall.jairel
zn cAoïz,ofwelgerm.eine

Een keusmaken.

Eenkeusdoen,of:zi.
?
'
n keusmaken.

D.V.,l11.--V.G.,134.- MoonTo.,

Brc#!maelten.

Kome,thee maken.

l03 en 106.

Het gewoon gebr.in Z.-N.,evenals
in het D.Kajfee,Tee mach.
en,en in
'tFr.jaireducc//,duf#/;ookin N.-N.
wordthetweleensgezegd in devolkst.
eneig.is4atnietfoutief,doch herhaaldelijk werdertegen gewaarschuwd ten

Koëe,theezetten.

D.B.,31:(HetFranscheww.jaireis
van veelvuldig en uitgestrekt gebruik.
Hettreedtalsbestanddeelin velezegswijzen op,waar het Ndl.telkens een
anderww.vereischt)(Ziehierovermeer
op hetw.doen,p.124,kol.4).

einde zicb keurigeruit tedrukken.

Ook MooRT(;., 104, haalt eenige uit-

Zieook ophetw.koseenBIJsAGEN,

drukkingen aan,waarin (doen ofmaken

1, 40.

watmaaktdat!

voordeelig dooreen ander ww.kan vervangen worden )).

Hetgebr.vanmaken,evenalsdatvan
Wat zou dat? wat maakt dat '
uit? EehterbijV.DATXE,ophetw.maken :
doen,in den zin van ltinderen,kunnen wat kan dat sehelen?wat doet dater (datmaaktzn,
ïjnieta,datdoeterniets
sg elen,is volgens D.V.,ll2,een bin- to63wat komtdat6r op aan?

W atmaakthetons?
w atkon hethem maken?
Datmaaktniets.

toe,brengtgeenveranderingindezaak>.

derlijkgall.en ook D.B.,32,behandelt W atkan hetonsanh6l6nî
Kvlesns,op hetw.maken :(ldjkan
hetnog alseen gall.:qu'ent-eeçvccela Watkon hethem deren?
miiniet8- ,doen,geen nadeeltoebrenjait?qn'e8t-eeç'
d
zceelanoz
?
z'
:Iait?qubeet-ce Datmaaktnietsuit,datç.
%niets;dat gen )
,.
quecelapeutl'
p
fïjaire?rnlanejaitric?z. ldndertniet,datletniet.
Kxtwzsas,ophetw.maken :f
(Datkan
zàï6f,: m aken, cela ne fera rien ; cela ne
sera d'aueune conséquenee v.
Plucx,Fr., op het w.maken : ((dat
m aakt zà6fa,eela ne fait rien )),alsook :

j

c...watmaaktdatAzo'
u?qu'est-ceqlecela

fait? ))

Hetzalslechtwedermaken.TAMB.,21.

Gall.iljera Azèt
zl
ztl
tzï:temp8.

Hetwordtslechtweder.

l00 centen maken een gulden.

Volgens D.V.,ll2,een Znd.navol-

Er gaan l00 centop een gulden.

KRAMERS,op het w.maken :eTwin-

ging van Fr.tenteent8jontun Forin.
Vgl.echter,V.DALE,op hetw.ma-

tig ltwartjes maken vijf gulden,vingt
Wâce.
:d625cenf,jontcinqffo'
rïa,
v)
h.

ken : ((uitm aken,een getal vorm en :

K vlrlus, op het w. maken

((rlkr

cc/zfen tien mqaktanhtti6n ;veelkleinjkwartjen - een gulden, vormen, zijn
t)
'eamaken een groote).
'gelijkaan ).
!
De gulden maakt 100 cent.GITTXE, Verkeerd gebr.,waarschijnli
jk ont- Degulden ïg,heep ofltoudtl00cent,1 D . V.,112.-.V.G.,1,134.
P.xll.
staan uit de hiervoren behandelde heep dewaardetua 100cent.
KRAMERS,op hetw.doen :( Valoir,
uitdr.,zoodat maken beschouwd werd
aroir la valeuv de...(gelden,bedragen).
ook in ditgevalalshetequivalentvan

Dit goudstuk doet tien gulden, nette

gel
iik zï/n aan.
pï?ccd'ora !q valeur 46dix #orïx.
q:.
Dietweeschilderijenmaken een paar. Ditis (
tblijkbaar gebruikt metbi
j- Dietweescbilderijenmakeneen paar D.V.,ll3.- V.G.,1,134.
gedachte aan fr.jaire la paire (men u
'it,ofrormen een paar.
denke aan het bekende spreekwoord

Ietshetzïjp,cmaken.

1e.
8deuzfontla paireb.'
)
Gall.jaireqc.sien.

oe politiek maakt 1)@a den CzaarI D.9.,270-271:(Menkanheelgoed

p

IetstotA8fziinemaken.

Depolitiekmaaktden Czaartoteen

D.V.,267.- D.B.,6.

EehterbijV.DAI,
E,ophetw.afgod,

FrMe
aaknrij
ksbondgenoot.
'zegge:nfo,/dgaetmaeeanktvïo.9o,rwee
rp4?
c'
n,eenze- bondgenootvanFrankrijk.
(nietalleen:ff
(
iem.totzijnajgo
dmaken),
is voornemens van België het kere,
n dezelfde con- Men is voornemens België fof het '
1doch ook :(
eeltajgod van ïfl
f,
:maken :,
tooneel van den toekomstigen oorlog 1structiebeqtaatin hetFr.;maarin de tooneelvan den toekomstigen oorlog uvan z#'
4 buik een ajgod maken ),en

temaken,

Fcztiem.zijnvriendmaken.

ltaalonzerzuiderburenkanookinan- temaken
lderegevallenbi
jfaireeenlijdendvoor- Iem.totzijnvriendmaken.

(zil'maakt'
pc'
n,lt
aav?èut'
seen afgud:;
.
ophetw.god:(nandenèuïkzi,
'n(c/)gf)d

w.staan tegelijkmeteenebepalingmet

maken ),en op hetw.m
heil
iqedag :(een

46, zoo b.v. la pollfï/u: faitd'
tzczar

heiligedag,,c?zietnmaken :.

il'alliédelaFrance;on.
qeprop/
ldcde/cïre
dela Belgique16fhédfrc46la guerrepro-

c
haine.Dezelaatsteconstructieisinhetl
Ndl.ongebruikelijk ).

WTRTS,p.298:t('tismijeengenoegen
ik maak er mij een g.van )
,,en :(De

v
ormenvandeetiqllettemakenvanden
mensch somseen huichelachtig wezen ).

Ook D.B.,6,en V.G.,1,141,hebl ben zulk gebr. afgekeurd alseen ga11.
!

Iem.eraan v k8n.

Znd.volkst.

Iem.fbçihetsp6ljdoen perlïezen,iem. V.DALE.- Zieook op het w.> n,
hetapeldoenwerlïezes.
p.2:ldjï.
veraan.
M akron , ook makaron, - àe/-- Schier alg.in de Znd.volkst.,naar Bçtterkoeki6.
V.DAT,
Z.
(k:).
Fr.vlccrtl
n.
M alsch. Hij zocht het M l/cofe Afwijking van den spelregel :een HijzochthetM lcAfegroen.
Vsac.,82.-- AIm.-AB.,164.- Dx
groen.Pall.,9.
bnw.op -.
%of-acbkrijgtin den overtr.
BAERE,95. - KOENZN,N.S.,69.
trapalleen -f,niet-at,bij.
RIJPMA,190.

Alanzesel-Alannevolk.
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M am esel.qOp de vierde bank !9 Sehrijfwi
jze die met ons spelling- M amzel.ofmammezel.f
tOpdevierde KOENEN geeft mamzell, mammezel'
riep M ame8el.Toxv,29.
stelselniet overeenstemt;Ds R.
sUL, bank !)riep de(8chooltjujjrouw.
als verouderd op,met een citaat uit
24:eQv trièmebanq!)ditMamenelle.
Sqwmxo:((enN czn,
tzzei'tmetMamzel:.
V. D AI,E en Kvlrlcyts spellen mam8el,
mammesel.

M an.Een man '
pcx geeat.
Een man ran moed.

Een man van r8chfechcpcp/zcïd.

D.V.,502-503,keurdedezeuitdruk. Een gee8tigman.
kingen af als gallicismen.'fp, homme Een dapper man,of een man die
d'esvit.'
t
zAzh.decovrlge,'
tf'
p,h-debien : moedkeejt.
qEvenalsinhetFr.bijhomme(/6&zpz), Een rechtschapen man.
kan in 'tNdl.bijman (tvo'
/z'
tJ)eenebe-

ScHR.,1, 284-186,citeert evenwel
( een man ran moed (BRILL,II,44),
ceen man '
pc'
rtfl
.
l
''
nen g66.
:f)
'(N.#.Cf.,
12-8-1911),en nogta1van anderevoorbeelden,als:(eendeftigmanwcAzgroote

palingstaanmetvan,,waarin eenehoedanigheid van den bedoelden persoon

beachaving en,belezenheid ))fld., 12-81911),(een man van bencheidenheid )

te kennen gegeven wordt. Het Ndl.
maakt echter slechts een beperktgebruik van dergelijke bepalingen, in
elk gevalveelbeperkter dan het Fr.,
maar onder den invloed van het uitheemsche spraakgebruik zi
jn ze toch
talrijkerin Z.-dansin N.-N.t- Vgl.
D.B.,47.
Alsvoorbeelden van goed Ndl.gebr.
zijnbijD.V.(503)opgegeven :een man
rca beteekenis,rcztnerdienste,wcn eer,

(Id.,5-10-191l), (iemand van grooten
aanleg )(fff.,l-7-1910),t
(een man rcn
geweten )(W .PRINS,op hetw.geweten).
Amannen van 8tand ) fN.#.C/.,28-11909),enz.
Ook wijsthijop hetverscbilvan bet.
tusschen Fr.hommede cœur = homme
de plein eourage (LITTRà),en Xdl.een
havteliik man volvan warme,Gprechte genegenheid,goedwilligheid (Gv.
HWh.).

nan talent,nan studie, tlln,genie, 'pcn
gewicht,'tltzAd,gezag ;trt??zman rtzAlgeringe

Pm cx,Fr.,op llet w.cœur :4(homm e
de --,reclltschapen m an,m oedig m an )).

ajkom8t, rcp,rang,tltzn aanzien, tl
cl
hooge geboovte.

Een vcn,(gejlil'
k Backz.

Drï8mqn 6/,een ylccrdekop.

.

GALL<S,op hetw.cleur:(
fGrand--Edelmensch )).

.

Volksgezegde (omstr.v.Diest),dat
men schertsend op iem. toepast bij
wijze van compliment,doeh erdaarna
nietzeldenop laatvolgen:enAcckzwas
cczlman ran niks.
Znd.volkst.,voor weinig volk.

Eenkerelal8ff-.

STOETT,n.647,
/958..
--Bijditgezegde
vaak als toevoegsel maar dc beentjea
van '
t
zlt
z,
:;elders boortmen :hii ï.
veen
kerelCJ,Kar8tlen).en X(vaftcAzlwaaeen
kerelcl, een onderdeur.

Drie'man en :6ytto8kam , of :ander-

haljman en een paavdekop.

Aldus bij KUIPERS,op de woorden
roskam en anderhal
j. ROBERT. 6
cVierman en een paardenkop !))

M anchon .

Fr.w.,in de Znd.spreekt.vaak gebruikelijk voor:breederingvan bontwerktothandbedekkingvandames(10)9

loMoj,handmoj,v.;
20kounk.gloeikounk.

ook schier alg.voor :dun weefselvoor

gasgloeilicht(20).
ttdaat in 't Ndl. lliet
M andaat.Deuitvoeringvan rech- Bestdooreen zuiver Ndl.w.te ver- De lzitvoering van rechterlijke be- Evenwel is ma'
'ele'n,.
terlijke mandaten.Belg.Strafwb.,art. vangen (ScHIt,,.4cnf.,2l,22en 23). p
ongebruikelijk,b.
v.V.DALE,op hetw.
269.

mandaat : (tbevelschrift mandaat van

(oftotjbetaling ), doeh ook (Betaal:rï6//c,o.(-s),mandaat
M andel, m. Het koren staat in Znd.volkst.(L.v.Aalstyz.derKem - Stuik,m .H et koren,de rogge staat
pen,H agel.;in de omstr.v.Diest en in ntuiken.
mandels.
De tarwe in mandeln zdten, ook we1 Leuven mantelj,voor:hoop van 8.10, Detal'
wein yfz
uïkezzzetten,ofstuiken.
12 of meer graanschooven op het land
mandelen.
om te drogen ;vgl.Hgd.M andel Gav6eA,= 15garven.In de om str.v.Diest
en Leuven wordt etuik gezegd van
boek-weit,waarvan de afgekapte sten-

gels bij hoopen,zonder ze samen te

binden in schooven, tegen elkaar ge-

zet worden,hetgeen bij slecht droogweder ook met de haver geschiedt.

VlRc.,Etym . l#'tzè. D .CLAss.
K UIPERS.- V.DALE.

Stuik is in de bedoelde bet.(alsalg.
Ndl.)vermeld bijKvlrsss,V.DAI.E en
KosxEN ; daarnaast is in N.-N. nog

gebruikelijk :ga8t,vooralin Gelderland
tKvl1yycss,V.DA1us),en hok (V.DALS,
KosNEN). Aldus in Het Volle Leven,
Handleiding,IV (19222) p.87 (
tdan
zetten Vader,Bos en Aaltje de schooven in zes-ofaehttallen bijeen,in hokken (gcafcwt)p.

GALLAS : ((Dizeau m . H oop schoo-

ven (soms10).n

M anéelen.
M anéeliné.

of -en,
n6#6(s).
A<anneketn),
manneken ?ToNY,35.

W atkrijgtdat

Schier overalin de Znd.volkst.bet

gewonewoord voor:(heteen voorhet
ander)verwisselen;BsII,
.,8,zegtvan
mangeling, dat het (nl.in notarieele
akten)geen aanbeveling verdient.

De gewone verkleiningsvorm van

man in deZnd.volkst.,lliervoor:kleine

Ruilen.

Ruil(m.),ruiling,(h8f)ruilen.

Hannetie,-c4n,
6k6(n),ventie.

x

Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in W .Vl*:d6armeF
'
tzlzfje,
skrijgenj.voor:een
vonnis krijgen wegens wanbetaling,

19(en27).

M annekqn,s leekpen.V.Bssss, T,259.

M ennek- Hep,
.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl),

De kluiverain huiskri
jgen.

onzemennekesopAtjeh.
STOETT,n.- /1017.- Een klldrev
ofgarnisair(Fr.garni8airetwasvroeger
een gerechtsbode ofeen soldaatdie bij
een belastingschuldige ingelegerd werd.

Popiesofpoppetj- teekenen.

voor :menschelijkefguren teekenen.
Znd.volkst.(Brab.),voor zoeken
naardeplaatjesofafbeeldingen in een

tuig,mangelgenaamd,gladmaken.
K vlrsRs en V. DALE verm elden het
ww.ook in de bet.van v'tdlen,'
tlervplaelen ;KoExzw echter niet.
Ook menneke8isin N.-N .een gemeen-

het verder Europee8che soldaten, b-v.

m et exeeutie bedreigd worden.

M annekens maken.Coxsc.,Schilder,

lo ontbreken,

zaam w.voor manneties;in N.-I.bet.

manspersoon ;Ds REtzrz,31 Qutest-ce
qu'ila ccpetit bonkomme?

Demenneken (de manneke'
nnqkrijgen.

Alg.Ndl.mangelen

b.v.ltetmangelthem aan moed;20(linnen, kleedingstukken) met een werk-

Alg.Ndl.mannetiesmaken smoesjes,praatjes,gekheid maken (STOETT,
n.- /1275 ;IFr#.c.Uitdr',78).

Prentjeskijken.

boek.

M annekensblad ,of-papier.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

blad m et verschillende afbeeldingen.

Xdnderv eAlf,eentsprent.

V.DAIZ
E, a1s Znd. mannetjeablad,

en ...papier.
M annem ensch.Zoo een vcssc- Ovl. volkst.; in Brab. en Antw. M an, man8persoon, m v. ocnsen, V. D ALE, als weinig gebr. vcsse.
mensch.Ssvsxs.22.
mansmensch'.m v.manslie.
manaperaonen,-cneluï, manlui.
-epech,enalsZnd.:mansmenscy.
M
anno
l
k,
mau
no
l
k,
of
manne
nn
o
l
k.
M annevolk. Szvzxs, 162 (ook
In deOv1.volkst.zijn beidevormen

maurolk,1D.,l1).

gebruikelijk ;in Brab.en Antw.mananolk.

Afarbol-Afaskeeren.
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Knikker (het gewone w.), marmel

1

OPMERKINGEN

Naast mavmel. dat a1s alg. Ndl.is

er met marbollen ...te spelen. TEIRL.- vormen.alsntarbtl,merbol,meeèel,i
n (weinig gebr.).Dejongensmochten er opgegeven bij KvDsas, V. DALE en
swaxs,1,227.
Dieste.o.verbasterd totm6lg6r;reeds metknï/ckeg.
Nspelen,ofknikkeren.
Kosxsx'
,ook bijGMmAsen Palcx,Fr.,
Eenjongsken,datmetvcrpzeleepeelt. in 'tMnl.marbel.
Eenjongetje,dataan '
tknikkerenQ. komt verder voor in Nnd.dialecten
1D.,II,265.

M archandlse. Goede march,
andïde.
Demarchandisevertrekt.

M arche. De marchen en contre-

marbel,marm bolen malber.

Fr.w.,alg.indeZnd.volkst.:loin

10Koow aar.waar.Goedewaar.

't vr.,voor handvlsartikel; 20 in 'tm .,
voor een trein.

20 Goederentrein.

Fr.woordvorm,vaakgebr.indeZnd.

M arach,m.De maraaen en tegen,-

Zieook maraa .

ppcrchen van de troepen tevelde.(Aan- schrijft.;ook ishetw.bi
jonsmeestal marach.
en van detroepen tevelde.
geh.inDiat.,106).

M archepied.

M aria.

w.

Fr. w., gebruikelijk in de Znd.

lo Voettrede;l
oopplank,troeplank;

Termiu.,p.XII:(Marchegied.Voet-

spreekt.,voor:10plank aan spoor.of

20*t6p (Eng.),m.;

trede. Plancl
te de z?
zcrchepied. Loop.

tram wagens om het in- en uitstappen

30noettrede,v.

plank.

M ari'a.

CSAMES : M koltepied, m. Treeplank ;loopplank.h
)
ScaAsli,67.

te vergemakkelijken ;20 voetsteunsel
aan een fets;30trede aan een rijtuig.
In de
Znd.volkst.isdeuitspr.meest'

almarlaJ,naar hetFr.;in gebedenen

geschriften leestmen gewoonlijkmaalvieia.
M arm er.
M armevsvan hetParthenon.

In deZnd.volkst.meestalm.

Marmev, o.alsstofn.,m.als voor.

Boss.,Handl.,221.

werpsn.

Dit meervoudig gebr. werd door
M armeren ku- fpoo- erpen ; mav.
ScHR., 1, 243-244, bewees verder,
D .v ., 411, afgekeurd als een gall., meraoorten.
datm armere in dezebet.ook in N.-N.

marbre
m.

gebruikelijk is:(demarmersmetbron-

Kvzrsas en V. DALI vermelden ,

zen afgewisseld :(Bvsxsx Hvsm,aan-

echterbijmarmer,alsvoorwerpsnaam,j

geh.inbetGr.IFd6.,oplletw.bvonsj,

den meervoudsvorm op -s.

(samengestelde marmers , (W .Pzuxs,
i. v.), < de mooiste bonte mavmeva >
(Bsxoscls, Ha< b. rr. steenhouwera,
157).

M arm erbol. ... mijne mavmer- Naar de Znd. volkst.mavbol; Dl Knikker....mijn knikkersaftewinbollen aftewinnen.ToNY,34(ook 55). Rzvl;
,27:megagner>G9billes.
nen.

KrlrERs.- ZieoA mavbol.
V.DALE : ( M armerbal, m. (-len),
groote knikker of stuiter van m armer,
ook van andere steensoorten )).

M arm iet,of-t:r-#(e),v.
M armitten en ca88eroll6n.

Naar Fr.marmite,bijna alg.in de
Znd.volkst.

Bo6pk6t6l.

V.DALE.- Fcx4.,XXVII.

Potten en pannen.

M arsch.Eenebekendemarsch spe. In de Znd.volkst.meestal>.,naar E6n bekenden marsch (>.)spelende. Zieook marclte.
lende.SplgENs 128 (zie ook M.SABBE, Fr.'
unevcrc?te.
#ïl.,37;Pall.,22).
M arscheeren. Opmarsnheerend. Afwijking van degebruikelijkespel- M arclt66r6n (lees ch = sj). Op-crP.os MoxT,in W .d.d.e.#.,1,332. ling,in heteerstegevalwaarschijnlijk clteerend,of:opnzkkend.
t
4
Ovmarsekeeren.SIMoNs,123.

M arteko, of mavtiko.Dat was de
eersteftm avtiko!))Vl.Feef.,109.

met opzet naar D .marsclderen,en in
hettweede gevalwellichtnaaranalogie
van marsch,.

In deZnd.volkst.nog schieralg.in

Datwasdeeersteaap !

den vorm mettekoo,echter niet overal

VsRc.,Etym. Gdè.- Kullœss.V.DALE.

Juistalstl
fik eenmartikowaregeweest. (zooalsb.
v.teBrussel)in den eig.zin Juist alsofik een leeliike x p ware
TSIRL.-STIJNS,1,167.
van aap,doch ook wel(b.v.te Diest) geweest.
in de bet.vanveracltteliikzzle-cl,.
M artelaar.
IndeZnd.volkst.gebruikelijkin een Knoeier,akkeklr,tobber.
In de bedoelde bet.geeft V.DALX
M artelen. De tijd ontbreektons afwijkendebet.,diereedsisvermeld bij ...om hierlang te fbliinentaukkelen martelaar als Znd.op en martden al:

Om hierlangtemartelen.Bors,85.

M arten .

DEs Roclu s,op het w.martelaer

f
((gem.)Knoeyër.Boaailleut >,en op
het w.mart6l6n :; (gem.) Knogyën.

oftobben.

Bousiller>;ook bijW EILAND,op het
w.mavtelaar:(Een talmer,knoeijer),
en op het w. martelen l talmen, 1
knoeijen )
'.
1
I
Marten isin deZnd.schrijft.dege- Maartcn,ook M av'tin (j'niet op z'n*

wone vorm van den bedoelden mans- Fr.uitspreken !),ofM artizzu/.

gewestelijk,terwijlKvlpsssbeidewoor-

den ook in die bet.nog steeds a1s alg.
Ndl.vermeldt.

Degewonebet.vanmartelaarisevenwe1:iem .dievoorzijngeloofofvoorzijn
overtuiging veellijdt; ook iem.die
veelleed verduurt.En dievanmartolen:
pijnigen,folteren ;kwellen.
De bonte kzt
zoï wordt vaak SintM aartensvogelgeheeten,omdatze eerst

naam ;in de spreekt.meestalMerten
in 'tnajaarbijonsaankomtfst-Maartnn
of3.
f6ff6(n).
= 11Nov.).
Hij...gafg:l/paanM arten.SIMoNs, Alg.in de Zrd.volkst.(V.Erassx, Hijlegdehetbijltieerbiixe6r,ook : V.DALI,ophetw.#)'
p.- STOSTT,
36.
168 : hii ge6/f d6 pïjp aan A6rfen), bijwierp den st66lnaard6 èïjl,of:hij n.147/205 en - /1047.
Ik moestdepi
/p@cn Marten,Ofliever nietzelden tgw.ookmethettoevoegsel wi6rp dekoljnaavd6n bal.
den voorham er aan St-Eloigeren.Avc- en ging dïf/@r6n emoren, d. i.rooken,

Tos,264.
M as. Degoederen werden eerst in
perceelen, daarna in mas verkocht.

voor :zz
jn werk niet voortzetten,ergens van afzien,het opgeven.

Alg.in de Znd. volkst. naar Fr.

De goederen werden eerst in of bij

ma8e6 ;de vorm mas was vroeger ook perceelen,daarna in masaa verkocht.

M assa-artikelen

artikelen die bij

massa's in de fabrieken gemaakt wor-

in de Nnd.schrijft.gebrui
kelijk (zie
den.
b.v.W EILAxD).
Een nieuwebroek van demas.
NaarFr.masse(d'ltabillement),in de Een nieuwe broek mthot kleedinq- V.DALS,op hetw.ma8t(Znd.).
Znd.volkst.vaak verbasterd totmaat. joao.
M aseur,ofmaaœur.M%n '
tMaaeur- Znd.volkst.,naarFr.maeœur,voor: Van 'tnonnetie.
V.DALS.
ken. Titel van een lied door H .BxoEcXAERT.
H oelaa'tls,ta1,my œur3Vr.CovaTM.,
G-nhenk,97.

M askeeren . zich mykeeren.

kloosterzuster, non ;bier en daar ook
nog voor : behuwdzuster,d.i. zuster
van iem ands echtgenoot ofwel vrouw
van iemands broeder.

Alg.in de Znd.volkst.,naar Fr.
aemaaquev = zich verm om men.

Hoe laat is 't al,nclïoonznster,

Maskeren.Zich mqskeren.

JF@ad.,XX IV.

%.DMz
E.- Alg.Ndl.maak6r6n =
onzichtbaar m aken,voor het oog bedekken,b.v.datèoech maskect#ef%6Q.

sfassepaln-hfedenlaken.
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M assepaln.
M astel.v.,mv.maaellen.

Fr.w.,ook alg.in deZnd.spreekt.
Alg.in Z.-N.,ook in hetBelg.Fr.

maatelle, voor : lo platrond broodje
van tarwebloem,meteenkuiltjein het
midden,soms gekruid :20 gekruid en

J
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M arnep6.
1
%'#ook we1mas8epein',o.
10 Beatel,v.,mv.bestellen ;

OPMERKINGEN

VzRc.,Etym.Ntfh.- V.DALE.

20 besnhuitbol.

Voor bestelze> men ook in Breda
maetel,m8,Iel,m-tel.(Gz#.e.Uitdr..op
hetw.mastelflej.j

hardgebakken, eenigszins bolvorm ig

broodje ;bijKIL.moratelle.
Volksn.in sommige Znd.gewesten, Grore den (wetensch. naam), (in PAqvE.- HyluxsLs.- 8caR.,1,28,
elders denneboom,voor den pinlu .
W!- gewone taalook)den ofdenneboom. 323en 344-345.
M astenbosch. In een manten- teafrïe.
Dennenbo8a.
Nnd.volksnamen zijn ook mantbott
m,
6o:cV6.DluuLAxs,180.
piinfboom )enmantbosch,pï/nèoo-èod/.
M astiek ,ofmastik,m.
NaarFr.mastique,hieren daarin de Stopnerj,v.
V.DALE.- Alg.Ndl.maatik,m.=
M astene m .

M atant.Zijn twee matanten.

Znd.volkst.,voor :deeg van lood-of

welriekendeharsvan den mastikboom ;

krijtwiten lijnolie (voor glazenmakers
en ververs).
NaarFr.matante,tgw.schieralg.in

mantiek,ofmaetik,m.(V.DALE),v.en o.
(KoExEN)= gegoten asphalt.
Fcnd.,XXIV.

Tante.Zijn beidetantes.

de Znd.volkst.

Ietsnaarmatanttiragen.

NaarFr.matante,inonzegrooteste-

Iets brengen bijoo>(e)Jan ofJan-

STOETT,n.588/874.

den vaak ook een ironiscbe naam voor oom ,ook :achter4c echuin.devr.
den lomm erd.

M atch.Hoeveelmatcltsn3
M ateriaal,ofmaterieel'

In Z.-N.-.enmv.op -x.
Match,v.Hoeveelmatclte,
s?
Evenalshet Fr.onderscheid maakt . Dematerialen,noodigvoorden bouw

VolgensKvlrlRswordtinpl.van v,
@-

Bij ieder onderneming groeide bet tusschen matériauœ en matlviel,is er vaneen kerk,lletleggenvaneen brug,
mateviaalaan.SEvsxs,204.
in 't Ndl.verschiltusschen materiaal enz.;bouw-cferïclen.
(= bouwstof,grondstof,bestanddeel) Het materieel van een spoorwegen matevieel(= voorraad werktuigen, maatsehappij,van een fabriek,enz.
gereedschappen,hulpmiddelen).
Bij iedere onderneming groeide het
materieelaan.

terialen ook welmaterieelgebezigd.
BijV.DALE,ophetw.materoel:<h6t
rollend materieel, de wagens, locomo.
tieven enz.(eener spoorwegmaatsehappij)),watop hetw.vollendmindergoed
als hetrollend m ateriaalis verm eld.

1

M aternitelt. In plaats van zijn
zakenwaartenemen,sloop hijnaarde

NaarFr.maternité.

M aternlteit.Iet.en.
sleer,212.
M athem atieken. Naardemaan,

NaarFr.mathèmatiqu-.

Kraaminrilhting, Aoepïfx! roor
kraamvrouwen ;kweeknaooltmorkwoedwouwen.
T#-ï.
:kvzzt
sc,matltesis (leesmaatee/apstj

Verder nog de meervoudige term

matltema/tica,som s ook :mathematiek' vcfhe-cfïdc/te wetenachappen.

verdrietige M athematieken !Bobs, 1.

M atrnk.

Hetgewonew.in Z.-N.,naarFr.-c-

(alleen in 'tenk.),v.
Gummiatok.

frcçlz8.

M aurits.

In Z.-N.isbiervoor meestalde Fr.

Manrits(leesmou'vitsj.

vorm M auvice in gebr.; vandaar
dat
m en m eestaluitspreekt morl.etsl.

M axim um prils.Mczl-cprijzen. Gall.1w1
'
.vczï-c.
M azurka.
M echanisch.Eenmecl
tanoche weverij.SEvExs,170.

M echelen-aan-M aas.

Aczïzzàvpzprijzen.

In deZnd.volkst.p).
Gall.ti88eranderiepl/ccnïçue.

M azurka,v.
Een machinaleweverij.

AldusbijD.B.,88,terwijlin B.
'cnd.,

M enltel6n-aan-de-Maas.

' 7> de weglating van het lidw. hierin
wordt afsekeurd alseen navolging van

zie ook mekaniek.

AldusbijVlRscavzaxx.Vgl.Koog-

aan-de-zaan, Ovéerkezk-ccl-dep-flael.
Eehter is de oudere naam Berghen-

Fr. plaatsnamen, k
solre-aur-satnbve,

op-d6-yyo-cmettertijd Bevgen-op-zoom

H an-aur-Lene,e.d.;ook analogie van
Ndl.nam en a1s Heiat-aan,zee'en Kat-

geworden.

wgjk-aan-zee zijn misschien aan het
gevalniet vreem d.

M edalie. Een medalieken in koper. De gewone Znd. vorm ; reeds bij M edaille,ofmedalie.Een kleinem6L.oxRAST,in F!.d.d.e.h.,II,133. DEsRocnEs:qMedalie,s./.bast.w. daillevan koper,of:een koperen >6Gedenkpenning.M édaille,s.f. :

M edebrenéen. Toen Livie ccn

Dedatiefishierverkeerdeli
jk met

Dfef.,25.- Onkv.,66.

dall'e.

Toen Livie haar reisgezellen fdat.j

D.V.,534.

harereisgeallen datboekjemedebracht. lcnomschreven :gall.apporterqc.4qn. datboekje medcbracl
tt,of:datboekje
m edebrachttoor haar reisgezellen.

M edeclln. Eerst za1ik de mede-

cïjxex voorschrijven.Sy
:olss,77.

M edeen. In hem ook kwam zoo

Thans in het Ndl.een ongewone

Eerstzalik de medLciinen (of g6-

woordvorm ; ook bij Dss Rocnss : neeamzddelenjvoorschrijven.

M edecyn ;vgl.Fr.médecine.

Afwijkende schrijfwljze, naar de

In hem ook kwam zoometeen debe-

medeen debewustheid op ...CI,AEs,Siclï. uitspr.in de volkst.
wustheid op ...
W O*''137'
contam inatie van meteen metopeens
En opeena, eenaklapa of plotaeling
. En al m6466- kwam er
overTrezeeengrooteschrik.1D.,66.,144. ofineens.
werd Trees doorsehrik bevangen.

Medeens

1

M edehebben.Cieska.was...dank- Contaminatie van medebrengen met Francisca was dankbaar voor de Ndl.k6ta-etf:Ae!
)!)
6s = weg zijn met
baar voor de kleine snoeperijen,die ze biizich h6bb6n (ofZnd.biiltebbent. versnaperingen.dieReine(haar)mcde- ietswatmen medegenomen (ofmedege(sI.Reine)medekad.V.Lov-,DnreEed,
40 (ook 17).

M edelijden. Een philosoof,die

l
vt
zchf.

kregen)heeft,b.v.detfïgptl
n h'
ebben cllea
-cc.

Gall.prendreexpitié;DEREvL,94: Een philosoof,die een afkeervoor

D.V.,113.- V.G.,1,134.

Verkeerdmeervoudiggebr-,naarFr, Verhevengedachtenenmedeliidend-

D.V.,411.

hetleven in afkeer,de wereld ïn mede- ï!a Arï.
gla rfe6% t
fégo?
l,
f6t16mondeen het leven en medelijden metde wereld Men zegtook :medel
iiden gevoelen of
liiden genomen heeft.Towv,94.
pitié.
gekregen heeft.
opvatten rooriem.ofieta.

M edelildendheid. Schoone ge-

dachten enmedeliidendhedsn.

M edelildié. August blikte hem

m6delijdig aan.

M edem nken.Den oorlog medegemaqkthebben.

cO-FJ.
9'
WO?l,
9.

Germ.mitleidig.

lteid.ofhetmedeliiden.

Gemoenz.ook :meeliidenenmeelil'
.o.

Augustkeekhem medeliidend,mede- Dïef.
,130..
- MooRTo.,44.

doogend. met -e'
/
66!Vd6* Of met mee.
.
ocrïgc blikken aan.

Ge''
m .etwaevïfpltzcheAl.

dcn den oorlog deelgenomen hebben.

MoosTo.,106.- V.DAI.E geeftreeds
meldlemaken a1salg.Ndl.op in de vol-

M edeplichtlé-M eer.
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Hetgeweldigste dat zi
j ooit beleejd gendebet.:(1.eenereis,eentochtenz.

meegemaakt.

hadden.

Metiem.een rondgang medemaken.

m etefln ofm eeranderen volbrengen ;-

Metiem.een rondgang0/rondedoen, 2.(gemeenz.)hij Ace/fheelwatmeegeook :metiem.(mede)rondgcan.
maakt,zeerveelondervonden ).

M edeplichtié.De dadersofv,
6-

Dedadersderdooding,goed!Echter

Dedadersvanofdemedeplichtingen

deplinhtigen derdooding.Belg.Strajwb., niet :de medeplichtigen erran.

Scau.,#cn,
/.,p.24.

aattdedooding.

art.341.

M etdleslepen.Hijlaatzich door

Dezeschrijfw.isnietinovereenstem- Hijlaat,zichdoorzijngevoelendoor

Zieooksleepen.

zijn gevoel en door zijne verbeelding ming metde gebmtikelijkespelling die zijn verbeelding mede8leepen.

m edeslepen.TEIRL.-STIJNS,1, 39.

onderscheid maakt tusschen slepen

Onzeheldlietzich m66slep6n,.AtTcroR, (onoverg.ww.)en sleepen (overg.).

l0a.

I

M ee.Een foudejmee.
Een meetlk.Fl.Vert.,302.

Alg. in Z.-N., vaak minaehtend,
voor :oude vrouw ;oorspr.was mee

Een besofbest,v.
Een besieofbestie(leesook be8l
'nj.

VEac.,Etym. F#è.- KvlpsRs.
Y.DALE.- Gr-Wdb.- Zieookv,
6l'
6(n).

een ($vleivorm ,)van meter;deverklein-

Bea of best is de afkorting van be8te-

vorm meetie of meeken is gewoonlzjk

moeder of beatemoer, gewestelijk voor

niet a1s geringschattend bedoeld.

M eedoen. Mag z
'
k het,boek mee-

grootmoeder.

O.-en Wvl.volltst.

Magik hetboek meldtenemenb

V.DAI,y;,op hetw.mededoen.

Alg.in deZnd.volkst.,voor:be-

loHijkrijgtz'
Jjzzret,ook zijn zak

V.DxLE,op hetw.medekrijgen.

doen ?

M eekril
*éen. HiJ
-zalwatmeekriigen.

knord worden (10),(somsook)geslagen vol;20hijkriigtom deooren.
worden (20).

M eeniné.Zijn meening geven.

SaNpsx,242:t
(Zeg :Zijn meening

Zijn meening zeggen,'
uitdrukken,te

gdtdrukken.Niei:qeven.)
kennen geven.
D.B.,38 (Rendreson avis.Zi
jn
meening uitdrukken.zeggen.)
j
I

Pnlcx,F.
r.,ophetw.meening:(zijn

--tell
6n,
aerègeven,donnerson opinion ;
zijn - zeggen,exprimer son opinion >.
j Gwyula
As,ophetw.meening:'
(Ziin
I'
voor beter ger/
?,z Donner son opjnjon
Pource qu'elle vaut)).

M eer. Het meer vertrouwde hem
Hierisbedoeld ;de Noordzee;dus De zee vertrouwde hem haar ge- Meer = natuurlijk waterbekken,
zijnegeheimen toe.J.SABBE,l15.
aanwendingvan een germ.,das M eer, heimen toe.
van allekanten doorland ingesloten.
of van een ga,l1., la pzer,om woord-

herhalingtevermijden.
M eer.Het maakte hem nog meer

taatig.
De jongen zag ermeer echranderuit
dan zil
'n makkers.
Denieuweli
jstismeervïfg6èr6ït
fdan
devorige.
Manzlen,welkemeergedw66hetjukdes
vreemdelingsdroegen.
IndealgemeeneletterkundeisMllton
meevgekenddanVondel.
n geweten wasmeernckz-gezef.
' Hu

Af te keuren gebruik van meer ter

Koswsx,N.S.,67.
De omschreven comparatief wordt
gebruikt 1t
)wanneermen twee eivenschappen van dezelfde zelfstandiglieid
vergelijkt,b.v.detuin ï.
gmeerbreeddan
diep ;deAtjeherï.
Nmeerslim dan .
9/8rk
(= hij is zeer slim,maar niet sterk);
20bJ
j eigenli
jl
te deelwoorden,a1s bnw.
gebruikt,b.
v.:rroeger'
u/c.
qdeopritAncer
hellend dan Aztz;Vondeli8meergeprezen
dan gelezen;ee'
nzfïjjntekenddak,eenmeer

een prote8tant)en zochten...hem van I

(ofhoogerj'
tzïf/efcàczldctoren;30bijvele

zi
jne zoogezegde dwalingen te doen

bgvoeglijkenw.,die uitsluitend praedi-

afzien ) (G.BERGMANN, Gedenk8chr.,
33).(Men wasdan welverplicht dien
toestand tewijzigen en een meerrcgf
tl/4t?,tig bestullrin te richten 9f
.MATHOT,
'
d 64).In deze gevallen

catief voorkomen, b.v. meer &t
zfcnd,
meer beducht,meergenegen,meermoede
f= afkeeriger),en bijuitdrukkingen a1s
ibnw . gebrllikt,b.v.meer tltzn,8treek,meer
ii

TroebeleTi),

1end
beu
war;40bijmoede(verloeid),apade

beteekenen meer ernstig en meer r6g8!-

minder onernstig (dan de vorige bekeerders),niet rneer onregelm atig,of
niet meer zoo onregelmatig (als het

van 30en 40 beduchter,onpasselijker,

v
indtmen in dergelijk gevalden omschreven eomparatief,b.v.:t(Haar gt)-

j
bljdel
tander,moeierofmoeder.
1 Als een deelw.bnw .is geworden,kan

l
aeele karakterhad in delaatstejaren
een meerernstigerichting aangenomen ))

D.V.,460,keurtle zoowel de twee

Echter vindtmen,als afn'
ijking van
lo:dejvz
'?
zçsbreederdan.diep;Keen'ewaa
bqdroejderdan booa;van 25:daar,vz/tzcr
de rïz,
ï6r een atroomender plekje llormt;

vorig bestuur).Ook bijNnd.schrijvers

(J.v.MAvRzx,Krates,145,
1.

.

1

matig echter :aleenigszinsernstig,of

M eeven meevdrong hijzich aan haar

!
. D.V.,452-459..--D.B..60-61.-

Hetmaakte hem nog lastiger.

omschrijving van tlen comparatief,
waar men volgens den aard der taal Dejongenzager8ehranderderofverden trapvorm dienttebezigen en wat latandigeruitdan zijn makkers.
door D.V,,452 (een derergerlijkste Denieuwelijstis'
uitgebreiderdande
gallicismen ) wordt geheeten : plu'
g vorige.
dimcile,pDz,
sintelligent,yibt'
9dtl
.
dlement, Mannen, die het juk des vreemdeenz.
lingsgedweeér droegen.
Onder de bij D.V.aangehaalde en In de wereldliteratuur is Milton
afgekeurde voorbeeldon vinden wij beter bekend dan Vondel.
ook :qLater (wendden)meerernstige ZiJ
'waren nauwgezettervan geweten.
bekeerders ziclltotmil
.nen vader (n.
!.

k

het den vergrootenden trap op -ervormen,b.v.lgitste'kender ts'zgcrgn,geleerder

menschen,datvindikgekleeder(= netter)
(HAsssIuBAcH'
,1,186v1g.)
Hij drong zich ho6 langer hoe meer ScHs.,T,264-267,weeserop :10dat

op.
eerste als de twee laatste voorbeelden aan haar op.
men in 'tNdl.nietalleen zegtAt)6langer
,
Hetkind huilde c!meer 6% meer.
af,n1.als gallicismen,de pl'
dz.gen pD4.9, H etkindhuildehoelangerhoemeer. hoe meer,hoevroeger,doch ook metden
De stugge m an werd meer en meer d6 pl'dz.
g en r/'lf,
g.gom bre,de #Dz.
9 en pl'dz.g
De stugge m an werd hoe langer h,o6 dag vroeger, met den dag meer ; 8teed8

aombep.
rcrc.
v(zieook D.B.,60):(Totdeerger- somberder.
llwoeger,afeeg.
smeer;alvroeger,almeer;
Dergelijkefeiten werdenmeeren meer lijkste gallicismen behoorthet hierte Dergelijke feiten werden ho6 langer alt'rf
lcrcr en rrf
aegt
?r,rtlmeer en z4c6r,
zeuzaam.

vermelden gebr.van m eer en meev,het- hoe zeldzamer.

b.v. t(de algemeene toestand in het

zijop zich zelfFtaande,hetzijgevolgd j
dooreen positief.H etNdl.heeftimm ers 1
,
een bijzonderen vorm om een verhov
zding uitte drukken,n1.hetbi
jw.hoe

Turksche Rijk wordt a1s met den dag
bedenkelijker 9 (N.#. Cf., 21-7-l9l1),
t
(zijn kleur,welkevan eenigszins bont,
8teeds zuiverder wordt, steed8 pzeer sa-

lindenbijzinmethetbijw.des- teinden

menstelt)(.
J#.,19-3-1910).eal8terker)

hoofdzin :hoezwaarder detaak 9
'
,
.
9,dea
tel:
erdienaelijker wordthetslagen ;of

(z#., 4-4-1910). c cl meer (z'
6cAn.
Weekbl.,1907-1908,p.372),r
(aldichter

beidezinnenvangen aan met,hoe,ende

en dichter>(N .R.Ct.,16-3-1910),ffzich

hoofdzin krijgtdezelfde woordorde als
de bijzin :hoedrukker1ïjhethad,lf46
v,:4r werk hiiajdeed.Daaruït is eene

almeerenmeeropwindende)(1d.,8-11912);20datmen ook in 'tNdl.meer
enmeergebruikt,èn opzichzelfstaande,

tweecomparatievengelijk gesteld worden:noeff
zrtge,hoemecr...;hoevroeger
hoe lG .er; hoe langer hoe schooner,

vreemde schip naderde meer en meer p
(N.R.Ct.,3-10-1909),fde orthodoxen
wonnen meeren meerveld p(1d.,19-8-

elliptischeconstructie ontstaan,waarin

èn gevolgd door een positief,b.v.:((het
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moo'
ierèboelateropden dag,hoeachooner
volk enz.)
Echterbi
jPRlcx,Fr.,ophetw.meer:

1911),(
fik werd ermeeren meerdankbaar voor )(1d.,9-l1-1910),f
tmeer eAz
meer wordt het voor dat land moeiliik

GALLAS,op hetw.meer:(- en - ,
hoelangerho6- ,zoo - :De plusen
plus,pardegrés.de procheen proche.
Hoelangerl.
of'- veld tSnzl6p,:Gagner
deprocheenproche.(x4!)- en--stijgen :Aller(en)montant.)
V. GELDEREN,op D.immer : (i.
mehr = steedsmeer,almeeren meer,
hoe langer hoe meer;esw'
.
'
r# ï.heller
= he
twordtallichterenliehter).
Neerlandia,Oct.1927,p.l73:cHetgeen hetAlgemeen Nederlandsch Verbond nlz bijna dertig jaren lang ver-

( VERDAM,De Gids roor A ccAïnft
sfcp,
681),enz.
Verdervonden wijnog :f
tBovendien
begint(hetw.) altoos meeren p166r
uitdeschrijftaalteverdwijnen )(PI.vIM,
8yn.,n.135),(degedachtebevestigde
zieh bi
jhem meeren meer)(J'
.v.MAvRIK,Verspr.ATo'
p.,84-85),(DewoordenwisselingwordthevigerenF?
,
gt)fger:(To.,
ïè..92),qa4!rerder en verderklonk het
geluid,alFaumer en Fauwer werd het
schijnselvan het licht (To., Uitë/n
Pnn,56),enz.

t(- en - ,de plusen plus)).

zich op die eereplaats te handhaven >

kondigt,dringtmeer en mee'rdoor.:

Temeerdat

En fe meer,men kan in de stad niet
loopen zonder geld te verteren.TEIRL.STTJNS,T,98.
In het akelig zwart der toekomst

In dezeuitdr.gebruiktmen in Z.-N. Te meerdaar,(des)te meeromdat, D.B.,99:f
(Temeergebruikt,wanneer
vaak dat,in plaats van omdat(= om temeerdewiil
men een krachtiger en afdoende reden,
reden dat)of een ander redengevend
beweegreden ofoorzaakgaatvermelden,
voegw.,onderinvloed van Fr.d'
autant
wordtgevolgd dooromdat,t
fccr,dewijl,
plv.
vque.
Gall.de plun.

doofde voor hem een lichtend punt te
meeruit!10.,1,240.
Zi
jhadoverigenszooveel...geleden...
dat de mededeeling der werkelijkheid

voor hem alweder (of nogmaal8t een er
lichtpuntuit.
...dathetvernemen van de werkelijkheid voor haar slechts op een

sleehts eene variante te meer uitm aakte.
V.Lov.,D'
ure Eed.131.

E6netemeer.

nietdoor dat.))
En bovendien, of wat meer ï,
s, m en
GALLAS,op hetw.plus :((De - :Bokan in de stad nietrondloopen zonder vendien.11Cg a - ,qui- e8t,bien - :
geld te verteren.
H etgeen erger is.))
In het donkere verschiet doofde
PRICK,Fr.,op het w.plu8 :q de - ,

bij;verder, bovendien;méér;
de - , (allweer,voor de zoomaal).

nieawe variant nederkwam .

Gall.'
une/oï.
:deplv'.

'
Fecreens,nog66n,
:,alweder,wederom,

Zieook op hetw.eens.

nogmaala, andermaal, opnieuw, potv
dezooveel8te pzlfzl.

Water weegt4 maalmeerdan kurk, Gall.l'eau p18 4 joi8 pl:4a qu6 16 W aterweegt4 maalzooveelals(een
en lood weegt 11maalmeerdan water. (même'
volume(f6)liège,et(êvolume/gcl) gelijk volume)kurk,en lood weegt l1
F.A.RoB1JNs, Rekenkunde derL.,
S.
, leplombonze/oï.
9plua:44:l'eau ;8jois maalzooveelal
a(eenevengrootvolume)
M.Afd.,28.
pluade/o'
?
zr.
:.
water.
8 werklieden besteden (aan zeker
8 werklieden besteden (aan zeker
werk) 12 dagen. 1 werkman besteedt

werk)12 dagen;l werkman besteedt

8m aalmeerdagen,of12d.x 8.1D.,ib.,
H .Afd.,53.

8 maalzooreeldagen,of8 x 12d.

M eerderte).Wellicbtmetmeerder

Noodelooze verlenging van meer.

recht.

W ellieht m et meer recht.

Zie ook op dewoorden grooten maal.

MooRTG.,108.- K O>JNIP;N,N .,S.,69 :

qIleerderenhelder(#,1= zuiver,klaar)
zi
jn dubbele comparatieven (stapel-

vormen),bijv. biimeevderezorg;een

De pogingen tot meerdere ontwaping
mislukten.
In afwachting dat h6t meerdere kon
Germ .mehreres verscheidene zabereikt worden.
ken ;iets naders.
Tn Zeeland en Holland ontwikkelden
KvllasRs,i.v.:((meerderein den zin
zich ...m eerderehavenplaatsen tot bloei- van '
ver8cheidene, Nhgd.mehrere, Fr.
endehandelsteden.J.DENUc;,in Fl.d. plusieursiseen Germ.)- Onderanded.e.h.,II,57.
ren keurden het nog als zoodanig af :
Er welfden ook m eerdeve betonnen V.DALE ;KOENEN,N.S.,69; Wdl.

hokjos.DRAvlœxs,105-106.
Jl
'eerderemalen.
De kttnst der Vlam ingen beginnen

A.N.V., 14 ; Dr.M.A.v.W EEL,
Zuir
verh.t?.Taal,5en 6,en J.ScT
.
IrlTy
cMAxzx Cz.,in M orkaMag.,Jan.1927,
p.55.
G.vAN STOLK,in N eerlqndiq,Sept.

pog h.
elderderhem el.3)
De pogingen tot verder gaande ontNeerlandia,Jul.1927,p.124,en Jan.
wapening mislukten.
1928,p. l2.
In afwaehting dat nog meer kon beMOORTG.,108.
reikt worden.
Tn Zeeland en H olland ontwikkelV.DAI-E :cM eerder,bn.bw. 1.veel

denzichrengeheidene(ofettelijkethaven- meer (in getal):h'
etmeerdeve getal,de
plaatsen tot bloeiende handelssteden. meerderheid ;dew#Wp,
tfenwarenmeerder
in getal; 2.grooter, aanzienlijker,
Ookeenigebetonnenhokjesvertoon- verhevener :uw meerdere6rrcrïag;het
den er zich in hun boogvormige ge- m'
indnvemoetroor hetmeevdeve wiiken ;
daante.
(in de bet.van Terseheideneis heteen
A e6rmalen, nerseher
idene malen, of germ.).
zp.eAàgmaal.
) M eerdere,m.en v.(-n),die boven
De kunst der Vlam ingen beginnen een ander staat, superieur, hoogere in

meerderen ea meerderen, bij ons,lang- 1904,p.12l:(Oorspronkelijkverdrong steeda meer der onzen langzamerhand rang:weeseerbiedigjegenauvpmeerderen,
za-mer-hand,te vermoeden.PaterIzTN- hetslechtsller8cheidene,maar bet be- te vermoeden.
jegenshendiebovenu zijngeplaatst;de
NEBANK (aangeh.doorMoonTo-,222). gintook reedsverschillendeuitden weg
teruimen )
'.

MooRTg.,222 ( M eerdereln)wint

betrekking rca den meerderetotdenv,
fp,dere;- hii ï.
gmijn meerderein Jzcc#f,
winthetvan mijin kraellt.)

nietingeburgerd is,hetzekernietlang
meerop burgerrechtzalmoeten wach-

ter, machtiger,aanzienlijker :voorzittend burgemee8ter op zïj,zhj'
d A:*
,
6!f
,
flti)'

dereeen Germanisme zijn,hetgebruik

oljersf:brenpen,BosnooM-ToussAlxT,.

MATRIASos VRIESzagergeen bezwaar

chaam en.zijn Ondevbol
gd,19132 p.80 :

meerin,en dat,wilheelwatzeggen )).
Ook in het Gr. T#Wè., IIIâ, 2264,

(( M eerdere lym phvaten komen samen
in een lymphklier )).

trofen wijaan :f
(Damesisde gewone
titel,waarmede men meerrlerevrouwelijkepersonen tezamen aanspreekt))
.

S.BIEGEL, Handl.der JezoatfAcïtfd.
lcer,19l23,p.373:(Bijhetoptillen van

echterin zulkem ateveld,dat,zoo 'tal

ten ,).
V.G.,1I,224 :ftZoo m oge ook m eer-

heeft het allang genaturaliseerd.Zelfs

M eerdere,voornerscheidene,en m eerderen,voormeerdan &n,niet'
?z'6ïnïg:p,,
vele An,6- cà,en,v6len,kom en,vooralin
N nd.geschriften,reedsveelvuldigvoor

(ziedetwee laatste voorb.inkol.4).

KulplRs,op het w.meerder :((groo-

zieh.volkomen tevreden met4ï8éénevgccr#ïgAe'Jd,om vroor - e grootheiti geene - e

Dr.W .F.UNIA STSVN PARV:,OnaLi.

den vezwondemoeten steedsmeerderen
helpen >.

Afeerkat-sfeldiné.
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OPMERKIN GEN

I
;

M eerkat.

Znd.volksn.(Brab.,Antw.),eig.een

Modderkruiper.

verbastering van weerkat.Mooreen visch,

vivgurnlz.
s(ofcobitisj/o,.
W!ï.
9,dievaak
dienttotweervoorspeller.
W oord, ( waarmede niet bedoeld
werd de pri
js van hetvastleggen van
schepen,doch dekosten,dieeeneraming overtresen n (N.R.Ct.,5 Nov.
1919):germ.M ehrko8ten.

M eerkosten.

Nnd.volksnamenvandezenvisch zijn
o.a.weevniach,weeraalen dondevaal.

Alg.Ndl.meerkat= een aap van het
geslachtcerco#tl
tecun.
M eerdere ofhoogere kostes.

V.Du z,op hetw.meergeld:lo(geld

dat betaald wordt voorhetmeren van
schepen);20(bedragdateenpandbij
verkoop meer opbrengt,dan de pand.
geveraan de bank van leening schuldig
W aS f.

M eerm allé. De me6rmalig her-

Germ.meltrmalig = herhaald.

Demeermaalsherhaaldeklacht.

MooxTo,,43-44.

haalde klacht.

M eersch.lndemeerschenvanHeus- O.-en W vl.volkst.;vaG ook in de
den.Vzac.,in Fl.d.d.e.h.,1,192.
Znd.schrijft.; Mnl.meraehe, -er.
:6;
Aan den eenen kant de wijde meer- MeijersJnch.(1745) f
tMersch,moeacàen.CLAss,Sich.N ov.,41.

Weide,v'
6ï?
and,granland;beemd.

Vxsc.,Etym. +46.- KvlrsRs.V.DALE.- Gr.Wdb.,IX,41i.

ras,moer >.

Erïelookïx deveerech.

O.-enW vl.vol
kst.,voor:10erzijn 10Erïet6tl
eeldak op '
fhltie;20er V.DALE,op hetw.look.- STOZTT,
luistervinken ;20erisgevaar,onraad. ziin kcper.
g (ook :roorer8,ofhaa%ent n.626/925en - /1377.
op de kust.

M eert.

Dialectischevorm vandennaam voor

M - rt.

.lNsf.,138.- Onkr.,24.

dederdemaand vanhetjaar.
BELL.,6:qMinwaardeen meerwaar- M 66r46r6 Yllgde, waard6T6rm6erd6- Meerwaardeisechteralsalg.Ndl.opde (woïna-rclue, plus-valuej zijn mis- 6ng;overwaarde.
gegeven bijV.DMœ,en ook bijGALLAS,

M eerw aarde.

M eessen.J.DzNucâ,in FI.d.d.
e.A.,II,65.

vormingen van de uitdrukkingenv#,
n-

HzscxsxzuTn, Pmcx (#r. en Eng.j.

derewaarde,meerdere waarde h).- Vgl.
D.M ehrwert.

V.GAZLD>ZItAUN.

Verouderde spelling van een Znd.

M eesen.

vgl.geesel,Sïjse?,Prnisen.

plaatsnaam .

M eest.In tijden van meeetdiepeen

Vekeerde omschrijving van den

In tijden van dedïepgfe en - 6648te

o.v.,452.- D.B.,60.

m eestwreedeellende.HetTmcfefeNieuwa, superlatief m et me68t : gall.16 plua, ellende.

16-2.1920.

M eester. Hi
j had Rubens '
l
7o/e

De overtrefendetrap wordtin 'tNdl.

lx vlï.
:âre lc plus pro/onde 6t la p/fz,
g

alleenwelluidendheidshalveomschreven,

cruelle.

b-v.:hetmeeatgepcef: antwoovd,dem e-t
vasteot,erluïging.

Gall.avoirptl'
urmaztre.

Hijhad Rubenstot(ofal8jmeester.

meester.

o.v.,620.- o.B.,86-g7.- xuu..
AB., 68.

M eesteres.

Hetgebr.van ditw.in de bet.van
onderwiizere8,bij ons nog schier alg.,
wordtalsZnd.opgegeven bijV.DALZ,
doch als alg.Ndl.bijKUIPERS.

M eesteréast.Toxy,195.

Alg.in Z.-N.;verouderd in N.-N.,

ofschoon KtTIPERS hetnog als alg.Ndl.

Seltooliujlrouw.

Y e-fcren, vaak minachtend,acltoolmeeater zijn ook in N.-N.noggebruikelijk vooronderwiizer.

Mee8terknecht.ofonderbaas.

v.oxss.- Gv.&:è.,IX,437.

Iverm eldt.

M eesterse. (Ha,daar zijn krij- NaardeZnd.volkst.;DsREIIL,24: (
fZoo !daar zijn huilebalken in de v.owos < M eestepacho,v.(-n),1.
schersin de school,)riep de me-terae (Ah !ah!ilyt
zd6s3769
2r61fr.
9t
bl'lcol6!...' school,)riep deonderwiizeree.
(gew.) meesteres; 2. onderwijzeres;
rood van gramschap.ToNv,30.
e'écria la maztre8ee.
3. vrouw van den onderwijzer.)
,

M eetlné.Erwerdenveelmoetingen

InZ..
N.isdeuitspr.alg.metee

#egeven.

ee,en wordt het m v. met toevoeging
van -6x gevorm d ; bovendien gall.

jdonnerde8meetings.

M eiland.P.Ds MoNT,in Fl.d.d.

6. A.,1,a25 en 327.

M eisch.Tn blijdenmeiacken zonneglans.Levensleer,343.

*uSer,vaak verkorttMfer.
M el

M elufvrouw.

Meetinq(uithetEng.,leesee= ie).
Erwerden veelmeetingngehouden.

Opzettelijkegermaniseering van een

Milaan.

Afleiding op eigen hand,naar ana-

In bli
jden Aeïdcg-zonneglans.

vreem den plaatsnaam,naarD .M ailand.

' Menwachteerzich voor,plaatsnamen
diesedertlang deeluitmaken van onzen
taalschatkunstm atig te vervormen.

logie van M aart8clten Aprilseh.

Verkorting naarFr.model,M ell
e == M ei
.ujjrouw,beleefderdan M eiujjer,
Mademoinelle.
verkort :M d.

Vaakgebruikelilkespelling in Z.-N.

M ekaniek. Mekanieke lijnwaad- Gall. tiseeranderiee, toileries véccweverijen.L.oE RAET,in Fl.Belgq AW18,
9.
eedert1830,VI,47.

zjeook ophetw.madamtej.

Meiujjrouw.
.
Mael
dnale linnenweveri
jen.

u oavatnqaoy (jees c;t = seherpe gj
= betregende de werktuigkunde, b.v.
de mechaninche v?efonachcpp6n; (5g.)
zonder nadenken, b.v. iets plecàcliech
nadoen.
.
M echaniek, of mekaniek,v. en o. =
sam enstel van deelen waardoor iet: in
werking wordtgebracht,b.v.ltetmecha-

niekvaneenpop/c,e6n,opmetmekaniek.

M ekeln).Daar kwam een meken
eloopen. W .Ferf.,9.

Ook b!jCowsc.,Schilder,l2,ena1daar verklaard :(t M eken beteekent

Besltj
ie(leesbengj.

gz.JJuy..Ix,47,.

zie ook M

m ee.

grootmoeder onder de Anfwerpsche
burgerklasse ;voor grootnader zegtmen
Peken.Van oude lieden zegtm en in het
algemeen :het was een M eken,ik zag

M eketnlshuis.
M elancolie.
M elancollsch.

M elding.Waarmelding gemaakt

wordtdezer obligatiën.

eenoudPeken.)

Pee(l)/e#huïe,o@e-rrounlenhuie.

Degewoneschrijfw.in Z.-N.

Melancholie'(leeqch = k).
Melaneho'usch,of melancholiek'.

Verkeerd gebr.van den genitief :

Waar melding gemaaktwordt r@a

(M eld%ng maken ran ïefeiseen uitdr. dezeobligatiën.
m et een constant voorzetsel en komt
overeen met lachen om v,efy, zïch nerhevgen over ïefe,denken aan i8fe,zïch ,

De Spiegel:)
(p4 Handelen I#@x4:l.

25Oct.1926,p.5.
Zie ook op het w.berooving.
.
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ergeven aan iets.In den laatsten zin kan
m en immersa'an Jcfyook nietvervangen
door een belangllebbend voorwem .y)
Gall.mention à'oAloztzlllc :men zegt
im mers i6m. of iets eervolvermelden,
en nietm elden.

Eervolle rermelding.

In veleZnd.gewesten (Brussele.o.,

D6melk (rr.).

prov.Antw.)onz.,welk geslachtreeds

OPMERKINGEN
VERc.,151.- V .G.,1,130 en 141.
Vgl.Gr.K dè.,IX ,483.

Boss-,Hqndl.,104en 225.-- Gr.Wdb.,
IX,485.

voorkom t in hetM nl.

W elke visschen eetgijliefst :melken

ofkuiten?TAMB.,44.

Vgl.Fr.Queyzrd//rez-ro'
tt,
: :du poïd-

Welke visch eet jeliever, hommera

son lcïf/ tpz du poi88on trzft?é?

ofkuiters?

Alg.Ndl.is melk,v.,in debet.van

hom van een visch.In som mige Nnd.

gewesten zegt men melker of -e!l:(e)
voor hommer.

M elkblok. Nevens baar op d6n

Evenalsblok in deZnd.volkst.w.

Naasfhaarop hetmelkblok.

Ziepok blok.

m elkblok.CLAxs,Bich.N ov.,27.

M elken. Terwijl hij de koeien W ordt soms in de Znd.volkst.gemelkte.
hoord,naastmolk.

Hanen,konijnenm6lk6n.
M em .m em ster.

Znd.volkst.
Znd.volkst.(Antw.,in O.-VI.memme
en in Brab.meestalmemstert,voor

Terwijlhijdekoeien molk.

Ook in N.-N.indenvolksmondmelkte
(HAsssI,BAcR,1,229).

Hanen,koni
jnen opkweeken,hovdew,.

V.DALE.- Alg.Ndl.isdldrenmelken
en ookhuisie8melken.
Gr.W#è.,
IX,5llen 512.- V.DALZ.

. ïlz,-ïna8,zoog8ter.
M

M em ishiervoor ook een Nnd.prov.

zoogm oeder.

M em orie.Een memorie alseep,ko- W vl.volkst.,letterlijk memorieliik Een geheugen 0/ memorie q1,
% een
niine8taart.
een keun68t6ert = heelklein,zwak ge- garnaal,ook :eenglrnclepgeheugen.

STOETT,n.- /492.- ROBERT,459.

heugen.

M en.M en belt.TAMB-,17.

M 6n klopt.10.,17.
M 6nanàf.

Het onbepaald vnw.men wordt in

Evoozdfgebeld ofgpcheld,daar belt

onze volketaalnietgebruikt,tenzijin iemand,ofdebelgaat.
staande uitdrukkingen waarin de boekentaalwordtnagepraat,b.v.zoojopt

Evwlorf
.lgeklopt,erkloptl-tznd.
Evwordtgenloten.
M 6% trccgfeen bekwamen onderwij- men Frederik.Steedswordthetvervan- G6vraagd een bekwaam onderwi
jzer,
zer.
gen doorz6,doorge,wïj,een men8chof of:bekwaam onderwijzergenraagd.
Sïeglea8clttenntviiktvep.
%emand,en ook nog wordt,in pl.van
JP@:c?t-6n atriikinrichting.
den bedri
jvenden vorm met men,de
lijdendevorm gebezigd,b.v.z6zeggen,
al8 geoppca/,al8 v,6oppa8aen,cî.:een j
m ensçh oppa8t,cl.:iemand te laat komt, f

sprqekt hier Fransch, Engelsch en

Echter zijn uitdrukkingen als men

Echter komt v en in het alg.N dl.

spveekt Sopcnddch, hier mangelt -e.

vaak voor- alleen a!s onderwem om één ofmeerpersonenaan teduiden

en dergelijke reeds van zoo veelvuldig
gebruik,datze tegenwoordig alsgeijkt

om trent wie de spreker geen nadere

zouden mogen beschouwd worden.Dit

aanwijzing kanofwildoen,en ooknog

isookhetoordeelvanVoxmwx,II,l02:

meentebedoelen,b.v.menh'
eejt?rclt
ycn,
s

zonderd (n'ezcepfë pernonne),geen geld

duvnen ècwer6Az4cf...;zoo aprïngfmen

hebbende. men apveekt Fm ngch, zich

om met'
alandsgeldmiddelen;al8 men

geschiktergensvoorgelooven e.d.zijn

om de m enschen,de wereld in 't alge-

< Zinswendingen a1s niem and uitge-

#efooitfeweten komt.
Van de 5 hiernaastopgegeven voor-

voor de m eeste mensehen al gewoon
Nederlandseh )).

beelden zijn echd,
er de viereerste bepaaldfoutief:gall.on.
9oxxe,onjrappe,
ox jerme,on demande'
/
zx inatituteurca-

KowlNo,82:;On n'estpastoujours
/:ux6et belle.MeA,isnietcl/ïjd ieugdig
ex schoon.

pable.Ook hetlaatste iseen navolging

))Après la mort on estégaux.Na de>

van Fr.icionlaveetonvepa8ae,dieeven-:
weldoordemeestenreedsgeduldwordt.

In de Ovl.volkst.het gewonew.,

heb i
k aan de scbaafbank.gestaan,om naarFr.ménqge.
dem enagietghelpen.Sxvxxs,65.

M enéelm oes.

(ook)navolgingen van hetFransch als:
M 6n klopf.Men .
:peel
#:kaart,enz.,waar
wijgewoon zijn eenonpersoonlijkpassivum tegebruiken :Erwordtgeklopt.Ev
wordtkaartge.
9p66!d.enz.)
Bij Arpsxa
ooouw,IT A, 120, wordt
verder a1s een gall.afgekeurd :œ Jf6n
Duitsch tt.

Ao6wordtdatgepztzc/cf?

M enaéle.Van mijn dertien jaar

D.B.,16.- DsN HynRTog,N.,
9.,111,

1l9:(In stri
vjdmetonstaalgebruikzijn

Alg.wordtditw.indeZnd.schrijft.

aangewend,alsletterlijkevertalingvan
Fr.pot-pourri,in de overdrachtelijke
bet.van muziekstuk, samengesteld

uit allerlei bekende thema's,dus zoo-

dood ï#'
men (zïjn allenjgeliik.
)Onegtjaiblea quand on estt
fïf,ïeé..
M en18zwak.ttlcnneezm ennerdeeldi8.:

Vanmijndertiendejaarafhebikaan

In hetalg.Ndl.isook we1menage

de schaafbank gestaan, om voor de gebruikeli
jk voor huishouding, inz.
huieltlm d'
ing,of:voorhethaisyouden te van desoldaten.
helpen zorgen.

Potponrq.o.

Mengelmoes,in eig.zin :allerleion-

dereengemengdmoes(d.i.spijs,eton),of
kostbereid uitverschillendespijzen die
gewoonlijk a'
fzonderlijkwordengegeten,
wordt in 't Ndl.m eestalin ongunstigen

veelals:muzikaalallegaartje;bedoeld

zin opgevat, b.
v. de keukenmeid hcc/f

gebr. is eehter verkeerd, vermits de

daar acn qaar m engelmoee gemaqkt;ook

overdrachtelijke bet. van Fr. potpourrinietovergegaan isop Ndl.men6lmoe8.

kreeg hetw.de :g.bet.van :samenraapsel,znengeling van niet bijelkaar
beùoorende zaken,b.
v.dat boek ï,
v6en
waarm 6ugelmo68,en zelfs ook die van :
gemengd gezelschap van menschen uit
allerlei standen of natiën, b.v. er 'tlc:
6:11mengelmoes IJtz'
rtvolk.

M enfelwerk.Hetmeisje...legde

hetmengelwerk naastbaar.SsvwNs,42.
Het verscheen a1sm'ngebvck in een
weekblaadjevan onsdorp.Dr.C.Goosyaxxs (Inleidend W oordje bijV.Lool,
5).

Schier alg.wordt dit w.in Z.-N.,1 Feuilleton'. o.,ookwel:fd6ruèdck) Mengelwerk = verzameling van letvooralin deschrijft.,ten onreehtege- <Onderd6.
gfreep ).
terkundige, soms ook daarbi
j wetenbezigd in den zin van :verhaal dat Hetmeisjelegdehetj6uill6ton naast schappelijke mengelingen of mengelin een krantmeestalaan den voet.van zich (neder).
'stofen Lmi8cellaneeén of miscellaniat,
een blz.,<onderde streep )wordt'geverzameling van letterkundi
g werk,
drukt, gewoonlijk ook met voortzetkunstbeschouwingen en allerhande weting er van in de aehtereenvolgende

tenswaardigheden.Aldusbevat,deVolk'.

nummers:hierdoorontstaatdlzshoegenaamd geen mcngelLn.g of verzame-

almanak voorhetjaar 1886,uitgegeven
doordeMaatschappijtotNutvan '
tA1-

ling van verschillende onderwerpen,

gem een

docb juist integendeol een nevdeel
kng,

lende bijdragen,te zamen M eng6lwevk

in verscheidenestukken,van één onder-

geheeten.

lo een kalender, 20 verschil-

sfentsel-Afeststof.
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opxsRltlxosx

$

werp dat broksgewijs wordt opge-

Ook in eenkrantkan een mengelumrk

nomen.

voorkomen, dat is dan : behandeling
van onderwerpen van allerlei aard.
Tslt H AAR, Genatural. Vreemdel..
l09:ttFeuilleton,bladvulling,aan letter-

kundegewijd >.

M enésel, m enéiné,ofm en- M6nga6l= massa waarin twee of Ditmengselvan alcoholen wateris Voorbeelden len 2zijn ontleendaan
teliné ?
meer bestanddeelen vermengd zijn; van80procent.
T.v/o Blaxx en TH.LANc:s,Uitde
menging = daad van mengen, door

De menging dezerkleurstofen geeft Levende Taal,11 (19193),p.79.

elkanderdoen ;mengeling = sam enge- een groenachtige tint.
brachte verscheidenheid.
Een bonte mengeling van verschillende kleuren.

M enlé.Menigeiaren.

Menige bijzong6rlbed6n.SsogM ,51.
Menigeaoldaten.

verkeerd meervoudig gebr.bijm6-

Menïgjccr,ofvele,lJ4g:iaren.

HasslLsAca,1,102-103 :4Menig

nig : gall. maintes cnp,
éea, maintfsj Menige bijzondevheid,ofnele,talriike beteekent een vrij groot aantal;toch
détailfsj,mainta eoldct: (D. V.,465; bijzonderheden.
komthetnietdan bijuitzonderingvoor
D.B.,53en 58;ALL--AB.,94).
Menig of menige 8oldaat rmenïg een meervoudig znw. M enig uurfje;
zieook G.
r.1Pdè.,IX ,533-534.

zonderofmèt6,alnaarhetzinsrhyth- menige treck.OcA,wednwen zitten dople

me).

dieperïx nood,dan aenïgemenachen œel
w6t6n.))

M éninéite.

Fr.benaming die ook de gewone

Meningi'tis(cereèro-epïnclïe),her86n-

term isin deZnd.volkst.,metdaarbij Tlipontnteking,nekkramp.
nog niet zelden de overbodige toevoe-

M enonkel. Voor den naamdag
van Amenonkel:.ToNy,124.

gingï?1d8(4)kop (!1).
znd. volket., naar Fr. mon oncle,

ookmeneer.

M ensch.Een mensch rcn.gezond Gall.tzn hommedebonacne,volgens
verstand.
D.V.,504,enD.B.,70.

Datkoststukken wcnm ensehen.

Een menseh is(ook)nietvan Aovf.

M enschelijk. UitvenecAelï/kop-

gichtietsdoen oflaten.

Oom.

Gcnd.,XXIV.

doch vaker nonkel; Ds R >7I7lz, l30 :
ouv l'cnsïtlerdcïe: de erkp onnl6 ;vgl.

Znd.volkst.,voor :veelgeld kosten.

Znd.volkst.,voor nietzonderge-

voel.

Znd.volkst.,voor:uitvreesvoor

watde wereld er van zcu zeggen.

j

Een menschmetgezond verstand. ' ScHR.,1,285-286,citeertook:tzoo'n
gezond-rcr#fcnda-mensch n (N. #. Ct..
9-3-1910),(mannen tlcn goedeverstandelijke vermogens,fId.,23-2-1909).
Zie ook op hetw.v lp,.
V.DALE.

Dat ko8t hoopen gel#,ook :dat is
verbazend,ontzettend ofongenadig duur.

Een mensch is geen steen,of:g66n

etokrisch.

Om deprccfjeynand6m6n8ch6niets

V.DALS.-- Zie echter op het w.

doen oflaten.

opzïcAf.

M erci!

Fr.beleefdheidsterm,diein de Znd. Danku (zeer,b6le6jd),gemeenzamer:
volkst.dAnk zzof dxnke bi
jaa gaheel dank/6(wel,vriendelijkj!
verdrong; onder de Dllitsche bezetting kwam dank '
l
zweer vakerin gebruik.
M erd, voor die vriendschap ! Jos. NaarFr.(spot)merni(èf6n)!= daar Ik dank '
tf lekker voor die vriend-

Jbos,99.

M erel.Deetem vand6n merel.Jos.
Joos,174.

zewerden ...afgehaald dooreen ser-

dank ik voor.

IneenigeZnd.gewesten -.;vgl.Fr.

sehap,of:dievriendschapkanik best
Plucx,Fr.,op het w.m erci,verder
m issen,hoor!
nog : . - pour le eucrc, dank u, geen
suiker >.

Destem van demerel,ofmeerle(r.).

Dezevogel,turdusmerl.
tla.
,heeftnog

le merle.

NaarFr.un merleblanc = ietszeer

a1s volksnamen : mevelaar, meerlaar,

In deZnd.volkst.tr.,meestalin den

vorm mark.naar Fr.la marque.

gïeft
rlïzgen zwarteliinter.
STOSTT,n.1059/l634.

Een witteraaj!

geant- witte m6r6l! - die ... DsAv- zeldzaams.
LANs,78.

M erk.Demerk.Roxoou,l1.

GALLAS,ophetw.merci:;(0m aan
te nem en) Gaarne !Dank u zeer
(= - ouï) !Grand - :Zeer gaarne.
hartelljk dank )...((om te w eigerenJ
, W elbedankt,dank u (non,- ).
- non?Niet!wilje'tniet?)

I

Hetmerk (0.).

M erkt.Langsdemerktwandelende, Naar de Znd.volkst.mert,en zelfs Terwijlik langs (o/ over)de markt Vgl. Di8t., 138. - Uitspr. volgen:
koop ik watfruit.BoLs,l4.
met;uitLat.mercatum.
(lees marktof martjwandel,koop ik SCHARP:,102:markt(ofgewoon mart).
watooft(o/vruchten).
KclrsRs,op hetw.markt:vgewest.
mart, merf,m erk.merke >.

M erkweerdlk.BoLs,32.
Dialectiscbevormen van indeZnd.
Rferkweerdiéheid. De andere volkst.evenwelzeerweinig gebrui
ke-

Merkwaavdig.
Merkwaardiglteid.

Vgl.Dist.,138.

merkweerdigheden van Straatsburg.10., lijkewoorden.
8 (ook 108).
M errle. Hengsten,ruinen en mer- Overbodig gebr.van de apostrophe Hengsten, ruinen en merriea (of Evenzoo :kolibrées,eegaas;doch :
ri6's.M.8AsBE,1'1.M enacl
ten,l36.
(olhetweglatinasteeken).
merriénj.
H?
z)ï'
.
#,ovotiti'a.boa,'
a,pïcno',enz.

M essaéerie. Demeasageri- Van

Gend & C1e(in België).

Aan het Fr.ontleend w.,in Z.-N.

meergebruikeli
jk dan in hetN.

BestBldienst;bentelhuis,beatelkantoor,

expeditiekantoor.

7'
6rpI:n.,p.XV :AMeasagerie,Bestel-

goederen en postpakl
tetten n;p.XL1 :
t(La veaecgcrïe I'cn Gend en /;tlzM, De
Expeditie-ondernelning Van Gend en
Loos p.

M essiné,m.
M est.InAefmeststaan.Pall.,5l.
(s6f)meatçydef1z):84:god.

Znd.volkst./
,O.-Vl.,Z.derKempen),

(Btaljmest,m.;meatvaalt,v.;mest-

M.DALE. Gr.JFd:.,IX,602,Alg.

voor tmestlzitden stal;plaqts totber- hoop.

Ndl.m eseinq.o.= geelkoper;mesaing.

ging van mest;opeengestapeldemest.
IndeZnd.volket.(ookinden O.-en
W vl.vorm mestoveralonz.
Znd.boerengezegde (Brab.,Antw.).

v.= mes,veer(hol
ltverbinding).
Gr.Wbd..1X,603.Ipr#.e.Trïl#r.,79.

Jf
.e,
e/,ookwelmiat,m.
De -6.
,/en ï,
x geen p'eïlïghefd,maav
doetmirakelwaar ze leit.

M estraper.
Znd.volltst.(Brab.).
Vuilnisman.
M eststof. Bcheikundige --left#- Schieralg.in de Znd.schrijft.,naar Jflfnlfmeaf,m.,kunatme8tstojjen,AuTp/:s.
Fr.engraischimiques.
m6statojjen.

Y.DwI,
s,op de woorden god en h6Lligheçd.

V.DALS.-- Gr.Ndè.,IX,607.
Z1e ook op hetw.landrettq.
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In demeeste Znd.gewesten (ook in
Diegte.o.)wordtin zulkegevallen llet

Biiduizenden vallen.
Bn'
jhoopen rangscl
aikken.

vz.m6tgebruikt;inandere,b.v.inhet
Hageland, wordt daarentegen bij gebezigd,maardan verdernogingevallen

Eenpaardbijdentoon)grijpen.
Iem.bi)'deharen trekken.
Iem.bgj
'zijnnaam noemen.

waarin het alg.xdl.metgebruikt.

OPMERKINGEN

Gr.IP#h.,1X,61l.
Merkeehterverderop :metonstweeën

drieën,enz.;qWijzaten metonsvijftigen in een wagon gepakt>(KRAMERS,
;op.. het w.pakkenj
.;(Die gelijkenis is
b1) hethaargetrokken,m etde haren er

Bi
jvlvs,243-244,werdhetgebr.van
metin de gegeven gevallen afgekeurd. j

bijMehaalds(10.,op laetw.haar);,iem.
bïjnamekennen,nietpersoonlijk:(KvIrsss,ophetw.naamj;,iem m ctnaam
en toenaam kennen.geheelen al) (1p.,
op hetw.toenaam).

j
.
1

zie ook op de woorden hoop. naam.
enz.

Maarerwasnogeenmeisje,dataltijd
m6tlzwas.V.Lov.,Dure Eed,70.
De derde com pagnie van 'teerste bs-

taljon isook m6tons.CLASS,Nam.,2l.
5Ietietsvoor&8/nemen.

Gall.êtreareeqn. in iemandsge-

Maarerwasnogeenmeisjedataltijd WeliszuiverNdl.:metiem.meegaan,
Irertrekken,tz'
tzndelep',veizen,eten;kom
DederdecompAgnie van het.eerste lmetvïj,enz.
bataljon isook bijons.
M6ti6m.zï/n = vooriem.zijn,iem.
gunstig gezind zijn,b-v.Godzijm6tona.
Germ.mitefv/
cg jarlieb (ofvorliebj Ietsnoor!i8/n6m6n.
M0ORTG.,l83.

zelschap zijn.

biiuwas.

nekmen.

Afetaphora.

Znd.uitspr.meestalmeetajoo'rcc

iKcl
AplRs.
LL--AB-.,4Kozxzx.
9.-Boss-,Uitspr.,72.-

M etatpltora, ofm etaphoor'.

,

naar Fr.m étàphove.

M eten.Ik meette.

Gijmaat.

Degewonevorm voorden onv.verl. Ik mat.ofwaaaan 'tm6ten.
HASSELBACU,1,229:qBijvelegchrijtijdin deZnd.volkst.
versvindtmen ...meettevoormat:.
Ongebruikelijkevorm voorden zden Gi
j mat.ofwaavtlcn 'fmeten ; U ID.,T,237:cDeonvolt.verl.tijdvan
pers.v/d onv.verl.tijd.
(ofiejmatofwa8c@s 'fmeten.
met6n is in de volkstaaldikwijls zwak
of wordt vervangen door den volt. te-

genw.tijd :ik matdoorikhe6g6/ncf,n.

I

Gi)'maatkomtnooit voor,evenmin als

'

9i.3-aat, '?crg/zc/,enz.))

M eter. Een lengte van veertig wc- Gewoon Znd.gebr.van den meer- Een lengte van veertig meter (ver- Men onderscheidtvaak b.v.
tera(verkort:10 -.).
voudsvorm na een hoofdtelwoord om kort :40 M .),of :40 Nederl
andaohe 120 meter draad = een hoeveelheid
een bepaalde hoeveelheid aan te dlti- 6ll6n.
draad van l20 meterlengte,hetzijaanRotsen van l50 tot 250 metera hoogte. dendiea1sééngeheelwordtbeschouwd: Rotsen van 150a 250 meterhoogte. eenvast,hetzijintweeofmeerstukken;
BoLs 18(zieook 110).
gall.quarantemâfr- (40 ,4.),volgens
2metersdraad = tweeafzonderlijke

Ioderhuismagvijfmeterabreedzijn. D.V.,424-425;ook foutief volgens

SzvxNs,51.

Ar,
L.-AB.,94en 142(vgl.nogD.B.,53).

...vijfmet6rbreed.

stukltendieelklM.langzijn.

Dit onderscheid wordt eehter ook in
N.-N.nietaltijdin achtgenomen.Aldus
bi
jH.W ERXM.
&N,Prantisch Rekenond6ru'f.;y,p. l07 :ffHoevér staan die palen
van elkaar? Som s l00 metevs, some
500meteva:,en p.110 :;dus 123000 m8.

t

te.
ra zijn l23 Hlometera ),maar aldaar
ook :l 123000 metcr = l23 Hlomet6r >.

Op enkele meter van 't uiteinde der
Omgekeerd wordt nu ook vaak ten Openkelemeteravanhetuiteindeder
dx ef.CLAls,Nam .,25.
onrechte een enkelvoudsvorm aange- dreef.

KOENEN,X.S.,43 :6tteliik6>ef8r#.
Merk verderop :ealshonderden m 6t6ra

trosennaeenonbepaaldhoofdtelwoord.

hoogeinktzwartesteenmassa's>fHaagdch: Poat, 28-1-1928, p. 4,/149)
, c hij
spreekt van centim etera en m 6t6r.
n*

(HW ERXMAN,Pract.Sekcaond6z'
r.,l07),
.een andere in centimetera en millLmetqra

verdeelde liniaal:(10.,ib., 107).Alen
verliezenietuithetoog,datook hetm v.
honderden een onbepaald getaluitdrukt.

Dezekam eris 6meteralang op 5breed,
Gall.aix mpfrc
,,
: (d6 long) aur cïng Dezekameris6meterlangbii5breed,
of :6m eteraop 5.
(delarge).
of:6 bii5meter,ofook :6bii5.

Negenmeterarïekcnf(verkort:

Achtm6t6vscu6:(verkort :8 m3.).

D.V.,597.- J).B.,96.

Vaak in de Znd.spreekt.,naar Fr. Negen nierkante m6t6r (verkort
Ncnd-,35.- Gr.Kd6.,IX,630.
mètr- ccrrdy,mètre
.
a cubos.
9M .2).
Haagach.
e #o.
:f,28-1-1928,p.3/139 :
Achtkubiekemefer(verkort:8M .3). : achttien duizend millioen kubieks
m eter >.

De loopendem eter.
Een atokmder.
Een Touwmeter.
Een lzntmeter.

H et korte vers vervangt den ouden
m eter.

M etropool.
M etsen.Demuurisgemefat.
M etser. Boss., Handl.,33en
Roxoog,8 ;SEvExs,56 ;DRAvI,ANS,

Alg.in Z.-N.,naar Fr.le mltre cou-

De str6kkende meter.

Termin.,p.111.

rant;vgl.ook D.d6vlaufendeMeter.
Znd. nam en voor de verscllillende

Een dnimatok.maqtntok of meetatok.

vormenvan denmeteralsmeetmiddol;
vgl.Fr.règledecharpentier.râg/ 6ri866
ofmltreplïcnf,mètre4ruècp.

Een nouwbareduimstok.
Een ellemaatlk,een rolmetertà
ie.

Gall.mltve = vers ; versmaat.

Het korte vers vervangt het oude
metvum.
In Z.-N . de schier uitsluitend gebeM etropool', metropo'le, v elrodp/lï',
zigde vorm .
v.,m v.metropolsn,pàefropollrq:den.
N og steeds alg.in Z.-N.;metnen en
M et8el6n.De m uur is g6m6ta6ld.

deafleidingervan,meta6r,zijninN..N.

verouderdevorm en,voorgoed vervangen

M etselaar.

H . W ERKMAN,Practisch Rekenonder-

w?t
)',l07: :Enwieeenechtenduimstnk
teduurvindt,kan we1watanderskrijgen,zoo'n meterbijv.,di6in lienen ka%
opgevouwen vpordcn,of een ellenbaatje.
dat,een naaister gebruikt :.
D.V.,114.- V.G.,1,134.
In 'tm v.metra.
SCHARPé,66.- K OENEN.

K vlrlrRs.- V.DALE. - Gr. G #6.,

IX,637en 638.

(Zijbeoordeelden)depleitredenenvan door het frequentatiefm etaelen en het ...zooals m en den metselaav betaalt
hareverdedi
gersvolgenshetuur,gelijk daarvan afgeleide metaelaav.
per schoft.
men den m6t8er betaalt per schof.Toxy,
Ds REUL, 2l3 :ellea jugccïcafdu
201.
plaidoyerdel8ur8dqenseura par la t
ful

r
de,-* de-:-8quel*oapayevamaçon
paryour :.

I
.

M etserdlender. coxsc., Sthil- Znd.volkst.(Brab..Antw.;in O.- Opperman.aandrager,ofkqndlang'r KUIPERS.- V.DALZ.Gr. Fdè.,IX,
#er,20 (bij V.B>:sss,II,37 metael- en W .-VI.meteersdiendevj.
r@n 66n metaelaar.
638.
di6nder).

Zie ook diender.
i

M etserdlenen-M iddel.
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$

M etserdienen. Zijn vader wil Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.;
maarvolstrektdathijop hetmetserdie- aldaar ook,zooals in 0. en W .-VI.:
nengaat.Coxsc.,Schilder,l5.

M etserij.

Opperen.

Gr.Ndè.,IX,638.

Meteelarii,metselwerk.

Gr.Gdè.,1X,638.

den plcfdcr,ofd6zl6t:cr,
:dï6n6n).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.);

Dss Rocuss::Metsery.s.j.M açonp/lrït?,s.f.:

M etsersbaas.V.Bszss,II,40.
Znd.woordvormen,naastmetserbaas
M etsersknecht.10.,IT,37.
enmetserknecht.
M etserstiel. Coxsc.,Scltilder,25. Naastmet8er8&tiel,alg.in Z.-N.

M et8elaar8baas.
J.
fcfet
?
lccrt
:àAtec/
'f.
Metselaarsambacht,o.

M etserswaterpas. TH.Dzsxx,

Met&elaar8-oftimmermanawaterpaa.j

Rekenkunde,111,42.

Alg.inZ.-N.

KITTJ>
TrRS.-- V.DALS. - Gr.Fd:.,
TX,638.
Gr.Ndè.,IX,638.- Zie ook ntiel.

M eubelen.Onderhetbestuurvan Zoowelin Z.-als in N.-N.tot hier- M eubileeren. Onder Jozef's leiding Toeh vondon wijin deHaagschePoef#
J'
ozef zoll het (nl. een buis) echt toe weinig gebruïkelijk (zie op hetw. zou het ecllt kunstrijk gemeubileerd 7Jan.1928,p.18 :44Hoewelniet,weelk
kunstrijk worden gemeubeld. SEtxy
cRs, kuren.kol.4).
worden.
derig, waren de kamerg toch keurig
294.

M euldeneer.VSRMAXD.,16.

g6m6ub6ld :.

In dezen woordvorm heeftde schr.
dekortedoseu (= öin D.Gôtt.
zrjdoor

M eikever,m.

Zieookmulder.

Molenaar.

Zieook mulder.

e'u m eenen te m ooten voorstellen,zoo-

a1s bi
j Dls Rocuss ,Meuldenaer,
s.m.(insecte),Hanneton,s.m.>
M eulder. V.BszRs,1,l63 (0p d6 De hier gebezigde sehrijfvorm,die
Xermït
sl.
reeds bij PolsTsRs,Masker,212, en
Endanreedhijnaardemeulder.Pall., late:ooltbi
jDEs Rocass,wordt aan16.

M euren.

En toen reedhijnaardenmolenaar.

getrolen, staat voor mulder, dat in
Z.-N. vaak m et de Brabantsche v

(= korteheldereu)wordtgelezen.
Znd.volkst.(Dieste.o.,Kempen).

Vgl. Gr. Wdb., IX, 972 (moer:n)#
ll28(-orex),en 1196 (-uïer6n).
M eutte. W ij waren gerust bezig w oordvorm waarin .1&isaangewend Wij waren kalmpjes bezig een kalj Zie ook -'
zff6(n).
een meuttehetvelaftetornen.DRAU- in p1.v.dekorte dose 1
* (= J in D . tevillen,ojhetve1aftetrekken.
LAxs,74.

(Een vloeistof)troebelmqken.

m te voorkomen dat de
Götterb
,, o

sehri
jfwijze mutte met de Brab. '
lê
(= korte heldere'
t
z)wordegelezen.
M evrouw 9vaak verkort M *.

Verkorting naar Fr.Mme

M a-

Y epr.

dame.

M exitelk.EchteMeziek.
M exicaner.

Naar Fr.Mezique,vooralin Z.-N.

Mezico.Echte Mezicotabak.

Soms in Z.-N.voorkomende bas-

M exi- n.

alg.voor :tabak uit Mexico.

MoosTo., 149.

taardvorm ,t.e vgl.metD .M ezicaner.

M ichel.

M iddaé.
Hebtgeden middagalop!

M lddaém alen.Hijverlangtbin-

Dezemansnaam wordtinZ.-N.tgw. M ichel (lees vïlcAall, of Mitldel
op z'n Fr.uitgesproken :mien'
el'.
(leesmiechiel'j.

In Z.-N.wordt ditw.a1sti
jdstip

Middag = lohetmidden van den

V.D=E.- Gr.Wdb..IX,6$5-656.

alleen gebezigd in de bet.van :het dag; 20 namiddag, de tijd volgende
midden van den dag ;verderishetin op het eigenlijke middaguur,nl.van
onze volkst.nog gebruikelijk voor 12tot5of6uur.
'
middagmaal.
Hebjeh6tmzddageten ofdenmiddag- V.DALE.
kostal binnen ?

Vaak indeZnd.schrîjft.onderden

Het middagmaal gebruiken; eten;

Gr.Kdè.,IX,659,ophetw.mikag.

nen een uur* middagmalen.AucToa, invloed van Fr.d'
Jner,terwijl het in dineeren.
maal:AIn despreektaal zegt menge189.
N.-N.schierniet.gebruikelijk is.
woonlijkmiddageten :.
M iddel.De beste middel om snel In debet.van :weg om ietste be- H6tbestemiddel(0.)om sneltevor- DI
.
at.,44.- VzxssT,33.- Joog,90.
te vorcleren.

reiken, of hulpm iddel,is het w.v,.in

deZnd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.);
aldusook bi
jDEsRocass.
A1dezemiddelamoeten dienen om ... Foutieve meervoudsvorm in deze
bet.
Toch vindt de m eestergast middel...

Gall.trourermoyen,ï?y tzmoyen.

om de menschen bi
j hem te doen ver-

deren.

Aldezeml'
.dllelenmoetendienenom ...
Toch vindt de meesterknecht 6en

middel(ook :hetznï/
fd8l,of :gelegen.

teren. SEvlNs, 50-51.

Dïyf.,36.- D.B.,52.

M iddels = middellijven.

D .V.,451-452.- D .B.,64.

W ijtrolen het gall.ook aan bijJ.

heidjom de m enschen te verplichten BosscxA,Neerland'a Heldendaden,II,

bijhem verterinq temaken.
Erisnogwe1middelinW aanderen om

407 :f
(Hetwasomstreeks dezen tijd,

Er is in Vlaanderen nog wel kan8 dat Prins Karelvan Lotharingen ...

ietsteworden.10.,170.

om ietsteworden.

MeteenVlaam schtooneelwqreer-ïtf-

middelvond om den Rijn overtetrek-

Alet een Vlaamsch tooneelware het ken >.

delhetvolk tedoenleven.J.SABBE,211.
Biimiddelnan stoomtuigen.Ssosus,
135.
Het Noorden plxt.zijne beschaving
uitzich zolf,biivlfdtfeldereigen taal.
GITT:E,p.VII.
In den dag l
tan men zich oriënteeren
biimiddelderzon.Roxoov en MIGNON,
Atla8,M.G.,5.
Erstondeen kostbaarbad...meteen
zittingplankje van mahonieholzt, bij
middeltlc?ltweehaakjesaan den ronden
bovenkantvast.Levensleer,23.

- Gr.W db.,IX ,665.

, M iddel(= middellijf)isv.en o.

(=el)mogeliik aan eigen volk een be-

staan te versehalen.

Deze uitdr.,welke in Z.-N.niet tot
de eigenlijke volkstaalbphoort,komt
vaak voor in onze sehrijft.en in de
spreekt.van intellectueelen,geregeld
metlletvz.bii.Ditgebr.van bi)
.pzïdd8lran,werd afgekeurd door Vycac.,
147,on V>:REsT,33,voor:door middel
van ;ook in N@Az#., 179-180, en bij
D.B.,92,die de uitdr.bovendien in
bepaalde gevallen verwerpen als navolging va'
n Fr.au v,
oy
/c4 de,voor
met,door,enz.,b.v.dc deur met een
sleutelopenen,doorinbraak'
Jn een Auï.
:
komen.
BijV.G.,1,294,werd het voorkomen van biimiddelwczzin hetAmerlkaansch Nederlandsch,nl. in (le cou-

rant%DeGrondwet>(Holland,Mich.),
aangestiptalseen angl.,bymeansoI.

Door middel van stoomtwerkltuigen In N.-N.isdoormiddelrclzheïgefoj stoommaehines).
wone gebruik.ScHR.,1,98-99,citeert
doormiddelf
lcp,deeigen taal. hiervan verschillende voorbeelden en
wijsterdaarenboven nog op,dathij
ookvond:(biimiddelrcz
szoogenaamde
Overdag kan men zieh oriënteeren witte stukken : (N.R.Ct.,6-7-1910),
metbehulp ?cnde(ofderjzon.
qbii mïfïfïe!van de eigen taal) f1d.,
18-10-1910).
Er stond een koqtbaarbad met een
Wijvonden nog bijL.S(TMoNs),in
mahoniehouten zitplankje, dat met zijn Vooru:
oord bijMr.J.v.Lsxxzr,
twee haakjes(ofdoormiddelvan twoe Een x
sc/zckïag in dezerexfïcn,
f
.
f:Eo&u),
haakjes)aan den afgeronden boven- uitg.Nederl.Bibl.(l921):f
(Wijbrenkantvastgemaakt was.
gen hem (nl.J.v.L.)totonzelezersen
onzelezerstotllèm bijmiddelvan een
historische novelle uit de l7e Eeuw,
die zijn talent alsonderhoudend vepteller bizonder goed kenschetst )).

M iddelandsch-M iddencom iteit.
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l
Deoude,demiddeleen denieuwe periode.VERSST, l64.

Gall.la p/rïodc moyenne.

De oude,de middel8teen denieuwe
periode.

M iddelandsch. De Middeland- Vaakvoorkomendespelfout;schrijf- De M iddellandnche Zee.
%clt6Zee.
wijze,bijDEs.RocHEsgebruikt.
M iddelbestuur. 360 beambten Evenals de in Z.-N.meer voorko- 360ambtenaren van (o/bij)hetCen- Hetfalgemeen.)'
rïjkgsy,
s/y'
lf'
romvathet
van hetmiddelbestuur.VERc.,in F!.d. mende vorm middenbl
utltur (zie a1- traqlJli/kr
sll
6t
g/ul:r(ofStaat8be8tuurj. eentraalë'
/ct
:l8t
sf'
d
zvr en het ezcentrinclt
d.6.#.,1,23l.
daar)een gall.,admini8trationcc?z/rcl::
viik8be8tuur(R.ScHRTlvxRsl.
,

360 agents de l'admiïti8tration c8nfrclc

(del'
ktatt.

M iddelijk.

Vaak voorl
tomende spelfout; bij

Middellilk.

Bij D.V.,ll4,afgekeurd alseen

Middelmatig men8ch. De middel-

DEs RocHxs :M iddelyk.

M iddelm atiéheid. De middel-

matigheden waren reeds vergeten v6ör Igall.,mediocrité

EchterbijV.DALZ,i.v.:(hé)'be-

een man met een matigen waren reeds vergeten voordat hoorttotd6middelmatiglteden,steektniet

datzetussehen vierplani
ten werden fmiddelmatigverstand.

zijtusschenvierplankenlagen.

bovenanderenuitb
t.

geklonken.

W m TU,311 :<de middelmatigen,di6
Durcht
gchsïfâznzndche?z

M iddelpunt. m iddenpunt.
(In het Fr.spreekt men over le8
Gent,Brugge,Kortrijk en andere mid- grand8 centre8, daarmede bedoelende
denpunton.
tf: groote, belangrijke .
:1646n, die een
In elk grootmiddels nt.
vz
Jdd6lNt?zlzijn vanverkeer,handelen
'
nijverheid.Hetisechtermetonstaaleigeninstrijdhetw.middelpuntzelfin
dieopvatting te gebruiken ).
M iddels.
Germ.mittels.
M idden.Maarwezullenervoorzor- Bi
j D. V., 115, in lIStzAl(f.,44, bij
gen,dat de vreemden zich hier,in 't D.B.,46,en bijV.G.,1, 134,afgemidden zelf,dathun voegt,erzich ver- keurdalseengall.,lep,ïlïc?
l= dekring,
trouwderkomen meê maken.J.SABBS, omgeving,sfeerwa,
arin men leeft.
33.
D.v.en D.B.wijzen ertevensop,
Doch in de Dllitschemiddennschijnt datmenin 'tNdl.wèlzegtï'
/lltun midweldezemeening zich te hebben inge- den,inonsmidden,evenalsin 'tFr.au
plant.Dlu vLAxs,58.

Centrum.Gent,Brugge,Kortrijk en
D.V.,114.- Meteen naderebepa= derecemrumsofoentra.
ling zegt men in deze opvatting wel
modelpunt en brandvtnt, even goed
Tn elk grootnentrum .
als centrum, b.v.; middelpunten t,
cyt
verkber 6p,be8chaving,Ath,ene wa8 een
brandpunt wczz wetensaap, de groote
ateden z'
Jjs decentra rtz'
n,benoltaving.
Door middelws.
V.DALI.
Maarwe zullen er voorzorgen,dat fDieren in hun omgering))isdetitel
devreemdelingen er zich hier,in de van een reeksschoolplaten,uitgegeven
omgening zelfdiehun past,beter ver- bijJ.B.WolterssGron.en Den Haag.
trouwd meekomen maken.
HORSTEN,23:('nJoodsmilieu:(vereenvoudigdespelling).
Dochin (de)Duitschekringenschijnt, EvenalsbijdeVlamingen vondenwij
dezemeeningwelingang tehebben ge- nu ook bij F.DOMELA Nlsvwswuvzs,

mlïlieu d'cvz,a'a miliel&de nou8,d.i.in vonden.

Typen,247 :<De beste mensch wordt

In zulk middentiertgeen opstandig-lden schoot der hunnen,der onzen, Inzulkmilieu tiertgeen opstandig- slechtgemaakt,alshijverkeertin e:>

heid.10.,102.

Een doorschijnend midden.

l om ringd van hun,van onze huisge- heid.
inooten.Alduskom tnog voor:ï6zn,.'
tdt

on8z4ïtftfcn = iemand deronzen.
Archaïsme,ofwel gall. nn pzïlïo'
u

bijhebbengoedtezijnengoedtedoen >.
Gr. IF#b.,IX, 686.- Men onder-

Een doorzichtigemiddent
gtoj,of:een

tran8parent(natuurkundigeterm).
Midden den dag.

gebrekkigen bedorven midden.Verbeter
tfïfmidden en de m ensch za1erbelang

doorzichtigmedium.

lscheide:doorschijnend (b.v.porselein,

Imatglas)en doorziehtig (b.
v. gewoon
j
g
l
a
s
)
.
3.
,
54464 op den dag,op :,
6/midden '
) VsRc.,147. JFc14.,20.

.
1
V
! erkeerdgebr.van hetbijw.midden

alsvz.,en verlteerde weglating van het vandendag,of:opklaarlichten dag. '
M idden de bespreking,of in 'fmidden vz.van in de uitdr.ilt#6/midden van, M i4d6n in de bespreking,of :ïn h6t
de bespreking.
waarin midden znw.is.
midden rcp,debespreking.
M çdden.de straat. V. BUGGSNRAVT,
M idden in de straat,ofïs hetvàdden
93.
ran de straat.

Mi
ddendetent.V.Lool,74.
j
T6 midden lytzs de kerk,nan de stad.

In#f
!/midden'
pc'zdetent.

Gall.an.milieu dc = in llet middelIn Acf midden rlp,de kerk,rcAt de
'Fcnd.,174.-- Te z'
zlïtftfe?z ran.= in
ste,in hetm iddengedeelte van.
stad.
den schoot of in den kring van, om Een paar walenschepen lagen te pzïdEen paar W aalsche schepen lagen ringd van,in tegenwoordigheid van,b.v.

den derivier.VSRMANO.,94.

in 'fmidden rop,derivier.

te midden zijncr jamilie,te midden wlp.
ziin volk,temidden der'
œoeafegolnen,/:
midden 'ptz.
n. illu8ién en scldmmen, fa

j

M iddenbestuur. BELL., Dict., Gall.administration centrale,burct
z'
?
z l (x4lgc-ccAz) viikabeatuur
51.
central,copzïftlcentral.Fr.centvalbet. vijkabeatuur.

M iddenbureel (bij BSI.L..Dict.,ioorspronkelijk,evenalsons ceutraal

midden'
pc?zd6ijselijknteontberingen.

centraal

T,
Fcx#., 172-174.
bentuur.

Hoojdkantoor, hoojdbureazt; l
toojd-

Zie ook middel-

scxR.,1,352-353,doetopmerken,dat

43 :M iddenkantoor).
zieh in hetmidden bevindende;daar- beatuur.
hoojdbestuurgebruikeli
jk isin het verM iddencpm itelt(bijBELL.,Diot., uit ontwikl
telde zich de f
lg.bet.:het Hoojdcomité, centraalcomité,hoojd- eenigingswezen, tegenover ajdeelinga62 :Middenraad).
voornaamste,aan bet lloofd staande, beatuur.
llet
sfzfrf
ggz,doch nietin staatsreclztelijken
lletgeen onmogeli
jlcdoorhetvoorvoeIzin voor Fr.administration centrale

Jged
nmv
zk
at
nwho
er
tdw
eno.
ordjemiddenkanuit-

(
g
Ié
)na
éd
ra
mle
..gértérc/c;bjjrccfïoadel'adm.'

Voor het eerste gevalis bij D.V.,
116,en bijD.B.,55,opgegeven :ccp,traalbestuu'
rofltoojdbestuur;in lllc?
zd.,
173-174,en bi
jV.G.,1,134,alleen dit
laatste.

DeheerScutulvEssberichtteons,dat
ervoorin aanmerking komt:algemenn
lrijknbeatuuv = cettraalrïj/
cs&oafuur
ezcentrinclb rijksbe8tuur; in stede van
algemeen djk,
sèf
zjzfzfr, ook wel ltortaf

H et Gr.1'P#!?.,1X ,687 en 689,verm eldt, behalve îtbidden-comiteit,ook :

algemeen bestuur,doch alleen dan wanneer uit het tekstverband voldoende

middenajdeeling(zooals men nog aantreftbijBEI,I,
.,Dïcf., 246)en midden-

blijkt watbedoeld is.
Scas-,Aant.,p.7,verklaartverder,

van Fr.dccfïo?z centrale.Hiervoorvinden wij bij H. 0. vAx AssylxoEar,

schen8taat8be8tuurenriik8bptuur,daar
men sedert1887(NederGrondwet)onder

(W eltevreden, 1918),p.18 :Centrale
sectie,en bijJ.W .oyc,
ToNoa,HetRaderwerk '
p/# Staat, I ('s-flravenhage,
19133),p.48 :ComlnissiewczzRappor-

z'
Jjk en beheersehte kolonién.

aentie,beidelaatste alsZnd.vertalingen

dat onderscheid dient gem aakt. tus-

Staatsregeling van N ederl. czzN --lndié

ntaatverstaat :com plex van heerschend

f6vra, zooals de bedoelde instelling

(geen eig.ajdeeling of aectie)van de
Kamergewoonlijk heetin N.-N.
l

2l
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M iddeneeuw sch. Het wa'
s het Afwijking van den gebruikelijken Het was net een middeleeuw8ch
vàr
/r
yczzcoztv/f
schcklooster metzi
jn ernst woordvorm ;Ds REUL,22 :c'étaitle klooster met zijn ernst en zijn meenzijn melaneholie.Toxv,28.
cloltremoyen,;g6dan,
8toute'r
zrigne'
u'
r lancholie.
ettoute sa mélancolie.

M iddenhallen.

Gall.hallescentrales.

h

Centraalhal,v.

Op temerken :in 'tNdl.enk.tegen-

l
'overFr.mr.

M iddenin ,ofmiddevt'.
'
s?

M iddenin'iseen samengesteldbijw.; Mag Z
'k middenin loopen?
Dsx Hy
cuTog, F.T.,141,en N.T.,
in mid'devtin ismidden bijw.enin vz. M idden in den tuin.
III,232.
M iddenl
*ury.
Gall.iury central.
Centrale6zcmen-copzpzïv
g.
gïg.
l Zie ook jury.
M iddenpunt.BOLS,104.
Mindergebruikelijkewoordvorm.
M iddels nttofcentlumq.
Zieook middelpunt.
M idden-postkantoor.
Ev
e
na
l
s
mi
d
d
e
n
b
e
8
t
u
nr
,
mi
d
d
e
nb
aHo
o
j
dp
o
e
t
k
a
n
t
o
o
r
.
o
o
k
h
o
o
j
d
p
o
s
t
o
f
'
Flzt(f.,173. Alg.Ndl.isb.v.M idl
veel,enz.,gall.b'
urean ce-z
rl!d6s ptN9- grootepo8t.
den-Ajrika, middenbeuk, middencil.fer,
M iddenstatie. Op8ehrijt /37 h'
et t68,#c'
r8 CenlrGle,Waarvoor het volk
Centraal8tatiovt.
en ook middelhand,pzït
ïdelyzyzzf,middelgrt
ll)te'sz/cp'
n,,sg8bö'dz'
tt)f6Antwerpe'
n.
beterzegt :grootepo8ten groote8tatie.
,f.)'
M iJ
*. Ik heb beloofd het bi)'/n,'
Niet zelden wordtin Z.-N.gehoord
1,3'te

houden.AUCTOR,20.

term ,enz.

Ik heb beloofd hetbiitmetehouden.

b1'
1
'mi1
'/,Wanneer de nadruk op mij
onnoodig is:gall.8urmoi.

Boss., Uit8pv., 30-31 : Bepalingen
bestaande uit de onbeklemtoonde vormen me,ze,je,voorafgegaan door een
vz.,hebben delA nadruk op het vz.:een

Az66/van me,rcs ze,van ie,(= van mij,
hen, van je);uitspraak '
va'ma,
van
klc?'
tlz
1.
a,'
vaya).)

M iJ
*1.Alledagen ...deed hijwandelingen, die zich niet zelden meer dan
eene mijlvan hunne woning uitstrekten.ssosss,184.
oe grootstelengte (s!.van hetVierwoudsteden-meer)van Luzern totFlûe1en bedraagt een weinig minder dan
9mijlen,zijnebreedteverschiltvanéén,6

In deZnd.schrijft.wordtditw.over Elken dag ging hij wandelen,niet GAlu
ruAs M i).
lv.:Mille m .Lieue
't alg.gebruikt als gelijkbeteekenend zelden tot (op een afstand van)meer (= '
t
z'
tfr gaarts)v.ltilomètre (Ned.- )
metFr.lieue(è:!g6)= 5kilometer,wat dan een '
uvr gaan,
svan hun woning af. m .)
hiertelandevoor1uurgaansgerekend
Een Nedevlandsche mijl 1 K.M.
wordt,terwijlhiervoorin N.-N.wordt Zi
jn grootste lengte,van Luzern tot of 1000 M.;een geograpldscheofDuitgerekend 5555M.
Flûelen,bedraagt weinig minder dan 8chemiil= 7407,41 M.;een zeemijl
45 Hlometer,zijn breedteverscbiltvan ,1852 M.;een Fran8ohemi)
.lofli6ue =
5tot ll/4kilometer.
4452 M.;een Franechezeemijlof li6ue

mi)
.
ltoteen kwartier.BoLs,64(zieook

maritime= 5555 M.

113).

M ijm eren.Aldat mijmeren aan

Gall.rlvertiqe.

vroeger dagen.

M ijn.Miinduuvbavevriend!
y.
u)'
p,waarde Heer!
M il.
n,ewtwrts:lezers!
.

Overbodiggebr.vanhetbezittelijk

bijv.vnw.in de aanspreking,volgens
D.V.,466:(Ditiseenenavolgingvan
het Fransche taalgebruik mon ami,
bonsoirmon hôte,mon père,waarmen
hetvnw.slechtsweglaa'
talsblijk van
rtrouwelijkheid :Père,p@r6,c'edftoi,
l ve

Aldatmijlneren o%,
er vroegereda- Di
st.,118.-.Gr.IF(
!;.,IX,709.
Zie ook droomen..

gen.

Dierbare,v'
ccrdeofbestevriend!
Waardcofgeach4eHeer!
Wqardelezers!

petitppr6?t

J.
fï/.
?lVader,vergeefhethun.

Afgekeurd als gall.,mon père tpt
zrdonnez-leur), in '
Ft4z?
,
#., l59, en bij
D.B.,65(ziealdaarook p.59).
Ishet,gebr.van miin inNdegegeven

ScHR.,1,268-269,wijsterop,datin

een dergelijk verband ook in N.-N.zeer
vaak hetbezittelijk vnw.wordt aangetrosen (miin beste jongen,zeihijs
(N.R.(7/.,29-5-191l),(miin waarde,
zeihij)(.
f#.),(miin beste Simon,riep
Dale ) (JW.), mijn beste mevrouw
.
Brandt,riep ik )(Id.,6-6-1911),(
fmiln

Vader,vergeefhethun.

gevallen,vooralin hetlaatste,meestal

beste vriend,antwoordde zij ernstig )
(f#.,8-6-1911,
),(mijn beste professor,
ik ben bliju tezien )(J#.,l6-6-1911),
hoe vaar je,mijn jongen )IDvTRIC,
448),enz.

liefst te vermijden a1s staande onder

BijL.MVLDER (zieNederl.xscArï/f
lerd

Fr.invloed,toch iser nietsverkeerds

vr.h.M .O.,Hoogstraten,1909,p.8):
'

in,waaronzevolkst.alsvleinamenuit-

(diemijzooineensrnethetvriendschap-

drlxkkingenbezigtals:miin beate,miin.

jp
.elijke(miin,waarde)betitelde).

'

kind,miln zoontje,vz.
**'
n,liejnteiongen,

l Ook bij.
T.v.MA/RIK,UithetFol/c,

enz.

p.44 :((m 'n goeie man )),en p.55 :cM 'n
goeie m ensch )).

Vgl. verder

m elieve,enz.

zgijp kolonel!

Navolging van het Fr.taalgebruik,
mon colonel,in hetBelgisch leger;vgl.

M ijwnenéevaar.
M jJ
*nenleééer.

zaam is te beschouwen volgend gebruik,

tein.Een Fransch soldaat,dietotzi
jn
meerdere spreekt,gebruiktdebezittolijke voornaamwoorden. )

aangehaald doorScITR.,1,269 :(miin
waardemajoorBagstock, zegtDombey )
IDvTRIC,291).

lingen afgekeurd alsnavolging van D.
A.
fz
lz
nesge/chr, Minenlener, Minenjeld
(oorlogstermen,waarin van zeemgjnen
spraak is).
In Z.-N.alg.gebrui
ltelil
'k in deaansprelting en ook in den aanvang van
een brief,evenalsin hetFr.,Mone.
ie'
ur
le M iniatre, Monaiens l'Ap/occf,M on8i6'
*rleP'
r&/8.
S'
96'
t
fr.
Gcs4.,l60:finNederlandzegtmen
nooitMiinheererbij;spreektmen hen
aan dan isheteenvoudig Miinheerof

M jjnheer.Mijnheevd:M inoter.
o.uj.-nltoep#cAdnokaat.

M ijnheevdeP'
z'
f
l/6ddor.

Trt
znd.,159.--Zie ook luitenant.
Als vriendschappelijk en gemeen-

Dvsols, 18l : q M on capitaine,kapi-

TnN66rlan'
diG,Mrt.l915,p.68,werd
demeervoudsvorm in dezesamenstel-

M jj
*nenveld.

Kolonel!

mijnheer, mevrouw,

Mijngevaar.
Mijnlegger.
M il.nveld.

Eœeellenti6,of UweExcellentie.
fM iinheerdejdrfroc
zwf,ofMiinheer
(zonder meer); (in een brief ook
Weledelge8trengeHeer.
fM iinheer de) Proleeeor (als aanspraak); Hooggeleerde Heer (in een
brief).

m en noem t den titel :Ezeellentie voor
M inisters,Gouverneurs,enz.))

In dezewoorden druktmiineenmv.
uit,evengoed als in mijnbouw,z?z'
J/'
n,
w'
czep,,mil.
ningopéeug.,yy
jyjwwovjezaz.
Ecllter bijV.DALE,GA.
rz
T,
AS,Pslcx
(#r.enEng.jez1Kaol
cs:mijnenlegger.

A. F. DIEPSN, De J#-cllf
n,
e?%#/
z6ïd,
19064,p.125 vlg.:f(Sommige ambtstitels, b.v. B'
urgemeester, Dokter, Notaris,Projessor,bezigtmen ook metof
zonderhetwoordAliinheer).
DEBoscx,Briejschriiven,19204,p.5:
(Hetisgeweten dat de Hollanders er
een omslaehtigetitltlatnatropnahouden,
welke de Vlam ingen niet zullen en niet
m oeten navolgen ...W anneer in een be-

Ds Boscx, Briejsnhmiinen, 19204,
gebruiktzoowelin briefmodellen,p.12
en 22:M ijnheerd6A ïzàz
l,
gf6r,als,p.25:

paald geval die titulatuur zou noodig
blijken, kan men ze vinden o. a.in
KoxNzw'swoordenboek ).

Eœcellentie.

MiJ
'nheer d6 pcsfoor, Fl. V6rt., 222 Als aanspreektitel vaak met het
(ook p.24:meneerdsP-fo/
?r);TlIRL.- lidw.d6indeZnd.schrijft.,inovereenl

MijnheerPastoor.

Daarentegen zegt men :Mijrlheerde
Deken,MijnheerdeRector.

M ik-M ilieu de table.
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STllxs, II, 223; W ALTER (V. Lov.), stemming metde O.-en W vl.volkst.
InflgzzcF!.Gewe8ten,13,14envlg.
meneerdepaetereen naaranalogievan

Tn hetadresvan brieven aaneen Deken ofPastoorisdegebruikelijketitel:
ZeereerwaardeHeer; aan een Rectorof

Mijnheerdekapelaan.DaAuruAxs,205. Aliinlteerd6Bktrgemee8ter,Miinheerde

XijnheerKapel
aan.

MijnlleerDoktoor.

Dokter,of i
klijnheer (zondermeer).

Pvesident,enz.;vgl.oolt Fr.mon8ienm
!6 e'uré,monsieur le vicaire.

In deBrab.,Antw.en Limb.volks-

taal de gewone aanspreektiteltot een

Kapelaan :W eleerwaardeHeer.

dokter, naar analogie van l/
liinheev
Pastoor.

x
31
'evvoul
cen,6,
?
zJli
)Aà/tecrc?à
'

Antwerpen.

NieuFstraat,nr86.
A.
fïjsh6erdeGouverneur
of :z1.cn z
jliinheer des Gouverneur

die van het mv.Mijnheeren of M iin.
Heeren is gewoonlijk mànheeron, gem eenzam er m vyteeron,.

lvolV
olgensIPqw
t
#.
,l59,verke
erd
e
n
a
- DamenenHeeren,!ook Geach
t
e Diti
shetmeestgewonegebrt
zi
k,
gingvan Fr.M esdamesetA.
fct
't
sz
le'
l
zrt
:, Hoordern!ofHooggeaehteToehooetfer,
s! ofschoon wijverder ook aantroffen,bij
waarvoorbijonsvereischt,zou worden

LEOPOLD, Hochde'
utsche Syzrt
zche
qc/
zvle,

geloofqle niet,(datveelvrouwen zich
in haar waardigheid gekrenkt zullen

GAT-LAS,op hetw.hoorder (
t5I1jn6
Lgeachteq - 8 tMesdames et) Mes-

gevoeli-n, als m en haar, in dit geval,
nietheteerste noem t)).

sieurs !))

M i3'nheeren c?z xj/
levlouwen

œ
éliinheerJ.Daris
te

de schr.

Nog vaak de gebruil
telijke adresvorm in Z.-N.(b.v.alsmodelvan adres

191312,p. 1l4 :H eeven c9zdam cs.

Den Se6rJ.Daris.
te

opgegevenbijSzxoxx,Practiscl
tTaal-

jdatiefvorm,alofnietomschrevendoor

(Nieuwstraat86.)

N ..N....

Naar Fr.(.
4) Alon8ieur le Govwernevr.

DE BOEcK, Briej8ch,rijven,, 19204,
Ip.38: Op hetadresschrijft men den

Antwerpen.

boekje, II, 83), naar Fr. M onnienr

1aan metden accusatief:Den Heer,Den
W eleerwaarden H eer, Den Weledelen

Den HeerGouverneur
van deProvincieBrabant

van de Provincie Brabant

te Brussel.

De uitspr.van x
klijnheer is gewoon-

liJ'k mèm h6cTr, gem eenzam er mnneerJ;

Heer,enz.
De vorm l
jliittheer dient,alleen als

te Bmxssel.

aanspreektitel,dusboven aan den brief;

1

hijisverkeerd op ltetadres.)

Vaak op Znd.bziefkaartformulieren, x4.
c,
x............................-..........-.. ln hettweede gevalwordtbi
j invuladresstroolten enz.,om erbijinvulling
ofwel:
ling hetniet-toepasselijkedoorgehaald.
van temaken :Mijnlteer(in p1.v.Den Den Heev
f.
f6erl,Jfevroulr ofl
klejujjroulr .
N .N., .ylekvouw...........,........................
evenals in hetFr.M onsieur,3/
./4:41- 6
.f
ofMademoisdleN . N .
M elufpowo
z
s.
f
/ïjAzhccrdeburgemeester wastegen- Als verkeerd opgegeven bij Coplaé, Deheerbllrgemeesterwastegenwoor- Dit is gewoon Ndl.gebr.,vooralin
woordig.
169,bijBoss.,J'
Pdè..84/l10,en laijvlTs, dig.
de schrijftaal; aldus b.v.nog : OntHet overlijden van onzen geachten 370.
Het overlijderlvan onzen geachten vangen van den HeerC.van den Dool,

deelgenootMijnheerFrederikVandel EchterisookinN.-N.miinlteer,voor deelgenoot,den'HeevFrederik Van teVoorburg,desom vaneenhonderd
Moortel.FR.DITTSN,F!.Handel8bviejw. de Ae6r, wel gebruikelijl
c in gemeen- deMoortel.
36.
zamespreekt.eninlosseschrijft.

gulden.
DIEPEN, De JF6!!:1)eN,
##6ïd, 19064,
p. 126, vermeldt als voorbeelden van

(De hospita)sprak met zooveel eer-

Vgl.DE RstTl',90 elleparlaitcr6c

welvoeglijk spreken over afwezjgen :
(l'
liinheerR.laatu zeggen),(Mijnheer
deBurgemeesterheeftmijberieht).
De hospita sprak met zooveel eer- Gr.1V#:.,1X,12l.

bied ...van de ((menheeren atudenten )). tant (lerenpectde((messieurs leapfv- bied van delteeren8tndenten.
ToNy,90.
diants )).

Ik ben x
'
I
t
fïjnl
heezFelix Janssens.

Soms hoort nlen Vlaamsche men- ïk ben of l
teet,ook mijn naam ï,
s FRAXKE,32: (Mon nom e8t Borel.
schen,in navolgingvan deFr.gewoon- Felix Janssens.
Mijn naam isBorel.
te,zich zelfM ijnlteer betitelen bijhet
)
?Je t
:vï.
gk
V .Bor6l1).Ik heet (ben)
opgegeven van hun naam.Vinden wij
Borel.)
nu ook bij Dlycrsx.De Wellevendheid,
j Hierbija1sopmerking :(1).Quandun
19064,p.102,datmen,bijlletafleggen
:Français dit son nom,ilajoute le mot
van een bezoek,op de vraag van den

Alonsieur.))

dienstbode:(W ienmagik aandienen?)

! Ook PLOETZ-REINDERS,62:(
fHierbij

dientteantwoorden,indie'n men geen

j'isnog op te merken,dathet,Fransche

kwa
(
aaa
rt
rj
beij
bij
tu
zi
s
es
hchen
efth
:a
(a
ij
k
lj
ie
)s
nh,eerN.
mN.
en)

Jnaam
gewoon
evoeisge
,nmo
8ien,
rbijzijn eigen
tet
)).ï

noemt den naam niet alléén, zonder

1D., 70 ((Tegenover een dienstbode

hetwoord mijnheer)),toch wordtzulk
gebrllik door de meesten bespottelijk
gevonden en verzetzich menig Nederl.

jmoet men zijn naam alti
jd door monleie'
urlaten voorafgaan ;zelfsook tegenover andere personen is dit eene vrij

gem oed tegen de navolging van die
Fransche gewoonte.

M ik ,v.

Znd.volkst.(Brab.
,Limb.en Antwerpsche Kempen),voor :rond brood
van tarwebloem,ofsnede er van ;in
dezelfde bet. ook in Ned. Limburg,
b.v.te Amby bij Maastricht (LEo1a.,

algem eenegewoonte die nietsverwaands
heeft.))

Wittebrood.

Schelde-W eichsel, 1. 391); vgl. Fr.
miche depai'ttblanc.

! Alg.Ndl.mik,
10 bloem van
jl'
'
ogge-(of tarwelmeel;20 brood daar.
'van gebakken (Kvl1asRs, V. Dx
j
kI,
E,
1KoExEx ;vgl.Gv.W#h.,IX,727).
î
KulplRs en V.DALE vermelden verder ook voggemik, voor
roggebloem gebakken.

brood van

BRusss,50:(grootesnejeboeremik,
vet metbeste boter )).

M ild.Een mild karakter.
Een milderegen.
Demildezon.

Navolging van D.milde,afgekeurd Een zachtkarakter.
Ndl. mild vrijgevig, niet karig,
in '
Fdl..4.N. 1'., 14;ook volgens Een malscl
teregen.
rijkelijk,b.v.de milde g6r6z,een milde
Koswxx,i.v.,(in dezebet.weleens De l
reldoende zon, of 't lekkere biidrage; thans ook : zaeht, malsch,
alsGerm.gevoeld );daarentegen vol- zonnetje.
volgensKvlI>sas,V.DALE en het Gr.
gens M ooTkTg.,222,door het gebr.gewettigd.

M ilderen. Een nadenkend ge-

Archaïsme volgens Kvlpy
cxs; vol-

'F#è.,IX ,733.

Verzacltten,
.

BijV.DALE en KosN>2N is mildeven

laat, door goedheid gemilderd.fer6Aà.
:- gens M ooRTgv,223,een navolging van

leer,175.
M ilieu de table.

nietverm eld ;we1in het Gr.IIU è.,IX,

D.mildern, die ook in het N.reeds

735;verdernog bij GALLAS qM ilde-

doorgedrongen is.

rep,ov.w.:Atténuer )).

Fr. uitdr., vaak ook in de Znd.

Middel8tuk.

Gr.'
1
7t@è.,IX,664.

spreekt.
l

t

M ilitarism -M inuut.
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De gewone vormen in Z.-N., naar M%litairisme(degewonevorm),mili- In verband hiermede hetbnw.miliFr.F4ilitarisme,militariste.
fcrdazn,
o(mindergebruikelijk).
tairisttiselt.
M ilitairi8t (de gewone vorm),soms
ook welmilitariat.

M ilitiaan.

Kunstmatige woordvorm, wegens

Milicien.

&r.WWè.,IX,738.

purismeaangewendindeZnd.schrijft-,
naar analogie van Italiaan, Indiaan
e.d.

M iljoen.

Afwijl
tingvandespelling-DeVries

en Te W inkel,waarop gewezen wordt

Millioen(leesmielioen'ofmolioenlj.

inDist.,25,en in Onkr.,66.

Ofschoon de woordenboeken nog

steeds alleen dezen vorm vermelden,

toch komt milioen reeds vaak voor in
N .-N.,l).v.in de Haagsche Po8t,28-1-

1928,p.1,en bij WERXMAN,Practiselt
Rekenonderwijs,p.6,10en vlg.

Rliljoenair.
M llliard. Op hoeveel milliards
komtdatwel?

M ilt.Demiltvan een haring.

Basterdvorm die b.
v.soms wordt

gehoord indeOvl.volkst.en vaak aan-

gewend in deZnd.schrijft.
Alg.in de Znd.volkst.,waarin het

Millionnair.
M illiard (leesmieliartlj.Op hoeveel

Znd.volkst.(Brab.,alwaar het w.
-.is),voor :de twee klieren van een

Hom.v.

mannetjesvisch ; in deze bet. Znd.
volgens V. DALE ; ook volgens het
Gr. Gdè.,TX, 745 : (in N.-N.niet

V .DAI,S en Kosxsx.

M ilver,m.Hethoutisvolmil
ver. Znd.volkst.(Brab.;in Antw.memel,
Erismilveraan dekoolen.
m.),voor :10 stofen gaatjes,veroor-

loM olm,o.(bijvoorkeur)en m.
20Erzitten bladl
%dzen aan dekool.

M ln .M iningelichten meergetergd

M inder ingelicbt en meer getergd

zaakt door den houtworm ; 20 kleine
insecten die groenten en rozen vervuilen.

Gebmzik vanmin voorminder,waar-

Kvlyœss,GAlmasen Pm cx,Fr.,vermeldenmilt,v.,ook in dezebet.alsalg.

Ndl.; verder nog is milter, m., voor
hommer of hommerd (mannetjesvisch),
m.,alsalg.Ndl.opgegeven bijKvlpylus,

in gebruik )).

dan ooit'
.Towv,115.

Boss.,Uit8pr.,l7.

w.Op z'n Franseh wordtuitgesproken. milliarden komtdatwel?

schijnlijk onderinvloedvan Fr.moiw%; dan ooit.
Ds REvru,l19 :moin8 Jclcïr/ etplv.
g
veœéquejlzz
lcïa.

Gr.1F#?
?.,IX,745.

M ivtbet.eig. weinig,b.v.h'etï.
: ts

min,zoozm'
n mogeliik;in gewonetaal:
minder,alleen indeuitdr.min ojvcer=
meerofminder = ongeveer.
V.DALE citeertook uitC.H vvGzxs :
((waarachtigishet;maardatiswatmin
dan waar )).

Alle zesde afgevaardigden,min één.

Gall.(tousl68,
9ïz députéejzzètlo.
gun.

Alle zes de afgevaardigden,op één
/lJ.

Hetistweevzen
',min.fï8x.
M in ,ook welminnekepoee,v.

Gall.deuœ:6:4?.
6.
9moinsdïz(-ïlvf6,
:).
Naast poes in Z.-N.als naam voor

Hetistien Azàfnefe'
?
èvôôrjwc6(gs).
Poea.

een kat ;vgl.Fr.mino'tt,minette.

KvDsss.--V.Dxrzz.- Gr.Gdè.,
IX ,755.
M inetteisook we1in N.-N .gebruike-

lijk alsroepnaam vooreen kat.
M inachten. De moedertaal werd

Verkeerdevorm van hetverl.dlw.,

De moedertaal werd gemçnach,
t (of

minaeht. DENEIF, G68eh. r/d AT#!. misschien onderinvloed van D.mis'
g- veracht).
Letterk.,72.

cchfef,verl.dlw.van mis8achten.

M inder. Hij werd alminder 6n Volgens D.V.,460-461,een ver- Hijwerd hoelangerhoezzlïnt
fcrge- GALLAS,op hetw.moine:f
(De
mïsd6rgeschiktvoordatambt.
keerde navolging van Fr.depltlï- 61 schiktvoordatbaantje.
6.
?1- A1 minder en minder,steeds
Zij werden alminder :rè minder g6- moin8.
Zij werden hoe l
anger hoe pzfzàd6r minder).
ru8t.

ge- ef,ofhoelanger#oemeer ongerust.

Zie ook op hetw.meer :m eer en m eer.

M ineur. Toonladders in de mode I NaarFr.modezzlïsczfr, gammesnti- Toonladdersin hetkleip,e-tevt8-(ook
VELDKAMP,77. In p1.v.toongevïneur.M uzzekschnol,19.
neures.
znï.
n,cvzr-of-.04-)toongealacht.
,lacltt zegt men ook toonsoovt of toong
M ineurgammen.MycsToAcn,34.
Kleine-tert8- (ook znfzte'
?
fr-of moll-j aard.
.
toonladdera.

M inisterpapier. Dl Bolcx, Alg. in Z.-N., naar Fr. papierBriejachriiven, 19204,p. 36;RUYPFE- ministre.

Reqnentenpavier(Ieesqu = kw).

IZAER'.
P en DERNIER,Beknopte Stil'lleer,
27.

M instens.

Ditw.,gevormd naarD.mindeatens,

werd vaak afgekeurd a1s een germ .,

Ten p?,
?
,
'
saf6,op zijn mivtat.

o.a.door M.olq VRlEs,bij ons ook
doorV>mc.,148,enin Di8t.,l30 ;later

Gr.J#-g:.,IX,785:(Men heeftmins-

tens ook verdedigd,om dat het nl.uit-

sluitend debeteekenisheeftvan opzï/a
mina,terwijl ten ,)
zïA?
,
.
sf6,dat men als

keurden het nog af G. v. STOLK, in
Neerlandia,Sept.1904,p.121,en G dl.
H.N .F.,l4.
Echter is llet reeds zoogoed als alg.
ingebraik :ScHR.,1,144,eiteerde verseheidene voorbeelden en ve- ees nog
naar C.BAxE,die het verdedigde in
Noord en Z'
W d,1888,p.291.

de zuiver Nederlandsehe 'aitdrukking
voorm insten8aanbeval,ook althan8kan
lleteekenen,en daardoor som s aanleiding geefttotdubbelzinnigheid )).- Zie
ook M ooRTg.,223.
KvlrEas,V.DALS,K ozxsx en andere
woordenboeken geven minsten.salsgoed
Ndl.op.

Ook trosen wij het o.m .aan bij
Nog werd hetgebr.ervan verdedigd
V.G.,1,18:((totmin8t6%8bijSchevedoor DEN HERTOO,N.T.,IT,188 :zie
ningen toe),en bijVORRINK,1,146.
hierboven,op hetw.hoogstens.
M lnuut.Aldiewijzerkens,...welke In de Znd. volkst. (Brab., Antw., Aldiewijzertjes,welkebetjaar,de Boss.,Handl.,228.- Joos,90.
hetjaar,demaand,deweek,den dag, O.-V1.)-.
maand,deweek,den dag,hetuur,d6 Gr.Wdb.,IX,786:(Bijhetnoemen
hetuur,d6n minuut...moeten aanduiminuut('
p.)moeten aangeven.
van den tijd waarop b.v.treinen aanden.BoLs,7.

Detreinvan 2uren > >ïnvf6>.

kom en en vertrekken wordt minuut

Detrein van 2uurzooreel.

(en dikwijls ook uur)weggelaten :De
trein van 8.20(men zegt:Tancchf(uur)
twintigj.)

M inw aarde-M isslaan.
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p

Volgens BELIa., 6, een vervorming 1
f

M inw aarde.

waardenevmindeving.

lomcx Fr.
,

vanmindere'
/z/cczd:;eig.isheteen verkeerde vertaling van Fr.moiu -value.

M is.Daarzïjfgemisïs.AucToR,

M isachten.

Znd.volkst.(Antw.,Brab.,O.-V1.); Gij (je oj U) hebt h'
et mis,tftwds In den noemvorm :hetzzàehelè6n =
zulk gebr.komtin N.-N.maarzelden h,
ebtU het?nï,
:,of:daarin v
pcrglfgijv. zich (ergensin)vergissen,dwalen.
voor,b.v.:t
fMijn vaderwasweerin
BijV.DALE,op hetw.ziin (giizijt
zijn rekeningmi8),Schoolm.,45(aane'
rsïef,gijzijtmis).
geh.in Gv.Jlrdè.
,IX,800).
Nog alg.de Znd.volkst.;in N.-N.
verouderd.

M isb/lil
*ken.

M isdrijf.

moina-nal
ne, f. ver-

minderde opbrengst, waardeverminderiug v.- Zie ook op hetw .meerwaarde.

Minacltten.

V.DALS.- Gr. IJ'#:.,IX,804.K'
nAxslts. K rlrsas vermeldt minhten zondervoorbehoud ;ook GALLAS
cc
en V.GELDSREN geven hetnog op.

i
I

.

Germ. min8billigen, volgens Ndl.
1..N. F.,14;volgenshet Gr.'
Fdè.,

Kvllaycss,V.DALS en KOSNEN geven
echter mi8billiiken als alg.Ndl.op,de

IX ,808 :((Thansnietingebruik>.

laatstgenoem dealsweiniggebr.

Tengevolgevan den Ndl.tekstder

Belgischewetten heeftditw.inBelgië
een uitgebreidere bet.dan in Nederland :misdriijwordtnl.in Belgiëaangewend tervertaling van Fr.délit,als
gen148 (= injractionj,zoodat bij ons
misdvijren (Fr.délit8 als genus = ïnjractionnjverdeeld worden in :lomisdadeïb (Fr. cvim684, 20 wanbedriiven
(Fr.délitsals8penie8b,30ol'
ertredingen
(Fr.contraventioyt
8j.Cfr.De 4pzlt'
,
:fïe
in A6f Vrede8nerdrag z'
c,
n Vereailles 6,1
6ztandereTractaten (uitg.(Excelsiors,
Brugge),p.l3.
(Ook is verder te raadplegen HElT-

Ajkeuren,laken.

Strajbaav/eç
'
f,ofdelict.

InNedorland worden strajbarejeiten

onderscheiden in : 10 modviiren en
20o'
vertredingen (zoodatNdl.misdriiven
omvat. Belg.m'
i8daden + wanbedrij.
t)
6p,
).
8cHR.,Aant.,p.8-9 :((In Nederland
heeftmen :ambtsmindrijven, bela8tlngvgï.
sts'
r.
?jw6s,drukperamisdvijren,gewoonI6v,
f.
,tfrï>?
cAl,hartntochtmi8dv%jven,I'
Jcc#temindvijven,liejdemindrijven,vllzsfvàddriiven, ,
sc>,
66pwcczf>ç'
,
sdz,
Jy'
w6s, achuld.
mindrijven, vermogen8miadvijven, enz.
Aldie woorden zijn nu,zonder eenige
noodzakelijkheid, (in Z.-N.) dubbelzinnig gemaakt.k
)

Dmxs,284.)

M isérij*pen (zich). Bewijs mil
-

Gall.aepzépr6zldr64...= zich ver- Bewijsmijdatikmijeenoogenblik

D.V.,534.- G'
r.+46.,IX,829.

datik mijeen oogenblik aan.u mhgre- gissen in...
inu vergi.
gtheb...
Zich glï.
:g.
8jpe'
n,aan iem.of iets =
pen heb,en datgijnog altijd de onverzich vergrijpen aan,kwalijk of strafsaagdeen trouwegezelzi
jtvan vroeger.
baarhandelen tegen iem.ofiets.
M iskeuteren. Hij heeftietsmi8- Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in O.- M isdoen,pzfddz'
ljren.Hij heeft iets V.DAL!.
I vermeldt als Znd.mispeuk6ufert
î.

V1.miskoteren),ook miakuisaen,mi8- vït
:dcczt,ofmisdreven.
peuteren en misgikkelen (de laatste

teren enmisyikkelen ;hetGr.1Fdh.,.:'
IX,
803.alleen ditlaatste.

twee ook in O.-VI. en het allerlaatste

ook in W .-V1.).
M iskom en.W atmoehtermetdien Nog alg. in de Znd. volkst.; in (Jefa kwaliik8j ovevkomen.
blozendengezonden bengelgaandezijn? N.-N.verouderd ;KIL.:(Mis-komen, hem ietsonerkomen?
Kon daar ietsaan zp,
i:
tào-cz,!SIMoNs, male 6'
pc'
n''
,
r6,injeliciter qedere,,
Ws1fr6
l0.

M isleééen. Ik vind mijnen bril

Kon

KcrpEss.- V.DALE.
IX,837.

Gr.IPdè.,

accidere )).

Znd.volkst.(
Brab.,Antw.,O.-Vl.)

Verkeerdleggen,op een ongcwox:of

niet,ik zalbem zekermi8leid (pzïel:gd) in N.-N.verouderd.

verkeerdepl
'
ccf'
:leggen.

V.DALE.- Gr.'
F4b.,IX,839.-

KUIPERS geeft mi8leggen nog zonder

hebben.

opm .op.

M islukken. Hijisvlït
gltlkl(ïs ziin Gall.,vooralin de studententaal,il Hijï,
:gezakt,gedropen,(0p ofbiiA6f
ezamenj.
c,écho'
u,
é(4l'ezcrses),ea verderook in 8m z46p,
l ajgewezen, niet ge8laagd, of
de Znd.sehrijft.,s'
iléchoue,volgens ernietdoorgekomen.
En zalhijdan nietongelukkig zijn, D.V.,382,enD.B.,15en 22;alsZnd. En zalhijdan niet ongelukkig zijn,
a1shijmhlukt3CoNsc.,Sehilder,23.
gebr.vermeldbijDvla
luor,77,eninhet a1shijnietnlaagt?
Hijmislukteinzijnondernemingen. Gr.Wdb.,IX,843.
Hijwq8 ongelukkig in zijn onder-

Mislukken isvooralin den 3denpers.
gebruikelijk meteenzakeli
jk onderwerp
ofals (onecht)onpersoonlijk ww.,b.v.
deoogst'
J,
:mi8lukt, deonderneming,A
poging,deaan8lagpzllvkfe;datpzïalukl
mii(dat.).

nem ingen.

Kvlexss, i.

geeft ecbter verder

nog op ((gemeenz.),nietslagen,niet

terecht komen, zijn doel (veelal door
eigen sehuld)niet bereiken :diejongen
ïa mislukt; een zno lakf adktoeaat,iem .,
die voor advocaat heeft gestudeerd en
niet is klaargekom en Ook V .D &.IaE,
K OISNEN en GALLAS verm elden dit
gebr.van mislukken.

M ism oed.

In de alg.schrijfs.een germ.,Mi8-

Neezt
slcchfïgàeïd,mistroontigh.
eid,!'
ua-

MooltTg.,44.

mnt;ook weleen prov.,o.a.teBreda; telooalbeid,moedeloo8heid,oAzf-oezffgïng,
vgl.M nl.m'i8moet.
mi8moedigheid.

M issediender,of m'
i88endi6nd6t,
ook mi8diender.

M issen.De minsende schakel.Ons
Vaderland,30Oct.1920.
M insenzpcAzvur.
M i8nen'pcn weg.

Deeerstevorm isgebruikelijk in de

M isdienaar,pzït
sdïen6r,koovknaap.

Kvlpxss.- V.DALE.

W vl. volkst., de tweede in die van
O.-VI.en Antw.,de derde in die van
Antw .,Brab.en Lim b.

Angl.thezn,
ïe:ïAzg l
ink.
Gall.in de W vl.volkst.,8e fzo-ptgr
d'hovre,dech6zsïlz.

Deontbrekendeschakel(in deketen Menkanmi88en,d.i.feilen,falen;men
van hetonderzoek).
kan ook ietavï,
:.
:ep,d.i.hetontberen.
Zich ïs hetlzvr1)#gi886n.
Den trein mi8sen
Verdwalen., een nerkeerden weg çp- telaatvoorkom en.

niet halen, er

nl
aan,wcxden go8tfes wegajraken.

M issiné.Eenmissingbegaan.

Gewoongebr.in Z.-N.

' Een misslag.een dwaling begaan,

Ngn4.,68. Gv.JP#:.,IX,865.

ook :zich verp'ssen.

Bijmik
nsing.
M isslaan.Deplank mi88laan.

Bij mésgreep, bij (ook :in oj uit)

verpsaing,per abuis.
In N.-N.vaak gebruikelijk (b.v.bij De plank mis zù'x,mi8 ltebben of KoExsN,uitg.192013,op he$ w.conu 6n,,of :den balm isslaan.
KONING,273),doch eig.een contami- pzït
taminatie.- S'
2osTT,n.1013/1572 (zie
natie van detweehiernaast Opgegeven
ook n.96/137).
uitdrukkingen.
21*

Alisstand-Aloederspraak.
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OPM ERKINGEN

M isstand. De mh8tanden in de Hetw.wordtbijonsvaakbeschouwd De wantoentandevt of ergevlijke toe. M isstand is a1s alg.Ndl.vermeld in
maatschappij.
als een navolging van D.Mi8zstand, atanden in demaatschappij.
het Gr. #P4:.,bij KvlrEl
ts,V.DALE,
doch het isreedsaanwezig in hetM n1.,

M istoestand.

M istoon.

mhstant.
Vaak in deZnd.sehrijft.in dezelfde
bet.alshetvoorgaande.
Germ.Mis8ton.

K OSNEN e.a.

Wantoe8tand'zp,ïat
:fcW .

Wankl
ank.

Wavttoestand komtnietvoorbijKuIlazrxs,noch bijV.DxLa,noch bi
jKosx1
nN,echterwèlbijGALLASenbijPRlcx,
Fr.,verder ook bijVoamwx,II,37,en
bijRI.
TPMA.220.
MoosTo., 45.

Ndl. mistonen

tonen van het mislied.

M lstrappen.HansmintraptezïcA.

Verkeerd wederkeerïg gebruik.

Hans t'
vaptq pzz
b, ook :stapte mïd,

Di8t.,61.

oftrad mie.

M istrouwen ... datmenzicltmet
recht.van allen mi8trouwt.CoNBg.,L.'p.

#-?.,60.

Gall..
96pzé#er(oI8e#//l:r)deqn.

... dat men met reeht allen mis-

W elheeft het Ndl.cïch mietrouwen fgoz
u'/zlf,ofwantrouwt.

= beneden zijn stand huwen ; een
sleehthuwelijk doen.

Dvn ov,78. Gr.'
1P4:.,IX,877.
V.DALE geeftditww.mi8trouwen als

weinig gebruikeli
jk op. Bij Prz
vlM,
Syn.,n.92,komt deze opm.nietvoor,
doch wordtwan,
trouwen sterker(in bet.)
geheeten.

M isval,m.

Alg.in deZnd.volkst.;verouderdin

M iekraam,v.,ontiidige bevalling of

N .-N .;ook Dls Roclu s vermeldthet, Terlo88ing.

KakMsas.- Kvlesas.-.-V.DAr,>
J.-

Gr.Gdè.,IX,879.

metverwijzingnaarm'
iskraem.
sflszlen.M iszl
ktgedaarnietsaan?

Alg.in deZnd.volkst.

M lts. Zitplaatsen m%
wts opleg p@n

Ditgebr.van mit8alsvz.isnog alg.

M erktgedaarnietsv
'erkeerdaoflee- Gr.Wdb.,IX,888.- Alg.Ndl.misli//caaan op?
zien (zag mis,heeft misgezien) verkeerd zien ;zioltzzàïyzïcs (miszag zich,
heeft zich miszien) zich onder het
zien vergtssen.

fr.0,50.

Zitplaatsen tegen hïjèefl!?
.
'
sg van fr.

in Z.-N .;DEs RocaEs : e Mits,prép. 0,50.

Vanssqa,33. Gr.'
Fdè.,IX,890.H xssycruBAcs,II,98 :((Het voorz.mitq

M itsterugbetaling vM rheteindeder Behoudens, met'
, by middel. M oyen-, Op f
mortzl
cf
zrtfe '
JCAI terugbetaling beteekende:doormiddelvan ;vergelijk:
maand.
v %t (reg.cccvell.) Mits eenen schel- vV rheteindedermaand.
mits(
s6a6n = doordit,hierbij,mitadien =
ling vX r den armen. Moyennant '
ul
= daarom,derhalve;deBelgen schrij-

M itséaders.Demannen,devrou-

eacqlin povr 1e..9 w lzrrevq.- Soun, :.
Mits bespreék van te zwygen. d condition de t'ouataire)),enz.;ook KRAMyaztsverm eldtnog zulk gebr.,doch als

ven Toegang tot Aef Panorama vzïfa
25 ete.7)6zper8oon )).
In het alg.Ndl.is mits tgw.vooral
voegw .,in debet.van :op ofondervoor-

weinig meervoorkomend.

waardedatb.v.giik'
tzw,
l:,
6fkviigen,mïfa
giiltetgoH bewaart.

Demannen,devrouwen en dekinv

Mitagaderabehoorttotden deftigen

wen en dekinderen,mitagadershetvee. van ditvoegw.nietsingebracht,;alleen deren,al
nmed.(ofalsook,è6zlef/e- )het
wordtervan gezegd,dathetr
fbijop- vee,ook :behalvehetvee,ookdemansomming van zaken op de laatste nen,devrouwen en dekinderen.
plaats))komt :4
(het wilzeggen al8-

InGcp,
tf.,104,wordt'tegenhetgebr.

stijl,inz.tot den kanselari
jstijl(Dvvsla,Stndie,p.231,n.l7)en wordtook
wel schertsenderwijze aangewend om
dien stijlnatebootsen.

mede,duskan het R,ndere verbindingswoorden nietvoorafgaan )).

M obilialr.

Vaak voorkomende woordvorm in M obilair,of meubilaiy,ook :l,
?
z'
J:.
Z.-N.;vgl.Fr.mobilier.
'ccd (0.),inboedel(m.).
r
M odden ,ook welmoddelen.Zitge Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Zitjeweerindelalde)teromm6l6nî
weerin de schuiftemodden?

alzoekende alles dooreenhalenen overhoopwerpen ;KIL.:(iM odden,aerutqri,
peracrlltari)).

M odder.

In Z.-N.meestalvt.

M odder,v.

M ode.Datwordtde-046.

Gall.cela devient la mode,volgens

Datwordt mode.

D.B.,63.

De sasmeester begon m et klem de
In Z.-N . vaak voorkomende meeroude moden t'e verdedigen.M .SABBa, voudsvorm op -s.
Fil., 73.

Gr.JFd:.,IX,894.- Modden isook
een Nnd.prov.voor:in dem odderzoeken naar eenig voorwerp; verder nog
aardappelemodden,voor:een aardappelveld nalezen,d.i.het om woelen om
achtergebleven aardappels te zoeken.

deoude modes.

Erzi
jn tweemoden :d6-0#6maienr Xaar Fr.mod-,modepzcj61/r,mode Erzijntweetoongeslachten(ook toonen demodemineur.A'
t
4zle/ct
vchool,l7.
minel
xr(muziektermen).
eoorten Oftoonaardent:betgrsofe-ferfl(ook duv- of maienr-ltoongealaeht en
ltetkleineterts-(ook moll-of pzïsevr-)

Boss.,Handl.,228.
M erk eehter op ltetkomtltpcer '
in dg

mode;maakjenietdik,tf'
ua isdemode.

Vsruoxaxp,1,76-77.

toongealaa t.

M odelleeren.
M oed.Demoed v6rli6them.
xeurmoed Fctx- vol.

Vaak voorkomende afwijking van
de gebruikelijke speliing.
Gall.lecouragel'
abandonna.
Alg.in de Znd.volkst.,voor :ziJ

M odeleeren ;boetseeren.

Gr.JF4:.,IX,908.

Demoed begajhem.
Haargemoedwchoofvol.

SExl'sx,243.
V.DAI.E.- Gr.JFdè.,IX,912-913.

werd door aandoening overstelpt.

M oederhuis. In deeetkamervan

Ditw.isin bedoeld werk,in afwis-

Kraamvrouweninrieltting, of hoapi-

Ndl.moederh,
uis

het klooster als

het M oederhyinte Gent.Levennleer,l67 Seling m et M aterniteit,aangewend ter taaltmorkraamrrouwen.

eerste stichting van een orde en van

(ook 175en 198).

waaruit de latere kloosters hun stich-

M oederspraak.

vertaling van Fr.maternitl.
VolgensD%'
8t.,134-135,eenverkeerde

ting en inrichting ontvangen.

M oedertaal.

Kvlrxss en V.DALE vermelden het

navolging van D .M '
uttevspranlte,vermitsapraak.ofschoon vroegersynoniem
met taal,welke bet'.in het w.aprankkunntbewaard isgebleven,t> .meest-

w. moederspraak zonder afkeuring als
synoniem van moedertaal;zoo ook het
Gr. 'F#:., IX , 940, evenwel met de
opm .:((In N .-N .thansweinig meerin

al gebruikelijk isin den zin van :het

gebruik :;reedsbijKIL.komthetvoor

ling van woorden en wendingen waarmede een volk zijn gedachten uit-

alleeninverheven stijl.

verm ogen van te spreken,en daarentegen taal in dien van : de verzam edrukt.

in den vorm M oederapraecke.
Tegenw. gebruike men het w. liefst
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Bij KOSNXN a1s Znd.vermeld in de Een eenkennég kind.of :kind dat.
bet.van :kind dat enkelbij moeder meucltenneh'
uw is.
wilzijn ;DqsRocnls:(Moeder-ziek,
# i.Eztrêmementattachéts8a-,
376(fem.
attanhée)),en (Moeder-zot(co6k)Moeder-ziek ).

M oedéevend.

Woord,(dathetbeterebemoedigend j Bemoedigey .

schil
'nttewillen verdringen

OPMERK INGEN

KVIPERSgeeftalsalg.Ndl.op :(Mo6derziek, bnw., op kinderachtige wijze
aan moederhangende,nietvan moeder
afkunnendev.
V. DALS
M oederziek,moedeg.
zot,
bn.verzotop zi
jn (haar)moeder)).

Neerlcndïc,Jan.1912,p.15.- Eeh-

j
'

ter is moedgerend vermeld in het Gr.
Wdt.,IX ,918.

M oedheid.Ik ben dood van moed- Wvl. volkst., naast moedte; reeds Moeheid,of'
perpzocïéheftf.
Gr.1F45.,IX,948.
heid (vermoeidheid).TAwIB.,24.
,in 'tMnl.moetheit.
M oef,m.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-VI.; Zuurmnil,zvvr/cï/kor;mokker,p>4- Gv.&t
f!
).,IX,990-991 en 993-994.
in Dieste.o.hoortmen ook een zoere ler.
KolxEx verklaart moj, m. eig.
moej = een zuremof),voor:iem.die
knorrepot,ongemanierde, niet spraak-

M oefen ,ofmojien.

M oei.Karelwasnog te jong om te
regeeren,alszijn vader stierf:hetwas
zijne moei, Margareta van Oostenrijk,
die betland in zijne plaats bestuurde.
G. Txnuzuv, G-ch.ran ona Vaderl.,

stuurseh en weinig van zeggen is,

zam e persoon seheldnaam der Duit-

prllilerigmensch ;vgl.D.M ujj.
Ook een Antw.volksnaam vooreen
vogeltje,cltlovi.
?ht
a'
rf6'
n,
8ï,
s.
Znd.volkst.

schers),en vermeldto.m.nog :(zegsw.
zv?p
,
'
jgel alseen mof,volstrektnietszeggen ).
Prnilen, mokken, z'
ttuz-vfl6l, zunv V.DALE.
kiiken,z1Il,
rzien.
Karelwasnog te jong om te regee- In N.-N.komtmoeinog alleen voor
ren,toen zijn vaderstied :zijn tanto. in devolkstaal(Gr.1Fr!:.,IX,948).
Margareta van Oostenrijk, bestuurde
hetland in zijnplaats.

Groenl
ing,ook welgroenrink.

Ditw.,althansin zijn dialectischen
verkleinvorm,wastottegen heteinde
der vorige eeuw, in eenige Znd.gewesten nog alg. gebrulkeli
jk ; nog
komthet,vaakvoorindeZnd.schrijft.

192110,p.55.

M oei(elli)
*k.Een moeiliik man.

Volgens D.V.,117,een gall.,'
tzn

Een veeleiscltend man; een la8tig, EcbterbijV.DALE,op hetw.moei-

hopèpl:dincile:cMenkanwelzeggen : eigenzinnig,ofwondevlijkman.
die man is moeilijk te voldoen;maar

lijk : verdrietig, onaangenaam gestemd,gemelijk :moeiliikeoudedames:.

Ook een gall.,n,
n ccrccfâr6 difleile,
volgensD.V.,ll7,en D.B.,55.

V.DMUE,op hetw.moeiliik,vermeldt
evenwel ( een moeiliik kavakter heb-

niet,het bnw.attribut*iefgebruo'ende :
een moeilil.k man )).Zieook D.B.,55.

Een moeiliik karakter.

Zieook Gr.N 4:.,IX,954.

Een lantig,ofonh,
andelbanrkarakter.

'ben ).
Ookhet,Gr.'Rr#5.,TX ,954,vermeldt:

t zijn moeiliik karakter n, Cocplscs,

E .Feree,1,120.

Moeiliiketijden.

Nogmaalsafteketzren alseen gall-,
deœ tempndïlcïle,
s,volgensD.V.,l17,
D.B.,55,enS>:NI)Ex,l14en 240.
j

Slochte,benavde,ofbenauwdetijden.

KAAMERS,op het w.tempn :qNous
vivons dans un t- heureux, diëcile,
wij leren 1,
n,een gelukkigen,moeilijken
tïr
/d ).
v.ou s,op het w.benard :((benavde

l

tiiden.woelig,moeilijk,onmlstig ).
G'
r.Ndè.,IX,953:(Jnmoeilijlcetijden '),TEN BRlxx,Rom.,4, l37.

M oeite.Zïch(veel)moeite geren.

Gall..
%e donner dela peine,volgens (Veel)moeitedoen (om ...),of:zïch V.DALE,op hetw.getroosten (zïcA):
D.B.,29.
veelmoeite getvoonten.
t hii getroostte er zïch reelmoeite roor,
EchferbijKRAMERS,ophetw.peine:
gafzich veelmoeite).
qSe donnerde la p-,zich moeite g61,6x,

K oNlxo, l04 : (( Elle s'est donné la

moeitedoen ).

peine de venir.Ziiheejtz'
Jch dcvèflcïfe

xcpzt
,o
z,zich getroosten,zïch geven ).

bien dela,peine. Ziiheejtzïc: l
t6elveel

Gr.W db.,IX ,958 :((De moeitedoen,

gegcrczùte komep..)) Elle s'est donnê

moeite gegeven.

Hijgroetmijm6tmoeite.

Gall.tipeine.

Hijgroetmi
jnauwelijk8,offerst4u-

Gazetvan.frvt
st
g:l,16 Sept.1917.

nternood.

M oeizaam .

Navolging van D.mahsa'
m ;het w. Zeer ?-fçg, zeer moeilijk, evg ,
J:r- MooxTo.,224,zegt van moeizaam :
?
isbijV.DAI,E alsweinig gebruikelijk moeiend.
eIk meen dathetalseen taalverrijkend
opgegeven,doch isreedszeerverspreid.

M oel,m oelde.m oelie.

Znd.volkst.(de eerste vorm.in het

germ .m ag begroetworden )t.

Baktrog,ks6edfz
rog,m.

w., in Brab.; de eerste en de derde,
naast mul, pzvllic, mult, alle w., in
Antw .;de tweede vorm ,in het '?.,in

D.CLAxs.-- KlylrsRs.- V.DALy:. Gr.J#-#!?.,IX ,960.

O.-Vl.);Klru.::Moelie,moelde,back-

troch, mactra, clrcv.
g p'
i8torius ); bij
DEsRocHls:f
(Moelie,8.j.);vgl.ook
D .M ulde.

M oeluur.

M oeluurschaaf.

Znd.volkst.
,naarFr.mouluve.

Ifjdjw6zp (van allerlei vorm, a1s
sieraad aangebracht).
Znd.volkst.,voor :schaafom lijst- Kli8eerntS f,lçjslchcc/.

T.
y;
RMIN.,p.XXXI.

werk te m aken.

M oer,v.

In deZnd.volkst.,ook in den vorm
lo Wiijje; 20 voed8tev (-ocrkopïjzj; In dezelaatste bet.ismoev ofmo6r6
- i6r (Brab.,Antw.),voor : wijfjes- moevhaasj.
ook een Nnd.prov.
dier (10),inz.wijfjeskonijn ofwijfjeshaas (20).
M oer,ook rogelmoer,ofwitt'moer, Znd.volksn.(Brab.,in Antw.naast M'
unv,v.
PAqvs.- HsvxzLs.--V.DALS.
m.

mnur;in O.-VI.-,
vr6),vooreen plant,

In deNnd.volkst.ook rogelmultren

stellaria media Cprïllo,Fr.moItvon des
oi8eagtœ.

aurfk.

.

Roodepzt
lcr.

Znd.volksr.(Brab.),vooreen gift-

plant,eenigszinsgelijkendeop devoornoemde plant..anagallie c.rflcsdïq:.

Guiel
telheil,o.

PAqvz.- Hxvxlrs.

In deNnd.volkst.ook voodeplvv
zz.
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Zeer verspreid gall., vooral in de Ik ben hem tweefrank echuldig,of: BROECKAERT,l2. VERe.,151.spreekt. van verschillende Znd. ge- ik moethem (nog)2fr.betalen.
Dist.,101.- D.V.,117.- D.B.29.westen,devoir,ielui(!oï.
:dekt
x Jrcnc'. Hoeveel b6n ik u echuldig,wat heb V.G.,1,141.
ik t6 betalen,wat is mijn schuld,of : Fr.ilm6doitbeaucoup = Ndl.hij ï.
g
hoeveelkrijgtU van me?
me10
66!verachnldigd,1661verplicht.

Komt soms voor op rekeningen in

De Heer F.Timmermans debet (of

Z.-N.:M onei6'
urF.T.do%'
t4J.C.

i.
Nechuldigjaan J.Clerckx ...

Verkeerdgebruik van moetcn totvor-

Bij een meervoudig onderwerp ge-

bruiktmen debent.

Erwasspraak van een ondernem ing,

DvBols,28 :((11denaitvenir à,sept

die millioenen moentopbrengen.
ming van denonvoltooid verleden toe- diemillioenen opbrengen zou.
Hijwist,datdedagderonverbidde- komendentijd,om tekennen tegeven Hijwist,datdedagderonverbiddelijkescheidingtoeh eenskomenmoest. datietsnoodwendigmoetgebeuren:een lijkescheidingtocheenskomenzou.
reedsin de Znd.volkst.doorgedrongen

heures.Hijzou om zeven uur komen.
- On devaitdonnerun grand dîner.
Men zou een grootdinégeven.- Elle
nedevaitpasrevoirsesparents.Zijzou

navolging van het Fr.,waarin de cox-

haar oudersnietweerzien.))

ditionnelvan een ww.vervangenkan

Merk echter()p,bijV.DALS,op het

worden door het imperfectvan denoir,

w. moeten

gevolgddoordeninfnitiefvan datww.,

wijze,ter aanduiding van wat volgens

rapporter (= quirapporteraitjtf:,
:millions(D.V.,300;D.B.,21).
D.B.,2l,bescbouwdeook ditgebr.

anderskan zijn :hij moetxzza.
lterug
ziin ;hetmoetzcct
f.
gnegen lfvrziin ;lè
'
i)
'
Hijzaludatzekerwelgezegdhebben. moet zïchzclll
8n om het leven gebracht

il.s'cf?tucïfd'uneezploitation ç'
uïdenait

Hijmoetu datwelgezegd hebben.

((als llulpwerkwoord van

sprekez's m eening of berekening niet

van moeten als een navolging van Fr.
ila d'
?lTonsdirecela, of ildoit'lta'
u.sI'cToiv W/ = ilt/v,sl'aura dit;GALLAS,
op het w.denoir, bezigt in zulk geval
eveneenshet hulpwerkw.zullen.

hebben ; dat werk moet '
p8cT inspannçng
gekost hebben, zooals het zich laat
aanzien,naarden inhoud t,e oordeelen ;
zoo ïef.g moest uitkom en ), en verder :
((ter aanduiding van wat op gezag van
anderen, volgens de heerschende mee-

ningzoozalzijn :h'
il'moetzt
'
?
zweerin h6f
land z#'
s,men zegt algemeen dat hij
weerin het land is;zijn zaken moeten
op %etooJ6n5!ïk maar 8l6ehtgaan ;zii

zzèoclheelvloofgeweestzïjn,)
,.
Echterbi
jPlucx,Fr.
,op hetw.moet6n : (al moest h6t>#W lellen koeten,
dussé-jepérir;l
tijmoex
gtee- terugkomen,
s'ilrevenait!)
Zijmoch.
ten heteenskwalijk nemen. V.DALE,oplletw.moeten :(meteene
M oelttikofuw moederzlekworden... ontkenniz)g bijnagelijk mogen :gï/moet
nietzoonievvgegderïg ziin ;g%
')
'm.
oetnccr
zulkedingen nieterageltp.

Almoesthijmeook verraden.
Almoentik u ongelukkig zien.

VolgensD.B.,21,nogmaals navolging van hetFr.om een mogelijkheid
uittedrukken :dût-ilm6trahir,d'
/
zt
gt
:é/evo9
x8'
t/
oïrmalheureuœ.
Zijmoentenheteenskwalijknemen.
VolgensD.B.,2l,eveneens navolM oe8tik ofuwemoederziekworden... gingvanFr..
%'
1'
lsdenaient,#u.
se/-j6,om
Ssozss,251.
een mogelijkheid uittedrukken.
Betrelende een dergelijk gebr.van

Alzouhijmeook verraden.
Alzou ik u ongelukkigzien.

m oeten zegt het Gr. W db., IX, 988 :
(( In N.-N. is deze constructie ongeW OOn 1).

Nog zijerhierop gewezen,datbuiY n Fr. invloed om , in onze volkst.

Gemoetkomen ran '
pcder.

moeetlent vaak verward wordt met
moehtfenj,dat in vele Znd.dialecten
luidt moeehtlenj.
BijBoss.,Handl.,266,afgekeurd a1s

Vaderzcgt,datge moetkomen,of:

Zieeehterop hetw.mogen.

Antwerpsch dialect :RGe mùt kôm e Vaderwilhebben,datgekom t.
van vôder )).

Wijhebben hem driemaalwaarschu.
wen m o6t6n.

Hi
jiat,crplï/lft6mo6t6n blijven.
Hetismoetene.

Germ.in deeonstructie:einen war-

Wij llebben h:m driemaal mo6t6n

16% mû88e%.

ArlalrLooouw,11A,1l4.

Wa&rsphuwen.

Overbodig pleonasme.

Hij18v
lerplïchffeblijven,of:hijmo4
blijven.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.; Hetiseen moet(0.),of:een moetie.

Wand.,63.
* .'
F4?
).,VIII,987.

in O.-VI.hetï.
: te moetena,of rcn moef8s,:),voor:hetmoetwelgebmlren.

M oezel,ofm oezelzak ,m.
M oezelm an.

M oFel,ookntoefel.

Znd. volkst. (Antw., O.-Vl.); in
N.-N.verouderd.
Znd.volkst.(in O.-VI.m.en gebr.

Doedelzak.
Doedelzakapeler;Saroyaavd.

M oj,AcM An,
o/,v.

indeneerstenvorm,in Brab.enAntw.
1?.en in den tweeden vorm).

M oéelijks.

KvlpExs.- V.DALE.-- Gr.11:(2:.,
IX,988.
V.DALE.- Gr.+46.,IX,995.

BijKvlrlxsismojjel,v.,ook in deze

bet.alsalg.Ndl.vermeld.

Woordvorm,metoverbodige -s,die

waarschijnlijkineen ofanderZnd.dial. j

fHetï.
:)mogeliik.

V>
cRc.,151.

voorkom t.

M oéen.Ikhebnietgemogen.
W aarom Willem 11 in Nederland ï,
g
mogen blijven. Het Laatnte Xïeu-d,
25-1-1921.
Rika wa8 mogen meekomen.VsRMAxo.,220.

IndeZnd.volkst.hoortmen bijna

Ik heb niet gemoogd,of het niet

alg.m eugen,gemeugen ;in 't Mnl.was mogen doen.
het verl.dlw. ghemocltt of ghemoglten

(VERc.,Hist.Gramm.,88).
maggen >.
Bij mogen, mceten, 1z
H!!6n, kunnen W aarom W illem 11 in Nederland 18 , W elvinden wijook bijDlN HSRTOG,
en durnen,gevolgd door een infnitief, (ofheejt)mogen blijven.
N.S.,ITI(1903),l78:f
(Hijlteejtàvnnex,
wordt bij ons meestal beurtelings
mogen,moeten,willen,(f4
2r1611weggaan ),
hebben of zijn gebezigd,a,
lnaarmate Rika waa(ofhad)mogenmeekomen. doch in een latereuitg.van DEN HERde insnitiefdievolgt methet eene of
TO(4,N.T.,I (1915),184,laat hijhet
hetandere ww.wordtvervoegd.Vele
gebr.van hebben ofziivtafhangen van
taalkundigen eischen daarentegen,dat

den insnitief die op mogen of de andere

het,steedshebben zou wezen;aldusb.v.
ook HAssslusAca,1,246:cIk hebniet

bedoeldewerkwoorden volgt.(Zie llierboven,op hetw.klmnon,p.268.)

kunnen,, pzogea, moeten kom en p. In

Daarentegen hoort m en steeds : het

iedergevalblijkt,dathieromtrentnog

keejtnietmogen zijn.

daarvoorweleenzekerematevs,
nvrijheid gedoogd zalmoeten worden.
BijBoss.,Handl.,266,afgekeurd a1s

Moederlccft:toe,datt6doen.

217 :(erO fïtachbleiben vïie.
9ep,hijQ
moeten schoolblijven ))
.
Echtervonden wij:(demooiekamer

Hetzi
jmijvergundheentegaan.

moederl
),A.SAraoMoxs(bijV.G.,1,506).
FcM .,63.
'

geen eenstemm igheid heerscht,zoodat

G:moogtdatdoen f?@. moeder.

Merk nog op, HEcxEa, W ortanhatz,

Antwerpsch dialect : c Ge meucht ta

toèng van moeder).
Hetzijmijverpmd temogen Ae8p- Overbodig pleonasme.
9* *.

HASSELBACH,ï,246:((Voorgekund

en gemoogd hoort men ook gekunnen en
g- ogen, soms ()ok gemocht, zelfs ge-

J

waar ze anders nooit in mochten ?cx

M oleken-M onseiéneur.
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OPMERKTNGEN

Gewone verkleinvorm van molen in
deZnd.schrijft.,naardevolkst.meuteà6(n).

M olentje.

M olleéat.

lingeninZ.-N.;inN.-N.zijndevormen

Molsgat.

Ndl.isverder :mollepoot,mollevel,en

M ollepijp.

molkoopenmolgat,mollegatofmollengat

Molsgang,v.,ofmolflet
rit,m.

mollenknip (v.),mollennal(v.).

M olhoop.

M om ber.

Gewonevormen van dezesamenstel-

thansongewoon.

In de Znd.volkst.nog zoogoed als

Mol8hoop.

Voogd.

alg.; in N .-N. verouderd,evenalg de

M om berdij.Datmeisjeisnogin

ltaarmomberdii.

M om berklnd.
M om berschap ,o.en v.
M om ent.In dezen moment.

bijvorm momboor.

znd.volkst.(Brab.,Iuimb.);verou-

derd in N.-N.

Gr. IIW5., IX, 1017-1018. - Alg.

BELL.,5.- Kulpsns.- V.DALI.Gr.Ntf5.,IX, 1045.- Dvysls,II,69.

Voogdii.Datmeisje isnogminder-

- B@4.e.Uffdr.,8l.

By
=lz.,5.- Kvllœss.- Gv.G4h.,

iarig,nog onmondig;nog onder voog- IX,1047.
dii.
Znd.volkst.(Brab.,Limb.).
Voogdijkind.
BEruL-,5.- Kmrsss.- V.DALI.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.). Voogdiiscl
tap,v.
V.DALE.- Gr.Ndè.,IX,1046.
In de Znd.volkst.m.;vgl.Fr.le In ditmoment(0.).
Gv.'
Fdè.,IX,1047.

m om ent.

M om entaneel.

M onarchie.

Contaminatie van momevttaan en
Voorhetoogenblik,op datoogenblik; Gr. lP#è.,IX,1047.-- N.R.Ct.,
momenteel.
pooehïjgccad,kortetoytdig.
5Nov.1919.
Znd. uitspr. monarsiie', naar het Monarehie'(leesch = scherpeg).
Boss.,Uitapr.,53.
Fr.

M onark.

Degewone vorm in Z.-N.,naar Fr.
voscwr
.
:e;reedsbijDssRocxEs.
M ond.Zijn heldenfeiten waren is Gall. se.
s hcktf.
: jaita étaient dcp.
e
allem onden.

Iem.depcp in den mond geven.

lovfee le8 soucxea.

M onarch (leesc# = scherpe g).

Gv.1Fdè.,IX,1053.- Boss.,Uitspr.,
53.
Zijn heldenfeiten waren mol%dge- D.V.,ll7.

meen,,waren in ïoder.
vmond,ofop ïedera
lippen, gingen 47cs mond tot v,@M , of
oner aller tong.

Van deze zegswijze,voor iem.te Iem.iets(ofdewoordenbïn denmond STOETT,n.-/1332.- Iem.depap
verstaan geven wathijmoetantwoor- geîben,ook :iem.iet8in zïjs pap teeten ïp,den mond geo6K.is evenwela1s alg.
woordenofvragen,zegthetGr.G4è., genen,
.
Ndl.opgegevenbijV.DALE,opdewoorIX.1057:Aalleen in Z.-N.>
den mond en N p,bij KvDsas en bi
j
KOXNEN,op hetw.w p,en isverdernog

vermeld bijGAlzLAs,op hetw.pcp.

M ondelinés. Everaart bad zijn

Nogalg.in deZnd.vol
kst.;verou-

antwoord geschreven,dasrhijdachtsl derdinN.-N.
zijne beweegredenen mondelings zoo
goedniettekunnenbijbrengen.TlIsL.STllxs,II,87.

M ondelinésch.Hetmondeling8nh

exam en.TzIsL.-STIzxs,1,288.

Nogalg.indeZnd.volkst.;inN.-N.

verouderd.

Mondelingnnlt. oefeninken. G. L.
Germ.Mnndstellung.

V.DALE.- Gv.Ndè.,IX,1070.

woord,in de meeningdathijalzijn BehalvemondelçnggeeftKvnœRsnog
beweegredenen mondelingnietzoogoed alsalg.Ndl.op :mondelinga,vondelïjk
zouhebbenkunnenbijbrengen.
enmoM eliikn;echterismondeliik,bijw.
en bnw.volgenshetGr.W db.,IX,1069,
verouderd,en volgens V.DALZ weinig
gebr.

Hetmondelingexamen.

Mondel
ingeoefeningen.

W xzmlsls,HetY efrfeà Btelsel,4 vlg.

M ondstelliné.

Everhard had schriftelijk geant.

Mogt
dntand.

VlRc.,149.- D.B.,58.- V.G.,1,

140.- V.DALE.- @ .W db.,IX,1070.

KvrnalRsvermeldt'verdernoga1salg.

Ndl.:mondeling8ch,mondeliik en p&ondeliikseh.

C.G.KAAXSBZZN,in Fr.tl.d.Dag,
1918.

M ondsvol.F!.Ferl.,36.

Woordvorm metverbindings-enaar

M ondvol.

ICcpd.,86.- Gr.Gdè.,IX,1074.

de volkst.in Antw.,O.-en W .-VI.

Bijheelemondnollen,
.VSRMAND.,66.

Meerv.,waarschi
jnlijk naarFr.601
4-

Bi
jmoy en '
p0/.

nh-éeq%.

M onfreer,ofmonjrlte.

NaarFr.mon,jrère,in sommigeZnd.
gewesten;vroeger,n1.inde17deeeuw,
ook in N .-N .gewoon ;vgl.maseur.

M onkel. Metdienhemelschenv,on- O.-enW vl.volkst.;inbedoeldgeval
kel.CraAls,Sicb.Nov.,l63 (ook 175). navolging van H.VERRIEST.e.a.

loZwager,schoonbroetdejr;
20(kl
oonterjbroeder.
Glimlach.

M onkelen. Met vriendelijk p&on- O.-en W vl.volkst.,ook welin de Glimlachen ;m- muilen ;grinnzken.
kelend wezentje.V.BvGOynNHAUT,130. stadAntw.
Metvriendelijk lachend gelaat.
Ze keken,m onkelend en glimlachend...
VERMANP.,65.

Flnd.,p.XXIV.- G.
'
r.W4b.,IX,
1074.
&r.Wdb.,IX,1075.

V.DALE.- Gr.IFtfè.,IX,1075.
Zie ook op bet w.gezapig.in kol.4,

de opm .ontleend aan HossTzw,28.

Hijzaktemonkelendneerbijdetafel, Bijdezen schr.waarschibnlijknavol- HijzaktegriinalachendnoîgdnsïkcM
bongerig,gedwee.V.Lool,66.
gingvan STR>IVVACLS.
neer bij detafel...
Eerst mijn getuig in orde,monkelde In eenige Znd. gewesten (Brab., Eerst mijn gereedschap in orde,
hijinzijneigen.L.Sca:
lsLTzxws,M ottige Antw.)voormompelen.
mompeldehijbijzich zelf.
W annea.

Peer hoorde ze terugkomen,monke-

Piet,hoordezeterugkomen,zaehtjes

lend stil 'n e goeie morgend )).Crals,
Sïch.Nov.,114.

M onken. Waarom zit ge daar te

((goeie m orgen ))m ompelend.

Alg.in deZnd.volkst.

Pruilen,mokken,zuurkiiken.

dubben en te monken' CoNsc.

M onnik.Tweemonnikken.
M onopolium .Hethuishadvooral

KvaEss.- V.DwI,
z.- Gr. +46.,
IX ,1076.

In Z.-N.vaak voorkomendeschrijfw.
Lat.woordvorm,in deZnd.schrijft.

Twee monvdken.

Di8t.,21. Onkr-,57.

M onopolie,o.

het monopolium der dam esm antels. vaak ter vertaling van Fr.monopote.
Ssolas,243.
M onopool. Het monopoolvan de Naar Fr.m onopole.
Id.
Vlaamsche vloot. DlNvcâ, in Fl.d.d.
e.A.,I1,58.
Fr.beleefdheidsvorm , in Z.-N .niet
M onseigneur.
Ziine (of Haret Xonïsklï/ke Hoog- W oM ., 160. M ou 6igne'um is in
zelden alstitelvooreen prinFofpHnses Aefd;(in den samenhangvaneenbriefj N.
-N.de titelvan hooge geestelijken,
vanhetkoninklijk huis.
Uwe Koninkliiko Sooghdd; (bij het inz.van een bisschop.

toespreken eenvoudig ook) Przna (ol
Prins-j.

M ook-M ouw .
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l
M ook ,v.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.),

OPM ERKINGEN

l
M aag(b.v.koemaagj;penn,v.

D.CLAss.- Gr.<tfè.
,IX,l100.

voor :maag van een berkauwend dier,
inz.ook voordeeersteafdeeling ervan;

bijKrc.moocke,voocll-elcà.
M oor. De moor.Rowoov, 66; V. Alg. in Z.-N., ook gebruikelijk in Waterketel,ook :koseketel,of thee- Dïaf.,160.- ScHs.,151.- KUIPERS.
BrooExxAul',95;Symj.,38.
Ned.Limb.en in Gelderland,voor ketel.
- V.DALE.- Gr.IFdè.,IX,1102.
Ik geloof dat de moor reeds ruiscbt. ijzeren,koperen ofgeëmailleerdijzeren Ikgeloof,datdewaerketelalzingt. M oor (mv.moorenjen moriaan,voor
Ssvsws,39.

ketel waarin water gekookt wordt;

neger, zwartc, d. i. m ensch van het

DssRocEss,op hetw.moor :qKetel

zwarteras;komtthansin vrijgebruo

om water te zieden.Coquemar,s.m .))

niet m eer voor.

M oord .Deleidslieden van Grindel- In Z.-N.thansnogvr.,evenalsinhet De leidslieden uit Grindelwald,be- Diet.,45.- VycsssT.,33.- D.B.,
wald,beschuldigd van demoord dezes Mnl.enook daarna.
schuldigd van (#6n)moord (,4.)op de- 52.- Boss.,Handl.,221.- Joos,90.
ongelukkigen.Bor-s, 109.

zen ongelukkige.

I

Gr. 1Cdè.,IX ,1105.

deBe
getn
ri
et
fief
nbdee
pa
hli
en
tggb
eb
ijrmo
.vo
ar
ndhze
ij
tver
vz.
orf
de
opgemerkt:(Eengruwelijckemoortder
Portugeesen a6n d'onsen )), ScxovrpxN,

Voyagie (aangeh.in het Gr.'
Fdè.,IX,

M oordpoéiné.

Alg.inZ.-N.,voora!indescbrijft.;

bij Koyiwzx opgegeven als Znd.; in

Moordaanslag,,o#4
,
'
Alg totmootd.

l105).((Over de toedracht van den

moord (t.w.t'czèW illem den Zwijger)>,

het,Gr. W db.nieteensverm eld,wel

Gr.1Fdà?.,IX ,l105.((Op den 9 Febr.

echterbijV.DM E,maara1sweiniggebruikelijk ; zonder eenige beperking,
dusals alg.Ndl.bijKtqzalRs,verder
ookreedsbijGATU
LAS.

167l verjaring van Koningh Kareld6
66r8tes moord ),Hcvglws (Gv. Gdh.,
IX,l106).(De moord aan Egmonten
Hoorne gepleegd )), FRUIX (ïd., IX,

l106)....fbeschuldigd van poging tot
moord op zijn meester),J.v.MAvslx,
Uit//s Pen,62.

M oos,somsook moze,v.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),tegenw. M oddev,v.,slqikofslik,o.
Krlrsxs.- V.DALE.- Gr.Nd:.,
Het zwarte slijk van Eu was alzoo vooral in den vorm moo'
n (in W .-VI. ...alsdebruinemodderin deVlaan- IX,1104en 1119.
drassig e11drabbig alsdebruinemozein mozeen more,inO.-VI.moor enmore); derens.
de Vlaanders.SlMows,37.
KIL.:f
(Mose,j.slijek,lutum

M ooséat,ofmozegat.Ze(s1.dekat)

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

kroop doorhetm ozegat.F!.Vevt.,15.

opening in den m uur waardoor het

'

M oosm eier.

vuile water wegloopt,;bij KIL.lanatrimaeforamen.
Znd. volkst. (stad Antw.); Dss

Gootgat.
Vuilni8man,àtzree/M n.

Rocsss:cM oözem eyër,s.m../oz
tz6z
lzr,

KulrluRs.- V.DALE.-- Gr.'
Fdè.,

IX ,l120.

KUIPERS.- V.DALE.- Gr.'
Fd6.,
IX ,1120.

S.m . ))

M oosplaat.

znd.volust.foieste.0.).

M oréen. Eenen morgen zaten de

Gall.'
/
z?zmatin.

tweem akkersaan den oever...AvcToa,
59.

M oréend.De morgend.RoNoor, Alg.in de Znd.volkst.;in N.-N.

spatbovd,,!ï,boz#,asikso.
rd(aan een
rijwiel).

Opzekerenmorgen,of:opeen mor-

D.V.,43l.- Zieookeen.

Demorgen,ook :deoel
ttend (in de

Di8t.,36en147.- D.B.,52.- VEI1c.,

gen...

107.
alleeninN.-Brab.;devorm isontstaan spreekt.ochendenbijdichters'
aeh,
tendj. Etym.'
F4è.-- Gr.TF#:.,IX,l130.
'tW ordtmorgend.V.BEERs,1,148. naar analogie van arond (uitspr. 'tW ordtmorgen.
Een :jnemorgend in deMei.Pall.,1. anont,
b,evenalsalg.Ndl.ochtend,voor- Eenheerlijkemorgen inden Mei.

D en volgenden morgend.Bobs, 32.
heen oehten;reeds in 't M nl.morgent;
Den volgenden morgen.
Van 'a morgends tot 's avonds.V. Dzs Rocass :f(M orgend,8.m,.(.zoekt V&n '.
:morgens tot 's avonds,of
Bssss,II,l03 ;SEGERS,124.
Morgen,8.m .))
van den m orgen totden avond.
De avonden en morgenden.Pall.,98.
De avonden en morgenn.
Appèl all6 morgenden om negen uur.
Appèl alle morgens, elken of iederen
DRAVI-ANS,99.
m orgen om negen uur.

M oréendm aal.Op onsmorge.
nd-

znd.woordvorm.

maalkrijgen wijbijonsbrood ...Bors,

Bijonsmorgenma,
al,of:alswijhet

morgenrnaalgebruiken...

v.Dwy.x :<Movgenmaal.o. (...ma-

len),tweedeontbijt,twaalfuurtje).

l0.

M ortel.

In de Znd.volkst.pz.;vgl.Fr.le

M ortel,v.,of(met8elj8pecie,v.

Boss.,Handl.,229.

mortier.

M orte-saison.

Fr.w.,waarvan hetNdl.equivalent Slappe f/*
#,8t%
'lle/ï?
W,doo46 O'
d (in
bijveleVlamingen niet,bekend is.
den handel),komkommertiid.
Vaak in de Znd.spreekt.,naar Fr. Hijis een lammeh.
n,
g,een lamaraal,

M ossel.Hijiseen moaael.

ScRR.,II,33 en 35-36.

uzhe mon'le = persoon zonderkarakter, een lamzak,een papzak,een s pbroek,

zonderpit,slappevent.
een vkig'
tl
tz?zeen.rexf.
M ostaard. Een varken met, ... Nog vaak gebruikelijk in Z.-N.; Mosterd,m.
mostaard onderzijnen steert.F!.F8zf.,76. in N.-N.daarentegen verouderd.
M ot,v.Motten krijgen.
Alg.in de Znd.volkst'.;ook in het Klappen krijgen.
Frieseh.

M oteur.

Fr.termen,schier alg.in de Znd.

Moteuv /!ccIrëv6.

spreekt.

M otenr tkgaz pckzrze.

V.DALE.- Gr.Jr4!
?.,TX,l167.

V.Darz..
-- Gr.Wdb.,Ix,1174.
Alg.Ndl.mot,v.= ruzie,twlst.

M oJtor,m.,mv.mo'tora of moto'ren.

Eleetromotor.

Zuigga8motor.

M ottié.Zoo'n mottigevent.
Datismottigvanhem.

IndeZnd.volkst.(Brab.,Antw.)nog Zoo'
n n1xil6,zzlordïgevent.
D.Cruxls.- V.D,
&ruS.- Kwvsss.steedsindeouderebet.(KII,.:(Mot- Datis leeliik,g6v,
e8'
?
1,ofmin van Gv.+46.,IX,l178.- STOETT,n.- /
tigh ...sordidus))):vuil,onzindelijk, hem.
1355.
Mottigemanieren.
walglijk ;leelijk,gemeen ;verder ook Leeliike,Ofgemeenemanieren.
Alg.Ndl.mottig = doorde motbeGeefmijeen glaswater,Q word zoo in die van onpasselijk,geneigd om
Geefmeeenglaswater,ikword min- schadigd (van stolen);e6n mottige =
mottig.

overtegeven.
neliik.
iem.met een mottig gezieht,d.i.pokVgl.Nnd.prov.(N.-H.)moddig
dalig,geteekend door de pokkon,ge.
vuil,morsig (Gr.Gdè.,IX,900).
schondenvan depokken.
M ouw .Hetin demouw hebben.V. Znd.volkst.(O.-Vl.,Brab.;in Antw. Het (oj ze)acltter (of '
Jn)de mouw
AldusbijSTOETT,n.880/1359,alsalg.

TxxycLxN,24.

ook :h'etcchfer de -ovlz, hebben ; vgl. hebben.

Ndl.Volgens V.DALS, i.v., is ïa de

V.Eosaw,94 :hiih66/fhetachter den

v'
t
'l:'
t/Znd.; volgens hetGr.JPdè.,IX,

l
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elleboog zitten),voor :heimelijke streken hebben,valsch zijn.

OPM ERKINGEN

l186,daarentegenis achter demouw nu
inN.-N.ongewoon. DAZLINOII
TZ),op het
w.mouw : :
(hij heeft het achter de
m olzw,c'est'tzs nournoia;c'est'
tzs malin )).

Iem.in zijn mouw hebben.

Znd. volkst. (Brab.), voor hem

doörzien.

Iem.in zijn zakhebben.

Gr.Wdb.,IX,1186.

Iem.iet.
g(of:blauwe 5lo6A46k6nd)op Znd.volkst.(Brab.,Antw.;V.EL- Iem.iet8(of:e6nbriejje)op demouw DE Cocx,n.294.- STOETT,n.882/
de mouw speten.
SEN,14en 269),voor:iem.ietswijsma- epelden.
1361.- Gr.IFt
f:.,IX,1187.
i ken,hem bedotten.

Iem.d6v6'
/z'
t
z)regen (ook vagenj,.
9lrï/- Alg.in de Znd.volkst.(V.ELSEN, Tem. phtim8trijken, of : iem. #
'ik- DE Cocx,n.296.- STOETT,n.1017/
k6n ofjrotten:M ouwnegen isbedriegen. 24l),voor :iem.vleien ;ook in bet Fooien.
1577. - Gr. JPt@6., IX, 1185. - V.
CoNsc.,Baa8 Gan8endonck.
Belg.Fr.j'
rotterlaAnancà,
:t
iqn.
DALE.
Dat was e6n ander pccr mowven. In Z.-N. vaak voorkomend gall., Dat was andere 1.
086(of:andereta- Gr.Gdè.,IX,l185,- Zieookop het
DlucrzAxs,33.

unetwfrepairedeAnctAzcàt
qy,b.v.reeds bakj.

w.ander.

Ov1.volkst.

M ouwveéer, ook mouwstriiker,

Alg.indeZnd.volkst.(1 O.-enW.-

Pluim8trijker,FikFooier,lag6p!61r,

DsCocx,n.296.- STolrrr,n.1017/

M ou< eéeril
*,ofmouwatriikerii.

Alg.indeZnd.volkst.

Plnimstrijkerii,krgtiperil'
.

V.DALE.- Ge.JPgô.,IX,l188.

M ozart.

Znd.uitspr.mozaar',naarhet,Fr.

M ozart(leesmootJecr
'I).

Boss-,Uitspr.,72.

In de bedoelde zegswijze, naar

De mug nitziigen en den kemel

mouwjrotter.
Vl. mouwvager,evenals '
vagen aldaar kruiper,N/
ckg'.
1577.-.Gr.Tf4è.,TX,1188.- V.DADaarisde mouwvagervan den geus. degewonevorm isvoor'
vegenj;ook in Daar is de plnimetrijker van den IzE.
TEIRL.-STIJNS,TI,277.
lletBelg.Fr.jrotte'
urdemanche.
onroomsche.

M ué.Demuguitzuigen en den ke-

m e1doorzwelgen.

Len.IFr(f.,II,121.- &'
r.'
lJ'#é
?.,IX,

MATTH.,23,24,wordt aldus vaak ten doorzwelgen.

l194.

onrechte uitznigen gebezigd in pl.v.
hetnietmeeralg.begrepen uitziigen.

De echte bet.van uitziigen (= door
te ziften afscheiden) leeft nog voort
in muggenzijten (= kibbelen, haarklooven,vitten op kleinigheden).

M ull.Hijloopt'indezzèvï!rcp,den Het,w.isin Z.-N.r.;degegeven M'
uil,m.Hijlooptd6nwoljïs d6n V.DAI,
S :t
((Zuidn.)inden muilz
ptw
wolj.
uitdr.isgebrlzoelijk in deOv1.volkst. mnil.
d6n wolj loopen,in de handen van den
(aldusook bijV.Erussx,226;in Brab.
vijand ).
hoort men :den wolj in zïj'
?
z bakkes
loopenj.

DELINOTTE, op het w.wolj : ( den
wolfin den muilloopen,8ejetevdan,
82c
gueule du loup )).

Een gegeven paard mag m6n ïs de Degewonelezingvanbedoeldspreek- Een gegeven paard m:
letmen nietïl
muilnietzien.
w.in de Znd.schrijft.(Brab.volkst. den bek zïen.

Mnilen trekken,ofn-ken.

M uishondle. Dassen, fluwijnen,

vlz
t
/ç'
aAon4j6.
:.BoLs,96.

STOETT,n.977/1507.
Muil,m.,in toepassing op den bek

een gegeren peerd m eugde in z: bakkea
yde zien ;V.ErsEx, 81 :((Een gekre-

van groote of verscheurende dieren, is
in N .-N.gewoon ;voor b6k van een dier

gen peerdmagmen in deoogen (0.
/:in
demuil)nietzien )).

in 't alg.,thanszoogoed a1s verouderd
in N.-N.(Gr.G4&.,IX,1198en l199).

O.-en W vl.volkst.

(Leeli)
'
kesgezïchfel trekken.

Znd.volksnaam (Brab.;ook in O.-

Gezel,v.Dassen,steenmarters,we-

en W .-VI. muishond; reeds bij KIL. zela.

V.DALE.

DE Cocx,Volksgel
ooj,1,!09.--Gr.

'
Fd;.,IX,1214.- Kulplss.

alc Vl.vermeld),voor een klein roofdier, p'utori'
u8 n%nali8,Fr. belette, dat,

naarheet,keftalseen bondje.
In de Znd.sellrijft.vaak voorko-

M uit.Een vooreen,alsvogels die
eenemuituitvluchtten.SIMoNs,68.

Een vooreen,alsvogelsdiebunkooi

mende,naar de O.-en W .-VI.volkst., ontvlogen.
voor vogelkooi; in N.-N.verouderd
in deze alg. bet.

M ulzen.Er uû m%dzen,ook wel6r Znd.volkst.(Brab.
,AntMr.),voor :

van doorvvïzea.

ongemerktweggaan.

M ulzennest. Hij heeft maoen-

neaten in het boofd.

In Z.-N.de gewone uitdr.,ten on-

rechte afgekeurd door Copp:, 170,

Stil l'
'
fknf'
.
/pen, '
uitnniiden, tpeg-

eluipen.

Hi
jheeftm1dzeni886n in hethoofd.

na hem ook door VlTs,374,en door
Boss., Wdb.,85,/110 (daarentegen niet
op p.42/51).

V.DALE.- Kosxlx.- Gr.JJ3è.,
IX ,1215.
Alg. Ndl. m uit = kooi, waarin de
vogels muiten of v'uien ; donkere plaats
waarm en vinken bewaartalvorensze te
gebmziken alsroepvogels.

V.DALE.
STOETT, n. 889/1371 en 890/1372,

geeft beide uitdrukkingen als gangbaar

op en zegtvan m'
uizennesten ï,zhethp
oojd
hebben :(Deze uitdr.isgeen verbastering va'
n ml
dzeniesen in hethoofd heb-

Volgens I'Pz(f.e.Uitdr., 83,ism'aize-

ben )).

neaten (zooalshetw.aldaargespeld is),

Ook V.DALS en Kolxsw vermelden

c door volksetym ologie vervorm d uit
muizenissen )), docb volgens V>nRc.,

beide uitdrukkingen.
K vlrERs,op het w.m'uizenis :ftin de

Etym.#P::.,isjuistandersom muizenis

spreekt.wordt het w.zelden of nooit

(( wellicht geleerde volksetym ologie
voor muizennest;zoo niet een afl.van

gehoord ;men gebruikt er het zeer gewone muizenneaten, dat :g. dezelfde

muizen (peinzen)).Vgl.ook D.M öuaeneater(ofMâunejim Kopjehaben.
M ulder.Demuldervan Houthem. HetgewonewoordindeZnd.volkst.,
TEIRL.-STIJNS,1,l31(ook 1,236).
somsook welmolderofmaalder.

bet.heeft).Ditlaatsto wordtook aangeprezen bbjScnvTt
rs,p.55.
M ulder ishiervoorook weleen Nnd.
prov.(KvIrsRs,V.DALE,KoExsN).

God en den muldet laten be8loeen.

Naar deZnd.volkst'.;V.ELSEN,26 :

VsltMA.
xo.,75.

Demolenaarvan Houtem.
God en den molenaar laten nch,eiden

(wijzullen hetGoden den maalderla- (somsmethettoevoegsel:diescheiden
tenscheiden);POIRTERS,Ma8ker,2l2: zooveel).

Gr.#fW:.,V,206,en IX ,1032.

Despreekwijzebet.:eeningewikkelde

zaak laten zooalszeis.

c D e waerheyt hier van laet ik Godt
ende den meulder ac/tetf/f
#e?z ),.

Mijn muldevgaatvliegen.

In verschillende Znd.gewesten een

volksn. voor een kever, melolontha.

I

Meikevev.

Bij BRERM en H'
clzlwf
4w, Lev. dev
.

Dieren, 111, 389, wordt de witgevlekte

Fr.hanneton ;iseztkelestreken,b.v.te

soortgeheeten :gewonev,
6'
J7
c61J6z(melo-

Schalen (bij Diest,Brab.),is de alg.
naam van het insect priezekant(ver-

lontha vulgaris);de bruinroode :Hollandeehemeikever (mel.hippocastani).

bast.v.predikant)en heet de witge-

In de Nnd.volkst. noemt men de

vlekte soort alleen mulder,ter onderscheiding van de bruinroode soort, die
er kapucienke wordt genoemd.

eerste ook welmulderofm olenaar,elders
nog bakkev ;in Gelderland betitelt men
ze keizer rcs Rome, de tweede soort
konçng van Rome.
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M ulderin.
znd.volkst.
M 'Tnlch.Een glasM nnich.Szvsxs, Fr.naam van een D.stad,vaak ook
69.
gebruikelijk in Z.-N.;als naam voor

opuERltlxgsx

M olenaarster;molenaaravrouw.
M'
itncken (leesmunnchanj.
Een glasMannhener.

Gr.'
Fdè.,IX,1232.
VEascnvsasx.

Kruieojvusf.

Zieook op hetw.kop :kop oj!6ffer(a).

hetbieruitdie plaats, alg.in de Znd.
volkst.

M unt.Mnnto!kruis.

Znd.volkst.(Brab.).

M untié.Eenmuntigekoe.

Alg.inZ.-N.voor:aangestierde(be-) Een gwtekoe.

D.CLu s.- V.DALS. Gv.Fdè.,

sprongen), maar niet drachtige koe; l

IX,1255.

KIL.:/(Muntighe koe,racea lcczfczïc
afovro noa inita ,).

M urw .Als ze (s!.de aardappelen, Naarde Znd.volkst. (in Brab.de Alszenu nog nietgaarzijn, heb ik Gr.J#W&.,IX,1260.
die te vuurhangen)nu nog nietmuvw m fcffgszii'nmurjofmalnch,inAntw.d6 jergeen verstandvan.
Alg.Ndl.murw = week,zacht,malseh
zijn,heb ik er geen verstand van. Fl. w tatcn zi)n murg genoegj,voor :ge- I
(van iets dat te voren hard was,inz.
F6zl.,257.

noeg gekookt,;in N..
N .in deze bet.

van eetbare zaken),b.
v.e6n q
sjokpl
ït
sc?p

niet m eer alg.
KvzlasRs vermeldt nog als alg.Ndl.

m'
urw dlczzàen of 8laan, hard gedroogd
rle6sch,pzvr'
?zl maken ïzè water, die pe6.r

het bijw.murwtjes,in (ieta- koken,

wordtmurw ;(:g.)iem.pzur'
d
z
lslaan =

8tov6n ));daarentegen V.D-&LS als ge-

hem geducbt afrossen.

westelijk :emurwtiea gekookt,lékker

Voormuvw geven GAluluAsen Pmcx,

zachtgekookt)).

Fr.,nog steeds op :tftendre,bien cuit,
m o1I )).

M useum .Hetmusellm vanBrussel.

Zijne sehilderij van hetmuseum van
's-Gravenhage.

Museum '
van natuurlijkehistorie.

Gall.16-:4.
:46defr'
tzz6I!6,
:.

Gall. son tableau t
f'
?
z mkt8ée d6 La
H aye.

Velen besehouwen ook hetgebr.van
hetvz.ran.in ditendergelijkegevallen

Het museum t6 Brussel,ook het,
Brusselschte)museum.

D.V.,488-495.

Zijn schilderij (die bewaard wordt)

D.V.,497-498.

Jnhetmuseum te's-Gravenhage.
'

Museum roornatuurlijkehistorie.

AldusbijV.DALS,ophetw.musenm ;
bij W INx,op het w.granaat; in D6

als een gall.,m@x8éed'Aïdfoïre naturelle.

Ler.Dieren (l6r Wereld,doorCH.J.CoR-

Boss.,JPt85.,op hetw.jolklore,ging

llsH, Ndl. bew. onder toezicht van

nietzoo verzulks afte keuren,vermits

Dr.J. BUTTIKOEER,1, 208, en in de

hijaldaaropgeeft.:((Museum vanfolklore)= m'
usenm '
pt'zz'
volkskande:.

HaagscllçPost,28-1-1928,p.36/172.
Echtervonden wijook :m'
ueewn,.
r@a
natuarliikehi8torie,b.
v.inhetGr.'
Ft
fè.,
IX,1267;bijV.Gsrmssycx,op hetw.
natuurlijk ;fn De Wonderen lt
lh H6elal
(Leiden),1I,10en 51,en indeHaag8clte
Po8t,28-1-1928,p.2/
,138.
Verder nog :hetgztzfvllr/tlforïdc?èzn,'u-

seum,bij AT.DALE,op het w.nqtuurAtsftvïdch;nav.van D.natnrltintorinch

Museum roor dcAïlderàusdf.BoLs,8.

Pedogogïach museum.
M usschenkoppen.
M utsaard ,m utserd.

M uttetn)9m.Daar stond ginder

NaarFr.m'
tséedcpdnture.

Gewone Znd.term,naarFr.m'
usée
pédcgogëue.
Alg.in Z.-N.,naarFr.têteadepz/
)ïsecvz = soortvansteenkolenineenigszinsronde klompjes.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
bosrijshout;in dezebet.inN.-N.tgw.
minder gebruikelijk ; M eiievs Wac/z.
(1745):(Mut8aardt,takkebos).

Schieralg.indeZnd.volkst.voor

aan de beek een mutte met Gust zijn kalf,inz.zeerjqngkalf.
broek in zijn bakkes.Cu zs,Sïch.Non.,

Museum van achïlderï/en.

Schoolmuseum.
Nootjeakolen (30 a 50 m.M.).
Takkenbos,rijsbon.

(Gr.Ndè.,IX,1614).
Fr.mu8éedc8cktlpture= Ndl.mu86um
tvan beeldhouwwerken.
Fr.mkç8ée d'cwfëvïf/a Ndl. muse'
um '
pcx oudheden..
Gr. Gdè.,IX,1264.- laRlcu,Fr.,
op het w.nootieskolen.- GALLAS,op
ditzelfdew.en op moineau.
A.fufdt
w rt
fkorntin hetalg.Ndl.thans
meestalvoorin debet.van brandstapelp
b.
v. in de uitdr. nnar den mutsaard
rieken (STOETT,n.896,
/l381;SCHIJTTI,
p.45).

Daarginderaan debeek stond een

kaljmetGuusz'nbroek in den bek.

V.DALI.- Gr.Wdb.,1X,1284.

64.

M utualiteit.

In Z.-N. vaak voorkomende naar Vereeniging '
pooz (of fof) onderlénge
Fr.mutualité docï/f/d6sectlvr.
gm'
a- hulp, onderlinge fverzekeringntmaattuel.
ecAcplj,onderl
ingehvlp-ofweerntand8kas.

M uu:.Jk denk ...dat ge.u kunt
M uuéte.1D.,5en20.

vkw gm aken.BoLs,32.

Znd.volkst.(Brab.,Antwo,Limb.).

M uur. Deronde horlogie aan den Alg.in Z.-N.,voor:binnenvlak van
of
w r.Symj.,38.
een dermuren die een vertrek omsluiten.

Moe,-0646,vevmoeid.
Moeheid,vermoeidheid.
Derondehangklok aanden mand.

Echter ook bij HORSTEN, 75 vlg. :
(Vroegerhing men behang8eltegen de
1
'
r1u ur en men gebruikte er tapiiten
voor;nu plaktm en 't,op de m u u r en
men gebruikt papier )).

...

wijlsleehtseen planken v'
u'
llronze

Naar Fr. mur de plt
znche.
:; zulk

... een 8cltutting, een (plankenj-

HENDRIKS,364:('
Fcnd--vuur.Af-

kamers van elkander scheidt. BoLs, gebr.komt niet,voor in hetalg.Ndl., be8chot,een ltoIden wlsd.

scheiding tusschen huizen,kam ers,enz.

32.

Eenpzz
u'
d
zrisaltoosvan steen ;eenwand
kan ook van hout,riet,turfenz.zijn )
,
.

ofschoonwijin het Gr.Wd5.,IX,1285,
ook geciteerd vinden hopten zzlvvr,
alsmede :l6em6n pz'?zr6AI.

Voordevèvren spreken.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

- Zie ook H onsTEw,8l.

Voorstoelenex banken,roord6ledige

V.DALE.

DELINOTTE,op het w.

banken,of'
voor een letfçgezx Ispreken. parler :cparler àu un mur,aux rochers,

tegen 6:Azmuur (:6zzongeroelig Ant
lnt
gchj
av eken ).

M uziek. Het genot van Izitmlxntend muziek te hooren.BoLs,118.

Hetmuziek zwijgt.Symj.,26 (op dezelfdeblz.:Demuziek herbegint).
Hetv'
uzïeà trektuit.

In deZnd.volkst.overalo.

uitmuntende muziek (t,.).

Aru
L.-AB.,137.- Joos,90.- Boss.,
H andl.,225.- Gr.I#'#è.,IX ,1296.

Demuziek zwi
jgt.
Evenweltroffen wij ook aan :( in
Demuziek begintopnieuw.
hetgrofmuziek derkartouwen >,H.J.
M uziek, voor (
f muziekmaatschap- Het muziekkorp8 trekt uit,oj doet SCHIMMEL (bijBRANSen V.HAIJwASRT.
pij:,d.i.vereenigingvanmuzoanten een uitstap.
Nederl.Lee8b.,398).

M uziekaal-N aam .
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die harmonie-offanfaremuziek uitvoe-

OPM ERK INGEN
Echter geeft het Gr.l'P(fè.,IX, 1298,

ren,isa1sZnd.vermeld bijV.DALE.

a1salg.Ndl.op:f
(metde...militaire-uziek aan het hoofd )); zoo m ede K vIrycRs,op het w.muziek : ((de - van,'f

I

rierderegiment;hijbehoorttotde-- der
0:67J )).

Muziek epelen.

Znd.volkst. (Brab.), mogelijk een
contaminatie van spelen (= musi-

Mllziek maken.

ceeren)en muziekmaken.

Alg.Ndl.is natuurlijk een efuk/e
muziek 8pelen.
Gr.Wdb.,IX,1301:(Muziekspeler,
m uzikant ofm uziekmeester;thans verouderd )).

M uziekaal. Met den vertolker Afwijkingen van de gebruikelijke
zijnermuziekale inblazingen onder den spelling.

M nzikaal.

Vgl.jabrikaat.

Muzikant.

Vgl.jabrikant,oommunicant.

Muziekdirecteltr,dirigen,
t(leesg=g).

Zieook bestuurder.

arm.V.
*IRMAND.,223.

M uziekant.10.,l3.
M uziekanten en ruiters.AvcTos,306.

M uzlekbeshiurder.

Purismein deZnd.schrijft.

M uziekm aatschappil.Leo was

Alg.inZ.-N.,vooralindeschrijft.; Mnziekgezel8ehap,muziekl,
ereeniging, V.DALE.- Gr.Gt
fè.,IX,1301.-

M uziekm eester.

In Z.-N.alg.voor:di
rigent.

eerelid van de muziekmaaucl
up#i. in de volkst.gewoonlijk muziekeocié- Gvzïekkorpd,ookmuziekcorps.
V.Lov.,DItre Eed,51.
teit;naarFr.socéétéd6pufeëve.

M'
uziekdirecteur;kapelmee8ter.

Zieook maatsehappii.
Vanmilitaire muzikanten sprekende,
zegt,men altijdkorpa:mnziekkorp8.
Alg. Ndl. muziekmeester = muziekonderwijzer,muziekleeraar.

N.
N .Een woord met2..
N a en naar.

Gall. 2 n ; doorgaans zegt men in
Z.-N .twee ennen.

W ordt in de alg. schrijft. onder-

scheid gemaakt tusschen na en naar,
tochkentm en indeO.-en W vl.volkst.
en in die van hetgrootste deelvan de
prov.Antw.alleen naar,in de overige
Znd.gewesten,evenalsin N.-N.,alleen

Eenwoordmet2n's(leestweecn:).

Vôören na de maaltijden.
Hijgaatnaardestad.

Zie ook s.

Gr.W db.,IX,1309.--HAssELsAca,
1,127 :ttN a beteekenteen opvolging in

den tijd,dusqlaterdan >...Naarbeteekenteenrichting,eendoel;eenplaats
diem en wi1bereiken)).

/t4.

Nahijzijnschobejak (dïc)uitgedaan

had ...Coxsc.,Soldldet, 17.

Hij is nc datnm niet meer hier ge-

weest.

Naad.Den naad leeren.
Isuw naad af?

M inder voorkomend, doeh niet fou- Nadat hij zijn morskiel uitgedaan
tiefgebr.van na a1svoegw.
had,of:na zijn morskieluitgedaan te
hebben.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Gr.Wdb.,IX ,1314.- Alg.Ndl.na

dato(koopmansterm)= nadiendag.

Znd.volkst.(Antw.,O.-en 5V.-V1.),
in deverbale bet.van naaien (vgl.Fr.
la covfure),en ook in die van watg8-

Leeren na.
aien.

V.DALI.- Gr.1Pdè.,IX ,1339.
Alg.Ndl.naqd,m .= voeg,waar twee
stukken stof,hout,metaalaan elk.gezet

naaid wordt.

Isuw naaiwerkaf?
Een boek innaaien.
Een ingenqaid boek.

zijn.
ALL.-AB.,282.- Gebruikeli
jke ver-

N aaien.Een boek ztccï6n.
Een genaaid boek.

N aaierse,ofytaaies,zàccïeaae.

Hi
j isnaderhand,lC#ïeP,daarna of

later niet meer hiergeweest.

Gr.I#W :.,IX,1314.

Znd. volkst. (Brab., Kempen ; in
O.-Vl.,naastnaaieteriggej.

N aaim achlen. Het sccï- càï8s. Gewoneschrijfvorm inZ.-N. (uitspr.
De naaimachien.Zetlen.
:îe6r, 24 (al- naaimaajient, onz.in Brab.,Antw.en

Naaimacldne(leesnaai?z4c,
s2*
j
;6na),v.

kortingen 'ing. ingenaaid ; geb.
gebonden.
V.DALE.-- Gr.F rï5.,1X ,1350.
Zie ook machien.

daar,p. 22 : naaimaehiene,en p. 71 : Limb.

naaimachine).
Naaistiel, m. Op (dca)naaistiel

Naairak,o.Naaimein'e zijn,of bii
66x naaiaterin delec'
rzijn.
N aald. Fcn,naald tot draad ver- Alg.in Z.-N.(V.Esssx,l08:(iets Iets'
van dfzfkje tot è66f/6,flca harer Echter ook bijSTOETT,n.899/1384,
tellen.V.THIELIN,24.
vertellen '
van het naaldeken tot den totgorf,'
vanatotz,ofhaarsin vertellen. als alg.Ndl.:J'Wzldenaald totden draad,
(De vriendin bernam op hare beurt draad ); ook 238); a1s speciûelt De vriendin begon op haarbeurt de waarbijdgopm.:(InZ.-N.iseveneens
g'
ptzn 'naaldeken totdraaiken
de vertelling)ran naaldeken totdraadje. Vlaamseh vermeld bij DcyssR,#
Sfv- zaak in all6s/e
zt
?Aàderhcde?ztevertellen. bekend :iet.
ziJ*n.

Toxv,197.

die,p.230,n.6,ook in het Gr.G dè.,

Deze vertelde hem nan naaldeken tot IX,1358,en bij V.DALE,i.v.;D>1
draadie,dat...FI.F6r/.,217.
Rsvlu,210 :8on ami6repritt
)son folzr
16'
rlcïfde#@6ncïgtzïlî6.
Voor Fr.d6#!en aignille,bijKoN1Ng,208:'
lz
'Czzstukietotbeetje,en bij
Ros>zaT,377,daarbijnog :l,
'
an a totzi

vertellen,'verhalen )),enz.
'
SCHUTTE,45 :((Iets vertellen van d6
naald totden draad )).
V. GELDEREN,resp. op de woorden

naadje,> c!# en naaldie:((van naadje
tot draadje,zi6 naaldje ),f
tvan naald
totdraad,zienaaldje),en (vannaaldje
totdraadje (vertellen)
.).

N aam .Nadatmen vastgesteld had, D.V.,2l,wijstop ditgall.,répondre Nadata1sonloochenbaarvastgesteld V. DALE, op het w. antwoovden
dat ...num mer twee aan deAlnaam tas au nom de = heeten ; vgl. Ds Ryuvla, was,dat,numm ertweeop den naam rcn ((seherts.)antwoorden opden naam pln,
Cornelia Stuyck beantwoordde...Toxv, 21l :Q'
uand on evfbien &obl'
J...que16 Cornelia Stuyck antwoordde. of ant- heeten )), en op het w. antwoovd
199.

numévo t
y6uz vépondait f
) cornelia l
z/
ooed gaj.
Sfupck.
Ndl.aan ï6f.: beantwoorden = er aan

voldoen,er voor geschikt zijn,(
Jf

m ede overeenkomen,b.v.aan cex rerwaclding,aan ïezzltzzld,v vertrouwen,
een e','.:ch,aan eel ezamen,lcn 6en doel,

aan e6n bentemming,aan e8n b-chrii-

((scherts.) hij g66# aSwoord op dea
naam '
pcsJan,hijheetJan ).
PIET VlzvcnTlG, Haagsel
te fJbpjed

t De binnentredende antwoordt op tfea
naam :JtZ'
?IGrégoire van Naarden )).
V.M ALsslN,op het w.lui8teven :<d6
à,/sd l'ui8tert naar den sccz?z '
van Tivas,
hörtaufden Nam en T.))
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OPMERKINGEN

I

l

ring, aan 66s 8ignalement ll6tznfpz'otvden.

GALLAS, op het w. luisteren ((Een
Aop.tf luisterende naar den naam tlcn
Lorrie :Un chien répondantau nom de
L .))

1

j

Plucx,Fv.,ophetw.répondre (-

au nom, de Bello, luisteren naar den
naam B.))
.T. W . BRosoy
cLlcq?, in M ork8 M ag.,

Jan.1927,p.31:((Hijlui8tertnaarden
naam Rudolf Troost.))

Zijn naam van kunstenaardwong er
hem toe.

Ditgebr.varlhetvz.'
van werd afge-

Zi
jn naam als kunstenaardwong er

W è1zegtmenalskunstenaarnaam r8r-

keurd aIs een gall.,&on Azt
lm d'
artiste, hem toe.

lverven (ook maken)ofe6n grooten naam

Zijn naam van nathals en zwierbol son nom (.
:c réputation,jd'illrogneetde Zijn naam al8 nathals en zwierbol hebben,t
zît
g zwierbol t
s6kz 8lechten naam
wasnoggrooterdan dievan zijn kunst- noceur,bijD.V.,510-511,en bijD.B., wasnog grooterdan al8kunstenaar. kriigen,doch ook:den naam '
pcrtkun8tegave.

86-87,diehiervooreenbepalingvangesteldheid metalsnoodzakelijk achten.

ytaarhebben. den naam (hebben)van
een kunstenaar (te zijn),den naam '
?
7t
zl

Vlaming h,oog ll,/)'
dzyewt, den naam rc?l
zwierbol?z?'
,:f verdienen. Naar gelang nu

de gedachte ziin bijnaam van, ofwel
dievan ziin jaam (= grootenaam) ala,
zijn kwade roep (= slechte naam)ala
op den voorgrond treedt, zal men we1
'nc?zofale m ogen gebruiken.

Hetheejtgeen naam,zooalsdiemodepop zich tooit.

Iem.,ietsmetzîjnen naam noemen.
Hetkind metzijnen naam noemen.
N aëm en. Oude versvormen, door

Gall.eelan'arcdd6nom = erisgeen

Hetisonge#oord,ofachatbdeliik,het

DALE.

woord tevinden om uitte drlzkken hoe is een sehandaal...

belachelijkofhoescllandelijk hetis.
Methetvz.met,gewoon Znd.gebr.
(Zieook ophetw.metj.

Gr.I'
1Jdb.,IX,1367.-

ROBERT,79.

Iem.,ietsbijzijn naam noemen.

Aldus in het Gr. Gf
ï5., IX, 2033,
doel)in kol.2035,ook meteen naam,
alsbep.bijnoemen.
Het kind bij zijn (rechten) naam
Aldus bij STOXTT, n.- /974, doch

Aldusn1.bijV.Elussx,182,naarde

Znd.volkst.voor :rechtuit spreken.

noem en.

Germ.nachaltmen.

Narolgen,nabootsen.

In plaatshiervan werd bijScHR.,

Hooldeliikeoproepittg.

aldaar ook : de dingen noem en met
hun waren naam )).

Di8t.,131.- MOORTG.,45.

gem akzieke zangersnageaam d.

Naam afroepiné. Belg.Grondw.,
art.39.
Naar.Dat is alnaar vaad wat er
van kom t.

Naareen. Honderden jaren naqveen.SqmlvvsLs,in F!.d.4.6.#.,1,38.

Naarvoléens.Datisnaarvolgens.

S'
Jmlcvvsrzs.

EchterbijPlucK,Fr.,0!.
)hetw.appel:

Aa.
nt.,p.9,determ vereischt,voorko-

(rote pJ'
r

m ende in het Regl.ran Orde der N ed.
26 Kamer,art.82.
8

verbastering in de znd.volkst.van

Dat is (a1)naar gelang wat er van

naarrata = Lat.v orata.

nominal, stemming bij

naamafroeping )).

Gr.I1rdè.,lX,1383.

komt.

Ov1.dialect,waarin naarnietalleen

Honderden jaren aclttnreen.

gebezigdwordt voorna.doch ookvoor
aclder.

Naardevolkst.nanenant,ofwelnaar

Fr.c'
entselon.

Datis(J,
!)ïtaargelang'
tr
tl?zomstandig-

Gr.l'
lWè.,IX,l664.

)heden.

Naastheen.Hetsmallepad,naant- vorGmall
.lelongde,longeant;voordenI Hetsmallepad,(zeerdïc/tf)l
angsden
te vgl.m et langsheen, doorheen, 'zoom van llet wolzd.

lteen den woudzoom .SEosss,314.

N aberoepen. De naberoepen goederen.

N acht.W at is er dezen nochfge-

beurd?

Kom mij'
pcAznachtwekken.

enz.(ziediewoorden).
Verkeerdewoordvorm inhetZnd.notariaat.

BijBoss.,Handl.,248,ten onrechte

De navermelde,Aïcrzltz of ltieronder
vermeldegoederen.

BELL.,6.-- Zieook aanhalen.
l

W at is er vannacht,f
/czc?
z naqht of

V. DALE

afgekeurd alsdialect :((Zeg niet:Deze hedennacht gebeurd?

nacht.Zeg:verledennacht).(ZegAuef:

Kom mij '
vannaeht, dezen nacht of deneerstvolgenden.)

Van nacht.Zeg :toekom enden naeht )). h'edennaeht wekken.
Daar droom ik t6 xtzchf van. BoLs,
Znd.volkst.;in N .-N.verouderd.
Daar droom ik vannach,tvan.
107.

Biinacht.

Als.Znd.opgegeven bij V.Dwrus,

daarentegenalsalg.Ndl:biixcc/
?fen

'sNachts.ofdesncchfx.

ontijd = op ongewoneuren.
Die nacht ging het echter niet. SE-

vsws,186.

Gebr. van het rr.geslacht, naar D.

Vannacht, bw. dezen

nacht, zoowel den laatstverloopen als
A'.DATUE.-- Gr.1#Wè.,1X ,1413.

KvTplcRs en llet Gr.Wdb.,IX,1412,

1vermeldenbz'
iacc/tlnogsteedsalsalg.
Ndl.;ook bij STOETT,n.- /940 :Bii
nach.
t ziin alle katten grauw ; zelfs bij

Dien nachtging het eehterniet.

di
v
ae
lATccA/,ofwelvergissingindennaam-

V.DALE,op hetw.nachtntud%e:((studie

jbiinacht),enz.

.

N achtkot.

Znd.volkst.

Nachtkroeg.

V.DALE.

Nadeelié. Dieslagregensmoeten

Gall.nuisible

Dieslagregens(plas-0/stortregens)

D.V.,516.- Wic?z#.,81.- D.B.,72.

Datwordtttadeeligvoorhetschoone.

KRAMXRS,op hetw.naam :((Datzal

nadeeligzijnaandenoogst.Vr.CovsTM.,

moeten nadeelig zijn voorden oogst.

Gencltenk,126.

Datwordthetschoonenadeelig.

Afgekeurd als een germ .,naehteilig

(+ datief),bijMoonTo.,180.
zijn goeden naam nadeeligzijn ).
N adenken. Als ik er op nadenk, Methetvz.opnogalgewooninZ.-N.; Alsik erovernadenk (of:alsik de Gr.I'
P#è.,1X,1458vlg.:(Zeerongemoetik bekennen,dat...TONY,62.
volgensD.V.,552,een gall.,réFécl
tir zaak overweeg)...
woon iseen bepaling metop (verg.fr.
Nadenkend op hetgezegde van den sur(zieookD.B.,84);Ds Rsclz,58: Nadenkend overhetgezegde ...
réFéeh%
'r8urt
2@:6!t
?'
?
z6chone).)
goedigen Rik.TsIRs.-STIzNs,1,170. Plusi'y pense,pnz,
:iemeplcï.
vtireconsfzlfre que...

N ader.MaardeBoeren blijven ons

veelnaderstaan dan Engeland.

N aderhandsch. Eene naderhandsa e bespreking.

N adruk.Verboden nt
ufrz
l
zk.

Germ.nöheratehen = meermetzijn

eigen natmzr overeenkomen.

Gall. ultérieur, ofwel germ. nachmalig.

Verkeerdeconstructie,in Z.-N.schier
alg.alsaanwijzingop boeken,teksten,
prentkaarten,enz.om te bedoelen dat
het nadrukken er van verboden is :
gall.rev odnckion intevdite.

Maarde Boeren ziin ofbestaan ons

MooRTa.,108.- Gr.HS#è.,IX,1461.

Eenlatereofvolgendebespreking,ook:

Wand.,18.

steeds naderdan Engeland.

een b.die zlctf6rM nd gehlm den werd.

Nadruk verboden.

Ndl.rerbodenxctf'
rvk = drukwerkdat.
tegenhetverbodin,doornadrukkenvervaardigd is, d. i. een nagem aakt stuk.
ofde nagem aakte oplaag.
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Ook indebet.vanmetalenofhouten

OPM ERKINGEN

l
spïj/cer;nagel.

pen,in Z.-N.heteeniggebruikelijkew.
bijuitsluiting vanspiiker.
Daa,
rentegen wordt in N.-N.vaak

In N.-N.verstaatmen onder nagel

meestal:10een meerrondemetalen pen
metminderbreeden kop dan eenepiiker
(ditonderscheid wordtechternietaltijd

onderscheid gem aakt tusschen nagela

in acht genomen, en m en zegt m eer

en spiikers (ScRR.,1,28en 32,en II,

hoejnageldan hoejnpijker);20een hou-

123. 129 en l46; Gr. JV#??.,IX , 1489

ten pen of stift tot verbincling van tim -

vlg.).

Geslaatden nagelop denkop.

merwerk.

Alg.in Z.-N.(V. ELSEN, 102);in

Jeslaatdenspiikerop zijn kop.

STOETT,n.l161/1792.- Gr. #)Wè.,

N.-N.thans minder alg.

Nagelametkoppen slaan.

IX ,1491.

Alg.in Z.-N.(V.EluSEN,274),voor:
doorslaande bewijzen geven ;in N.-N.

Spiikevemet,koppen slaan.

l STOITT,n.l162/1793.- Gr.1F#!
).IX,
j1491.- V.DALE.- In N.-N.bet.dit

thansongebruikelijk.

jverderook:doortasten,afdoendemaatIregelen nemen.

Aldeslechterikken ...die de nagels Met hetvz.van,nog steeds alg.in Alde slechteriken dieeen nagelaan STOETT, n.902/1391.
zijn geweest van hun oudersdoodkist. Z.-N.,evenalsvroegerin N.-N.
,de doodkist van hun ollders zijn ge- IX.1491.
VERMAND., 244.

De nagelvan het feestwasde voor-

Gv. '
Fdè.,

weest.

Gall.(le)clou = aantrekkingspunt,

Het,glan8gun,
t(of:declolt)van het

drachtvanW .Putman.0.J'.,5-6-1920. aantrekkelijkheid,hetvoornaamste. feest...
Naéelband.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl., Navelbandljej.
Naéelbuik.
Limb.):devervormingvan nareltot Nanel,m.
nagelberustwaarschijnlijk opvolksety-

V.DALS.

m ologie.

Naéelen. Hoespeethetden pas- D.V.,ll8:qMenzegtin hetNdl. Hoespeethetden pastoor,dathij
toor,dat hij aan zijnen zetelgenqgeld niet :aan zïjs zetelgenageld zitten en al
sinzijn leunstoelrastgeklui8terdzat!
zat!V.Lov.,Sophie,196.
derg.; dit is eene vertaling van fr.
êtreclo'
tfé4satWtd
,
ï.
ve,inonzetaal:aan
zïja stoelge/clz
?zk
'
t
sfcrd z'v
l
'
n.n

Naéeven.Datzoudtge hem niet

nageven.

In de Znd.volkst.(
.
Brab.,Antw.),

V.DALE,op hetw.nagelen :((5g.)
hiizatc!.
sop ziin8toelgenageld,vaniem.
dieeen geheelen tijd vastop zijn stoel
blijftzitten ;h%jston,
dc!eaan den grond
genageld, kon (van schrik enz.) niet
van zijnplaats).

Datzotzmenachter(ofbijjhem niet

J.v.MAvRlx,Toenflrnogiongvcs,

zoowel in gunstigen als ongunstigen gezochthebben,of:daarzou men hem 284 :(Datzou jenietaan llem gezegd
zin ; bij V. DALE a1s Znd.vermeld, niettoeïnataatcchfes.
hebben ).

doch in het Gr. TP#h.,IX , 1503,als
alg.Ndl.

V.DALE,alsalg.Ndl.:ttvan iem .vertellen, hem betichten, beschuldigen

men geejt#ev,nadatA#'gievigï.
sn.
BijKrlpERsverder ook :(datmoet
ïk ltem totzïjzzeernageven ).
N ahooren. 41,
9g6 eieren wiltr6r-

Een gebruikelijkspreekwoord za1dit

F'
'
J6 het'
pcrkea kelen wil,zn,
oef zich,

zamelen,zzpoe,l ge 't g6kak6l d6r A6zlnen we1 niet wezen ; ook staat hierin nc- hetgieren trooeten.
kvnnea nahooren !A'(JCTOR, 90.
hooren voor aan'hoo
, ven.

N nkker,m.
Nakkeren.Nakkeren knopkes.

NaarFr.nacre,dewtccrc,doch vaak
ook dooraphaeresis(afwerpingvanvo-

Paarlemoer,ofparelmoer,o.
Paarlemoeren,ofpavelmoeren knoop-

ren)vanden:akkev,akkeren,verdron- jes.
gen dezewoorden in den laatsten tijd
in onze dialecten pevlamoer.perlamoer8?1.

N aletten.Iem.naletten.

Nam enlijk,nam entlijk.
Nam iddaé.DienZondag werd er

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :l Tem.nakiiken,nazien,Aà
tzlo6rert,na.
(iem.)nletdeoogen volgen.
etaren,naoogen.

V.DALI.

Afwijkendewoordvormen,somsvoor- Nameliik.

Di8t.,147.- D.B.,58.

Gebr.vantijdsbepalingenindenge-

DENHERTOG,N.T.,1,47:f
(Inden

komendeindeZnd.scbrijft.;vgl.Mnl.
namenlikeen bijDEsRocylEsn'
aementîgl:,ook D.namentliclt(naastnömlohb.

DienZondagwerderin d6nmorgen

's zzàozgt
r
p.
: een optocht gehouden en nitief om alleenstaande feiten aan te eenoptochtgehoudenen> denmiddag regelzien tijdbepalende genitieven op
,
'a namiddaga moest de meeting plaats duiden,waar voorzetselbepalingen bi
j of in den namiddag zou de meeting eene reeks van feiten en accusatieven
hebben.

voorkeur kunnen aangewend worden. plaatshebben.

op een enkelfeit;vgl.b.
v. Hijkomt
'
a Z ox dag.
: kier eten en Hii komt
Z ow.da g hieveten.Nietaltijd wordt
dit onderscheid in acht genom en.M en

1

zegto.a.Derergcdarïngheeft'
a xam id.

I
l

dua
j
ist
ger
,
szo
pulazaij
ts
n,))waarna den middag

Nanoen. In den nanoen.Soloxs, Nietzelden voorkomendein deZnd.
36.
schrijft.;in de volkst.hoort men meer
Om drijurenanoen.AvcToR,222.
aeltternoen.

.

In den namiddag.

Om drieuur'
8nc-ïdtfcgd.

KvT.
pERS.- V.DALS.- Gr.J#Wè.,
IX,1546.
Dvvslx,II,69,eiteertnanoena1seen
arch.in een plaatsuitBosB.-Tovss.

SCHARP#:
, 71
na?méddagj.

Nap .Kijk,ditiseen schoone witte

NaarFr.nappe,hieren daar in de

Tajellaken.

ytap,1eg die ...over de tafel.H .v.K AL- Znd.spreekt.
KEN,'Feer thwà,l0.

N aphte.Knolwreefnu metv pltte In deZnd.volkst.najt,m.,naarFr.
devetplekken uitzijn ...broek.SIMoNs, naphte.

namûlldag (soms

Ndl.nap,m.= houten bakjeofkom,
drinknap.

Napi
tlth.
a,ofnaj'ta,v.;benzine.

De schrijfw.na.ita komt steedsmeer
in zwang.

58.

N aschoolsch. Na8eltoolsche wer- Znd.vertaling van Fr.œltvre,
s pf
ad/- (Inaellingen voorj her#clïp,
g.
sopo rken.
ecolcfrcd.
wiis,'
tl
6rz
tl
tllgtl
Azt
f6r-ï/.
g ofroortgezetoAIderwiis.
N aschreven. De na8cltreren goe- Verkeerdwoordgebr.lnhetZnd.no- De hierna o-dchr6llezùgoederen.
deren.

Naslaéboek.

Germ.Naehschlagebueh.

Frccgèxk,v.

N atie.Hij...kwam naar de stad

Znd.naam,vooralte Antw.,voor :

Fedzn,,o.(en somsv.),mv.veemen.

om aan de natiotewerken.SzœlcKx.

BELrz.,6.

tariaat.

vennootschap of onderneming tot het
laden,lossen en opslaan van goederen.

V.DALI.- Gv.BWè.,IX,1589.

Alg.Ndl.natie = volk,m enschen van
denzelfden stam .
1

Natiebaas-Nederlaée.
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Natiebaas.

ALGEMEENxloEsluAxoscH l
l

Znd.samenstellingen (Antw.).

Veembaas.

Natieéast.

opMsaxzxosx
V.DALE. Gr.JPf
#:.,IX,1590.

8l6ep6rskn6eltt.

N atiepaard.SlMoxs,67.

Sleeperepaard.

Natiepaarden.Vl.d.d.6.h.,II,103.

Natiewaéen. Natiewagens. S>
c-

Sleeperswagen.

Gsxs,135.

N ztrullen.

prov. (oiest e.0.)voor een knikkerspel(in Turnhoutnariidenj,Fr.la

Aanschieten (om een knikker).

AldusbijC.J.KlEvlsT,OkkeTcsnema,l32.

pouvnnite.

N atuur. R'
eine was eene besloten

Ditoverdrachtelijk gebr.in de bet.

natuur.v.Lov.,Dure Eed,25.

Reinewaseenteruggetrokkenmeink.

van den persoon zelf werd door D.V.,

Twee meer uiteenloopende naturen. 411,en D.B.,50,afgekeurd als een

10.,ib-, l2.
Ruwe naturen.1D.,'Jè.,58.

Tweetegenstri
jdigerpersonen.

gall., u.5,6 '
nature rJ96r1)é6, de8 nature8
disparatea. Evenwel vermeldt lzet &r.

Zulkemenschen.
(nietallenaturen ),HonsTsx,ll2.
De ongevoeligsten evenals de 6J
'n-

1D.,ib.,127.

Natuuréeschiedenis. Natnwr-

gevoeligsten.

Welvindtmenditw.ookbijKRA-

Natuurlijkehistorie.

geseldedeïds in prenten. Titel van een Msns,op het w.lti8toire,doch evenals
uitg.van J.Lebègue & Co.,Brussel.
lletin Znd.geschriften som snog voor-

Natuurlijk. Practisehe Leesles-

Krates,21;(Jongevoortvarendencf'
u-

76n )),C. Hvvgsx's, B.3f., 223 ; die
naturen:,F.DoM.NIEUw.,Typen,308;

Rtzwe 0./ onbescbaafde l2e.
d6n.

Dergelijkenatltren.1D.,i
'b.,62.
Wdb..1X,1608,zulkgebr.zonderopm.,
Degrofste evenalsdeûjnste naturen. alsalg.Ndl.

Natuurliikehi8torieomvat,:dierkunde

of zoölogie, plantkllnde of botanie, en
delfstofkunde of mineralogie,som s ook

komende '
natuurliike gJchiedenis zal
men hetliever vermijden,vermits geschiedeni8 (= verhaalvan hetgeen ge-

nogaardkundeofgeologie.
Natuurkunde was vroeger gebruikelijk voor :wetenschap dernatuur(d.i.

schied of gebeurd is) thans m inder

wat nu wordtaangeduid door natuuv-

goed pastin debet.van :beschrijving

wetennehapjen wordttgw.,naardejon-

van de natuur en van haarvoortbrengselen,waarvoor h,i8torie wel gebruike-

gere, m eer beperkte opvatting, schier
uitsluitendgebezigd alssyn.van phyniœ .

lijk is.

Slechts bijuitzondering vindt men he-

VERc., 149, keurde natuItrweten- Ncfvurlnef8l
zlc/
llp,natuurweten8cltap- den nog,zooalsindentitelvan Dr.D.

jes over Nahturliike Ge/ent
gchcppezz, sehappen afen beschouwde hetwaar- pen,xcfuvrkensï.
g(alleen in hetenk.),
doorL.BREVGSIZ
MANS.
schijnlijk als een germ.,Naturwe
issen,
- ofkennied6rnYuur.
achl/f,
waarvoorhijterverbetering opgaf:natuurlijke wetenschappen,(aldus
ook Colalaé, 173, LoMB., 38./59). In
Wand.,21,werd daarentegen dit laat-

Natuurkundige weten8chappen

na-

tuurkunde (physica)
scheikunde
(chemie).
Natuuïwetenschaplpen)of natuvrken-

ter in een andere bet. gebruikelijk
is)ofwetenpachappen dernatuur.Boss.,

vds natuurlijke historie + natuurkundige wetenschappen ;ook wordter

Wdb., 85/110, volgde aanvankelijk
VsRc.na,dochkeurdeten slottebeide
uitdrukkingen af om ze te vervangen ,
doornatuurlijkelti8torie(ni
etheelemaal

soms nog bijgerekend: werktuigkunde
(meehanica),sterrenktznde (astronomie)
;en weerkunde (meteorologie).W at het
Fr.betreft,heet dit alleste zamen in

hetzelfde!).ScHR.,1,42-43en 77,wees

België meestalsciencesA?,tzf'
?zr6!!6,
:,doch

op hetgewone gebr.van natuurwetenechaplpentinN.-N.

in Frankrijk acienee8phg
/t
sfçzzt
q'
:etw,
Jfurell6s.

Gr.IF#5.,IX,1627:(Natuurlijkej

natngurlilk op dezelfdewijzewordt,toegepast'
,en bepaaldeli
jk in tegenstelling
met boI'
ennatuurlijk,goddeliik,#6c.
9fclijk zedelijk ,
).
N auwen. A1s 't er nauwt.DRAU- Znd.volkst.(Antw.);in N.-N.inon-

Na
venant.Allesisnaeenant.
Datisnanenantdekwaliteit.

Lusàca'swerkje :Nataurkundeê?
cpgd6H
meu cl
k;een boekje van Prof.Dr.C.E.
Bocx heet daarentegen Defoutt
l,lt6t
Leven en,de Verplegingvan h6tA.
f6Aèt
vcheliikfàchccpz.

steverworpen alseen (
tslaafscheoverzetting van sciencea Alt
zft
zr6lle,
: ),voor
natuurkundigewetenecltappen (datech-

M.TEx BouwHuvs,TweeEeuwen.

wetenachappen,thansin N .-N.nietm eer
in gebruik,doch we1 in Z.-N. ...M en
vindt eehter ook in de taalvan N.-N .
verschillende uitdrukkingen, waarin

rANs,l2l.

In de bet.van personen vonden wij

verder :((stillenaturen )),J.v.M AVRIK,

30 :f(Eerst in de l7e eeuw ging de nct'uuvweten8chap m aehtig vooruit)).

Alsheternijpt,ofapant.

Gr.IF#&.,IX,1646.

bruik geraakt.

IkoZ
.-enNnd.volkst.:navevtant,ver- Allesisnaarw:r/toz
tt
fïxg.
Wdl.A.N.F.,-/25(Taalzuirering,
rtingvannaaravenant(ookwe1naar DRti8naargelang rcn dekwaliteit, 7de druk,uitg.A.N.V.,no.l7,Jan.
adrenant),isontleend aan Fr.cll'ave- of:dathangtajvan dekwaliteit.

jnant.

Navoléen. Depolitieheejtdendief' Verkeerd gebr.v/h hulpww.hebben
totin Londen nagevolgd.

Depolitieisofh,
eejtdendieftotin

1928).-- Gr.BWè.,IX,l383.

Volgensallevijfdeinkol.2vermelde

bijnarolgen (r= volgen)in den eig.zin Londen nagevolgd.

bronnen krijgen navolgen en rolgen (zie

D.V.,285,alwaarditgevalbehandeld
wordta1seen gall.,la police a'
:'
?
:,
ït?
ïle
voleur.

vtadoen het hulpww. hebben, b.v. hii
heejtdcfvoorbeeld (ztc)g:wo!g#.
BijV.DALE vinden wijevenwel,op

van aehternagaan, naloopen,volgens

op dit w.)alleen in hun fig.bet.van

Ook Kosxzx,AT.S.,121,eischthier

het w.narolgen :((vervolgen,nazetten :

hethyzlpww.zil'
n,,evenalsHAsslrLBAcH,

men heeft#6zàdiejlang Azt
zgck,
olgd ).W ij

1,183,en PLIJIM,N.x
S.,II,52.

zijneerstebet.,metziin ofhebbenwordt
vervoegd,alnaar bijgedachte aan nc-

1,233,verdernog DEN H ERTOG,N .T.,

mogen dus besluiten, dat'navolgen, in

loopen ofwelaan nazetten voor den geest
komt.

Navoléiné.Eenpenduul,innavolging'
x n brons.Leren8leer,2.
Naw oord .
Nazien. Langer kan ik dat niet

nazien.Avcron,247.

Nederlaée. De nederlage van

goederen.

Gall.imitation,ofwelverkeerd purismevoorimitatie.
Navolging van D.Nacltwort.
Verkeerd gebr.,evenalsnahooren (zie
op ditw.)bijdenzelfden schrijver.

In dezebet.,handeling van ergens

ietsneerteleggen,en verderookindie

Een pendule in l
'-ïfcfïe-brons, in
nagemaaktofnageboot8tbrons.
Narede,alotwoord,nabericht.
Langerkan ik datnietaanlzien.

Hetopslaanvangoederen;

ZuiverNdl.is:eennavolgingvaneen
gedicht,van een schilderij,enz.
MooxTg.,238.
D.i.ernietzonderverontwaardi
ging
getuigevan kunnenzijn.

Neerlandia,Jan.1916,p.20,enJul.

owlag, op8lagplaat8, krgpîlcft
g, 1916,p.l56 (aldaar:(W ijkunnen het

van plaatswaarditgeschiedt,kom thet dépôt.

- nl. het w.n6d6rlag6 - niet veroor-

als oud Ndl.w.in N.-N.nog voorin

deelen,albevelenwijhet'gebruikervan

N ederlandsch-N ek.
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menigeoudewet;laterkwam hetweder

nietaan )).- N.R.Ct..5Nov.1919.-

op alsnavolging van D .N '
iederlage.

Gr.N db.,IX ,1735.

In gevalvan twijfelvergelijke men

landa?

m etvorm en als :Engelsch naast Enge-

W ien Neerland8loh?)bloed.

OPM ERK INGEN

lande,Fzczlt
sc?lnaast Frank6ikn,enz.

l

Nefdterlandegrond.

KOENIN,N.&.,241.

W ien Neerlandach bloed.

Netdlerlaten. Zich neerlaten in

Germ.açchtniederlas8en.

2/4cl4etothetwerkelijkleven.

Nederlatiné.

Germ.Niederlaasung.

Nederzetting,rolkplcnfïng,kolonie.

Gtfî.#.N.F.,14/39.

Netdlerleééen. Een voorstel,

Alg.in Z.-N.voorkomend gall.,dd-

Eenvoorstelindienen;een ontwerp

D.V.,118.- D.B.,4en28.- V.G.,

het praktisch leven.

MooRTG.,160.

een wetsontwerp,ontwerp van wet of poseru,zvojet,u,zpvoietdeloï,v?zrap- van wet vooretellen, een wetsontwerp 1,134.
een verslag neerleggen.

ppel,d.i.in toepassingop hetindienen iytdienen,annbiedenofaanhangigmckep;

Hijbeslooteeneklachtneert,
eleggen. van een stuk,dat wordt (
tneergelegd een verslag indienen ofaanbieden.
AvcTox, 195.
op hetbureall)van een overheid.een ...een (aanlklachtin tedienen.
college.

leggen.

Gall.dépo8erlz. nereueil,
:vrup.enln-

Een doodkistop eenkatafalk zeffep.

/c!çtz6.

Hzcx>cR,Wortschaz,257.
W aktd.,145.- Eenkistligtniet,m aar

9- 1;vsltzeom,danligtze.
.

Netdlerzetten (zich). Ver- Gall.s'établir= gevestigdworden.

Verschillendenijverheidsinrichtingen

schillende nijverheidsgestichten hadden

Ycren ergereetigd.

erzich nedergezet.

Zet '
u seer.

Gr.'Fd?)., IX .

gister ter grië e nederloggen, een afsehrift op de secretarieR r inzage nederleggen.

Konkluzi6n neerleggen. D6 Scheidc, Gall.dépo86rtfeacondu8ionn(rechts- E891moti6:)9og.f6ll64,6eneocltinal6l8-3-1923.
term).
len.
N66vg6legd merk.Voorl.Fr.-FI.L%i8t, Gsl1.marquedépodée.
Gedeponeerd merk.
89.
Een doodkistop een katafalk neder-

ScHR.,1,186-187.

1744.
Wèlisgebruikelijk :een akte,een re-

D.V.,338.- V.DALZ,indebet.van

(zich op eeneplaatsvestigen ;
):ed6kobnf:fen hebben zïG ïs 661% w lzchfbx r
dalnecrgezefs.

Ten onrechteafgekeurd bijSSNDZN,
35en 242.

Ga zitten.

V.DALZ :qzicltneevzetten,gaan zitten :ik kom zoo b%
*
iv,zet'
u intnsaclteu
xe6z >.

N eer9v.,mv.neren.

Prov.(Dieste.0.),voor:mannetjes- Dav.m.,mv.darren.
Alg.Ndl.A?
,
4:r,5..(mv.serdzl)= draaibij.
stroom.
N eerdulden. Hij deed een se6r- Germ.fau! efuw )kindeuten = (op Hij maakte een naerulaartsch.
e beduidendebewegingmetdehand.Levnu - iets)wijzen.
weging metdebard.
le6r,240.

N eerhof. Pallieter ging langs 'fl Nogalg.indeZnd.schrijft.;inN.-N. Hoenderhol (m.), binnenplaau (van Kvz/zss.- KozNzx.- Gr.&d:.#
ne6rhojzien.Pall.,l12.
nietmeeringebr.:Mnl.nederkoj;vgl. een boerderij),6rj(03
..
IX,1726.
Fr.baase-nonr.

Gerogeltet
llpket-6rAo/.

Genogelte('
pcpdenAo6p,
#erào/),plnimtee,pluimgedierte.

N eerhofdieren.

NaarFr.animanœ de bas8e-cour.

fftzï.
gdïeees van deèf
p6rd6ë'.

Neerstié. Jan Geerts, die zoo

Dialectisehe woordvorm ; bij Dzs

Naar8tig.JanGeerts,diezooiiverig

Vgl.DQt.,138,enOnkr.,24.

neeretig acher tabak rondreed op de RocHzs neêngtig,verder nog neLratig. den boerop reed om tabak.

dorpen.SIMoNs,l10 (zie ook N.G> z- heyd en y lr8tiglyk.
BCltG,in Fl.#.d.e.A.,II,3l5;SsvExs,

22 en 80).
NeersO lken.

Schieralg.in deZnd.volkst.

Neervallen. neertnimelen, nedert
gfor-

Gr.1Pdè.,IX,1703.

ten ;nederstruikelen.

N eeth.Hijliep naardeNeeth,.Pall.,
2.

In de volkst.v/d prov.Antw.vaak

Hijliep naardeNete.

VsRsclvzszw.

N eet.

N elens. Hij woontjuist,16//en8 W oordvorm,nog gewoon in eenige Naa8t(hetgewonew.,vooralin de
mijn deur.
Znd. dialecten (b.v. O.-Vl.); in het spreekt.en met hetbijbegrip van gealg.Ndl.verouderd.
lijkheid in rang),nerens.

Neéem assij.ToNY,194.

Verbastering van Fr. nécromqn,-

cf6n(s6) = geestenbezweerder (-ster) ;

Gr.Wdb.,TX,1926-1927.

Tooverkol,ftmter/leke.

Dz R/UI,, 207 :norcière.

N eéenm an.

Znd.volkst.,voordengrootstenke-

Koning.

V.DALE.

Negenwekerlsj.

Gr.I.
Ptfè.,IX,1800en 1801,

geldiein 'tm idden van deanderewordt

gezetbijhetkegplspel.

Neéenweken.

Znd.volksnaam (Brab.;eldersAl6genweekpatatten)vooreen vroegeaardappelsoort.

Neéeres.

Neéoclant.
Négociantïxlakena.

Neéocleeren.

Neiéen,ofnij:en?
N

XietzeldenindeZnd.spreekt.,naar

Fr.négrense.

Negerin.
,

NaarFr.négoqiant,nogvaakinZ.-N.
gebruikelijk,vooralin huisopschriften.

Negotiant(weinig gebr-),handelaat.
Lakenhandelaav,lakenkooper.

Znd.spelling,naarFr.négocier.

Negofz
leerozz.

Vaakgevendezewoorden,diebeide

Dezon neigtterkimme.

Neiginggevoelen totiets.

Kozxsx.- Vgl.ook Prz
vlM,Syn.,

gen.

Niigen (ae6g, genegenj

Een groetmet een vriendelijke nii- buiging groeten.

ging beantwoorden.

N ek.Hij heeft een korten,dikken

spreekw.geldçed6zï6lz
tlcndexegofl.

hviges beteekenen,aanleiding totver. Die appelboom neigt zijn zwM r- n.123,en Hxxoslxs,p.249.
warringenvergissing.
beladen takken teraarde.
Neigen (l6ïg4:,geneigdj = naar de
Degravinneegzeervriendeli
jk.
laagte(doen)gaan,benedenwaartsbui-

eiéiné,ofnijéin:?

uek.
vogelsm et,langenekken.

Zeergebruikelijk isnog :n6gotie=
handel, koopmanschap, bvv. in het

Nek,eig.denaam voorhetaolttergedeelte tlCp den Acb,wordt in de Z.-en
Nnd.volkst.vaak gebezigd in de bet.

van %al
x
%(in zijn geheel).

Hijheelteen korten,dikken hal
s.
Vogelsm et lange halzen.

mot eon

Neigin,g = aandrift, begeerte,lust.

Niiging = groetmeteen buiging.
GAIZ
LAS :(
tNek m.Nuquev., (fam.)

cou m . s
Nnd.volkst.:.'n eehte gouweketting

om d'r nek >,Bsvssz,48;(
4'n gauwe
kettingum denek,,Nzxsoss,92. 22
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N em en.W atneemtge?
Nemen,vooreten en (oj)tzdAàll
cp,,is W atzalU (of:zalje)gebruiken?
Behalvegebvuiken,in dezeopvatting,
Zij namen koëeen daaraeen likeur- in Z.-N.het gewone gebr.Mvyro:
lR- Zij gebrnikten koëe en daarna een waarvan llet,Gr.'
Fd:.,IV,op dit w.,
tje.Levensleer,77.
MANS, een taalkundige van de oude likeurtje.
verscheidenevoorbeeldenopgeeft,wordt
Na '
tnemen van een lekker theeken. school,preeshetaan om hetin N.-N. Na'tgebruikvan een l
el
tkertheetje. in D1.IX,kol.1831,verder ook nemen

BoLs,5.

alg.gangbare gebraiken te wraken.In

zonder voorbehoud verm eld in de bet.

Dist.I06,werddie meening weerlegd: Hi
j kwam het middageten (o/ het
(waarom men hetdegelijke gebruiken middagmaal) gebruiken.
Nogscheelvan den vaak,neem ikmijn zou moeten prijsgeven voor het ver- Metdeoogenvolslaap gebruikikhet
ontbijt.BoLs,93.
dachte nemen ; prendre ses repas à ontbijt.
WJjhebben onsavondmaalgenomen. l'hôtel,au restaurant. W eltreft men Wijhebben hetavondeten gebmdkt.

van ( Nuttigen,gebruiken,genieten,
t.w.spijs,drank,geneesmiddelen,ook
slaap ).
Kulpsrts,op lletw.nemen :(ccn.glaa
?
'
zpù'n,- ,uitdrinken ;.
%#js en drank tot

Hijkwam hetmiddagmaalnemen.

10., 100.

nemen in 't Ndl.we1 eens aan ;m aar

Nevensde brandendekachelnam Le- wanneermendekeusheeft,houdemen Bij de brandende kachel nlmigde
nahaarkarig avondmaal.SEvy
cxs,145. zich aan 'tbeste))
.Bedoeld gebr.van Lena haar karig avondmaal,0/ haar
nemen werd a1s gall.afgekeurd door eenvoudig avondeten.
D.V.,118,doorD.B.,36(zieook 106),
en doorV.G.,1,l34.BijAIYELDOORN,
11A,119,isgeciteerd alseen gall.uit
J.v.LENNEP :(hijheeftzijn avondeten genomen ).
ScRn., 1, 8-9 en 187, haalde in een

zïch - )).

V.DALE,op lletzelfdew.:(een kop
kome,66Azborrelnemen,gebruiken,drinken ;- hijneemtheter goed van,leeft
ergoed van ).
KRAMSRS,op het w.prendre :( Je
n'airienprisdetoutelajournée,ikheb
den geheelen dag izfcf,
ggebvuikt. P-des
aliments, npijzen' gebruiken. P- une
bouchée de pain, een mondrol brood

dergelijk verband voorbeelden aan betrefendehetgebr.van nemen,gdèr.
d
zï-

nemen 0/nnttigen.)) (P-du thé,du
café,du chocolat,thee,kose,chocolaad

kcp.,nm tigen en genieten.

drinken.))- 1D.,op hetw.repas :(fOù

Detheenemen,d6koëenemen.

Gall.prendrelethé,lecc// (Wand.,
l79;D.B.,36).

Theedrinken,koëedrinken.

Een geneesmiddelnemen.

In debet.van totzïchnemen,g65r'
?
zïk6n,is dittgw.meestaleen verkeerde
navolging van Fr.prendre(vn8)méde-

Een geneesmiddelinnemen.

prend-ilses1--,waareetAïj?)
AT6PZ6X ofgebruiken zou in zulk geval
vaak dubbelzinnig zijn :vgl.melk lemett (van dellmelkboer),neelFcoF: gebruikevtfin hethuishouden).

e N eem, : zei de soldaat en vertrok.

V.Lov.,Durefc4,117.
Aldie kosten moeten genomen worden op betdagloon desvaders.Cowsc.,

cïne.
H ier isspraak van een geldstuk dat

D.B.,5.--Aldusook :h6b/ealïng6nomen (= van demedicijngebruikt)?

eN eem aan,))zeide soldaat ...

aan een knaapje wordt aangeboden :,
gall. F end8 !

Gall.prendreçc.8ur16sclcïred6qn.

Al die kosten moeten ajgenomen
wordenran ('s)vadersdagloon.

Echilder,83.

Een weesin huisn6m6n.
Nam hijmijvoorden eersten Fritz?
szxows,123.
Hij heeft te vroeg zijne wenschen
voor wezenli
jkheid genomen. TsIRr.Fzzlxs,11,284.

Afgekeurd door SZNDSN,243.

Een weesinhuisopnemen.

Ditgebr.van nemen roor,in de bet. Hield hij me (of :zag hij mijaanj
van meenen,d?c.
sc/lou-en ala,iswe1niet voorden eersten Duitscllen soldaatl
alg.in onzevolkst.,maarkomttoch Hijheeftzijn wenschen watvoorvaak voor,onderden invloed van Fr. barig voor dewerkelijkheid gehouden.
prendreqn.ponrun autre,prendre.
%6a
désira pozfz la réclïfz.

Echterbij(
7ALI,AS,op hetw.nemen :

ççEen kind totzïch - :R eeueillir -,adopter un enfant.>

Het Gr.Wdb.,IX,1834,geeftnemen
izleen dergelijke opvatting nog steeds
zondervoorbehoud op :%In deuitdr.
iemand ofiet8nemen rof
v wateen bepalingaanduidt:daarvoorhouden,hetzij
al of niet te recht >.De aldaar voorko-

In zijn ontsteltenisneemthiJeen nar- Naar het Fr.spreekw.prendre 46,
: In zijn ontsteltenis rergiathiJ zïch mende vbn.zijn echter niet ontleend
kensblaaspooreen booglamp.DeSchel/fe, vesssea ponr 46.
: lanternes, met opzet deerliik,oflaathi
jzfch doorden schï/l aan de tgw.taal;ook in Dl.IV,l193,
9 J'
ul.1923.
gemoderniseerd.
Terblinden.
troffenwijaldusaan :(wy1gymezeker
Een weg,een pad n6m 6n.

Ga11. grendre un cAe-ïp,, volgens
D .V.,120,en D.B.,36.-- Zie echter
op het w .weg.

Een weg,een pad inslaan.

Dentram,den trein nemen.

Gall.prendreletram,lefrtzïa,volgens
D.v.,208,voetnoot,en D.B.,36 en

M etdetram,metden trein gaan.

106.- Zie echter op de woorden tram

zet.

Nergens.Nergenaeldere.

alszelfgekozen vb.:(Om erop tijdte
wezen,nam bijeenzï/fvv
p >.

Znd.volkst.(Brab..Antw.Kempen); D661,v.(mv.delent,doranhvloer.

Dathijeenseen voetop zp,'
J/n6> nere uitFr.aire;Klra.:ANeere,nere,aere,
ere,qrea ).

Overbodig pleonasme :n6rg6ns =

van vervoer (thans klinkt ons dit gebruik vaak alseen gallicisme))).Naverscheidene aanhalingen, aldaar echter

en trein.

Neretn)9ooksnhuurnere.

neemtvoor iem ant,daar m isschien m yn
wezen wat naar zweem t )), V. EN SN,
S1wd., l1, 131.
Gr. JF#è.,IX ,1832,over het gebr.
van nemen in de bedoelde opvatting :
((In toepassing op wegen en middelen

D.Cu ycs,48.- V.DAI.
E vermeldt

Laathijeensbij mij oner d6n vloer als Znd.neer,v.(neren),in pl.v.nere,

komen.

m.(neres).

NergenaJWdr.
g,ofnieteldera.

op geen enkeleplaats;elders = op een
andere plaats.

Nering.DsRAET,in Fl.4.4.e.A.,

Vanoudsin Z.-N.enthansnogbe-

Gild,ofgilde,cznicchf.
ggïld,o.

Gr.Gd6.,IX,1848.

N6rïn#d5eW 6,m.env.

Gr.Gdè.,TX,1849.

Een jris8ch6schaduwkoelte.

Gr.Wdb..IX,1851.

II,116.
kend als historisehe term voor : een
Neringen en Gilden.Tq.Szvaws,in vereeniging van handwerkers.

zîjn lied Ona Vaderland,3decouplet.

Nerlnédoender.SxvxNs,220.

Alg.indeZnd.volkst.,naastneringdoener dat vaker voorkom t,vooral in

N esch.Een neasche schaduwkoelte.

de schrijft.
W vl.volkst.;verouderd in N.-N.

M .SABBE,Fil.,68.

N est. Petrus de ooievaar stond in In deZnd.volkst.v,
.,zooalsook bij N68t,0.
AT,
L.-AB.,137.--Joos,90.- D.B.,
ziinennest.Pall.,35(zieookBorz
s,87)
.. vroegere Nnd.schrijvers.
52.- Gr.Wdb.,IX,1853.
De vogel,het konijn ia aan 't neef Znd.volkst.
De vogel.het konijn draagt èoutt
)- V.DALE.
dragen.
efo//en aan noor zï/?z nest, of '
is x >
In ncef6n zitten.

Nesten zoeken metiem.

In de Znd.volkst.zonder het lidw.

de gewone zegsw.voor :in moeilijkheden zijn.
In Z.-N.meer gebruikelijk dan in
't N.;vgl.Fr.cherclter zlot:e : çp,.

'f nestelen.
In d6 16e16/1zitten.

ROBIRT,375,voorFr.ileatdansla

na88e:(Hijzitin denesten >.
Mot,r'
uzï8Oftwotmetiem.zoeken,
1t6=16 m et iem .zoeken te maken.

STOETT,n.- /1355.
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scboen, een korset,enz-, is nestel nog vetev.

Denaald van een ne8tel.
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Gr. TF#è.,IX, 1858..
- Ne8t6lis in
N.-N . nog zeer gebr.in de bet. van

steedshet'gewonew.in een grootdeel Denaald,demalie0/hetstiftjevan schoudersieraad a1s onderscheidingsvan Z.-N.(Brab.,Antw.,Limb.);in een retev,het'
pef6rbeslag.
teeken op uniformen en livreien.
de alg.taal van N.-N.weinig meer in
gebr.

Nestelschoen .
N euken.Iem.neuken.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.). Riignohoen.
Gr.+4è.,IX,1859.
In heelZ.-N.een gemeenz.w.voor Iem.gieren'
,bedotten,beetnemen,86n STOETT,n.815/1234 en - /1551.
joppent,bedriegen;in enkele Znd.ge- loom'
emetiem.nemen.
* .<tfè.,IX,1886.- V.DALE.
Er onderneuken.
westen ook welvoor:atooten,duwen ; Knoeien (ïa e6n,zcakl,bedriegliik fc InN.-N.isneukeneenzeerplatteterm
kiiven,i'
Azozrc?z.
werk gaan,bedrog plegen.
voor lozeuren,zaniken;20 den bijslaap uitoefenen (zieook op hetw.doorwevkf).
Neus.Hij18doorden Azelz,
sgeboovd. Znd.volkst.(V.ELssw,47),voor : Hijheejteen .
:n86 door den z46v.
: (of V.DALS.- Gr.'
F4è.,IX,1894.dronken zijn.
in 'foorj.
STOETT,n.911/1405.- Alg.Ndl.iem.
Hetisdoor46.,neu.
8geboord.
Znd.volkst.(V.ELsEx,67),voor : Hetish'
eimeliik beraamd.
(e6rtgat)doorden neu8boren = hem be.
afgesproken.

driegen,afzetten.

Iem.ietsop zïp?,(ofden)n6'
u,
vgeven.

:nd.volkst,(V.ELszx,240), voor: Tem.iets op zïjn brood gotlen,of : STOITT,n. 92.
/132, 235/312 en 910/
verwijten.
iem.iets bakken.
1407.
Hetiseen brave heer,die znietvan Znd.volkst.(V.ELslN,99),voor : Hijiseenbraveheer,diegeen drnkte V.DALE.- Gr.1F#5.,IX,1896.
zçin n6tz.
dmqakt).Jos.Joos,104.
veelophefvan zich zelfmaken.
maakt.
Neusdoek.
In de Znd. volkst. (Brab., Antw., Omslagdoek,6aal(v.).
V.DALE..
- &r.'
Fd:.,IX,1905.-

Neusnijper. (Ik)moetmijmet

Limb.) meestalvoor: halsdoek, gr.

NeuedoekisooknogeenZ.-en Nnd.prov.

vrouwendoek ;in N .-N .verouderd.

voor zakdoek.

Schier alg. in de Znd. schri
jft.; Lorgnet(leeslorniet'),v.,knijpb6l.

eenen neusniiper behelpen. Toxv,191. daarentegen in de volkst. pinoe-nez,
Hij haalde zi
jn neuaniiper uit zijn naar 'tFr.;in N.-N.is hetw.indeze
ransel.Szxoxs,47.

Gr. Wdb.,IX, 1903. Alg.Ndl.
xeu.
:kzzf
,
'
jper bet. thans : neuspraam.
neuspranger, nijpijzer (voor paarden).

bet.verouderd.

Neuter. Hijka'
n nietneuter blij- NaarFr.neutre,in despreekt.van Hij kan niet neutraal,nietonw v- M.EMANTS,inNeetlandia,Nov.1914.
ven.
veleVlamingen.
tiidigblijven.
p.198(veetnoot):(datmenalgemeen
het bastaardw.neutraal verkiest boven

het goede en juistere w.onziidig kenschetst weer onze nationale slapheid )).
De Red. van het blad verklaarde, dat

zij deze opvatting niet onvoorwaardelijk deelde (p.199),en oordeelde,dat
beide woorden in onze taalnaastelkaar

zullen blijven leven (Dec.1914,p.239).
Nevelkar. Met de nenelkar ver- Znd.volkst.(Antw.;V.ELssx,203: M etdestltp
rderzo?lvertrekken(o/ver- V.DALE.- Gr.Gd:.,IX,1919.trekken (o/optrekken).
hijismetdcnevelkerrovertrokken). huizen).
STOETT,n.924/1426.

Neven.Hetmeisje,dat>6r6A?
,haar Ouderevorm vanhetvz.nerens,nog Het meisje, dat ttaa8t (of serenel V.DAIZ
E.- Gr.Gdè.,IX,1923.zit.
steedsgebr.in de Znd.volkst.(Brab., 'haarzit.
HAsszrBwca,1,128,vermeldtbijytaaet
Antw.,Limb.).

Nevenbedoeliné 1 nevenée-

InN.enZ.voork-omendegermanis-

als zinverwant, doch weinig gebr.
se'
?6?z(.
:)ofnejjen8.

Biibedoeling;biigaachte;bijrol;bii-1 BsoyccxAsa'
l',ll.- VycRc.,151.-

dachte ;nevenrol ;nevenzaak ; men,Nebenabaicht,Nebengedanke,N6- zaak ;biizin.
nevenzin.
benrolle, Nebensachg
e, .
i
Vc56n,
scfz D.
neben-

Nevenbuur.Onze Aàcpcn,6'
?:ren.

Di8t., 131.- MoosTg., 139. Wdl.
#.N.F.,14/39.--Gr.'
lPf
ï!
?.,IX,1926.

ondergeschikt ;daarentegen

- V.DALE.- KtTll>ynRs.

Ndl.neven-= in ranggelijl
t.
Geen - althansgeen directe - na- D6persoon ofper8onen dïenaa'
ntone, Gewoonlijk zijn dit wel onze sccyfe
volging van bet D., doeh alleen een TlakActzdfonze#e'
t
4rwoontofwonen. è1zr6zz,zooals in Di8t., 131-132,en bij
sam enstelling die in het Ndl.niet alg.

M oORTG.,139,er voorwordt opgegeven,

gebruikelijkis(D.Nebes
ttwohner = Ndl.
buurman,persoon die in de nabijheid

doch dezeuitdr.isnietaltijd hettegengestelde van onze o'tl
grlz
l
zrcA?; vgl.b.v.

woont; D. Umwohner, mv. Ndl.
omlvoners,personen die om ons heen

V.DAI,
l,op hetw.naast:(ziin accafe
6tfre'lwonen op :6Azkwartieraj8tandn.

wonen ;D.nqchnterNcc/zhcr = Ndl.sc-

N evendeur.

buur, '
zlcr
cdf6 buuvman, naastbijwonende pers.).
Germ .,Nebentar, vooralaangetroffen in de taalvan CoNsc.

Biide'
ur; ziideur; naburige 46ur,
de #e'
lfz er naast ofM ernaaet.

Di8t., 131-132.- MooRTg., 139.
Gr.W db.,IX ,1926.

N evenkam er. en nevenver- In de Znd.schrijft. vaak voorko- Ziikamer,ktzzlzez.ernaaetofldernakt. DQt.,131-132.- MooRTG.,139-140.trek. Lammekwam uitdenenenkamer mende germanismen, Nebenzimmer, Zï/rerfrek,belendend ofaangrenzend - Gr.Bltf!
l.,IX,l925 en 1926.- V.
te voorschijn. Avcvos, l92 (zie nog Nebenntnbe,Nebe%tkammer.
eertrek.
DALE.
TyczRru.-svzlws,1,238).
D.Nebenausgang = Ndl.bi)'-,zïj-of
Zuster Amanda begafzich in een scvenvertrek.Ssosas,290.

Nevenlslstaand. In de n:'
p6nstaaytdekerseboomen.CoNsc.

De nevensntaande schildwacht. 1o.

hulpuitgang.

In zulke toepassing een afwijkend
gebr. waarop gewezen wordt in het
Gr. 1#'d5.,TX, 1924 en 1930 ;vgl. D.

nebenatehend.

In denabiiataandekerseboomen.

In het Gr.Fd5.,IX,1924,a1s ge-

bruikelijk in N.-N. :het nevenstaande
Denabijstaande(of:naa8tAepèetaan- adres,nerenstaandegegevens;W ESTERA,
&)schildwacht.
71en 323(oef.23),vordertin zulk geval
nereu ntaand, m et 2 ,'s, naar analogie
van neren8gaand.

Nevenstrijder. ... om verschil

Samenstelling naarD.model(vgl.

...om verschilvanopvattingvast%

Neevlandia,Jan.1928,p.l2.

van opvatting te constateeren bij den NebengescMpj = medeschepsel), of- stellenbijdenmedestanderindevredes- Wè1is alg. Ndl.: (Nevenman (hd.
nenenstviiderin devredesbeweging.
schoonmen indietaalzegt:Mitkömp- beweging.
webcn-css), een soldaat naast een
f6r,'crf6ïglsg6z.
anderin hetgelid staande;daarna ook
:in vrijer toepassing ) (Gr. Wdb., IX,
i
11925).

Nickel. Eenige sïcàelstukjes. Le-' Schrijfwijzenaarde Fr.spelling;in
nenaleer, 1l.

Z.-N .is nikkelm .

Nikkel,o.Eenigenikkelen mtmtstukken.

Niem and.Ti
jlUilenspiegelkanno- Dubbelzinnig,en derhalvenietnate TijlUilenspiegelkan men xïefdoomand dooden.AvcTos,505.
volgen zinsbouw.
#den,of:krijgtmen nietdood.

Gr.TPdè.,IX,2011.

322

Niet-Nilveraar.
BELGICISMEN

TOELICHTING

Niet.Dejongen heefthetglas'
niet
gebroken.
Gelukkiglijk was dit het geval vdet.
Ssoxss,275.
Altijd niet.

ALGEM EEN N EDERLANDSCH

OPM ERK INGEN

Isdebedoeling dat hetglaswèlge- Nietdejongen lteefthetglasgebrobroken is,doch nietdoorden jongen, ken.
dan is de zinsbouw verkeerd;alg.is Gelukkig wasditniethetgeval.
dezeconstructiein deZnd.volkst.die
doornadruk te kennen geefthoemen Nietaltijd.

Vlac.,108 :%Deontkenning dieniet
bijhetww.behoort,en dusden zinniet
ontkennend maakt,komt steeds vöör
hetwoord,datzijontkent:nietik heb
datgedaan h
,.

het dient op te vatten.
W e betreuren niet breedvoerig t6
Foutieve en d
lzinnige eonstruc- W ebetreuren,datt?J:nietbreedvoerig
. ubbe
kannen uitweiden ...
tie,naar den Fr.zinsbouw.
kunnen uitweiden ...

Hl
jisnietl6ugencchfïge dan gij.niet Gall.paaz9!v,
.
9menteur,pf
zt
:plun hl/e Hijisevenmin e6n leugenaar alsgij,
dommerdan gij.
qn'
etoi.
et,
enmïn 6en dommerik al8gij.
Erwasniemand nïef.

Dist.,15 :cIn onze dialecten isde

Hijisnooitnïcfthuis.
Datvindtgenergen.
%niet.
Daar isydetanïefmeer.
Hijismaardehelftnj
.
'
6tm66rvanvroe-

Er wasniemand.

dubbele ontkenning regel en komt
daarom ook weleensin hetprozavan
onze sehrijvers voor. De beschaafde
Ndl.taalkentzeniet,
.)

ger.CI.Alqs,S'ich,.Nov.,130.

D.B.,60.
HAssycLsAca,II, 13,geeft voorbeel-

Hijisnonitthuis.
Datvintd)jenergens.
Daarisnietsm6er.
Hij ismaar de helft meer,of :nog

den van dubbeleontkenning op,uitde
Nnd.volkst.:qHijz6gfnooitniks.H6t
is nika niemendal,Aoor! enz., doch
voegt er aan toe qIets andersis de

In 'F@n4., 102, wordt de dubbele sletltt8de helft van vroeger.

herhaling van de ontkenning a1s in :

ontkenning beschouwd als navolging

nooit ojte nimmer,of door het woord

van Fr.n6...pas,,16...point,enz.,doch
ze kom took voorin de Nnd.volkst.

neen )).

Opstrafvanboete,nietoverdesporen
Fr.dH6na64e,ten onrechtevertaald
Op strafvan boetenerboden overde Hier dientuitgedrulttte worden dat
gaan ...Opychrï/l i.
n Belg.epoor-egdfc- meteellontkenning,a1sverkeerdena- sporen tegaan ...
er een '
verbod is,waarop straf staat.
zfo-.
volging van nietrooken = '
verboden te
Nietrooken geeftniet zoo uitdrukkelijk
rooken = Fr.défensetfchtmer.
een verbod te kennen als rerboden t6
rook6a en kan soms ook maar een aan'

Het is lang geleden,dat ik hem niet

Gall.il?
/alopz
glczzèp,
sq'
ae/e.6l'
ait
)u ;

gezien heb.VSRg..109.

maning zijn.
KONING,l28:(11y a six moisqueje

Hetislang geleden,datik hem nog

in 't Ndl.denkt m en im mers:op een gezien heb.of:sedertlangheb ik hem

ne luiaiparlé.S6d6rtz6.
: maanden A6h

gegeven tijdstip zag ik hem nog,maar nietmeergezien,ik hebhem inlang,in ik Ac?4 nietgeaproken.)-- ID., l32 :
dat is lang geleden.Bij Coxsc., Ultn. een Adclezttiidnietm66rgezien.
(11y a bien longtempsque je n'aieu
HoelangishetgeledendatwiJelkan- desDzf:
'
z,6l8,lezen wij :(het.isreeds Hoe lang is hetgeleden,datwijel- l'avantagedevousvoir.Heti8r66#.
9lang

der nietmeergezien hebbenbDr.J.R . zoolang dat ik hem nietz468: heb ge- kaar nog gezien hebben k

geleden,datik A8f roorrechtheb gchld

SNISPERS,HetKindm6td6n h6lm,146. zien N;ditisnatuurlijk niet zoo verkeerd,wanthetzegt'zooveelals:zn
een langen tiidheb ikhem nietm66rge-

t:tezien.)
J.v.MAvRlx,Kratee,l42:(wi
jhebben elkaarin zoolangnietgezien ).

zien.

'

IshijmisschienzieklNietdatikwete. Verkeerd gebr.van deaanv.wijs: ...Niet,voorzooverikweet.
TAMB.,7.
gsll.paaçv6iet
vccA8.
Nletteéenstaande. Niettegen- Verkeerd gebr.van ditw.alsbijw. Deaniettegenstaande,dedtcllaïeffemïl,
taandemoesthijzichbezeerd hebben. indetgw.taal:archaïsme.
desondank8,ev6nm6l,oftonltmoest hij
Coxsc.,L.1,.Fl.

Dvlœor,58.- Gr.Gdè.,IX,1960.
Niettegen8taandeiseenvz.,b.
v.niette-

zich bezeerd hebben.

genstaande;6f8lecltte*86r;ook weleen

vgw.,b.v.niettegenataande (d@f)wiiall6
voorzorgen hadden genomen.

N leupoort.

N1eUW .

Verkeerde scllrijfw.,naarFr.Néeu-

Nïeuwptaorï(in W .-Vl).

lport.
Ter gelegenheid van h6t
Gall.nourelan,dat niet alleen bet.

Ai8NV8 iGG%'
.

Dist.,27.- Onkr.,71.- VERSCHIJEREN.

Ter gelegenheid van Niouw?aa.-of:l
.

> b69OnnenC'
ccr,dochook nieuwjaara- van d6Ternienwiytgd68C
Wtvt
9.
dGg.

N ieuW bouW .

Germ.Neubau.

NieuWiéheid. Vöör de vensters,

Gall.hauteszioz
/
zw8cvfld.

op deMerktendeStatiestraat,Ziln de
< hooge1181:1/
V16861 )met Smaak ten
toon gesteld.SEGERS, 199.

VW&in (W/150'40/
7;ni6%t1I
)#860/
11/
7.

W .X.Cf.,5NOV.1919.- 1C#!.X.N.
V.,14/39.

Aan de uitstalramen,op deMarkt

1F#!.,4.N.F.,-/25 :(
tNogl
.
rean.
té,

en in deStationstraat,zijn dealler- nieuwigheid. Haate - ,Dernilre - ,
nQu1I
.
Mt6pl5d6-J?W:8!8% metSmaak ten laatstenieuwigbeid,hetlaatstesnafje.t
toon gesteld.

Fr. magaagi'tt de A51t'??6fz1Lff8 = Nd1.

mantlfaetultr.
uliïtkeln /Nz
cAl1VJCf'
&r8/l/4t'#JIziiyt-

NieuWlaarda:.SEVENS,111.

NaardeOvl.volkst.n'
ujaardag.

Nïez
d
zN4Wcr.
9dc#.

NIPWW S.(Iedereen)Wist %d611T8268, Alg.in de Znd.schrijft.,naaronze Iedereen wist niewllties...te ver- Een catalogusv/dMij.voorGoedeen
eprookjes, a'
ardigheidjes te vertellen. volkst.niejskes,ztdet
vket
:,nwuke8,enz. tellen.
Goedk.Lectuur teA'dam heetevenwel
J*SABBE,45.
H6tWïE'
/N/.
9/C.
Nieuw sbladhouder. Belgisch Gall.povte-iournauz.
Xrlvzf6pz
/tcAl
,
ty6r.
staatnbl.,19-2-1913.

Nieuwséierlk. Mina bemprkte,

overbodiggebr.vandebep.t6wetsn:

Mina bemerkte, dat haar vader

D.B.,105.- Zieookbenieuwd.

dat haar vader nieuwsgierig was t6 Y8- eall. aon ppr:aaitcurieuzdesavoiv... nieuw8gierig was, wie de jongeheer

zes,wiede jongeheerwas.ssosas,77. mocht wezen.
Nieverqns, nievers, nieu- vormen,nog in gebr.in verschillende Nergens.
W ers.
dialecten van z.-en N.-N.,doch niet
meer in het alg.Ndl.

NiJ
*k.Watgelukalsdehellingniette

- V.DALS.

Nijg, samentrekl
ting van niidig,

niig is!Bor-s,6l.

N ïewerczy: is b.v. ook M aastrichtsch

dial.(Gr.Wdb.,IX,1978).- KUIPIRS.

Wateengelukindiendehellingniet

Gr.Gdh.,IX,1998en 1999.

komtin veleZnd.dialecten voor (Br., tegroot(of:nietteateiljis!
A.,O.-en W .-V.) a1s bnw-,in debet.
van geweldig,dferà,en als bijw.van
graad.

Xllveraar. Miinheer Staelens ...

In de Znd.schrijft.alspuristische

h&d Zich totkleinen nçineraarweten te vertaling van Fr.indlutriel in gebr.
verheden.TONY, 137.
gekomen ; afgel. van het ongewone
'
ni1
T6re% (Gr.Wdb.,IX,20081
.;vermeld
Bib andere niiveraare.ID., l37 (zie alsgall.bijAl>
l>>zLooosN,TIA,119,en
nOg P.164).
a1sspecisek Znd.bij DUYSER,II,78,
bij V. DALE en bij KOENEN ;Zie O0k
GTOO%ni1'
TerGGr.
ScHR.,II,75 (aldaarhet oordeelvan
M ANHAVE : G%ti)'1'6YG4Y kan in geen geval Verdedigd Worden )), 89 en 118 ;
f

Induetrieel(hetgewonew.),niiver-

heidsman (tot hiertoe weinig gebr.),
bedrilj8cltzj. è6d6//#A&t#d, hoold eendr
jabriek.
Bij andere ind'
u8tri66l6n, of hoolden
Tan /@èHek6?1.

levenWelbijPRICK,Fr.>OPhetW.G-

Groot-fndudfd8el.

Gr.Wdb.,IX,2008::Hetmv.niire-

ren in den zin van ind%œtrieelen isniet
volgens het alg.gebr.> - D6 kleine
Z'
:96rJJr,een Xnd.boekje tot wering
?
Van bastaardwoorden,trachtte niiTere
ingang te doen vinden; aldus ook in
Neerlandia,Mrt.1912,p.120:%handelaarB en niiT6r6n >. - Thans wordt
nil'TeM GraanbevolendoorW dl.X .N .V.,
-

123,en Wij vonden het reedsin een

Nnd.adresopg&ve,in N66%9GndiG,Aug.

3
19
.
=3
e

Nijverheid-Noen.
BELGICISMEN

TOELICH TING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERKIN GEN

!
d'
untrol,m.: nilverheidsman,industriëel,nijveraart,terwïjlGALLAS,op
lletzelfde w.opgeeft
Industriëel,

1927, p. 144. Verder trosen wij a'
an
in deHaagschePokt,19-2-1921,voorste
blz.:(een aantaleersteklasnijveraar8);

hoofd eener fabriek 1).

id.,21-10-1922,voorste en ook vlg.blz.:

grootniiveraa'
r;id.,28-1-1928,p. l en
ook p.2 :grootniiveraars.

Nijverheid. Min ofmeerbelang- N'
iiverheid kwam eerst in lateren

Min of meer belangrijke bedriiren, Di8t.,36.- Gr.BWh.,IX,2009-2010.

ri
jkeniirerheden.L.DE RAET,in F!.#. tijd,vooralinZ.-N.,inzwang als ver- oftakkevtvan p,
l
'
>lgrheï4.
d.e.h.,11,l82 (zienog l83;op p.182 taling van Fr. ind'
aatrie; het blijft

PRlcx,Fr.: nolkarl.
ijt,v.indl.
zstrie
nationale /.;P leis woor Palais An,
.

echterook :nilkerheid.
gtakkenb.

de l'industrie )).

Nijverheidséesticht.
Nijverheidsridder.
Nijverié.Een n'
ijverigelandman.
N im m er.

Nlp.Diebroek iswatnip.

9p :,
6/nipkekomen.
Nippen.Hetstaatop 'fnippen.

echter in onze taal een afgetrokken
nw.en heeft geenm v. gall.'
l.ndu8trien.

Gall.établi88ementindlutriel.

Niiverh,
eidsinrichting.

Gv.17:5.,IX,2010. Zie ook ge-

Gall.ehevalierd'indnœtrie,dat ook

Fortuinzoeker, gelukzoeker, zwende- Diat.,83.- ScI.
IR.,T,365.- VyiRssT,

afichf.

werd nagevolgd in het D.,Indu8tvie- ker,opliehter(dJ
.
6zicltvoordoetal8 een 34.- V.G.,1,131.- Regenboogkl.,58.
ritter.
grootA66r),Fes8dtontrekker.

Alg.in de Znd.schrijft.;in N.-N.

verouderd.

BijZnd.schrijvers ook met betrek.

king tot het verleden ;in hetalg.Ndl.

Een niivere, ï/perfge,naar8tige of

arbeidzamo landm an.

Nooit.

V.Dayux. Gr.JIJ#è.,IX,2010.
Echterook bijWssTsRA,47:(Datis

nog nimm er voorgevallen ));J'.v.MAtT-

daarentegen (KvIPERs,V.DALE,HENDmxs)alleen met hetoog op de toe-

lux,Uit#61Volk,80,ineen volksliedje:
< En nimmerkwam hijweer );ZozT-

komst:ltimmer

niet,meer,niet lan-

Hou'
l,, Taalond.à,:r'
p.,1,84 :((dat nog

ger (aldus eveneens in het Zuid-

nimmer het nieuwe door zwijgen tot

duitsch).- Zieook immer.
Znd.volkst.(0.-en W .-V.,A.;in
Br.nipsnhj.
Znd.volkst.,naastop 'tknipke.
Znd.volkst.(Brab.,Antw-).

Diebroek iswatkrap,ofnauw.

Op A6fïtippertiekomen.
Hetstaatte gebeuren.

standisgekomen ).
Gr.IF#è.,IX,2021.

Zie ook op hetw.knip.
KvllalRs.- V.DALE.- Gr. JP#:.,
IX .2022.

N irken . De koeien zijn aan '
t

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Hevkauwen.

D.CLAES,21 (6rke4).

N is.Dehond,aanzijnni8gebonden.

Gall.niche.

Hondenhok-...aanzijnM kgebonden.

D.V.,p.XIX-XX.

Nobiljon.DaAvbAxs,102.

Alg.in Z.-N.,meestalminachtend.

Sinieur,notabele.

nirken.

N och .Noch de wind,noolt de zon Tweemaalnoclzachter elkaar,in de
hinderde hem.
Znd.schrijft'
. zeer gewoon, vgl. Fr.
ni ...ni..., werd afgekeurd in IF#l.
#.N . F.,- ,/7.
Echter V.DALS,i.
noch 4f6 ander.

Noë.De ark van Noé.

De wind nocltdezon hinderdehem.

n'
ocltde 6en

Alg.in Z.-N.,naarFr.Noé.

Deark van A'occh,de arke Noachs,
of Noachs ark.

Gr. +4:.,IX, 2031, als thans gewoon gebr.,zoowelb.v. ((Maar noch
Vincent,nocltllijkwam ),Covessvs,als
b.v.:(Hijheeftkindnoch kraai).

&r.TF4:.,IX,2026.- Ook M.KosNsx, in J,p/lsfyrl). F . B ., 1922.1923.
p.103 :((de Ark van Noé)).

Noem en.Een kat 664 katst
p6plep,, VooralZnd.schrijft.,naarBz
alluycA'
c : Hetkind è#'ziin (zecxzea of warenj Svosv'
r, n. 266/361 en - /974. ook wel:een,katgeen p0:.
9no6m6n.
J'
appelle'
?t
,
n chat'
tfn.chat(c/Rol6t'
tzn v'
aam,of:deWngen bii#un naqm so6- DE RvyTss, Gevleugelda Jyoozgop,,98.
jriponj.
men,geen blad noor den AzloA?
,
d n,
6m6n,
67geen,doekje8omwinden.
H et peloton,waaruit m en de korpoGall. nommer qn. = iem . m et een
Hetpeloton,waaruit m en de korpoGr.T#Wè.,op hetw. noem en,IX ,2036:
raalsen de onderom cieren zou noomen. am bt of betrekking bekleeden, ltre raalsen de onderomcieren zou benoe- ((Iernandtoteenam bt, een post((benoe-

slMoxs.40.
nomméccporcî,.
sefairewtf
aAzlzng'
rbourg- men.
men ),hetzij hem t nomineeren ),op
Hijverteldewaarom zijnekameraden meatr. (D.V., l22;D.B.,6 en 25; Hijverteldewaarom zijnkameraden de nominatie stellen,ofwel hem dien

wélkorporaalwaren genoemd ...10.,40. V.G.,T,135).

HiJ
'begafzieh bi
j den baron -- die

wèltotkorporaalwaren benoemd.

nu zich burgem eester ...had laten xt)6Mep,.TEIRL--STIJNS,I1, 73.

NfJ6m 8Nz.

Zich noemen.Die m an ttoemtzïc/zHelH eeten. Die m an heet Heldig, of
Gall.sbappeler,.s6 vtommnr = een zedig.
kerennaam dragen (D.V.,330;D.B., ziin naam is Heldig.

9).

Noen . 't Mrerd al stillekens 01061,.
F!. Ferf-,273.
Kort na den Azo6n.BoLs,5.

Alg.in Z.-N.;uitLat.(horajztonc
hetnegende lzurvan den dag,d.i.om streeks 3 uur 'snam iddags,vroegerhet

Wanneerkomtgijrcvl
.de'
n noeneten? uur van den voornaamsten maalti
jd ;

TAMB-, 34.
'8 Noen8.STREvvEl.s,in Fl.d.d.e.:,.,
1,32 en 36.
,8 Noenen8.F!.ISerf-,242 ;BoLs,23 ;
Jos.Joos,l88 ;CLA>1s,Siqh.N o??., 126.

post opdragen.Thans verouderd.n

Hij ging naar den baron, die zieh ScHR.,1,188-189,wijst er op, dat
nu tot burgemeester had laten be- no
gnd
ebr
kel
= gca
iui
dat
nijk
bii
jsnac
me
andidaten noemen
didaten aanwijzen.

Opgeven, Pan-

ScHR.,1,232 :((zioh'noemen zichzelf een zekeren naam geven, bekend

zijn ondereen zekeren naam,dien men
't W erd stilaan middag.
K ort na den middag.

Hoe laat komt U (o/kom je)ran

zichzelf geeft J3.
VlRc., 150. - 1D., Etym. J'Fdè.
W rd. Uitdr.,84. Gr. JF#è.,IX ,
2038.

Noen isook in N.-N.,bijonze gren-

vgl.Eng.soos.
m iddag eten ?
De regelm atige genitiefvorm kom t
'e M iddags.
voorin een gedeelte van O.-VI.;elders,
evenals in Brab.en Antw.,hoort m en
's xocp.f
?,s, naar analogie van 'a a'
ves

zen, nog gewoon, b.v. in N .-Brab.

(= 'savonds)en '.
smorgelnt8.

't noen )).

Totdettnoen,zullen !(?oNsc-,Seltilder, N aar de Znd.volkst.t6 kzocn,,vaker
35.
nog te noenend (vgl.Znd.t'arond,te

IVOItRINX,111,13);Kvlpsas,KoENsx
en V.DAI,S vermelden hetalsalg.Ndl.

P.HsyE,in een kinderversje:çKin-

derkens,wordt wakker !al te ras is

Tot,ran middag,hoor!

morgendj.
't,Is het kwartier '
tlldr dfm '
llfacn en
Alsstriktetijdaanwijzingnietalg.in Hetis kwart'
nJJrtwaalren,à'
ulcrfïc'
r Koxlwo, l54 (tM idisonnait quand
't aardig schouwspelwacht ons op slag Z.-N. naar Fr.volkst.dcquartanant I'
JJrf'
œc,
cl/,of:121
2v715,en op slagvan je sortis de chez moi.Heteloeg twaalf
van 12 uren.
midi p'ïr/ïmoinslfn qnart.
i'
waalven zullen wij het zonderlinge ur6s toen ïknan A'
uf,
:ging )).- J.v.MAvschouwspelbi
jwonen.
m x, Krat- , 53 (( De hangklok slaat
hetpzïddcgv'dzr )).
Moeder Stevens plukte erwten voor
In enkele Znd. gewesten (Brab., MoederStevens plukte erwten voor V.DALE.- Gr. 1F4:.,IX ,2040.
dep,'
?zo6z
?z.Cluxlcs,8ich..No'p.,179.
Antw.)voor :middagmaal.
A8fmiddageten.
Gr.'F4è.,IX ,2038.
Frans,jezal'
van middagdoorhlï/rds
Frans, gij zult '
zoea-t
ntl
cr-cl bl'
ijren Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
bakken. CoNsc.,A'uond8tonden.
(op school).
Onthouden van twaalf uren tot hoog
Znd. volkst. (Brab.), voor een
Onthouden van twaalf uur tot V.DALS.
slecht geheugen hebben.
'd m'
iddage.
n()cn.
22*

Noeneketnl-Noorweeésch.
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Mirliton;kinderFuitje.De jongens

bliezen op trompetten en Fuitjea.

DRAUIUANS, l9l.

Noenm aal.lJ!.F6rf.,273;SIMoNs,

88.

In deZnd.schrijft.nogzeergewoon ;

DEsRocnycs :((Noen-m ael,s.n.Middagmael

M iddagmaal,middageten; diner,o.

Kosxxx. Gr.JPd:.,IX,2040.-

In N .-N . kwam noenmaal a1s purism e
ten g in gebr.voor lunch,en zoo ook
noenzaalvoorlunchroom .

Noenstond. V.Lov.,Dure Eed, Schieralg.in deZnd.volkst.,vooral M iddagtiid, v.ïtf4lgz
?'
.
?
4r of -uren ;
121.
op hetplatteland.
ruettiidnahetmiddagetevt.

Noentukje. DeWeyer trok naar

Znd.volkst. (0.- en W.-VI.; in

Gr.Wdb.,IX,2041.

DeWeyergingnaardek-elderkamer

Gr.Gdè.,IX,2041.

de voutekamer om ziin socnflfàje te Brab.,Antw.enIzimb.e6n zlo6zè,
Nlccpke om ziin middagdutje ofmiddagslaam'e Alg. Ndl.is een f'
uàje doen = een
n6men.Ssvlws,27(ook 205).
doen).
tedoen.
dutjeofslaapjedoen,eenuiltjevangen
of knappen.

N oesch.

Noétans.

Znd. volkst. (0.- en W .-VI.noea; Scl
tuin (bnw. en bijw.), scltuin8ch Kvlrsss.- V.DALS.- Gr.Gdb.,
Br., Antw. en Limb. n'
uuaj; KIL. (bnw.),achuins (bijw.).
IX,2041.
(Noesch,nuescll );Meiio'
s T'
Pdch.
cNoesch,neusch,86hu1'
,
n,ycA66/).

Nog vaak voorkomende afwijking

van degebr.spelling,zooalsten tijde

de g,in de uitspr.verscherpt tot cA,
ook den overgang van d tot f ten ge-

nocltthans.

volge had ;nochtan kreeg later de bijwoordelijkea.
KOENEN. V. DALS. Zie ook
menonkel.

t?bfezldr 1tn zlon-lïeu.

N ood .In den nood geraken.

Noodéedwonéen.
Noodlé.H6biknoodigutezeggen..?
Aldus is b.v. de kennis van het

Spaansch noodig aan iemand die

Ontslag '
pc?z reclttsvernolging. IJ(zAI

Ook :buite:tverrolgingg68teld worden.

reclttaverrolgin,g ont8lagen 'œortfen.

Huiszwaluw.

Reedsin deouderet'
aalaanwezig;

Doovd6nnoodgedz
t
z'
ongezz,gedrongen

In N.-N.nonnetje= soortvan eend

Gr.TF4h.,IX,2077.- Alz
ooao.,l30:

Gall.quk
aije564061d6.
?)
t)
14.
9dire...?

'
Fccrfo6zouA8fnoodigzï/n,ofwaar-

D.V.,79.- D.B.,27.- V.G.,1,133.

(mergzld albelluaj, ook weenwtje gen.
D.B.,63.

In nood geraken.

tgm.weer in gebr.,naar D.notgezwun- ofer toegebratht,ook :'
uitnooddwang. .fnoodg6dwongen is ingeburgerd h).
gen.

toezou hetdienen u tezeggen ...?
Gall.cela 6,:1néc688airetiqn.= iem . Aldusisb.v.de kennisvan het Sp.

heeft hetnoodig.

onontbeerliik lof een '
perefdchfe) roor
iem .die

Bedien ons seffens,want wij lt6bb6n ) Gall.no'
usavon8 68.
:t)in de ntl
'
l
z.
g re-

Noodwendléheid. Kameraden

Oom.

Znd.volksn.(Brab.,Antw.),voor

een soortvan zwaluw,cl
telidon urbica.
Ga11.tomberdcsd16 è6.
9t/in.

Llcov'rEyœ , 3.

noodigf:rusten.TA5IB.,49.

Dïaf.,18. Onkr.,54. Hetw.is

een verbinding van nogen dan,waarbij

van DEs RocHEs;niet zelden vindt
men ook de wanspelling nogthan8 ofwel

Nonkel, ook nonk.NonkelSauder. Tgw.schieralg.in de Znd.volkst.,
VlsMANo., 14 (zie nog Pall., 112,en naar Fr.oncle, met voorgevoegde zI,
J'
os.Joos,191).
evenalsinhetLuikerwaalsch nozlc'.
Non-lieu.E6vtno?l-sïe?
'
zbekomen.
Fr.w.,ook vaakin deZnd.spreekt.:

Nonneketn)#ook nonzwaluw.

Noclttans.

poser.

D.V.,4l2:(Naarfr.néce8nitén;in

en spelzijn noodwendigheden voor het hetNdl.volstaathetenkv.)

Bedien ons dadelijk,want wijhebben rustnoodig.

Kameradenenhetspelzijneennon#-

V.DALS,i.v. q(
28noodwendigkeden

wendigheid voorhetkind.

d6e !e?8n,
:,de eerste levensbehoeften :.

kind.

In n'
oodwendigheid verkeeren.

Gall.néceesité,be8oin :dezewoorden

In nood zijn,verkeeren.

N oodwendiglteid hellllc,z aan machie- beteekenen im m erszoowelnoodwendig-

Machines noodig hebben'.

nen.

*kheid. Koopwaren
Noodzakelil
wlnallereeratenoodzakeliikheçd.

heid(=watnoodzakelïjk is),alsbehoeffïghcïtz,gebrek en beh,oejte.

Gall.denrée.
ndepr6-ï?r8néees8ité.

Allernoodzakeliiknte, allernoodwen- ,1 Wand-,164.- vooralzegtmen :de
tfïgdfe,ltoogntnoodigeofonminbarearti-1eer8tel6tlesdheAo6//on of.benoodigdheden.

kelen.
N ooit. Ik zalu nooitgeen verdriet

Wr
cA?
.
d.,164en 165.
i

Dubbeleontkenning,naardevolkst.

aandoen,vader!TEm L.-STIaNs,1,95.

j

Nooit zal ik u verdriet aandoen,

Zieook op hetw.niet.

vader !

Noord-Braband. M. SABBE, Niet na te volgen sehrijfwi
jzen,al
r.
?1r7c.,101.
vindtmen zesomsook bijNnd.sehrijNoord-Brabandsch.HetNoord- vers.

Noovd-Brabant.

Zieook Braband.

-

HetNoordbrabant8chedorp.

Brabandsche dorp.10.,ib.,101.

Noorden. Nederland ligtin '
fnoor- Beideuitdrukkingenworden weleens Nederland ligt ten noorden van (of
den van België.
verward, onder invloed van het Fr., benoorden)België.
Turnhout ligt ten noorden van België. a'
u nord de.

Noorderlijk. De Noorderlijke

Ilszee.

Woordvorm,ookwelaanwezigin de

oudere taal,mètofzohderr vöt
srhet

Boss.,Wdb.,85/111.

Turnhout ligt'ïa 'f'
noorden van België.

DeNoordeliikeIlszee.

Diat.,148. Gr.IF4è.,IX,2125.

achterv.

Noorderw ind.

W oordvorm die niet beantwoordt

Noordenwind.

aan het gevestigd gebruik.

Noordkriek.

plaatsuittekennen ;Noorder-,zuH er-,
enz. beteekenden in de richting naar

hetN.,Z.(KosxxN,N.S.,259-260).
Znd.volksn.voordezure soortvan Z%r6 ker.
g (wetensch.naam),morel' PAQc,.- Hscxsza.- Gv.Wdb.,Ix,
kersen, prunua ccrceue; ook in het (in deomgangstaal),v.
2123.- V.DALS.- InhetZ.van Ned.
Belg.Fr.ceriae du n'ord.

Noordstatie.

Noorweeésch.

Dïef., 148.- In Noorden-,Zuiden-

gafoudtijds -en een beweging van een

Lim b.zegtm en noordkeva.zie ook krok.

Hetgewonew.in Z.-N.,alsomcieele

Noorderstation.

Neerlandia, Nov. 1905, p. 215,

Noor8nh.

naam en in de volkst.

raadde aan, niet . het barbaarsche
Noortrecgdch ,(= D.norw6giaoht,docb

.heteigenNoorecltx(= Norak.bijde
Noren zelf)te gebruiken.

De gewone vorm in N.-N.; bij

PLo=Tz-RlINoEss, 28 : (fhet noordatation z.

Men onderseheide verder Nooracy

(= van, uit Noorwegen) en Noordach
(= van, uit het Noorden). Cfr. Gr.

Gd5.,IX,2136.
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Znd.volksgezegde (V.EllsEx,173).
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Zijzullen oîtsnog langoverlenen.

V.DALI.- Gr.Wdb.,1X,2140.

Een goedonoot.
Een 8lechteofkwadenoot.

Alg. gebruikelijke schooltermen in Een goedkeuringofgoedeccnfc6kcnïng. V.GELDEREN,ophetw.'
voor:(slechte
Z.-N.,naar Fr.'
uv,
e bonne note, uzt6 Een ajkeuring,een kwade ofslechte aanteekening v. gedrag,voor orde
maurainenote;vgl.D.gvf6Note (gute aanteekenl
-ng.
Tadelim Benehmen,in Ovdnnng.
M arke, da8 roh),acht
leehte Nof6 fder
1. BOVDIER-BAKXER, in Keuvlessen.
Tadelt.
VIII,78 :cDan heb jeeen ajkeuring).
Er zijn zeven waarden van noten in Znd. muziektermen, naar Fr. la Er zijn zeven notenwaarden in de MTORP,24-25.

de hedendaagsche m uziek,te weten : ronde,la hlfznchc,la noïre,la crrlche,la hedendaagsehe ntuziek,t.w.de heel6

de ronde,dewitte,de zwarte,de haak, donblecroche,latripleczochc.lqçl
.
zl*'
zf- (0zoof),de hal
ve (n9of),de k?rcrflsoof),
de dubbele haak, de drievoudige haak, ple crochc.
de viervoudige haak.Aluziek8chool, 8.

de achtste, de zestiende, de twee en
dertigste, de vier en zestigste noot.

Nop,v.Denoppenen depeperkoeken. Znd.volkst.(
Br.,A.),vooreen soort
Toxv,37.
vanrondekoekjes;DycRsulz,32:(des

Mop,v.,ook-:pepermop.

V.DALE.- Gr.1Fd?
?.,IX,2155.
Alg.Ndl.mok,v.= stroopmop.

noppen )).

Norm aalarbeidsdaé.

Germ.Normalarbeitntag.

Normalewerkdag.

MooRTo-,131-132.- Gr.llr#?).,IX,

2166.

Norm aalschool. Om drie jaren Alg. in Z.-N.,tegenover Fr. école Kweekschool voor t?Altfe?ntl
ïjzerd (of V.DALS.-.-Gr.J1'
(8è.,IX,2168.
in denormaalsnltoolopgesloten t'
e leven. normale, in de bet. van vormschool onderl
oijzere8nent.
In N.-N. normaal8chool = sch.tot
Tyil'
ar.-swlxs,1,33.
vooronderwijzers(-eressen);in dezen
jvorming van onderwijzers en leeraars
zin in N.-N.nietalswettelijketerm.
lin bepaalde vakken,b.
j
v.vtormaalgchool
voor teekenonderwiizevs.
Een normaalschool'
van onderwijzers. Gall.éoole norzn,
tzlc d'l
'nstitutotr8.
Een normaalsclzool voor onderwij- D.V.,502.- ALL.-AB-,67.
Zers.

Normalist.
Notaboekje.

Alg.inZ.-N.,evenalsBelg.Fr.ntv- Kweekeling,aankomendonderwiizer.l V.DALE.
j
Notitieboekie,aanteekenboekie.

maAl
lin
te.
g.in Z.-N.,vooralin detaalder
scholen.

Notarls. NotarisL.Grootjans,of- Het eerste wordt gehoord in onze
wel:denotarisL.Grootjans?
volkst.,het tweede komt vaak voor
op aanplakbrieven en in notarieele

Notari8L.Grootjans.

V.DAIZE,ophetw.1
.e8id6er6n :Rlofcri8 M .,re.
Wd6er6nd6teA.)
CRSMER,Rom.'
F8zk6p.(1877),1,211:

advertentiën, vooral naar Fr. le notaireN .N .

(D 6notarisVan Saffelen )).
In 'tm v.steeds:denotarissen G.en

iG
l
No
t
e
l
a
a
r
.
A
c
h
t
e
r
d
e
n
g
r
o
o
t
e
n
ru-i
ke.lij
ktein
eeldZenrd
dcia
e
teern) Noteboom.
notelaar.Toxy,154.
(b.
ve
.b
O.
VI
no
leev
ree
,l
s.n
ul
f
cc
lc
Oudenotelaren.Bobs,104.
Groote notelaren.V.Lov.,Duref6d,
153.
Tafelsvan gepolijsten notelaar.

en ook vaak in onzeschri
jft.,voorden
boom iuglansregïc,en voorhet hout
ervan ;M eiiers Gt
qch,.(1745) qNootelaar,Nooteltaere,nooteboom t; DEs

tonboom .Pall.,154.

s.m .))

Oude noteboomen.
Grootenoteboomen.

Kvlesas vermeldt notelaar zonder
voorbehoud.Ookishetw.inenkeleNnd.
gewesten gebr.,b.
v.in het Land van
Hu1st.
De vruchtheetnoot,grootenoot,ok-

Tafelsvan gepolijstnotenl
tout.

Notenboom .De tak van den so- RocHss ( Noötelaer,.
n. z?
1. Noyer,

Notesloester.m.
Nu.Van dan aftotn'
t
ltoe.

B.
j
AQLUE.
E.--Gr
Hy
l
/xsL.s
EN.SN.lV.P
DA
.r
Ndè
,.
IX,KO
2186

Detak van den noteboom.

r

Znd.volkst.(Brab.,.
s
&ntw.l.
BijVsRc.,149,alsverwerpolijk belg.

kernoot en ook wellvalnoot.

Noteboutev,m.,note8cl
dl,v.
Van toen aftotnogtoe.

V.DALE.- Gr.IF#è.,IX,2145.
V.DALE,op hetw.nog :qtotnogtoe,

opgegeven ; vssssa', 32, en V .G .,1,
130, keurden alleen af van dan af,
gall.dès lors.

Nu datdeoorlog geëindigd is.
N'
udatwijhierzijn.

tot heden,tot nu toe, tot dus verre ))s
en op hetw .v,u :f(tots'tztoe,tot heden,
zen oogenblik )).
. tot op de

In '
Fcnd.,105,en bijV.G.,1,l3l,
werdditgebr.beschouwdalseengall.,
4 prénent çzfe, maintenant que; ook

Nu de oorlog geëindigd is.
Nuwijhierzijn.

l Dycw H savoo, N . T., II, 47 : ((N u

VycsyssT, 33,keurde het af. Echter is

N ul.Datist
lcax'
t
z!engeenerwaarde.

Num ero.
Num eroteeren.

Gr.Gdè.,IX,2199,op het w.Ku :
(In verbindingmetdat.ThanshoofdzaIkelijk in de volkstaal.p

n'z dat volkstaalgebr.,zoowel in N.-

(dat)isbijzondergeschiktvooreen pas

als in Z.-N.

geconstateerde reden of grosd )).- Zie
ook boven,op het,w.dat.

Vervorming van de oorspronkelijke

Datisn=le,zvangeenerwaarde.

zegsw ., thans zoogoed als alleen in

gebr-,doch afgekeurdin Wdl..
4.N.F.,
16/44.
In Z.-N.m.en gewoon gebr.
NaarFr.nt
gméroter,vaak in de Znd.

Gr. 1Fdb.,IX,2211.- KOBNEN.

Ktulalas en V.D.&I,E verm elden al-

leen :Ldatï.
:)''
cn Az'
?
z!en geener'
œccnîo.
Nummer,nommer.numevo,o.
Nummeren, nommeven, ook we1

volkst.,minder gebruikelijk in N.-N. numereeren.

Nurem beré.J.DEwcc:,in F!.

Fr.vorm v/dnaam eenerD.stad.

Gr.IIJt8?
).,IX,2213.
N'
ummerplaat,v.= plaat met num-

mer voorauto,motorrijwielof gewone
Nets.

Neurenbevg(inBeieren).

OnPr.,7l.- VEnscl
:
xvEulx.

d.d.e.h.,II,60.

Nut.Hetnutdathijerkan '
uittrek- Ten onrechteafgekeurd doorLoMB.,
ken.Ssvzxs,175.
- /61.

Het,nutdathijerll
Cs trekken kan.

Gr. Gdb.,1X, 2217 Nut rcn iete
hebben,en ook :Nut1?
Jn of%itïo
tvekken,.

Nuttié.(Hetboekjekan)ooknuttig

zi
jn aan destudenten.Vzxc.,Alg.Inl.

Gall.utiletj

Hetboekjekanooknuttigzijnnoov

de studenten.

totd6 Taalk.,p.VI.

:

i

D.V..516.- D.B.,73.- Verder

nog :datkano- (dat.)nuttigzï/s.

0.
Obelisk-ofhce de publicité.
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In Z.-N.meestal'
p.,en uitspr.obee-

Obeli8k (leesoobnlik
%k'l),m .

lïekl.

Znd.uitspr.vaak obziektt naarFr. Oblject(leesj= j).

OPMERKINGEN

Boss-, Uitspr-, 59.

SclrAR'
e:,66.- Kvyl>ycRs.- Kol-

objet.
Nsx.
Obus.
Alg.în Z.-N.,naarhetFr.
Granaat' v.
LoMB.,- ,/61.
O ccasie.Datkost.maar 19 fr.,het Alg. in Z.-N., naar Fr. occasion, fff
appjo, gelegenheid8koogie, 8pot- , Neerlandia, Nov. 1915, p. 262. iseen echteoeca8ie.
c46/6rqc.d'occt
zdïok
z,desoecanion.
8.
kooyz
je;tiideliike, !)
vt
7
feng6'
t7op,6of bii- J1V/J.4.N .F.,- /25.---LIJSEN,n.471.
zondere aanbieding.

Ietsperocccdï:koopen.

Ietstegen verminderden prï/y,ofuit
detweedehand koopen.

Er zen veul oocasen te doen.Pall.,

Erzi
jn koopjestevinden.

142.

Occasie-prijs.
O ccasie-velo.

Occupeeren. Zich '
pcn iets occu-

GAsluAs,op hetw.koop :(Dath6b/6
nooreen - 3'::C'estdonné. ))- Pm cx,

Fr.,op hetw.koopie :((dat'
J,
seen - ,

c'est bon m arehé, c'estdonné )),enz.

NaarFr.lwiz d'occct
Wop,,rélod'occa- tlylcnrz
'
j/
t'
lverminderde>/
,
/,
:.

8'
ion'.

Gall.8'occupevdeqc.

peeren.

G.
AIULAS.op het'w.occasion :(fï-

T'zlcct
fchc'
?
z4.
sch riiwiel, of nets tegen èrcïrï: (f'- :Tweetlehandsboekhandel,
verminderden prijs.
antiqt
zariaat ).
Zich met iet'
s occupeeren 0/ bezighouden.

Oceanië. Het werelddeel On6an%é In Z.-N.nog schier alg.,doeh min- Het,werelddeelAu8traliébestaatuit Oceanië iseen collectieve naam voor
bestaat uit M alesié, Melanesië, Poly- der juist,overeenkomstig de Fr.we- Melanesië, Polynesië en Mieronesië. de eilanden in den Grooten Ocesan.
nesië en M icronesië.

tenschap.

Oont-lndié, J'Aztfos6dïg of de M alei8ch,e
zlrchdpelbehoort tot Azië.

a

O ch. Oc# arm6! wat ongelukkige
schepselen !BoLs, 108.

Oeltarm of ocltarme is in Z.-N.nog

Ach ! of (
1'
?
z'6:! wat ongelukkige

steeds de gewone uitroep van deernis ; schepselen !

KUIPERS. - V.D ALE.-- Gr. IF#è.,

X , 26.

Oc#!arme!binstdeweek lagen zij inN.-N.wasocharm ofochavmenvroe- Hel
aan!diezelfdeweek nog werden GEERLINGS, V@'
/
l Xprï! f5f Ocff
J56r,
gebroken.Vr.CovsTM.,Gkeltenk,102. ger zeer gebruikelijk, thans min of zijwreed bezocht,ojerg beproefd.
leesboekje (Amsterdam, 1902),T, 15 :
meer verouderd.
q Och,avme!daar1ag hij(nI.Tjilp,de
O ctrooi. De octrooien zil
'
n in Belgiëafgeschaft.

In Z.-N.vroeger alg-,naar Fr.oc-

Deplaat8eliikecccï/nzcn zijn in Bel-

trois = soort van gem eentebelastin- gië afgeschaft.

gen.

musch)geworgd tusschen steenen )
,.
K/IPER9. - V.DALE.- Gr. W db.,
X ,33.

Alg.Ndl.60n octrooi(0.)1)an 86/,'
àfïfvéndin,g = Fr.'
u?zbreretd'inrention.

Oefeniné. c Oefeningen op de

Methetvz.op hetgewoongebr.in

(Oefeningen biide Nef
lerlandsche

Ecbter verder ook :(Vertaaloefe-

Nederlandsche Spraakleer )), door Z.-N .;vgl. Fr.ezercice8 slr la gram - Spraakkunst )),door E.ALLEIIAERT en ningen op Dr.L.W TRTH'S Synonym e,
Slœlcxx.
maire.
H . ABEZLE.
Hom onym e Redensarten etc. )), door

e Oefeningen behoorende 5ïj den W . IJITTISNBOGAARD. En in Methode
Grammatica-nursus ),door J'.L.PH. l'
oovPi8ton.(uitg.Konefa,Ti1b.),p.22:
Dvvssn.

Oefenschool.

meest gebruik-elijlte Toonladders).
In Z.-N.voor :sehoolwaarin toe- Leerscltool, p'
rccfïycheoejen,
8cbool(è1
*
/ V. DAT.
E. - Oelenschool is verder
komstige onderwijzerszich oefenen in een kweek8chool).
gebr.in fig.zin voor gelegenheid om
het lesgeven, Fr. éeole d'applieation ;
zich te oefenen, b.v. beproejd in 46
daarentegen in N.-N.in 'talg.voor :
oejen8ehool '
pf
z?z den rt
d/n,#e
gz?f
ned. Ook
school waarin lln.geoefend worden of
zich oefenen in een kunst of wetenschap, vooral waar Iichaam soefeningen plaats hebben.

O esten.Koren,patatten ossten.

Alg.in deZnd.volkst. (in O.-en W .-

Vl.ook oeg8ten)voor:bijeenzoekenwat
van den oogst is overgebleven ; bij

leer8ohool, voor :bron van ervaring,b.v.
datYtl,seen g()e/.f6 l66r.9f?h()ol't/tlor hcpz,ik
heb 66?k hGrde l::.'',@ch,0t?ldool'lol
Ape'n,.

Korenaren,aardappelen nalezen.

KIL.oogh8ten.

Oester.Zeeland8nheoesters.
Geparkeerde oesters.

(( Oefeningen orer de verschillende en

Alg.in Z.-N.;Fr. huêtresde Zllande.
NaarFr.h'aztrespcwué6a.

Of.Hetisojhijdoofis.

Gewoon Znd. gebr., ten onreckte
afgekeurd bijBuoEcxAExv,13,en bij
VERC.,150,ook nog bi
jLoMs.,39/61.
DaarzatookReine...methethoofd Verkeerdewoordorde;ook isojhier

Zeeuwsche oesters.
Geapeende oesters.

D.CI.A'
Rs,49.- Gr.Wdb.,X,2332.

- V.D.
&.I,
l<,Op oolsten,
.- OOk in Nnd.
gewesten,b.v.in de Meierij,is oogsten
in deze bet. gebruiltelijk.
Oesters dpezàe'zz = ze overbrengen in
m inder zoutwater om ze vette m lken.

Hetisalsojllijdoofis.

RIJrMA,85 :f
(Tn plqatsvan also!kan
men ook ojgebruiken en dikwijls ook
(118,maardankrijgtdebijzin dewoordDaar zatook Reine,mathethoofd schikkinc van den lloofdzin :H'
t
'jkeek

g
D'ureXed,36.

h o or d e d On fle re n . Hii ke6k
HijZ&t tlaarZOO kalm Oj.
9:6161
75Jrd6 VerkeerdeWoordorde,tenzil
'ojdoor Hij gat daar ZOO kalm,(t38 8pele- a1s 11o0rd e 11il '
t i11 K e111en
hijop '
tMinnewater.SIMONS,34.
al8vorvangen wordt.
vaardehïjop '
tMinnewater.
d(
)n d eren.'
)
IkWeetnietyhOeOjhileraankomt.
Overbodig gebr.van ojin de Nnd. lkWeetniet,hoehijeraan komt.
Wdl.-/
1..W.15.,- t
I6.
Ik Zegjeniei,1DGt01mijn Pla,
n iS.
volkst.,evenalsdatin hetzelfde geval Ik zegjeniet,watmijn plan is.
in Z.-N.

OFerblok. In den offerblok. W.
V6rt., 175.

Evenalsblok in deZnd.volkst. m.

In hetofferblok (/.).

O Feren. Deeischen dersymetrie, Gall.sacrisevt
jqe.= zieh naariets De eischen der symznetrie, '
t
l
mar D.V.,l22
'.- Ndl.aal'
tïef.
gojjeren
aan welke bijna al de kunstenaars schil
tken ;leaezigenee8de.
vzzàlfzï:auz- bijna allekunstenaarszïch naardchï/
c- (meest,in den lloogeren stijl)= ereen
*llerden.
V'
?
28P&9 saeritoientJ'
?'
et
g:'
d
ze to'
us !e,
9ar- ten', of:welk6zijin cc/?fnanten,w6lke offer van vereering aan toebrengen,er
ti8te8.
zijItul
digden,.
eenPleehtigehuldeaanbewijzen ;vooral
ïI1toepassing ()p abstractebegrippen die

voor persoonsverbeelding vatbaar zijn,
b.v.aan,r
16 '
vriendecltap,tztz?l de ?iY#e,
aan ded'
t/
cc,
g/?6A'
d ojleren.
O lice de publicité.

Fr.term,vaak ookindeZnd.spreekt.

Advertentiekantoor,of -è
llt'
rec'
tl.

Oflciëel-o m .
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Vaak voorkomend overbodig gebr.j
' Deoncieeleceremonie.

van het deelteeken.

OPM ERK INGEN

LoMB.,39/61.- .Het.deelteekenheeft

hler geen reden van bestaan, daar iee
geen klank voorsteltdie in eenm aalkan
uitgesproken worden ; @'
,e daarentegen

we1en men schrijft Belgié,è6zïi
h,harzzùoAzïegn om de e afzonderlijk te doen
uitspreken.

Olicier.Omcier'
t
lcs marine.

Gall.oglcier(!6marine.

Oëcierder ofvan demarine,ook
marine-0/zeeomcier.

OmcierderKroonorde.

Gatl.oAckerdel'tvtfrcdela coktrcz
nnc.

Oëcierïn deKroonorde,of:omcier
van deKroon.
Politieambtenaren,
.

Boss.,JF(s!.,-./111.- Wèlisalg.Ndl.
osciervan administratie,f
l/ïcïcrk'
c'
?
zgezondheid.

Opcieren nan politis.Belg.Strajwetb.,
art. 157.
Oncierevtvanhetopenbaarministerie.
f4.,art.158.
Ministerieeleofcieren.Id.,art.280.
Oh !
Oksel.

NaarFr.omciers(
26polïc6,
oycierndu mini8tèrepablic,
omciers mini8tériels.

Fr.spelling,vaak ook bijZnd.sebrijVers.
In devolkst.van oostelijk Brab.o.,

LoMB.,- /61.-.
.Zi
eook ridd6r.
Vgl.oycierv
?/z'
?
zdenNederl..
L66'
t
I>.
SCHR.,-4cnf.,P.21en 23.
Alstitelsvanrechterlijk-eambtenaren
Ambtenaren van het openbaar mi- in N.-N.zijnechtergebrut
'
kelijk :omeier
nisterie.
van, 3'
v.
9&'
.
fï6, substitnut-o%nier, h'
?
zlpMinisterieele ambtenaven.
o'cïer.
O!

Di8t.,122. Andere Ndl.tusschenwerpselszijn :ho!en olt'
l!

Ok8el,m.

in Antw.en O.-vl.?J.

Olie.In den olie.

In vele Znd.gewesten (b.v.te Tienenensomsookwelindeprov.Antw.)

In deolie('
p.).

Boss.,Handl.,206.

m.

Datwasolieophetvuur.V.THIELEN, Met het vz. op de gebruikelijke
33;DRAVLXNS,l18.
zegsw.in Z.-N.;V.Elsen,l68 :(olie

Datwasoliein hetvuur.

Er tusschen spreken was olie op 't op het vuur gieten ));Ds RzvL, l9l :

vuur-TONY,179.
Oliekomt(ofdriijtjbonen.

interrompre,c'dfcïl jeter l'
huile .
:'
?
zr le
j6u.
Volksspreuk,alg.in Z.-N.

Olijsel. Van hetH.Oliisel.Meeh. .
Mg.in Z.-N.;uitspr.ol'
i)''snl;DEs
Cat6Ch.

'

O1m .

STOETT,n.- /l434.- Pl
ucx,Fr.,op
hetw.(
llie:(- i.
n het'
mztz'
rgieten,jeter
de l'huile sur le feu )t,doch ook,op het

w.jeu :(ieterdel'à,
'
&,
ï@681rle- ,Olieop
'
tvuurdoen ).
Dewaamheid t
l'
d
l8'
r'
tt
lï'
n,
f;h6t#08d8win
't V.DALF:.
ten t
sloff:;eerliik 4uurfltetkngel.

O'liesel.OverhetH.Oli6%el.Katenh. Boss.,l
L'
ïitnpr-,72.

R ocHls : (( Oliesel, laetste Oliesel )), Bi8dom Roermond.
en ((Olysel,heylig Olyselp.

Naam van den boom ulmuain Z.-N.
en een grootgedeeltevan N.-N.

I6p (wetensch.naam).

PAQvs.- Hsvxsras.- SsBR.,35 :
( De overalbekende Olm za1 moeilijk
bij het volk door 16p te vervangen
ziJ-n )).

Om .Detrein vertrekt,om 8uren 20. Indergelijketijdtslbepalingenmaakt.
Uuistom 9 uren.
de Znd.volkst.geen onderscheid t'
us-

Detrein vertrektt68uur20.
Preciest69 uur(o/uren).

schen het gebruik van de voorzetsels
om en f6.Op hetverschiltussehen beide

bepalingen ((om d611middag,om Pa8ch6n ;om negen '?zl' )', doch voegt er

wordtgewezen inhetGr.G#:.,X,134.
Ookvindtmen b.v.bijV.DALE,op het

aan toe :(Dz
'
kwijlsvatmen deze uitdrv kingen op a1s:te916#601l
x'
ur = Pre-

w .om :((kom om '/z6gcn lxlxr,d.i.eenige
m inuten voorofna hetslaan derklok ;

ciesnegen uur)).
V.G>:LDIIfREN,op hetw .Prâz'
i8:((1çA?1

om ecn,'
u'
arW negen9;oplletw.te:(te
?
'
Jij.i'
are'
/
zojkzvr,preciesop datuur,en
daardoor ondersebeiden van om dj/
tzvr,dat bii '
'
pï/p6Az,ongeveer '
pï// '
u'
u,
r

ne'
t
z/lUhr3Trdzï.
9(6)= Preciesom 9uur3
),
en ophetw.Pnnkt:(
f#.2 Uhr= preciesom tweeuu1).
GALLAS,OP het w.Preci68 :
om

eies zoo laat (ditverschilwordtsoms
gemaakt)'
3.

uur à cinq heures précises n.
PLOETZ-REINDERS,16:f
tA sixheures

beteekenth),en op hetw.'îx'
qr :((om #r''
,6
tzv'
'
r, ongevveerzoo laat ;tedrievvr,pre-

D anlt om de goede woorden.Cowsc.

Om des dood wenaehen. Coxsc.,
L.x'.F!.

HAss>:LBAcH,1,128,verklaartom :
t
(omstreeks,ten naaste bij ),in tijd-

In zulk gevalgebruikt onze volkst.
roor ;ze bezigt zelfs vaak 'vollr in p1.
van alg.Ndl.om ;vandaar verwarring

bijden schr.

ongewoon gebr.

Om mogen f6 blijven.V.BEycRs,1, coostruetie naar de Znd. volkst.
265.
(Brab.,Antw.) g
'eurTn,s?,
fgct'
#
?)fgbl'
i)
'Oz
n, gaan oorlog te voeren. CbAEs, w6(,
n,
),enz.
Na,meyt,23.
Om laier staan te bibberen.Bolzs,56.

4 'tt'
u,r A quatre heures précises >.
PRICK,Fr.,Op het w .preeiea : (fom 5

Dank roor de goedewoorden.

précises.Preeiesom ze8 'z'tfr )).
&,
r.JF(@?).,X, 137.- Zie ook op het
w.dt'tnken,.

N aar den dood r6rlang6%tOftraehten. Dvvraov,59.-- Echter,Gv.WW:.,X ,
ook : wenscben te sterven, gaarne 136
Ik wenschte om alles wat,ik

(willen)sterven.
Om t6mogen blijven.

immerheb gesehreven ),DE GIiNIZSTE'
P.
Zieook tq.

Om't6gaan oorlog voeren.
Om hier testaan bibberen.

Ortballes zoo goed mogeli
jk tranhten

ook llierisdeconstrllctienavolging 1 Om t6f'cchf6?zalles zoo goetlmoge- Wand.,ll4.
f6 schikken.SEgEas, 114.
van de Znd. volkst.
lijk teschikken.
Een kostuum ,schoon van snede en
v6ôreeninsnitief, diedienstdoetals Een kostuum ojpak,mooivan snit vsrtc.,130-131en 148.- '
i#Pfrn#.,107
gemakkelijk om dragen.SEvExs,103. bepalingvaneenbnw,ofvan een zpw., en gemakkelijk tedragen.
--V.G.,1,139.- Gr.Wr#/
a.,X,146.
Nietmoeilîjk om raden.SIMoNs,84; wordtom inpl.vanteofom tegebezigd Nietmoeilijk teraden.
Bij CATS : (Licllt om verleyden g.
CLAES,Siolt.W Or.,46.

in een groot deel van Z.-N.(0.-en

Maar'tismoeilijkom leeren.AvcTox, w .-vl.,ook inhetBrusselscheen soms
10.
ook in deprov.Antw.),evenalsin de
't Is goed om weten.10.,339.
oudere taal;vgl. ook Fr.e'entd'
s/icïle
dat het verveerlïjk is om zien. (
;,apprendve,yoa (
isavoir.

(Gy bad geenlustom eten ).

Maar'tismoeilijk teleeren.

Ook in vroegere bijbeltaal, b.
v.
MATTH.,23.4 :t
llasten die swaerzijn
'tIsgoedhett6weten.
ende qualick om dragen ) = lasten tlie
...dathetvervaarlijk isom f6zien. zwaarzijn enltwalijk onbfcdragen.

Bol.s,83.

(Hij)zong,dat het een plezier was
om hooren.F!.Fcrf.,190.

H et is onnoodig om hierover t6 twisoverbodig gebr. van lket.vz.om ,dat
ten.
van de Nnd.volkst.is doorgedrongen

Hijzong,dat het een pleizierwas
om (aan)tehooren.
Hetisonnoodig hierovert6twisten.

V. DALS,op het w. om , betreffende
bedoeld overbodig gebr. ((in de dage-

in deschrijft.;in Z.-N.bezondigtmen

lijkschespreektaalook in z66verzwakte

zicb in zulk geval vaak aan een gall.

opvatting,dat het begrip van doel,be.

mot'
van (CoPP:,170;Diet.,63).

stemming of strekking geheel verloren

K OENZN,N .S.,l14 :((H et is ver-

gaat :ltet18 gn?lotldïgom àï6/'tlrcr'
uitfe

Onaarbeiden-onaqoersen.
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I

keerd,hetvz.om te plaatsen voorte,l
alsdeinsnitiefdendienstverrichtvan
onderw.oflîjd.vw.:Hetiagezond (0-)
fc wandelen.Hi)rzmeg mii (0-)teko-

'fzlczftf6s ;,ï/i,sgowoon,.om ,:grandeun,-.
-

AldusOokbijCREMSR,Bet.Nov.,Een
Reiagezelschop :(Deburgemeesteracht
hetonnoodig om voorzijn huisgenooten

v.6s.))- 10.,ib.,211 :f(H etgebr.van
om voorbeknopteonderwerps-en voorwerpszinnen heeft evenmin eenigen

te verbergen wat in het nieuwsblad gedrukt staat )).
(.
;r. JFg?.,x,(l46en)l47:(Inonzen

grond ;foutiefzijndaarom zinnen,als:
Heti8t'
erd
lodcn om ï?zdejabriekteroo-

tijd echterisment'
egen dezepoodelooze
jnsclmiving van om te recht opgeko-

ken. Ik 'th6zàït'd ./
,f om ltier nog 6691., te
komen.>

m en )).

Hijwerd beknord om de vergadering Verkeerd gebr.van een beknopten Hijwerd beknord,omdathijdever- psw Hssvog,N.T.,T1,49(ookN.S.,
bijgewoond tehebben.
bijzin met een inf.: gall.po'
tt
r tztioïr gadering bijgewoond had.
1I,95) ( Als beknopte bijzinnen van
a.
98i8té4 lar/z
tzsïon (VEREST,34;D.B.,

doelworden insnitieven met om te of

105).

tep,eiudetegebruikt:H i)'deedhet, om

Drsols,55:(11a4tépunipouravoir
désobéi.Hij ï.
s geetrajtgeworden,omdat Fàj ongehoorzaam i8 geweest.

(jya apdoju eqp,(ffcxt
q
'jte ?
lewpgcea ...
In het gebruik van beknopte bijzinnen van doel heerscht groote slor-

I1s sont tous deux m alades poltr

dîgheid. Ilc à6la het boek zmtzr den boek-

avoir trop fumé.Zl
'
jzijn,beiden ziek,
omdatzïjte'
J8e!gcrookthebben.
?

ljsf/yz gebpacltt, om c
rs te binden of
om .
l.
ngcà
losf
y6s teworden isbeide even
gebzekkig. Alleen o m het te laten t'
,nbinden isnauwkeurig.))

De soldaat ging naar het slagveld JuoMB.,106/142,keurdeditgebr.af, De soldaat ging naar het slagveld psw Hsxvog, N. T., 1T, 49 (ook
om nietmeerweert6:88r61.
omdat het vz.om hierin geen doelte 6n z(
)u nooit meerterugkeeren (of:en N , S.,IT,96),over bedoeld gebr.van
kennengeeftenvoegterbij:qDiewen- keerdenietmeerterug).
om temeteen inf.:t
fSomsdienon deze
ding treft men aan in hetFransch )).

beknopte zinnen m et om te tot,het ver-

EchterbijH.
&ssELB.
&cH,1,l28:(Hii

melden van een ofanderen noodlottigen

kwam,te 2:,
: 'uvr,om rc6tï,v te aeht kz'
tzr
weer te '
p6zfrekllt,n )),als een vb.waarin
om te ((een om standigheid 5uitdrukt.

om mekeer :Frederik rcn de Paltz aan
vaapddegc Boheemache kroon, om, haar
sc wapâge ockea weer te 4,6rI.
?',6z6Az.

Zulke zinnen krijgen echter licht iets
Ongerijmds:HiiWng'8morgen'
%gezond

en welvïf, o m '.9arond8 doodziek lA'f'J.
@
te komen.Beter is het dan eene andere
constructie tekiezen.))Enz.

W ijkouten om t6rveeef.Bolz
s,23.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);ten onZijzoenden.omtermeeet.Pall..113. ;rechteonderdegermanismen gerekend
'tsvas overalom fer 8til8te.Id.,143 in JFcn#.,37.

(ook 160).
0m tertmr
/defgooien.VERMAND.,111.
En nu waren ze om ter blijd8t.ID.,

'tW asoverala1s om hetq
#ï!8I.

Ayx.-As.,166.- Boss.,Handl.,268,
en JF:?).,85/lll.-.-Joos,70.

Om hett,
6e.
# gooien.
En nu waren ze zoo hJ'
:
j(4c)als het

248.

De vlakte die Bert verkennen kon,

Wijkouten om #6fmeent.
Zijzoenden om h8fmeea.

maar kon.

Gebrul
'
kelijk in enkele Znd.dialec-

De vlakte...was (cI)kleiner en k!6ï-

wa
s clkleiner om kleiner geworden.j
ten;geengerm.,zooalsmeerom meer xer,ofhoelcng6rhoekleinergeworden.
V .BVGGENHAUT, 89.
Iten onrechtebetiteld wordtin'Fcs#.,37.
Onze bevolking is om de helft ver-

m inderd.

Zeer velen zijn om duizenden viiker

geworden.

Om arbelden. Een boek omar-

Germ.%I,
m,diefol/fcgemindert.

Overbodig gebr.van om,doorbijge-

dachte aan D .um.

Germ.umarbeiten.

Onze bevolking is metdehelft,ver-

D,
ist.,132.

Zeervelen zijn duizenden riikerge-

Mool?
,
vo.,188.

Een boek omwevken.

Moosvg.,109.

minderd.

worden.

beiden.

Om bouw en.Een huis ombouwen.

Germ.'
tlpzècz
ttcs.

Een huisrerbouwen.

Jt-t
yl..4.N.1.
*.,14/39.

Om brenéen.Den avond pleizie-

Alg.inZ.-N.,voor:(eentijdruimte)

Den avond pleizierig doorbrengen.

V.DALS.

rig om brengen.

ten einde brengen,zoowel op aange-

G.
r.'
Ff
.
8à).,X,l79.-.

Alg.Ndl.ombrengen,alleenten opzichte

W ijhebben den dag zeeraangenaam name alsop treurigewijze; in N.-N. W ijhebben den dagzeeraangenaam van den tijd,wanneerdezelang ofveromgebracht.
verouderd.
doorgebracht.
velend schijnt hoezullen w?
,
'
/dien tiid
ombrengen(= doorbrengep,omkrijgen)?

Om buiéentzich).Dewijldebaan

zieh hierzeerscherp omboog.Cowsc.

Te vgl. met D. sieh umbiegen

(MooRTo.,47).

Dewijldeweghiere6nscherpobocht

mqakte.

V.DxLyu,opbetw.krommcn:t
(del
Jleg

Jl
ropzfldernaarrechts9,verderzQ%kromm en
(( zich om buigen, buigen : (le
r'iviqr kromtzïch om W f gebergte heen )).

O m dabben. De hennen dabben

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Deki
ppen krabben allesom.

V.DALS.-.Zieook dabben.

alles om.

O m dat.Diemanisin hetwaterge- Minder juist gebr.van omdat om, Die man is in het water geloopen, HwsssyusAca,II,39.- Gr.JF#h.,X,
loopen,omdatde lantarens nietbrand- zooalsin de dagelijksche taal,ook in doordatdelantarensnietbrandden. 187. J#-4!.A .N.F.,- /7..
--In den
den.

N .-N ., wel geschiedt, een oorzaak te

gegeven zin niet omdat,want dan werd

kennen tegeven.
Men onderscheideomdat(= om reden dat)en doordat (= ter oorzake

de man voorgesteld : opzettelijk te
water gaande wegenshetnietbranden
derlantarens.

dat).
(Ik zalmetu)een pintbiergaan drin- Gebr.van omdat in overeenkomst Ik zalmetu een glasbiergaandrin- Di.
gt.,66..- DcYSER,II,102.- Gr.
ken,omdatgijdevrienden zolldthooren metdeZnd.volkst.,om eenbetrekking ken,opdatgijde vrienden hoortspre- N4h.,X,188,en XI,413.
spreken.C0Nsc.

van doeluitte drukken ;in N .-N .ver- ken.
ouderd.

Om doen.Een stuk land omdoen.

Alg.indeZnd.volkst.;ook een Nnd. Een stl4k land omwerken = omspit- Kvlpzss.--V.Dzrs.- Gr.+46.,
prov.(Gelderland).
ten,omgraven,0/omploegen.
X,191.
Om doopen.Hebben ze dewereld- In Z.-N.reedszeerverspreid germ., Hebbenzedewereldberoemdevlaam- JP(f!.A.N.F.,- /39.
beroemdeVlaamschesehilderschoolniet amtaujen een anderen naam geven. sche schilderschool niet rerdoopt, of
omgedooptin ((Belgische school>1

D m foersen. Een omFo6r8dezuil.
Levensleer,335.

herdoopttot ABelgische school:?

Vorm van het verled.dlw.,dieniet

Een omFoerstezuil.

beantwoordt aan het alg.Ndl.taalge-

OmFoersdelantarens.DRAR ANg,99. bmzik.

OmFo6r8t6lantarens.
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-

Om gaand-Om schrijven.
I
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Doorvelenbeschouwdalseengerm.;

antwoorden.

.

Geliefmij met keerende poat, met

OPMERKINGEN
Ook V.Dirlq,op betw.omgaande,

echterbijV.G>DLDI#
;R>;N tumgeltend= deeevstvolgendepo8t, of m6t de eerate vermeldta1salg.Ndl. (peromgaande

Om éané,om m eéané.

-ïfumgehender Po8t = omgaand,per poetgelegenheid te antwoorden.

antwoorden, berichp
ten )); JFWI.A .N . F.,

omgaande,metkeerendepost);Km-

- /26, verwerpt echter het ontleende

Pzxs,K OSNEN en Gr. 1'Ptfb., X, 222 :
ffpevomg- nde )).

per en dan ook de uitdr.per omgaande.

BijV.DALE alsZnd.vermeld inde

Optocl
tt,stoet.

bet. van ( stoet, optocht bij eene
lfeestelijke gelegenheid, inz. bij de
kermis ).

Om éeviné.Deomgeving van een

stad.

gang.))

Bij KvlrEss opgegeven als een

Deom8tveken,of:deomtvekvaneen

Iem .omltalen.

Om haliné.

datomgevingalleen zou qltunnen strekken om hetvanoudsbekende om8treek,
omntreken,tot schade der taal,allengs

14/39;Kolxsx enV.DALS vermelden

te verdringen ).M oolcc.,226,daarentegen aeht het w. door het gebr. gewettigd.

Znd.volkst.(O.-Vl.;inBr.en Antw.
meestalrondhalent.
Alg.in de Znd.volkst.,voor :iem .
tot een andere meening brengen.

Znd.volkst.

Geld inzamelen'
,ophalen,colleoteeren.
Iem .o'verltalen,ompvaten, bepraten.

Geldinzameling,collecte.

Om heen. Omheen de hutten. De Verkeerd gebr.alsvz.,evenalsdoor- l Rondom debutten.
Toerist,jrg.II,194.
lteen,lang8h66n;vgl.Fr.autourde.

Om hooéschieten. Het water

schootomhoog.

Om kappen.Den grond omkappen.

Ook hetGr.JPéh.,X,236,oordeelde

germ ., Umgebung, in de bet. van : stad.
((landstreek,omstreek,om streken >;
thans nog afgekeurd in 1'Ptfl..4.N .F.,
het evenwelreedsalsalg.Ndl.

Om halen. Geld omhalen,
.

In het.weekbl.OnsZeeland (Middelburg), 25-2-1928, p. 5 : ( Carnavalsoptocht),enook (Vastenavond-o-pzc-

BijVssc.,150,ten onrecbte afge-

Hetwaterschootï?zdehoogte.

Alg.in deZnd.volkst.

Den grond om%akken,omwoelen.

keurd alseen belgicism e.

Kl7ll>y
uRs.- V.DALE.- Gr.+45.,
X,254.
KvllayiRs.- V.DAIUE.- Gr.JPts5.,
X ,255.

Kvlzayuss.- V.DASE.- Gr.JF#!
).,

X ,256.

Ndl.gebr.is b.
v. om de tajelA:cAz
loopen,eromheen loopen.

V.DALE,op hetw.omhoogschiet6n

((naar boven schieten een kogel (?z?zhoogachieten,; - plotseling naar boven
gaan :deveerdchoofomhoog ;- deluchtballon ac/toof omhoog, ging snel in de
hoogte ;- snelgroeien hetr/,
rc,e scldet
omhoog )).

Kllllœns.-- V.DALI.- Gr.HWè.,
X, 302.
Alg.Ndl.om kappen = door kappen
doen om vallen,b.v.een boom ,een bodc:

omkappen (ofomhakkenj.
...daarmoetenwijnog omlteen gaan Men zegtb.
v.in 'tNdl.een steen,een
ofloopen.
rot8blok,een kiat,6en r6?papier,h.
6tblad

Om keeren.Een rotsstaatertusschen ;die moeten wij nog omkeeren 1

Gall.jaire16fovrduroler.

Boss, l1.
K eer om,a.u.b.,m eestalgeheelver-

NaarFr.tournez 8.r.p.= f.e.t).p. $ Zie ltetomstaande,zïcomme,z66 ()- -

omkeeren = ze omwenden.

kort K.o.a.u.b.

!meziide,gewoonlijkverkort:Z.o.z.

Om kleeden. Toen Reine, reeds Germ.umkleiden (= anderekleeren Toen Reine,reedsverkl66d ofandera KullvlRs,V.DALE en Gr.F:!).,X,
omgekleed,...overden boomgaardging. aantrekken),volgens N4l.A.N. V., gekleed
318,vermelden omkleeden in deze bet.

v.Lov.,DureEed,88.

14/39.

alsalg.Ndl.
zïcAverkleeden bet.ook :zich anders
kleeden om zich te verm om men.

O m klinken. De plank klinktom. Alg.indeZnd.vol
kst.voor:omslaan,
Hijklonk den kruiwagen om.
omvallen,omkantelen.
Klinkdetafeleen beetieom.
zijn ketelwaterin 'tgrasomklinken.

cs-u s, Nam en,2l.

Om krijéen.Een stuk land om-

Alg.indeZnd.volkst.

Om leééen.Een wegomleggen.

Germ.umlegen.

Om liééendte),o.Hetplan van

Zelfst.gebr.,alg.in Z.-N.,vooralin

kriigen.

Deplank kanteltom,8laatom.
Hijképteden kruiwagen om.
I'
lrïpofliektdetafeleenweinigop.
Zijnketelwaterin 'tgrasomslaan.

V.DALE.

Eenwegverleggen.

Fdl.A.N.#'.- /39.
'

Hetplan,deplattegrondojdegrond-

ltet omuggende. RowoolT en Mloxow, deschrijft.

teekening van h6tomliggendeland,of:
van d6 ometreken.
De kalmere boeren van den opzfzck,
of:van d6omliggendegemeenten.

Alde onderwijzersuithetomliflgend.
TSIRL.-S=JNS,II,205(zienog V.Iuov.,
DureEed,29).

Al de onderwijzers uit den omtrek,
of:uitdeomntreken.

Een groep nobiljons van,het opllïg-

Ga11.'
zn g.
t
ro%p6dgnotabl6'd68enrï-

Om m estaande.Debeteekenisvan
een woord uit hetommeataande opma-

Verkeerd gebr.voorFr.lecontexte.

omkloppen.

Een stuk land omgewerkt (ov,
g8-

ploegdofomgespittkriigen.

Atlas,M .G., l3.
D e kalm ere boeren van 'fomliggende.
H .Tslsl-lwcx,in F!.d.d.e.h.,1,109.

ende,die ook tot daargekom en waren. rons.

Wqnd.
,67.- V.DALE.
Alg.Ndl.ietslaten omklinken = het
laten uitbellen (door den omroeper);
.
gpï/àez.
somklinken = de punten ervan

Een groep notabelen uitden omtrek,

D.V.,508.

die ook tot daargekomen waren.

Debeteekenisvan eenwoord uithet D.B.,43.- Ndl.ltetomme8taande =
verband,uitden samenhang opmaken. hetgeenstaatopdeommezijdev/h blad.

lten.

Om m ezien. Op '
nen ommezien.

Gewoon gebr.in Z.-N.

Ineen ommezien,ineen oogwenk.

V.DAIZ
S.- Gr.JPdb.,X,411.

Germ.umrechnen.
Germ.Umrechnungaknrn.

Effecten verrekenen.
Rescontre-koers.

l#'f
ïl.2.N.F.,- /39.
N.R.Ct.,5Nov.1919.

Bors,5.

O m rekenen.Electen omreken6n.
Om rekeninéskoers. Nederl.
Beuvswet,1914.

Om rijden.Een stuk land omril
'-

den.

O m scharren , om scharten.
De hennen achm ren alles o- .

Alg.indeZnd.volkst.
Znd.volkst.(de eerste vorm in de

Eenst'
uk landmetdenploegomwer,

k6n.

Dekippen krabben alleso-.

Kull>
ycss.- V.DALE.- Gr.1Fd:.,

X ,443.

V.DALE.

Prov.Antw..de tweede in O.- en W .-

v1.;in Brab.omacâarent.

om schrijven.Deinhoud isver-

der om geachreven.

Verkeerdevorm v/h verl.dlw.

Deinhoudisverderomnchrcen.

Wcnd.,35.- Wè1:eenomgeaar6vew

drieboek.

Om slaan-onafhankelijkheid.
BELGICISM EN
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Om slaan. Hijheeft zijnen voet,

Alg.indeZnd.volkst.

Om slaéhaven.

Germ.Um8chlagltajen.

omge8lagen.

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

Hijheeftzijn voet'
verstuiktofg6-

zwikt.

O'
tl
erlcctfl,
qz
p:n,oreralagl
taven.

OPMERKINGEN

Ktuesss. V.D.
&rus.- Gr.&#è.,

X ,507.

De/
Sp.n.Ncs46/csWandel,oet.1926,
p.5.

O m staan.8ta eenseffen o>.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Ga eenseven '
tdt4671wegoffcrziide.

V.DALE.- Alg.Ndl.om8taan = zich
omkeeren.

In 'trekenen moethij '
voor den beste Znd. volkst., voor bij niemand In 't reltenen moet hij voor t
ses Kvll>
ERs,op hetw.o- taan,alsalg.
nietomstaan.
achterstaan (V.DMus).
knap8te niet'
tar
jkewt,of:doethij'
voor Ndl.:f
(zegsw.(5g.):nietm6tiem.'/
,
.'
fI!ca
niemand onder.

O m staander.Alle omstaander8.

Om standié.Een om8tandig ver-

slag,verhaal,enz.

Om standiéheid.In dieomstan-

dighedenisdatmogelijk.

Degewonevorm in Z.-N.;thansna-

Alle omstandern.

In '
Fd!.d.N.F.,-,
/39,afgekeurd

Eennitroerigverslag,verhaal,enz.

Hetgebr.vanhetvz.in,om biiko-

Ozztse die omstandigheden is dat

genoeg verouderd in N.-N .

alseen germ .'
umstöndlich.

- ,niet,watgezondheid,omgeving,gegoedheid,enz.betreft, met iem .willen
ruilen

VzTs, 374.- LOMB., 40/61.- œ .

1F4:.,X , 577-578.

Dewdbn.geven eehterom8tandigals

alg.Ndl.op.

Inhet,Gr.<#&.,X,585,vindenwij)

mendeomstandigheden aan tewijzen mogelijk.
die met een handeling gepaard gaan,
werd bijD.V.,587,enD.B.,93,afgekeurd a1s een gall., dana ce8 cïrcon-

(onderdebepaaldeomstandigheden >.
en bijKvlrEss:(onderdie omstandigheden);eebterook,inhetGr.G#6.,X,
584-585,en bijV.DAI,
E :(wattedoen

stances ;zie ook ALIz.-AB.,73.T.a.p.
werd vereischt onder, evenals men
zegt :onder het gabulder van het kanon,onder het spelen der muziek, on-

ïn fleze om standigheden ?'),t(in de gegeven om standigheden ));verdernoginhet
Gr. JIJtfè., X , 585 : t(in de bestaande
om standigheden )), (t in deze netelige

derhetgejuich dermenigte,enz.
In is het gebruikelijke vz.in uitdrlxkkingen a1s in ruime, g'
tzxefïg6,
ongunntige, bekrompen, Accàelïjke omntandighedenletle'
n,ofvorkeeren(VD&I,E;
Kvzlœss).Hier bet.omstandigkeden
de gesteldheid van zaken,waarin ie-

omstand@igheden '
).
ScHR.,T,310,citeert:f
(in degewone
omstandigheden n(N.R.Ct.,20-9-1909),
f
tslechts in buitengewone ontstandighedezT:(f#.,7-10-1909),enz.;daarenboven nog :(bI
'jdezeolnstandighedenl
y
(MEy1rRs).

m and zich bevindt.

W ijweigeren onderalleo-dfclzdïghe-

Germ.nntercllea Um8tdnden.

den daaraan meetewerken.

Om steken.Den grond.omnteken.

W ijweigeren ïl elk g8tcI,ofstellig,

MoonTg.,ll0.

be8li8tdaaraan m ee te werken.

Alg.in deZnd.volkst.

Den grond omapitten, omdelven of
omgraren.

K1JIrERs.- V.DALS.- Gr.1Fd:.,
X,588.- Alg.N dl.hetkoven ometeken=

omzetten (afgemaaid koren, om het.
voor bederfte bewaren).

Om stijéen.In Diestom8tiigen.

Germ.ltmsteigen.

TeDiestoverstappen.

1P#1..1..N.F.,14/39.

O m streek. Een boerenzoon d6r

Gall.'
uaieunepay8ande8e?
7t,
#o'
n,
s.

Een boerenzoongdtdenf
azsfzek.

D.V.,430 (en 508).

Volgens Di8t., 176, bet. omtrent :

Inplaatsen nabiidekust.

om'trekon.

Om trent. ID plaatsen omtrent de

kust.

rondom ,en zou dlzs hiernietpassen.

Aldepaden omtrenthetdorp.Coxsc., DvFlzov,59,wijstnog op ditgebr.,
L.w.F!.
hetmelk overeenkomt met de Znd.

Aldepaden rondom hetdorp.

volkst.

Hijkwam omtrent1uren thuis.
'tIsomtrentzijne uur.TAMB.,23.

Omtrent,in debet.van :ongeveerop.

dieplaats,isin hetalg.Ndl.veelalver-

drongen door omstreeks (Gr. Wdb.,X,
653);nog bij V.Da
kLE qh6t'chc8p/e'
wa8 omtren,
t Te88el; omtvent het pcleï.g

Afgekeurd in Wattd.'99 :((nietomtrent,dat bijna wilzeggen ).Echteris

omtvent in de gegeven bet. nog Znd.

Hijkwam omstreekn 7uurthuis.
'tIsongereerzijn tijd.

bleejhiiataan ).
Ook in tijdsbepalingen,die het uur
van den dag ofvan den nacht aanwij-

zen,is omtrent heden m eesta,
l verdron-

volkst.en ook komtzulk gebr.voorin
bijbeltaal.

gen door om8treeks; eehter nog bij
V.DAI.
E (detwee brceders fro?
zznde?
s
omtrentd6zrzei/d:?ztiid '
).
om verw erpen. (De arme jon- Gall.être '
renw6raë par '
t
4p.
e voiture; Aanrijden. De arme jongen werd
Vgl. iem.tl'
?errïjtfezz; okt
errcden worgen werd) door een rijtuig verrast, DE Rscr,l99 :touohé...paru.6 1
.0i- dooreen rijtuig verrast,aangereden en den.
omvergeworpen en bloedig gewond. t'ure,reAll/6reé etèleddë)'kt8q'
u,'au 8ang.
Towv, l85.

O m w entelaar.

Purisme,in IFcxd., 248-249,afgekeurd voor revolutiolnjnair = omwen-

bloedig gewond.

Revol
utionnair.

telingsgezinde.

Om w ille de begrafenis van den

Lamm e.V.Lool,69.

Om zendbrief.

KllllyynRs vermeldt omleente?aar als
weinig in gebr.voor :(
fiem.,die eene
omwenteling tot stand helpt kom en

Niet na,tevolgen gebr.voor olu de

willeran ofterwill6''cAz.

I'
P6geAà,
9 de begrafenis van den

Lam me.

Purisme,ter vertaling van Fr.eir- Circulaire,v. (mv. -d), rondgaande
culaire; als Znd. vermeld bij KvI- brioj; bisschoppeliik mandement, hcz'
:
eEss en in het Gr.Wdb.,X,803.Vo1- d6rl#'
k6 briej.
gens V. G.,II, 230-231, verzamelde
Mr.C.J.vAx AssEx in 1847een reeks
vreemdq woorden die men diende te
vermijden,waaronder circulaires voor
omzendbriob
en.

KtuzaEss,ophetw.wil:(ter- !6'
van.

terliefde van ;spreekw.:om de- !cl'ats
h,
etsmeevliktdekatdekan.deleer )).

Thanswordtook in 1Pd!.4.N.F..
3/l2,tervermijding van eirotlaireopgegeven :rondzendbrieh omzendbriej,roM gaande briel.Wijtroffen aan in Neerlantlia,Jun.1914,p.l30:rondzendbriej;
Aug. 19l4,p. l85 (rubrlek Zuidafr.
brieven )
h) :omzendbriqie;Jun. 1916,
p.l35 :omzendbriel.Zie nog ScHR.,1,
14, en M ooxTg., 231-232.

O m zicht.Metomziehttewerk gaan.

Germ.Um8ieht.

Om zichtiéheid.Ik,diemijzelve

Gall. eirconspection

Met omzicldigheid of beleéd te werk

gaan.

omziehtig

Beeclt6idenheid.

deomziel
ttigheiden den eerbied alseene gedrag jegens personen,die men niet
wet had opgelegd.Coxsc.

Onafhankelil
*kheid. D6 onalltankeliikheid Toorzïchnitl'
oepen.

KUIPERS.-'V.DALE.- Gr.Wr#è.,
X,817.- Ndl. omzichtigheid = be-

wilkwetsen.

Gall.groqlamer.
:t
?n indépendance.

C. G. KAAKRBESN, in Vragen r/J

Dag, 1918.

lloedzaamheid,bedachtzsanlheid, voorzichtiglleid, beleid.

Zïch onajW nkeliik verklaren.

l
Vf
znd.,164.

O nah eerbaar-onder.
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Onafkeerbaar. Met den onaj-
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Eigenaardige vertaling van Fr.r:-

keerbaren blik op haar kind gevestigd. garder cp6cobstination.
Coxsc.

Onaqeébaar. Onajlegbave schul.

Alg.Jnz.-N.

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERK INGEN

Met den blik onajgowena op haar

Ktuesss.-- V.Dau .- Gr.N#:.,

kind gevestigd.

X ,910.
I
I

Onajlonbareschulden.

Kvlexss.- Gr.p(f6.,x,910.

den.

Onafscheidbaar. zijne onaj- gan.leaïsagpcmhlea = onafschei- Zi
jnaanhankelijkeofdikk61m.
JeM en.
eclteidbaren.
delijkevrienden,vmenden diesteedsbiJ
elkaarzijn.
Onafw i*j
*sbaar.onc/wïp
'
dbcrenood- germ.unabweinug.
Onr
perzn,
ï/4elï/kc of onontkoombare
ze elijkheid.
noodzaltelijkheid.
Onbeacht.
germ . unbeach,
tet.
Onopgemerkt,è'
d
zïf8n rekening.

Onbeéoed.
Onbe:repen.Eenonbegrepen gevoel.

Onbehagen.
O nbeholpen.

O nbel
-aard.

Alg.in z.-x.
gall.bijcoNsc.:inconcevable,ç'
,
p,
ez-

Di8t.,9l.
'
Ftfl.A.N.F.,14/39.
Wdl.X.N.F.,14/40.

ongegoed,o,lhemïgdcltf.
Eenonrerklaarbaargevoel.

Kvlesss.- zieook begoa.
KUIPIRS.- V.DALE.-- Gr.+4:.
,

x ,952-953.

puqué.

germ.vnbehagen.
volgenBNtzs4.,20-21,alleentegebruikenmetbetrekkingtotpersonen;
voorzakenzouhetdaarentegenmoeten
wezen:ondoelmatig,lompwcstog-.
soms nog voorkomende in z.-N.;

Ongenoegen,'
zzïsnocge',;ongemak.

MooaTo.,48.

Onb6ltolp6n manieren.
Zijnstijlisnogzeeronbeholpen.
Zijdoetalleseven onbeholpen.

Hetw.isnietalleen gebruikelijk ten
opzichtevanpersonen,doch ook (van
zaken, inz. van gewroehten van den
geest,ofwelvan den vorm waarin zij
gegoten zijn,van dewijzewaarop zij

zich voordoen )(Gr.wd:.,x,961).
KUIPERS.= V.DALE.- Gr.Fd5.,

M inderiarig,onmondig.

verouderd in x.-N .

O nbeleefderik.

X,965.

Alg.in z.-N.

onbeleejde (k6r:I).

KvlpsRs.- V.DAI-E.- Gr.8,4:.,

x, 991.

Onbenut.
germ.unbenutzt.
ongebruikt.
l'
Pdî.x4.N.F.,- /40.
Onbepaald ,onbepalend. Het xog alg.in z.-N.;vgl.Fr.avticu Het lidwoord rcyz onbevaalduid of KUIPERS.- V.DMUE.- Gr.Gd6.,
onbepaald ofonbepalend lidwoord.
çpaénni.
wn eenlteid.
X,1009.- Vroegerook in N.-N.:het
'

on,he- lgcofniet-bow undel? w.

Onberm hertik.vssMAxo.,6.

xogsteedsbijsommigeznd.schri
j-

vers, naar onze volkst.en zooals bij

Onbavmhartig.

0ok a1sbijw.tgw.onbavmltavtig,zon-

derhetachterv.liik (D.B.,58).

D ss R ocxss.

onbeschaam derlk.Bor-s,94.
Onbeschofterik.

Onbesprekelljk. Dattestament

iswettig en onbesv ekelçik.

Beidewoordvormon zijnin Z.-N.alg.
in gebr.

Onb-ç
t
l= mde(kerelofvlegelj.
onbeacltope(kcea).

somsnoggebr.inZ.-N.alsrechts- Dat testamont is wettig en onbe- KUIPERS.- V.DAIuE.- Gr.<d:.,

term,voorFr.non-litigieuz;van het twistbaar.
ww.beavreken = (oudtijds)in rechten
aanspreken, betwisten.

Onbestem d.Reinewerdeen on56etemd gevoel van verootmoediging gewaar.v.Lov.,Duro.
&e4,78.
Hi
Jhadeenonbeatemdevreugdeinhet
hoofd.M.sxsss,.
n l.,68.

V.DALE.
X,1066.

.

germ.'
unbeatimmt = nietnader te Onbepaald, onzekee, Taag, - pelomschrijven ; van veelvuldig gebr., aclttig, f-ïj/ezccAfïg. Een onbepaald
b.v.reeds bijsxzo.,oa cosva,:.v. gevoel.
Lawwse,scxzxxsrze.a.,laternogbij Hijhadeenonuitaprekeliikevreugde
covpssvs, Ksoos, v. Esosw, M. in '
tgemoed.
vzor-a,en in z.-x.bg coxsc.,g.().(Jr.< d?).,x ,1074,en 1075 :((ons
bestemmen heeft eene geheel andere
bet. dan hd. beatimmen ; het laatste

K ozxsx env .DAI-S geven onbe-atemd
reeds zonderafkeuring op.ook volgens
M ooRTG.,227,moet het ((alsingeburgerd worden aangemerkt )).
Scas., 1, 121, citeert eenige voor-

wordt bi
j ons door bes un teruggegeven;slechtsinenkelegevallenbeant-

beelden betrelende het gebr.van onbeatemd bi
jNnd.auteurs.

-

zsz-syc e. a.

Deoogen in ltetonbestemdegericht.

Di8t',132.- DUFLOU,70.- DvysER,
H,63.- VERDAM,inNutaalmanakvoor
1885,p.9l.- G.v.s'
rosx,in NeevlanWl,Sept.1904,p.121.- G#l.d.N.V.
,
14/40.- KcDsss.

woordt het aan ons bestemmen ),.

slijubaar ter vertal. van Fr. le

In d6ruï-festarende.

D.V.,123.

vague.

Onbetracht. En onbetracl
ttkwam
die dagzoospoedig.V.Lool,8l.

Afwijkend gebr.in de bet.van : En onverwaeltt,ofonvoorziens kwam
zonder dat er naar getracht wordtoj diedag zoo spoedig.
d

plicht.

Wer .

Onbevanéen.
Onbew ust.Ik ben derzakegansch
onbewlut.CoNsc.

Ondadif.ZiJ Zullen ondadig blij-

ven gedurendedezen oorlog.Coxsc.

In Wdl.A.N.F.,-/40,noesteeds

gewraaktalseengerm.,'unbejangen.

zlzlk gebr.,meteengenitiefbepaling,
iseen archaïsm e.

germ. '
antâtig, Untâtiqkeit; beide

werden ook bijBlLo'
.aangeteekend.

Ondadlkheid. Verontwaardiging
overzijneeigeneondadighe%d.1o.
Onder.Onderden oorlog.

Onbevooroordeeld,t'AlNrlï/dïg,zonder

nooringenomenheid ;vriimoaçg.

MOORTG.,227,vermeldt onbevangen

&ls door het gebr. gewettigd; ook

K osNsx en v. oxzzs geven het w .
zondervoorbehoud op.

Ik ben geheelonkundigvan d6zaak,

KUIPERS.- V.DALE.- Gr.1Fd6.,

ikweet'pcndezaakhoegenaam dni* .

X,1140-1141.

Werkeloos.

Xvf',132.- MOORTG.,49.- KuI-

PERS.- Gr.1Cdè.,X,l181.

wevketoonheid,Icts>dfg,nuu-doen,
st%uitten.
Gewoon gebr.indeZnd.volkst.voor In,get
ff
zreW eoft'
iidennden oorlog.
ten fï/dercx.In hetalg.Ndl.isonder
gebruikeli
jk als vz.van tijd,met de
bijgedaehte, dat het voorgevallene
niet alleen geduvenae dien tijd plaats
had maar ook onder de heersehappij,

Alg.Ndl.isb.v.onder (A vegeeving)
*t'?1 LbdelliR KIV (= gedurende die
tijdruimte),doeh alleenvoorzooverhet
Onafscheidelijke bijbegrip van de betrekking tothem alsvorstkan gelden ;
ZOo zegt men verder nog :onder :.
c/

het bestuurofden invloedvandenperf de zaak,die als regeerende of
soon o

be8tn'
ùr 1@R PGlmer8ton,Ond67 h6t -ï*18t6196 ZRAOCè6&d, lgïtder de W6#N;lïeà,

besturende,endusalsltoogevgeplaatst,
gedachtwordt.
oie zak weegt onder 0/ boven 4: znd.volkst.

l09 kilo.

Alg. Ndl. onbetraeltt = onvervuld,
niet nagekomen,b.v. e6n onbetraate

onder AefSehrikbewind (Gr. 1Pd;.,Xp
1202).
Diezak weegtongeveer l00kilo,of: V.DALE.

10akilo,ndn ojveez.
l

Onderaan-onderéeteekende.

ssctuczsxsx
Onderoj ?
70t)84 !
Fcs onder ;naar onder.

l
l
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vosslcuvlxo

acgsxssxxsssusaxosc,z

Znd. volkst.,in toepassing op het

Erop ojeronder!

uitorste m iddel dat soms gewaagd
wordt.
Nog alg.in Z.-N.;t> .in N.-N.wei-

Fcn onderen ;naar onderen.

Depijpen (xl.van een broek)waren nig gebruikelijkevormen.

vcs onder eens afgeboord geweest met
zwart lint.CLAls,Biclt.N ov.,62.
Er'pcs ondertrekken ofgaan.

A'ronderlcullen,knoeien,enz.

opxsaulxgsx
Bedoeld middelwordtgewoonlijk eea

w ardenmiddelgeheeten.

.D'
J:f., 139.- D.B.,99.- K vlplRs.

- V.DALE.zieook op hetw.achter.

Alg.in Z.-N.

Er z'cn door gaan,ook weggaan,
lteengaan,opstappen ;'m smeren.
In een zaak,1'Azhet ep6lknoeien,be-

Znd.volkst.

V.DALS.
V.DALZ.

driegliiktewerk gaan ;ietarerbroddelen
ofin dewartsfzkrep,,hetspelbederven,4e
bot'vergallen.

Onderaan ,ofwelonderaan?

Hetalofnietaaneenschrijven levert On'der aan de bladzijde;onderaan' D.B.,88.- Vgl.achteraan en achter
voorvelen moeilijkheid op.
op debladzijde;hetstaatonderaan'. aan ;boeenaan en boren x n;middenin
en midden '
Jrt;enz.

Onderbestuurder.
Hoofdzakelijk in de Znd.schrijft.,
O nderbestuurster. Lereu leer, ter vertal. van Fr. sol
u -diredeur of
175.
diredeur-adioint, en sol
u -directrice.

Onderblijven. Het tweegevecht

Onderdirecteur.
Onderdirectrice.

Znd.volkst.;in N.-N.verouderd;

Uitbliiven, achterwege bliinen.Het

onderblijjt.Coxsc.,Omw.
ook bijW XIIZ
AND,alsonscheidb.in de tweegevechtgaatnietdoor.
Heti8op.
#6rèlcr6n fgeliik demarktvan bet. van ongedaan è!ï/w8n, en a1s Daari8/.
J61 van tereehtgekomen.
&cAe-).

Onvolgroeide of achterlijk gebleven

Onderbreiden. Een plan onder-

Een plan voorstellen ofterot
lezv?egïng

breiden.
Onderbreken. De algemeene

Dvrruov,78.- KullalRs.- V.DALZ.
- Gr.G#è.,X,1238en 1248.

scheidb.,oneig.voor niet welgroei-

Onderblevenkoornaren.V.Lov.,Dnr6 jent;DEsRocl
u s :(Onderblyven,

fH , 74.

Zieook be8tuurderen beetultrster.

p.p,. Niet groeyën.N e crolfr: pae,p,6 korenaren.
grandir pas )).

Germ.einen JSor.
schlcg %tnterbreiten.

gez
pen.
InZ.-N.,vooralin deschri
jft.,wordt De algemeene stilte, slechts ajge-

fP:1.A .N .F.,- /40.
'
Dist., 101.- Dvymov,78.

Kuy-

stilte, slechts ondevbvoken door het ge- onderbreken in alle beteekenissen van broken of verbroken door het geprevel PERs.- V.DALI.- Gr.'
F tfè.,X ,1253.

murmel van den biddenden priester.
BoLs,35.
Onderbveektmen bijmijlen het werk,
dan ishetom een kortgebed in hetgetijdenboek telezen.ToNv,43.

Fr. interrnmpve gebezigd, terwijl in van den biddendenpriester.
N.-N.vaak ajbreken in dergelijk verband voorkomt;in de l7de eeuw was Wordt het werk bi
jwijlen tzidelijk
hetw.ook in hetN.gebruikelijk,later ge8taakt,of:ltoudtmenvan tijdtott'
ijd
geraakte het aldaar in onbruik,doch op metwerken
in den jongstentijd kwam hetbijNnd.
schri
jvers doorD.invloed opnieuw in
gebruik.AjbrekenwordtinZ.-N.schier

betrelendehetgebr.van onderbreken :
(Eris(dus)geene afdoende reden om
hetw.teverwerpen,datzich echter in
N.-N.we1totden hoogeren stijlzalbeperken,en alleen in V1.België veelvtlldig gebmziktwordt ).- Scxs.,1,132,
cifeerdevoorbeeldenuitNnd.schrijvers.
CRAMER,op hetw.intevompre:(On

uitsluitend gebezigd in de bet. van :

peut interrom pre le voyage à,certaines
stations.M en kan d6reis op zekeresfction8c/dvell
6'
4.M an kann die Fahrtauf
gewissen Stationen unterbrechen.

vernielen wat tot stand is yebracht,

b.v.eenl,
z
d
zï,
:ajbreken ;tenietdoendoor
felle critiek, b.v. een boek ajbreken ;
niet in die van (iets)t'
ijdelijk doen
eindigen.
Ulrich,altijd gereed om ...de rede- Ook in deze bet.,iem.hetwoord c/- Ulrich,altijdgereedon1deredenaars
nsars te onderbreken.Toxv,94.
nemen,iem.beletten z
poorfte gccn (met hetwoord ajtenemen.
Niem and onderbrak den spreker. apre/
vielden sprekerinderede.
ce'
?zenz.),iem.(ï?zziin get
gpreàenz-) Niem and '
Syntu lds, 327.
etoren, werd iem .onderbreken in Di8t.,
Hier werd hi
j ondorbroken door den 101, afgekeurd als een gall., inter- Hier werd hij ge8toord door den
wachtmeester.DaA/LANS, 97.
wachtmeester.
74)p43:3*6 qn.
Je sprikt lik 'n boek !onderbrak hem
K RAMERS :((Onderbreken,'
p.c.CO')U . Je spreekt als een boek !zei Flavie,
Flavie.M .SABBE,Fï!.,74.
jorte,afbreken,in de rede vallen. In- hem hetwoord ajnemend.

M en vindt voortsniet,alleen :iemands

rede ajbreken tKlueERs, KOENEN en
V.DALE,telkens op het w.ajbrekenj,
doch ook :iemands 7648 (fx !,woordew
enz.)onderbreken (dezelfden,op onderbreken), en zelfs iem. onderbreken
tHAssEruBAcx,1, l09; ScHR.,1,231),
ook nog

iem . interrumpeeren of fzà-

# v'
?zgermanisme ç'
2'on
?
Datmoet grootsch zijn !)bracht terrompeeren (KIJIPERS, KOENEN en
(Dat moet grootsch zijn !) onder- terrompre (C'6,
ik ivthetmidden.
breek ik.BOLs,79.
V.DALE,i.v.)
jera 6ï64 d'ériter).)
Echter verm eldt het Gr. 1#Wè., X ,
Nog teekenden wijaan
ofhaar
1251-1252,zonderafkeuring :(fIemqnda

rertellen onderbrak n (.T.v.Msxlzs,in
Keurles8en,V,26),f
(hem ondevbrekend p
(W .v.D.MEERSN,in Keurlessen'
,VII,
43).

rede (taal,woorden enz.)onderbreken ),
en ook hetgebr.van iem.onderbreken.

Zich onderbreken.

VolgensD.V.,33l:(blijkbaareen
vertaling van fr.e'interrom gre)).

Onderbreklné.Deze zaakduldt

Volgens KUIPERS en het Gr. 1F#è.,

Plotseling opholzdes m et spzeàes,

ScHR., 1, 231-232, citeert evenwel

plotseling z'
ulfjgea,zï/s g-wek of den ook :(telkensonderbreskthi
j ziehzelj)k
draad ziiner 764î6ajbreken,zich zeljïx (Reehtsg.Magaziin,19l1,p.492).
de redevallen.
Deze zaak duldt geen etoornis in

geene onderbreking.Coxsc.
X,1254,meest in Z.-N.gebruikelijk ; haarverloop.
Lieven gafgeene acht op deze onder- vgl. Fr. interruption en D . UnterLieven stoorde zich niet aan dezen
fzïfroep
breking en zettezijneredevoort.1D. brechung.
V . DALE verm eldt het w. zonder
voorbehoud.
ScHR.,1,citeert o.a.:ftmet onder-

CRAMER :cInterruption,(f.)(contaet).
Storing.- Interruption (f.)detraneport.
Onderbreking, strem ming van het ver-

voer.- Interruption (f.)de transport
temporaire. Tijdeli
jke stremming van
hetvervoer.- Interrnption(f.)deroyage.
Afbreking der reis.))

brekingvankorteperioden )(N.R.Ct.,
15-2-1911), een schorsing of onderbrekingvandenarbeid)(MEYERS,134).

Onderdulm s.W erd eronderdgdma
een goede ondernem ing voorbereid
Towy, 20.

Alg. in Z.-N .; ook wel een Nnd.

15 : Y focïf-ï! .901*8 zochc quelqno bell6
exfrev ft:g ...
Ondereendrinken. MFijn en Alg.in de Znd.volkst.
bier ondereendrinken.

Onderéeteekende. Ondergetee-

Wijn en bierdoorelkccrdrinken,.

Krœsas.- V.DALE.
X ,1285.

Gv.W 4è.,

V.DALE.

Brood en aardappelen door elkaar

Ondereeneten. Brood en patatten ondereeneten.

kende verklaart

Ondevltay a, onder de hcsd, ï,v qt

prov.(vooralinGelderland);DEREcL, geheim,heï-el
ïfl!,etiekvm.

eten.

Verkeerde weglating v/h lidw.van

bep.:germ .Unterzeçchnetev.

D e oM ergefeekeAètls verklaart...,of :
ik ondergeteekende verklaar...

Hr
dl.A.N.F.,-/7en - ,
/40.
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Onderkeven (zich)-onderpastoor.
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OPMERKINGEN

l

t

Onderéeven (zich)9 ofzichten

Znd.volkst.

Onderéraven.Hetonkruidwordt

Znd.volkst.

ondevgeven.Hijmoestzieh ondergeven.

Hijmoest zicltonderwerpen,ook : V.DALE.- STOETT,n.1424,
/2177.

zïcA orerwonnen rerklaren,voor6en cn4eronderdoen,ofrooriem.hefzeil.
9fri/-

Zieook op hetw.geven.

ken.

ondergegraven.

Onderhalf.

Znd.volkst.(O.van Brab.,Antw.,
Limb.);KIL. (Onder-half,j.ander-

Hetonkruidwordtonderge
mpit.
Anderhalj.

V.DALS.- Alg.Ndl.ondergraven

(ondergraaf, ondergraven) = ondermijnen (b.
v.een gebouw).
V>:Rc.,Etym. Gtsè.- KUIP>lRs.Gr.l'
Fdè.X,1330.

half,se8ql4.
i )';Dss RocnEs q Onder-

half,adj.(zo&)Anderhalf).

Onderhavié. De onderltavige

zaak.

Vaak afgekeurd alseen germ.,di6 Debetrokkenzaak,dezaakwaarvan ScHR.,1, 145-147,citeert verschilWdb.,X,1338-1339);ofhetw.werke- heejt,of:dezaakinquaentie.
van onderharig in N.-N.en wijstnog

unterhabende zscche (Dist., l33; Gr. eprccàie,dezaak diemenonderhanden lendevoorbeelden betreffendehetgebr.
'

lijk een germ.is, werd eehter door
KclrsRs betwijfeld; volgens VERc.,
Etym. '
Ft
fè.,is zijn oorsprong q niet
buiten hetNdl.));V.DALE vermeldt

op 13etoordeelvan FRANKEN,Noord en
Zuid,1886,p.347 :(metblijdschap zie
ik dat onderharig ook wederin genade
aangenomen wordt.'t Is mij honderd-

het thans zonder voorbehoud ; toch

m aal liever dan het zin- en zinneloos

wordt het nog door velen vermeden
(MooRTG.,228.
).

onderJ
rerpeliikdoorsommigena1splaatsvervangervoorgedragen ).

Een onderha'
oig geschil. V.THIEL>DN,
Ongewoon gebr. met het lidw. van
Een geschil dat men onder handen
18.
onbepaaldheid.
heeft.

Onderhoor. Het onderhoor van

Alg.in Z.-N.

de getuigen.

Hetverhoor,of:deondervraginlvan
getuigen.

Onderhooren. Snep iszelfs os- Alg.in Z.-N.en ook gebruikelijk in Snep werd zelfs ondernraagd, w6r- KtupsRs.- V.DALE.- Gr.1#-t
@è.,
derl
toord geweest.TEIRL.-STIJNS,1,232. N.-Brab.;het w.komt nog voor bij hoord,ofin ('f)verhoorgenomen.
X,1344.
Er werd besloten dat ze Tijlsamen BErL.,Diet.
,op hetw.interroger.
Erwerd besloten datze samen Tijl
zouden onderhooren.AvcTos, 137.

Onderjukken. Iem.onderinkken.
Onderjukkiné.

in Terhoor zouden nemen.

NoggebruikelijkindeZnd.schrijft.,

Fr.subiugner.

Onderkom en.Diewinkelisleelijk

Tem.onderhetiuk brengen,:6#66! MooaTo.,49.

doch thansin N.-N.in onbruik en ver- (c@zè zïcA) onde- erpen, tot dllrersïj '
BW6.,X,1368.
meden alseen germ.,'
anterioehen ;vgl. brengen,onderdrukken.

Alg.in deZnd.volkst.

KtrlpERs.

Gr.

OTtderz
d
zl
eryzJAzg,onderdrukking.
Diewinkeltzaak)iserg Tervqllen.

V.DALE.

ondevkom en.

Onderlljnen. Een woord onàer- In Z.-N.meergebruikelijk dan in

liinen.

N.-N.;vgl.Fr.souligner.

Een woord onderstrepen of onder-

echmppep.

Ondnrliinen wordt vaak gebr.met

hetbijdenkbeeld,datnetieaen metzorg
wordtonderstreept(KvIeERs;Gr.G4h.,
X,1399).

stevensonderlilnd6zijn woorden met D.V.,l28 (zie ook D.B.,39),be- Stevens zette aan zijn woorden Echterook bijJ.v.AlAvslx,Toen ïk
een heftigen armzwaai. CLAes, Sich. handelde een dergelijk gebr.van het kl6m (ofkrcchf)bii(ook :li6të'
l woor- nogiong'
wce,l33:eHaarwettigeechtNot., 179.
synonieme onderstrepen,in overdrach- den gem crt
f gaanj met een hevigen genoot wist, zoo noodig, Leentje's
telijken zin,alseengall.,8ouligner.
armzwaai.
woorden met zijn gespierde vuisten te

onder8trepen )); l58 ((krasse woorden,

onderl
iind met handtastelijkheden >;
248 ((Zoo'n greep te doen, ter onder-

O ndernem en.Hijzoekthetwerk
nietteondernemen.

Ondernemenen aannemenwordenin

Hijzoekthetwerk nietaan tes6-

Z.-N .vaak verward,vooralonderin- v,es.

Een reisondernemen.

vloedvanFr.entreprendredattweeërlei
bet.heeft;alduswordtondernemen ten
onrechte gebezigd in den zin van :een

Een reisaanraarden.

liiningvan zijn woordezlisgéniaal).
Gcnd.,187-188.- D,V.,125.
Een werkondernemenwordtin 'tNdl.

gezegd voor:een moeilijkwerk op zich

nemen, dat gevaar voor m islukken oplevert en dusm in ofm eer een waagstuk

werk op zïch nemen,zïch nerbinden het

is, b.
v.de Kanaalmaatschap#i zal de

fea 'tdtnoer te brengen,en ook verkeer-

hanenwerken ondernemen.

delijk,waar spraak is van een korte
reis,b.v.van de een ofandere plaats

Ook wordteen rcï.
:ondernemen alleen
gebezigd methet bijdenkbeeld,dat er

zïcA op r6ï,
:begeren,ernaartoeaporon,
tujfen,Fet8en,enz.
Ondernem er. Een ondernem.
er Vaak voorkomend gall., entreve-

bonden zi
jn (zie ook op het w.maken,
p.292,vooralkol.4,bovenaan).
D.V.,125.- Wand.,187.- V.G.,1,

in ons land naar Brussel toe, voor

van bouwwerken.

zwarigheden aan de volvoering ver-

Een aannemevvan bouwwerken.

neur ; in de Znd. spreekt.hoort m en
vaak dit Fr.w .

Ondernenâkaé.

In Z.-N.vaak ten onrechte voor

aanneming :gall.entregri8e.

135.- Zie ook ondernemen en aannemer.
Ondernemer wordt alleen gezegd van
zaken die ernstige moeilijkheden opleveren,b.v.de /)014f6/./16/46r Ta% 884 re'
llzenavbeid.
IFcztd., 187.- Onderneming wordt

Een aanneming van bouwwerken
kan weleens een gewaagde onderne- verderook gezegd van zekerebedri
jven,

v'
ïxg, een gevaarlijke 8peœ latie uit. en verder nog bij uitbr.van de Srma,
m aken.
van de personen die een zaak drijven,
b.v. handel8onderneming, utoomboot-

onderneming,(in Indië)detabaksondernemingen op Sumatra.

Onderontvanéerij.

Foorl.Fr.-

FI.Li)'8t,234.

Onderpastoor. TEIRL.-STIJNS,1,
46 en 134-

Znd. vertaling van Belg. Fr. 8o1M-

Onderpostmeeaterskantoor(inBelgië); :iet hoofd of de beheerder van een
perception
in Frankrijk bureau (in Nederl.) bii- of hulpkantoor der dergelijk kantoor heet in België onderpostmeester,in Nederl.voorheen brieven(#8postejc'
uzïlïcïre.
poateriien,A'
ulppodfàcnfooe.

Gebruikelijk in hetgrootstegedeelte

K apelaan.

van Z.-N .,in O.-en W .-VI.in den vorm

De pastoor met zijne onderpa8toorn. onderpa8terfej;verdrong ook b.v.inde

om str.v.Diesthetw .kapelaan,dat er
Borus,34.
Dan kom tde onderpaator.TONY,32. een 40-taljaren geleden hetgewonew.

was;reedsbijDssRoct
Hls:;Onderpastoor,a.m .Fïccïr6,wïce-cvré,s.m .>

Depastoormetzijn kapelanen.

gaarder,tgw.kantoorhouder.
KvlpERs en KOENEN, ook het Gr.
IF#è.,X ,1432,en DUYSER,II,76,verm elden ondo'pa8toor als Znd.
V. DALE verm eldt het zonder voorbehoud,doch geeft aan,op het w.kapeIlcs :((in Zuidn.onderpaetoor )).

Ook vindtmenhetverderbijGALLAS
en bijPlucx,Fr.en Eng.

Onderricht-onderteekenen.
BELGICISM EN

Onderricht.
Hetonderrichttlp deofd6vmoeder-
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Zieop hetw.onderwii8.
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tlndtf6mïchf.

taal.

OPM ERK INGEN

Kuzlœas.- Kosxsx'
. Boss.,Uitspr.,72.- Sclvxlklay;r 72-73 onlder.
ricltt,som sondorricht'.- Daarentegen
onderria 'ten,on#errïcA/ffsg.
steeds

Onderrichten. Hij wilzïc: on-

Verkeerdreflexiefgebr.:gall.s'
in-

devvicltten;zïchiu eenvak ondoviehten. efruïre.

Hijwilleeren,atudeeren,zïcA(lmrderj

Dist.,109.- Zicl
tlatenonderrichten=

ontwikkelen; een vak leeren, è-fu- zich om trent iets laten inliehten,zich

deeren,zïch in een vak oejenen of b6- door een ander de noodige inlichting
kwamen.

Onderroeren.
Onderscheid. Peaonen van on-

derncheid.

Onderscheiden.

Een onder-

Alg.in deZnd.volkst.
Gall.denpersonne8dedi8tinetion.

Gall.vzlo7ciertfït
qfïrlgvd,

Omroeren,dooreenroeren.
Aanzienliike lieden,'
voorname men-

V.DAIS.
D.V.,125.- D.B.,43.- V.G.,1.

schen, lieden nan aanzien, 'pcn, rang, 135.

van t/zoogozzlstand.
Eenverdieneteliik oëcier.

aoh.eiden omcier.

Een onderach,
eiden voorkomen.

en kennis laten geven.

Dist.,107 (op hetw.'
vriendsckap).D .V.,125.-- D .B.,43.- V.G.,1,135.

Een dejtig, roornaam, èe
zcAlc/d Onderaclteiden,bnw. = verschillend.
voorkomen ojuiterlijk.
ongelijksoortig ;uiteenloopend.
Men kan moeilijk meer tl
M erecà6ïddn on peut dimcilement *r6 plus dis- Men kan moeilijk mannen a1sT.en
giin danTerburgen Geeraard Dou.
tinguéç'
t
f:neleyvrenfT.etG.D.
G.D.onertrejlen.

Onderscheidenlijk.

'
t:n airtfïefïsgué,

Voor het begrip,overeenkomende

Respectieveliik.

met Fr.reapeetiremont, niet vermeld
bijV.DAIZE,echterwelinhetGr.Wdb.,
X,1452.

Onderscheidiné. Hare houding

en hare bewegingen hadden eeneaange-

Gall.distinction,

boren o< eraolteiding.

volgensKulzzssisditthanshetgebruikelijke w.;als verklaring er van.
bij Kozxsx aelttereenvolgens, onderaclteidenliik.

Haarhouding en manieren getuig-

o.v.,126.- v.g.,1,135.- (
.
;v.

den van eenaangeboren 'voornaamheW , < é:., x ,1454.

van ongedwongen dejtiglteid of gedistingeerdheid.

osorach6ïtssg

lodedaad van on-

derscheiden :d6onderscheiding f'
ueecA6,z

In die betrekking volgde zijn zoon après ec morteos Fl
s e6plplïftjson In die betrekking ondersolteiddezïch oud 6o,nieuw ;2obijzondere achting of
hem metonderscheiding op.
tour,crccdistinction,la mêmeyoncfïop. Ook zijnzoon,diehem daarinopvolgde. eerbied,waarmedeiem.bejegendwordt:
iem.m6tondersoheiding behandelen.

Onderscheppen. Tracht dat
znd.volkst.,voor :heimelijk vereensteonderaelteppen.
nemen;inN.-N.weiniggebruikeli
jk.
Onderschieten. De weide is
ondergeschoten.

znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
doorwater overstroomd worden.

Trachtdateensuitt,
evissaen.

Kvlesss.- V.DAIZ
S.
X,1457.

Gr.&/
fè.#

Alg.Ndl.brieven on4erycheppel = ze
opvangen,zeaan hun bestemm ing onttrekken.

Ond6r water .
9cAi8/8n, onderloopen,

V.DALS.- Alg.Ndl.is onderstaax

ondervloeien, optfer.gpoelen, onderstroo- voor :onderwater staan.
+ 64.

Onderschudden.

Znd.volkst.,voor:schuddendever-

Ondereen-ofdooreensandden.

v.DALS.

m engen.

Onderstaan. Hi
j heeft veelpijn

oM 6rsfccs.

Onderst. Alles ligt ltet on46r,
+
boven.

Ondersteken. De kaarten t)s-

d6v8te'ken.

Nog alg.in de Znd.volkst.;verou-

derd in N .-N .

Hetmeest gewone gebr.in de Znd.

Hijheeft veelpijn dooretaan,vïfge-

staan,geleden,'perdz
tzvztî.

Allesligtonder8t(e)?)
o?
'8n.

volkst.;echternietgeheelongebruike-

lijk in N.-N.
Alg.in Z.-N.alskaartspelterm ;in
N .-N .verouderd.

Kvlpsss.- V.DxLS.

Gr. Wdb..

Kvlrxss.- V.DALS.

Gv.+4:..

x ,1469.

X ,1469en 1474.

De kaarten wq8eqlt6n, echudden,

door'nehudden, door/echïe/es.

Kuzeszts.- V.Du s.- Gv.JP4:.,
x ,1477.

onderstellen. Dat wordt be- Afgekeurd alseen gall.,cela e8tc6n.
:/ Datwordt bekend gecchf,of als be- scan.,1, 220-221,verwijst evenwel
kepa ost
uzajag.
eonnu,bij.D.v.,127en 268,waarvoor kend ondersteld.
naareen vb.in het Gr.'
Fd&.,X,1478
hijeischte :datwordtgeaehtbekend t6
( De ladies maakten zoo weinig geziin,ofwel:m6n onder8teltdathetberucht,dat ik haar... in zwijm onder.
kend ï,:.

stelde,K xslœssu. ))
zie ook aclden en rerondevaellen.

Onderstelliné. Bi
j de aanbe-

Ter vertaling van Fr. eoumission

Bijdeaanbestedingvandewerken,

stedingvan dewerkenuittevoeren aan (= opgavevan den prijswaarvooreen uittevoeren aan hetHandelsdok,verhet Handelsdok was de eerste onder- aannemer zeker werk wil maken) is meldde de eerste in8nhrihying de som
etelling 593.000fr.
hierten onrechtegebruik gemaaktvan van 593.000fr.
hetw.onderstelling,datin 'tNdl.heel

Di8t..83.- Aldusisverdergebruike-

lijk:roorW6nieuweec/too!met12lokalen
eehreejAï/in Kt?or/ 60.000;hetwerk ï.
m
aa1% d6n ltztzgf
g/e?l ineehrijrer gegt
zzzd
(V.DALE).

wat anders bet.,nl.gisaing, ofwelhypotltese.

Ondersteunen. Den arm van Gall.fprendrelebra8desonlzn,
ïpourj Den arm van zijn vriend vastgrijpen BijKRAMERSissenoutenirvertaald :
zijnen vriend nemen om zich te onder- 'esol
ttenir(.
l?ïef.,ll0,en D.B.,12). om ziclbrgcà,
f(ofonereind,dftzf
znt
fe,op tzich staande houden,blijven staan )p
al6vn6'
n,
.

d6 b66n'
t36 hoed6n,Ook om niett6 doch Op hetw.ondereteunen ook opgevallen.

geven :((zich meteen rotting ondersteunen,8 J1+N#6rd'r 1448 CGN,Wz6 )).

Onderstrepen. sommige woor- Dezeoverdrachtelijkeopvattingvan Op sommige woorden dvnkken,of
Evenwel wordt reeds bij V. DALS.
den(vanhetgeenmenzegt)onderstrepen. onderstrepen,f
tontleend aan een derge- erden 'zqdv'zfk op l6gg6n.
i.v.,hetw.onderstrepen alsgebruikelijk
Hetgezegdevan een anderonaerstve- lijk gebr.van fr.souligner,ismetons Deccxdcchfve8tigen,of(
.nadvukkeliikj opgegevenin debedoeldebeteekenissen:
pen.
taalgebruik in strijd )
,,volgensD.V., wiizenopwateenanderheeftgezegd. t
(een ofmeer woorden met nadrtzk 1el28 :((HetNdl.zegthierdoenaitkomen,

zen ofspreken )),en ((de aandachtop een

ofietsdergelijks)
';ookD.B.,39,enhet

gedeeltevan een gezegde,eenebewering

Gv. < (fè., x , 1481, besehouwden het

nog alseen gall.

Koxaxo, 249 : . souligner les mots.
op dewoorges drukken.))

vestigen )).

Ook vonden wijin deNdl.bewerking

van .T.vssws,De W onderstraal,2 :.zoo
kon de een steeds den volzin van den
anderen eindigen m et dezelfde uitdrukkïngen, onderstreept en gezinteekend
door dezelfde gebaren.))

zie verder op hetw.onderliinen.
O nderteekenen. Een bundel D.V.,l28:(In denfarniliaren stijl, Een bundeluitstekende critiek,uïl- GALLAS,op hetw.8igner :tOnderuitstekende critiek, onderteekend door vooralin de couranten,gebruiktmen gaande van (of :van sïc-c.
p,
d minder teekenen, zijn naam plaatsen onder
M * Rooses.

in hetFr.vaak de wending e?zarticle 4c'
n,)M.Rooses.

(kunstwerk);teekenen (naam).)
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1

Menige bijdrage, onderteekend K. eigné- ,gevolgd doorden naam eens Menige bijdrage,%%
an del
tandf
7@zIK. Pmcx,Fr.,op hetw.aigner:(aign4
Blancke.
sehrijvers,om dezen eenigszingtedoen Blanche.
d'
a nom de l'auteur,door den achrijver
uitkomen. In Z.-N. wordt deze con-

ge-,onderteekend )).

stmzctiesomsmin ofmeerduidelijk nagevolgd,tegen ons taaleigen in )).
Twee doeken, door Govert Flinek
D .V.,128-129 :q Nog zonderlinger
Twee doeken, mst den naam 1?@n
Geschriften wordenonderteekend,d.i.
onderteekend.
kom thetgebr.vanondevteekenenvoor... G.Flinck ev fap,ofdoor G.Flinck md van onderen voorzien van iem ands

met betrekking tot schilderijen :im- ziin gwcz?l geteekend, van G.Flinck'
e
mersdiewordennietonderteekend,maar naam woorzïcn.
geteekend,daardeschildererzijnnaam
niet,onder,maarop zet.Dit gebr.is
klaarblijkelijktewijtenaandeomstandigheid,datfr.signer zoowelmetteekenen.als met ondert6ek6n6% overeenkom t,en als zoodanig een gall)).
l
.

handteekening,ten bewijzedathijden
inhoud voorzijn rekening neemt.Van
sommigeboekenwordenalleexemplaren
doordenschrijvergeteekend:zijn handteekening wordt op een der voorste
bladzijden gezet.
W orden schilderijen,platen enz.van
,

denuaie
at
mko
dr
et
sama
ftee
kkee
rnsev
noo
rzie
eg
doc
hn
t,
ed
na
mn
iz
ns
tt
e

m en n

,

met ziin naam teekenen, daar teekenen
ook bet.ajbeelden en dus dubbelzinnig
zou wezen ; men denke b-v. aan het

l

geval:hiiteekentbeterdan.
ô,ïj8ch.
il
devt.

Onderverstaan . H et gezegde is l Diat.,92:((Dit'deelw.komta1sbnw .

Hetgezegdeisverzwegen,weggelaten, Zuiver Ndl.isechter ook 6r onder
voor in Znd.spraakkunsten,met de niet'
làfgedrvkl.
neretaan.- GALLAS ; ((Soue-entendre

oxtfezl,:rtvftzczz.

bet.v/l)Fr.8olu-entend'
u.Een ww.(
mdervevataan bestaatin 'tNdl.niet;dus
ook geen dlw.onderver8taan ;hiervoor

ov.w.:Stilzwijgend bedoelen,eronder
verstaan. (taa1k.) Niet uitdmzkken
(wat de beteekenis toestaat aan te

bezigtonzetaalverzwegen ofweggela-

jvullen),erbijdenken)..- Pmcx,Fr.:

ten ).- Vgl.D.B.,55.

. 8ol
1
u -entendre, v.tr.stilzwijgend be-

BijDssRocl4y:s:(Onderverstaen,

(doelen;daaronderverstaan).

ad)..))en ftOnderverstaen,r.c.))

Ondervest.Deonderre8t.Roxpov,
40;VERM.
<No.,2l.
Eenewitteondervest.TsIaIz.-STlzNs,1,
2l.
'k Za1zekermoetemijnkezakke-nen
mijnonderveatenuitdoen,Lenensleev,4l.
Datfluitje,amper een ondertptzak

Naar Fr.'
ve8t6,in zijn latere bet-, Het'
peaf.
Kvllœss.- V.DALS. Gr. IFd:.,
d.i.jas zonder panden of met korte
X,1492.
panden,isinZ.-N.veet(inO.-enW .-V. Een witrodl.
GALLAS:(F6,
:fev.:(0u d)Kamizool.
ventet,v.,indezelfdebet.gebruikelijk ;
(t11ans) Buis.n
waarditw.totdevolkst.behoort,be- '
k Zalzekermijnbuisfojjas)enmijn Alg. Ndl.ondevvent, o. = vest dat
zigtmen ook welonderre8tfeq,v.,voor v6atuitmoeten doen?
)ondereen ander vestwordt gedragen ;
Fr.gilet,en in deZnd.schrijft'
.ishet Datfluitje,hetwelk in eenve8tienzakIsomsalsnaam vooreen strookdieaan

groot.VERMAxp.,53.

nog m eeralg.

ofnptzakgestoptkon worden.

den randderopeningvanhet,vestwordt

Zieook buin,gileten ne8t.

Ondervraéen.Iem.op iets(een

vastgemaakt en waardoor het sehijnt
alsofm en onder het bovenvest nog een
ander vest draagt.

Gall.ibtterroger,glzeelïon/tcrt
?l.e'
.
u'
r

Iem.oreriets(een pnnt,een zaak)

VERc.,147.- V.G.,T,140.

punt,een zaak)ondervragen.
çc.
ondervragen.
Den minister over een zeker punt Afgekeurd bijD.V.,130:(Hetmoet Den minister over een zeker punt VermitsGALLASvoorondervragerook
ondevvvagen.
(in Z.-N.)steedsdienstdoen a1sverta- intevpelleeren,overdat punte6n ï-er- opgeeft:cInterpellateur lin Kamerj),
ling van fr.interw ller,m aardebet.van pellatie richtçm aan den m inister, of : voorondervraging ook :f(interpellation )).
ditww.is aan ndl.ondervragen niet ei- daarover een nerzoek om '
Jnlïchffsg en voorrechtvan ondgr/
prtzgïp,g :((Droit
gen : interpeller qn. bet. im mers van r'
JcAfcs tot den m inister.
d'interpellation )), kan ondervragen in

iem.cïq
scAcx datAïjavttwoorde,d.i.dat

de bedoelde opvatting niet verkeerd

j
hijinlichtingengeveoverdatgenewat
'uit.hetverband blijkt).

s
interpellatie, interpellatiereeht en inter-

geheeten worden,alzijn interpel/nt,
pelleeren daarvoor de gewone term en.

Den borizonto'bderl'
ragen.

Gall.interrogeri'Atvïzolz(D.5*.,l29;

Den horizont,den gezichteinderon-

Alleen per8onen kan men ondem,
%a-

D.B.,33;Gr.Wdb.,X,1497).

derzoeken, of met ce4 onderzoekenden gen,in overdrachtelijken zin ook we1
blik hgsc/
zozlwep,
.
verpersoonlijkte voorwerpen :zoo kan
Gall.interrogerle:031.
se%t8(D.B.,33). Hetgezond verstand raadplegen,of men b.v.z'
iineigen ltartofzich,z6ljonder-

Hetgezond verstand oltdervragep.

imethetgezond verstand te ecde gaan.

vragen,d.i. te rade gaan met de stem

van zijn geweten.

Ondervraéiné.B1
cr,L.,Dict.,1589

Toxv,94.

Onderweée.T12TRL.-STI;xs,1,119,

en II,203.

Afgekeurd bijD.V.,l30,indebet.

Iuterpellatie,verzonkom fslïc/t/ïng.

Evenals onderwegen nog gebr. in

Onderweg.

Gr.Wdb.,X,1500.

Alg.in deZnd.volkst.voor:nietuit-

Datzalwelachterwegeblijven.

V.DALE.

van Fr.interpellation (cvtz Chambre8t.
Z.-N .

làat
,zalwelontderwegeln,blijven.

GALTZASvermeldteehteronderlwaging

in deze bet.(zie llierboven op laet w.
ondevvragent.

gevoerd worden.

Onderw erp. Hetopstelheeftt'
oor

G8'
l1.a'
voirpf
lvtre'
l
net.

onderwerp de beschrtjving van een

Het opstel heeft tot onderwerp de

D.V.,620.- D.B.,87. ALL.-AB.,

beschrijving van een brand.

'68.- Zieool
tkiezen.

brand.

Onderwerpen. Iets (een zaak, Gall.soumettret
kc.ttç'
?l.= lllimettre Iets (een zaak,een vraag)aan het D.V.,130.- D.B.,39.- Vgl.Gr.
een vraag)aan iem.ondew evpen.
qc.devantlesyeux.
oovdeel,aan g:goedkeuriug,aan,hetïn- 1#7
(f!
).,x,1505-1507.

zicht'
pclziem.onderwerpen,iem.iets
voorleggen'.

Het'werk van Vuylsteke aan zijn
vrienden en vereerdersonderwerpen.

EchterbijKslezss.op hetw.onder-

werpen :((eeneztwk,een gedchï!aanïe-.

Zorgen datVuylsteke'svrienden en - (om eruitspraak overtedoen)),en
,vereerdersmetzi
jn werk vertrowrd ge- aldusook bijV.DALE,i.v.:(
fgesohillen
raken,of:erorerkunnen oordeelen.

Een boek onderwevpen aa'
n den Ver-

owlerwerpenaan hetHoj'
t
ltzlzArbitrage)
'.

Een boek aan den Raad.van Toezicht

beteringsraad van hetMdb.Onderwijs.
ophetM.0.terbeoordeelinginzendex.
Eene vrouw, wier deugd aav,bovg- Gall.'
u.
n6Iemmedontla rcg/'
t
ze.
gt.
9.
t4- Een vrouw,wier deugd ydette '
t
?:ztoch,
tozderzt,orpcn,ïe.
iettef
lcaation.
tro
uwe
n
ï
a
,
v
o
o
r
wi
e
r
e
e
r
b
a
a
r
he
i
d
me
n
'

Dist-,92.- D.B.,58.

w
aetbovgkansftwa ofnietïnefcc'nkan,)
een vrouw van d'ubbelzinnige of 1)6r,

daate deugd.

Onderw il*s.

Znd. betoning, m eestal onderwijs'

(zie ook MoonTo,,' 111,voetnoot).

l

l

(lrp/tlrw,
gt
s.

Kvlrsas. - KosNsN. - Volgens
Scaas/é,72-73,onderinvloed van het

rhi
U
ythme,somsondevwii8'(zieookBoss..

lwiiulz
le
b
r
n.,72).Verderechteraltijd:onaader.
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'

Hetonderwijs (o/ onderricht)van 4: Gall.l'enaeignementdelaltzsg'
u:-t
z(ofder)moedertaal,van 'fNederlandBch, ternelle,41:néerlandais,del'hïefoïr6,dea
de geschiedenis,derhandwerken.
ouvragea manuel8, volgens Dist., 113,
D.V.,428-430en 480,D.B.,68en 70Stellig bestond er in de 13deen 14de 7l,ALL.-AB.,66 en 67 :vermits men
eeuw een spraakkunstig onderwijs Tan zegt onderwijzen of onderrichten 4n
onzetaal.V>mc.,in F!.d.d.e.h.,1,212. 6en t/@à,en onderwijs of onderviehtgewen ip, een vak,wordt in de aangehaaldewerken bijdeverbaalabstral
cten
PNderoïj.
ven onderriel
d een bep.met'i.
n
vereischt,terwijleen bepaling mettlln
er foutief wordt geheeten ;nog erger
foutishetvolgensD.V.,480,enALI'
.AB.,67,deconstructiemet'
pcn tevervangen dooreen genitief.
l

OPMERKINGEN
.

Hetondemvijs (@/ onderricht)in d6 Alen zegt echter niet alleen iem.ïx
moedertaal,in '
fNederlandsch,in de ietstlAàd6rz
t
z
gïjz6nofonderrichten,b.v.iem.
geschiedenis, in (vrouwelijke) hand- in degcychï/dezzï.
eonderwijzen,ç
'
.
ez4.in d6
werken.
Fransch.
etaalonderwijzenofonderricltten,
Stelligwerdin de 13deen 14deeeuw î
km.in.dehoutsnijkunst,in hetmatten.
onderwijs gegeven in de grammatica rlecltten onderrichten (KvIPERs), doch
van onzetaal.
ook (ïem.,
)I
'
eta onderwijzen ofonderrielt.
Methodes voor het onderwij8 ï,ld6 ten,b.v.jraaie handwerken onderwijzen,
Natuurlijkehistorie.H.DOvMA,Handb. FrcnacàenA'zgelacAonderwiizen,iem.de
>.deM etl
todiek der Leerrakken,19118, aardrijknkunde ouderwijzen (ScHR., 1,
p.167.
274en 216-277).
Methodes voor hetRekenond6- ï/N. En aldus troffen wij ook aan (Dit
1p.,ib.,351.
inzichtkan aan hetwijdverbreidevoorHetonderwijsin en doormiddelvan oordeel,alszouhetgymnasium inonderde twee landstalen. Neerlandia, Mei wçjs'
tl
fz?zdemodernetalen aehtermoeten
1912,p.l14 (rubriek Zuid-Afrika).
staan bijdeH.B.S.,een eindemaken )
(N.R.Ct.,30 Nov.1917).Verderisde
titelvan een werk,uitgegeven bijThieme te Zutfelt : ( Handleiding è'/ het
Ozù#e'
mz?ï/.
:derNederland.
gehetaal,) door
Dr.KERN .

Onderwijsaan,fl ofopeen schooll

Alledrie dezevoorzetselszijn in het HetLeesonderwijsin deL.S.,door Goed Ndl.isdus:Op deMdb.Sehool
alg.Ndl.gebruikelijk in dergelijk ge- ZIJLSTSA (uitg.Thieme,Zutfen).
werd in het 3de leerjaar lletonderwijs
val,zooalshiernaastmetvoorbeelden HetRekenonde- ijsop de L.S., '
van de Duitsche taaldoormiddelt'
cn
wordt aangetoond.
door S. D:: GAs'
r JZ. (uitg. Ykema, hetFransch gegeven.
'
s-Gravenhage).
HetOnde- ijsaan deAeademievoor

Beeldende Kunsten en Technische

Hetvriionderwijs.

W etenschappen (uitg.Brusse,Rotterdam).
Alg.in Z.-N.,naarFr.enaeignement Hetbiizonderonderwijs.
lïère.

Ferpl
ïcàzend onderwiis.

Plucx,Fr.,en GALL<S,op hetw.biizonder.

Naar Fr.instruetion obligatoire.

Leerplieht.
'

l Schoolplichtisdaarenboven dewettelijkeverplichting,dekinderen,diein de
schooljaren vallen (scltoolplçchtige H4deren),naareen schooltesturen.

Onderwilséesticht.
Onderwilzer aan of bii een
school?

Gall.établiseement d'ent
gdïgne-elf.
I
n
h
e
t
a
l
g
.
Nd
l
.
i
s
h
e
t
v
z
.
aan.inzulk
geval het gewoon gebruik, ofschoon

Onderwii8inrichting.
Onderwijzeraaneenschool.

Zieookgestiel
tt.
G
r
.
H
S
#
&
.
,
X,
1
514:(
tDeonderwijzers
aan de gym nasia dragen den titelvan

ScHR.,T,273,ook aantrof :((onder-

leeraar,1F6fr.28April1876>,en 1515:

wijzer bii de Rijkskweeksehool )

(Xcs eene gemeenteschoolwordt een

(fN.R.Ct.,28-1-1912);wordtnietvan
leenschool,doehvanonderwl
b'
aoflesaen

onderwijzer gevraagd, met akte
Fransch).

zigd,en aldus eiteertScHs.,1,273 :

zin,d.i.xzonder dat van een bepaalde

qonderwijzerlt
iihetopenbaarvoorbe.
reidend onderwijs 5 (
.N.#.Ct.,25-11912),en (onderwijzerbijdeRijksnormaallessen )(7W.,30-1-1912).
Zie ook boven,op hetw.leeraar.

onderwijsinriehting sprakeis:deonderwiizer paAz delagere'cht
lf
:!= bijhet
lager onderwijs.Aldusook, bij ZolTHOUT,Taalonderw.h8r'
p.,1,l10:((debelangstelling van den onderwijzer d6v

gesproken,dan wordthetvz.b'
iigebe-

Verderzegtmen,vooralinalgemeenen

la,gere school)).

Onderzeeër.

Afgekeurd a1s een germ., Unter8ee-

boot,in Neerlandia,Apr. 1915,p. 93,

Duikboot,v.

doorE.0.v.LEIRSUM (Amsterdamlr
en verdernogin Fdl.-4.N.V.,- /40.

OnderD ek.

Echter vermelden de nieuwste wdbn.,
waaronderV.DALE,o'
nderzeeéren onderzeeboot, zonder voorbehoud en in dezelfde bet.a1sduikboot.
Znd. betoning, meestal onderzoek'

(zieook MooRTo.,l11,voetnoot).

GALLAS vertaalt:10onderzeeboot,t7
:1-

derzeeér en oltderzeeaehe boot m et Fr.

eol
u -marin;20onderzeesch'
eboot(dï8ook
boveït'
tlcfer dientjen d'
uikbootmetFr.
eubmereible. - PRICK, Fr.:((dIdkboot
v. bateau m . de plongée, submersible
m .)),en :((ovtderzeeboot, v.,onderzeeér,
m .submersible, sous-marin m .))

On'derzoek.

Ktupeas. - KOENEN. Volgens
SCHA1tP#1,72-73,is er nochtans,onder
invloed van het rhythme,veelalweifeling tusschen on 'derzoek en onderzoek'.

Nog eenige dagen en het eindoW er-

In deZnd.schrijft.wordtonderzoek

Nogeenigedagen en heteindeztz-6l

goek zou aanvangen. T,IM .-STIJNS, 1, vaak,om een puristischo reden,aange- zou aanvangen.

285.

wendtervermijding van hetontleende

l#'cAzd.,259.- ScHR.
,OnzeBaetaard-

woorden, l4.- Een eœamen is we1 een

'sAvondsvöörden grooten dag van soort van onderzoek,doch een bepaald

's Avonds vöor den grooten dag dee ezamen : echter isonderzoek,evenals h.etem wen.
onderzoeke.1D.,1,285.
Fr.examen,ruimer van bet.dan Ndl.

eœamenendanooknietgeschiktom dit

Onderzoek,n1.naariemandsbekwaamheid ofgeschiktheid.Anderesoorten van

onderzoek zijn enquLte,rgïfcfïe,ezper-

laatsteteverdringen.

tiae,ï/à.
gfr'
?
.
fcN6,na8pol
'
ing,l'
8'
?
zrïn#,proel,
enz.

Een onderzoek openen.

Afgekeurd als een gall.,ounrir '
tzp,e

env6ête,bij D.V., 142, alsmede bfj
D.B.,35,en bijV.G.,1,135.
Echter ook bij GALLAS,op het w.
znjormer :(- contreqn.:Een onderzoek tegen iem.openen );bijPmcx,

Een onderzoek ;n8tell6n.

ScHR., 1, 19l, vond verder nog

t(niettegenstaande datbli
jfthetonderzoek geopend )(N.R.Ct.,14-7-1911),
(
fhet,weeropnemen van begonnen en
op6n6n'van nieuwe onderzoeken )
'(f#.,
18-4-l9ll).

#r.,op hetzelfde w.: (f- contre çn.,
een instructie tegen iem and openen >.

O nderzoeken. Iem.oV erzoeken. VolgensD.V.,131,komthetgebr. Iem.ondeeragen, tleet
ltven, of in
KUIPERS, OP het w. onderzoeken :
Zijwerd onderzoatdoorde afgevaar- van onderzoekenmeteen pers.a1svoor- '
fver%oorepleTl.
(iem.- ,examineeren :.

digden van 'tHofvan Holland.

werp nietovereenm et onstaaleigen en

GALLAS,op het w.onderzoeken,aan

ishetwellichtnavolging van Fr.inter-

heteind v/h art.:(Interroger (qn sur

roger,ezl-ïserqn.

D@B.,33:qInbijzonderegevallen

heeft onderzoeken weleen persoon als

object:loalsersprakefsvanhetge-

qch).))

KRAMERS,OPhetzelfdew.:((onder-

vragen, examineeren) Intervogor, ezo-

lminer.Men heefthem in dewiskunde

Onderzoeker-onnoodik.
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iweten :zïchzeljonderzoeken ;20alsbe-

onderzoeht,on !'c eat
ami# azfr 1e.
8 ma-

doeldwordtiem andskleeren onderzoeken,iem .betasten ;30alsbedoeld wordt
iemands gezondheidstoestand : de gc-

ne-l
teerheejtden ziekeosdewzochf.)
Onderzoeker. Daar kwamen de In Z.-N.vaak gebr.voor den peroriera/pekera aan.TslRlz.-smlzxs,1,286. soon die een examen afneem t.

Onderzoeksrechter. BsI,
L.,
Dict., 16l ;SsoERs,85.

Oneffen. Honderd frankclzonejjen.

oneindik.Deschaduw der boo-

In Z.-N.tgw.alg.ter vertaling van

Coxsc.

tltématiquen:.

Examina/foz,m.en v.,mv.%ami> toJr6n of ezam ina'torn.
Reehter1,4
:n,instruetie.

Fr.)'uged'ïxdfzlzczfïtm ;eig.een purisme,
te vgl.met D. Unter8uchungsrichter.

I#up,:.,259.

Instruetie = vooronderzoek,voorloopig onderzoek in een strafzaak.

Znd.volkst.voor:ietsmeer.

Honderd zooveelfrank.

Ga11.4l'inFni:vertaaldmetéénvz.,

...totïnha ozè8ïzàdfg8.

men verlengde zich tot het f
??z6i?
1dïge. evenalsin 'tFr., bij gebrek aan een

OPM ERK TNGEN

Ontwikkeldtaalgevoel;DE REuL,139:

V.DALE.- Gv.143:.,X ,1559.

D.V.,598.--D.B.,93.- Gr.Wdb.,

X,1563.

Dergelijke t'
ooneelen veranderen ïn Ce88ort6sde,
9câ?z6.
snarient# l'inflni.
h,6t oneindige.ToNv,132.

Onfaalbaar.Omdat gi
jdeopper- Nogdegewonevorm in Z.-N.;thans OmdatGij,diehetgeopenbaardhebt, Gr.WW6.,X,1568.
ste en onjaalbare waarheid zijt.Meeh. ongemeen in N.-N.
de onjeilbare W aarheid zijt. Kat.
t/c,
/6ch.

Onéebeden.Een ongebeden gast.

Onéehinderd. Toen men hem

ongehinderd terugvond.CoNsc.

Roerln.

Germ.ein'
l
z?zgeèefenerGast.

Alg.in deZnd.scllrijft.in debet.

van :zonderletsel.

Onéehoorzam en.RoxootT,55.
Gall.désobéir.
Onéekasseld.
Znd.volkst.;in W.-VI.ongekal8iid.
Onéekend.Veleongekendefeiten. EvenalsgekendinZ.-N.dikwijlsvoorEenjongenongekendschrijver.
komtwaarbekend wordtvereischt,is

Toen men hem ongedeerd terug.

vond.

Ongehoorzaam ziin.
Ozzèeefzlcf,ongeplareid.
Veleonbekeyefeiten.

Eenjongenonbekendsehri
jver.

Kvley
cRs.- V.DALE. Gv.&dè.,

X ,1576.- M ooRTo.,49.

Kl7lplRs. V.DALE.- Gr.W#è.,

X ,1595.- Alg.Ndl.ongehinderd = onbelem merd.

V.DaruE.- Zieookka8sden.
Ndl.ongekend = zoodanig als tot

dusverre niet voorkwam, altijd met

dit ook het geval met ongekend voor
onbekend : aan deze beide woorden
beantwoordthetééneFr.ïzzconlz'
dz,van-

betrekking toteen graad,een m ate die
totdusverrenietwasbereikt,b.v.ong6kendekzcchf,ongekendeh6rïg/teftf,onge-

daardeverwarring (D.V.,l32;D.B.,
25;V.G.,1,132).

kende hoogte, ongekende trap t,
c4 bloei
611welnaart.

Onéekuischt.lDe kamer o'
nge- Ineigenlijkenzinnogal
g.inZ.-N.;

kuinchtlaten.
Een ongekuischt.schoen.

Eenongenoodegast.

verouderdinN.-N.IKvIeERS;V.DALE ;
Gr.Gd&.,X,1602).

Onéelljk.Ongeliike personen.
znd.gebr.,ten opzichtevan kunne
of sekse.
Onéelukkiélijk. BoLs,96;SE-? InZ.-N.nog
'
-'vaak deg
'ewonevorm

Dekamerongnreinigdlaten.
Een ongepoetsteschoen.

Personenvan'
pcrt
vc/tïll6p,
dge8lacl
d.
Ongelukkig, ortg
lukkïg6r-ïjze,.bii
.e

Ongekui8cltt,in hetalg.Ndl.thans

nog alleen in :g.zin,b.
v.ongekuonltto
taal.- Zieook k'
td8el
ken kuiscken.

V.DALE.- Gr.JP4è.,X,1612.
Dïef.,143.- D.B.,58.- ScHR.,II,

vsxs,38,166,l67;.Vl.F6rI.,272.
v/h bijw.:terwijlhetw.in hetN.ver- ofdoorongeluk,bi)ongenal.
37.--Kvlryms.- Gr.lPt8h.,X,1624.
Ongelnkkigliik had Vanderlaen zon- ouderde,bleefhethierin gebr.,vooral Ongslukkig had Vanderlaen buiten
der den waard gerekend.TEIRL-STIJNS, onderinvloed van Fr.mallbenrelu ement. den waard gerekend.
1, 29.

Ongelukkigliik de dagen korten. Gall.in den zinsbouw :Malheureu8eTAMB.,51.
ment!8.
9ioure'
rqcct
ltzrcïdd8lf.

Onéeperm eteerd.
Onéestuim .De ongestuime gut-

Znd.volkst.
Vroegerin dichterli
jketaalzeerge-

Onéeveer.Ongeveev 2tb3weken.

Vaak voorkomendverkeerd gebr.

Onéevoelié.De jongeling scheen

Gall.insen8ibletj

Onheim eli*i
Fk.

Germ.unheimlich..

Onkost. (Die l-rlinge)staat voor

Enkelvoudig gebr., naar de Ovl.

Jammergelot
lgkovt6n dedagen.

Ongepermitteerd.
Onauimig.Hetltenig stroomen uit

Gr.I
'
PW:.,X,1664.

Ongeneer 2 weken;ongereer 3we-

Fd!.A.N .F.,-/7.

singeenernieuwgeslagenwonde.V.Lov., woon,doch thans zoogoed als verou- een nieuwgeslagen wonde.
D'
are Eed,36.
derd ;vgl.D .ungestikm .

ongevoelig aqn alhet schoon.

een onkost van ten m inste l00 frank. volkst.;in N .-N .verouderd.
ssvsxs, 159.

Onkoeteytvan vervoer.

Onm iddelijk.

ken ; 2 tk 3 weken ;een week of twee
drie.

Dejongelingscheen ongevoelignoor

alhetschoone.

Os#c/
zcfzglï/k, onaangenaam, akelig,

'
Fdî.A.N.F.,14/40.

Die leerlinge steatvoor een uitgane

V.DALE.- Gr.1#r4:.,X,1709.

ltuinevingwekkend.

van ten minste l00 frank.

Onkosten wordt in Z.-N.vaak ten
Ko8ten van oj voor (het)vervoer, D.B.,45.- Onkosten = buitengeonrechte gebezigd voor kosten, onder vrachtlw fel,vrachtlooa,vrachtg8ld. wonekosten,bijkomendekosten,extradeninvloedvan Fr.jrais.
kosten (in 'tFr.ookweljaumjraiaq.

Afwijl
ting van degebruikelijkespel-

Onmiddelliik.

ling;bijDssRocuss:Onmiddelyk.
onnatuurlil
*k. A'
fet afgrijzen VolgensDint.,92,een slechteverta- Met afgrijzen hadden zij op den
hadden zi
j op den onnatnurliiken man lingvanFr.dénaturé= diezijnnatut
lr, ontaarden man staan kijken.
staan letten.
zi
jn goedenatuurvan mensch verloren
heeft; daarentegen zou onnatu%brliik
eenvoudig beteekenen :nietnatuurliik.
EchterbijPlucx,ophet,w.onnatuurliik:q(on taard)dénaturé),en ook
bijGALI,
As,ophetzelfdew.:(dénaturé
(gevoelens,oudernj).

Onnoodié. Onnoodig te zeggen

dat

D.V.,514.- J#Wsd.,8l. D.B.,

72.- ALL.-AB., 62.- Dcymov, 58.Gr. IIJ4!I., X , 1675.--Zie oolt op het
w.gevoelig.

WendingdieD.B.,95,wensehtete

doen vermijden,alsnavolgingvan Fr.
(ïle
zf)inutilededire.

8:66eltoer6nnQttezeggendat...

Di8t.,20.- Oytkr.,51.
OokbijV.DALE,op hetw.oae uvrliik :(nietbezield doorgevoelensdie
in eene gegeven omstandigheid natuurlijk zijn:onnatunrliike oudera die C
luzl
kroostttz..aldegenoegenaderjeugd b6roojden )(Zienog Gr.Wdb-,X,1738,en
KOENXN,i.v.).VerdernogbijKvlpsxs,
op hetw.onnatuavliik :f
(in strijd met
de natuur,den aard - c ouders,ont-

aarde s.

Aldusook welbijGALLAS,ophetw.

inutil6;echter aldaar nog,op het w.
onnoodig :('fIs- om ...:Pasbesoin
de

))

Onnoozel-ontboezem en.
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Nog alg.in Z.-N.voor :vrij van

OPM ERK INGEN

Hi
jiseronschuldigin.

KvllaERs.- V.DALE.- Gr.JF#&.,

schuld ;in N.-N .in deze bet.verouderd.

Onnoozelaartd). Een onnooze-

laard.Coxsc.,Schatw.F.Roobeek.
Onnoozelaare. V.BVGGENHAUT,97.

Onnoozel-kinderdaé. SloEss,

a15.

Onnuttié.Wat'nonnuttigkind!

Onnuttiéheid.
O nom w onden.Iem.onomwonden
dewaarheid zeggen.

Ononderbroken. De uitwisse-

NaardeWvl.volkst.

Onnoozele,sul.

Woordvorm methetbrabançonnisme

Onnoozele-kinderenfdag) 28Dec.

Znd.volkst.(Br.,Antw.,Limb-),ook

Wat'
nruilofmornigkind.

onnoozel(vooronnoozele)àïnderon.

Nnd.prov.(Ned.Limb.),voor :on-

zindelijk,slordig.
alseen germ .,lm umwuytden.

Kulpaas.- V.DALE.- Gr.IFd5.,

X , 1743.

V.D.
<t,
E :(op onnoozele-kinderen ï.
:

ltetiongatekinddebaaa).

V.DALE.- In 'talg.Ndl.onnuttig,

weinig gebr. = onnut = ondienstig;

Onveinheid.

Tn Gdl.A.N.F.,- /40,afgekeurd

nutteloos,vergeefscla;onbruikbaar.

Iem. onbewimpeld of rondweg de

Kolxycx en V.DALS vermelden ech-

waarheid zeggen.

D.V.,132,wijstoplletgebr.vandit

ling van kunstenaarstusschen Noord en w. ter vertaling van Fr. inceasant

zuid blijftononderbroken.

X ,1741.

terook onomwondena1salg.Ndl.

Onnjgebroken.Tusschen Noord en

KRAMSRS:t
(Ononder-.Lesadjectifs

Zuid heeft een gestadige uitwisseling qu'on peut former du préfxe on et le

l'dchcnge d'
articlee elfze 16 Nord 6tle vankunstenaarsplaats.
S'
ud e8tïztc8t
vt
:czlf.Voor den vorm,te

part.passé des verbes eomposés avec
onder (telsqueononderdrukt,non oppri-

vgl. met Fr. ininterroms en D. '
?:s-

mé ; ononderltouden,non entretenu ...,

unterbroaen.

etc.)ne sont guère recommandables,à,
cause du son désagréable qu'ils présentent à l'oreille )).

Onontbeerlijk. Zij was aan

dezetwee oudelieden onontbeerlijk ge-

Gall.indispensabletj

Voovdezebeideoudelieden waszij

onontbeerlijk geworden.

D.V.,516.- D.B.,72.

worden.

Datisaan die zaak onontbeerlijk.

Onopéem erkt. Het,werk gzng
nietonopgemerktdoor.

Datisonontbeerlijk totdiezaak.

Gall.passerinaperLu = nietopge-

Het werk kon niet onopgemerkt

InhetGr.1Ft
f6.,X,1751,isgeciteerd:

merktworden(D.V.,39;V.G.,1,132). bliiven.

teen jong meisjedatin hetgewoel...

Zie ook op hetw.doqrgaan.

der wereld leeft,en in haarkri
et
.ng ni
onopgemerktdoorgaat. B%I4#c#.6,4 )).

Datontslag gaatonopgemerkt'
pt/örd
'v.

Gall.pa88erïgll,eef'
tl,volgensD.V., Dat ontslag wordt niet e6n8 opge231,waarvoorhi
jeischte:onopgemerkt merkt,oflultweinigojnietin '
toog.
blçiren.
Dwazebeschuldigingen diewijonop- D.V.,231,weesterechtnogopdeze Dwazebeschuldigingendiewijonopemerktzullen '
voorbiigaan.
verkeerde constructie, waarbij onop- gemerktzullen laten,of :waaraan wij
gemerkt niet op het onde- ., doch op onsniet zullen storen.
het voorw. van den zin betrekking
heeft.

Onophoudend.Datonophoudend VaakindeZnd.sehrijft.,doch inhet Datonophoudelijk gebabbel.
ebabbel.
alg.Ndl.een ongebruikelijkevorm.
Hijplaagtonsonopltonden'
d.
l Hi
jplaagtons onophoudeliik.
Onpaar.Een onpaargetal.
Alg.in Z.-N.;ook een Nnd.prov.; Een oneven getal.
vgl.Fr.41/,nnmbreï-piz.

Onopgemerkt rflt
vèf/gccl wordt in
zuiver Ndl. vooral in eig.zin .gezegd
van personen die voorbijgaan zonder
opgemerktte worden.Vgl.Gr.Gdh.,
X, 1751 :(Zij ...gingen vrij onopgemerktverder.V.LENNSP,Rom .5,345 )).

D.B.,58.- Gr.Nd;.,X,1753.
V.DALE.- Alg.Ndl.een t
lAlpct
v of
onparig riim, d.i.niet tot een paar
behoorende.

O npassend.Onpa8e6ndgebruik.
Ietsonpa88endsnietdulden.
Onpellbaar.De onpdlbarehemel.

cowsc.

Germ.unpassend.

O?
zgepcylgebruik.
Hetonbetameliikeniet.dulden.
Deeindeloozeruimte.

AfwijkendZnd.gebr.in debet.van:

voor 't oog geengrenzen hebbende.

KUIPIRS.- Gr. Fdè.,X, 1760.MOORTG.,ll1.
KUIPERS.- V.DALE.- Gr. JF(fè.,

/

Onpllchtié.Die jonge vrouw ...,

Alg.in Z.-N.;DEsRocuEs:(On-

Onnchaldig.

die onplichtig in de gevangenis zit.Vr. pligtig enz.(zo6k)Onsehuldig enz.)
covsvM.,Gescltenk,160.

X , 1762.
diepte.

Alg. Ndl.'is onpeilbaro

Dï:f., 160.- ScHR., 1, 15-16.-

KUIl>ERS.- V.DAI,
E.- Gr.'
14
2:.,X,
1764.
zie ook pliclttig.

Onrechtvaardiéheld.Welspre-

D.V.,4l2:(Naarfr.iniustiees;in

Welsprekende voorbeelden van so.

V.DALE:(Onrechtvaardigheid,v.de

kende voorbeelden van soeiale on- het Ndl.kolstaathetenkv.))- Zieook ciale onrenlttraardiglbeid.

hoedanigheid van onrechtvaardig te

veatvaardiglteden.

wezen ;(mv....heden),eeqvorm ofeene

D.B.,53.

uiting dier ondeugd )).

Onrechtstreeks. Onreeht8treeke
Navolging van Fr.indireetementen Niet zcc/àft
:frcekdtc/l); ziidel
ingalcht, KUIPERS.- Gr.Gdè.,X,1768.medehelpen.
indireet; alg.in Z.-N., vooral in de middelliik,ï'
ndïrecf.
Onreel
ttstreekslch), niet vermeld bij
Onrechtstreeksch. Deze on- schrpjft.
KOENEN,noch bijV.DALE,komtdaarvechtstreekschemedewerking.
entegen voorbijPszcx,Fr.,op het w.
indirectlement).
Onvechtntreekncltvoorwerp.Vlsc.,1249 Nog steedsschieralg.in Z..
N .,naar Deelnemendvoorwerp.
AldusbijVoRRlxx,1,15 ;boterdan
Joos,81en 82.

Ons.Onskat.Jos.Joos,101.
onz'Mie.Towv,l7,l8,71.
onz'moeder.DsAvlz
aNs,l4.
on8vader.vsRMAwo.,64.
onszespistoleesmethesp.10.,90.

Fr.com plémentindirect.

/466177d7/:84d Of belanghebbend 'Jo/rltptep.

Tn de volkst.van Brab.en Antw.
wordt de vorm ons gebruikt bij vr.
enkelv.zelfst.naamwoorden,bij uitzondering ook bijhetm.vader,en bij
meervoudige zelfst.naamwoorden ;in

Onzekat.
OnzeMie.
Onzemoeder.
Onzevader.
Onzezesbroodjesmetham.

Ons-Lieve-vrouwenbeeldje. deschrijft.zi
jn zulkevormen,evenals

Vgl.VERc.,in F!.d.d.c.h.,T,199,
over het afkappen van de buigings-e
van bijv. naamwoorden in llet Brabantsch.

(Onze-jLiere-vrouwenbeeldfl'
ej, of

Avcvos,195.
d6- voor dit en dczc, volgens Prof. M ariabeeldfiet.
Ons -Lieve-Vrouw etoren.Op J. Vlscovluruls afschuwelijke bra- Op den (Onz6-).
!W6r6-Vrouwentoren,
os.
:-.
nïef
?6-'
proz
tlv/eforcs.AvcTos,288. bançonnismen ).
of:op den toven tcs de (Olze-)fïep6Vrouwenkerk.

Ontboezem en.Zia aan iem.osf- Volgens D.v., 331,kan zich onf- Zicl
t'
poor iem.aitstorten, ziin h'
art PnICK,Fr.: ( ontboezemen,I v. t.
boezemen:Aldusontboezemdezïc?èdenog ontboezemen cniet anders beteekenen ofziin gemoed (vroegerook :ziin boe- exhaler,épancher;zijn spzcrf- ,épanbloodestudentaan een hovenier.
dan zich '
pcx zi)
'
n,boezem ontdoen ),en zem)'
pooriem.nitntorten,zï/?zltavtroor cher sa douleur;11 v.r.zïch - ,épant
(isditwederkeerig ww.waarschijnlijk iem.l'
ueltten,zï/a gemoed vooriem.oal- cherson cœur,s'épancher).
gebruikt ter vertaling van fr.seaoula- laaten,iem .zeggen watmen op #8fAcrl

gev,watin goed Ndl.luidt :bi
j iem. lteep.
ziin gemoed udfdforfes ).
!

Gr. 1C#è., X , 1821 : ((Tegen u lteb

ik mii meer ontboezemd dan ik voornemenswas,V.Llxxse,Rom.12,271).
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Ontbreken.Hij ontbrak aan het Verkeerd gebr.van het vz.aan : Hi
j ontbrak op het feest,of hij
feest.
gall.manquer4
was op het feest niet aanwezig, hij
heefthetfeestnietbijgewoond.
Ik zie er releytdie o'nzdvckcAz.

N aïeve vergissing die in Z.-N.weleens begaan wordt.

OPM ERKINGEN

Colœ:,170. LoMB.,23/35.
Zieookop hetw.jeeat.

Ik zie datervelen ontbreken.

Erisgeenvreesvoor,datonzeafstam- Verkeerd gebr.alspersoonlijk in p1. Hetisniette vreezen,datltetonze D.B.,14 :(
t11manque de eourage.
melingen kolen zullen t'nfl?'
ckeoz.
v.a1sonpersoonlijkww.:gall.il.8jaut nakomelingen aan kolen zalontbreken, Hetontbreekthem cc'
n,moed )...- 10.,
pa8aezvéoccvperd'und//icïfdeeltarbo'
n of datonze nakomelingen gebrekaan 81:((Legénéralmanquaitd'hommeset
ponrno8dceccsdcsfa(D.V.,383).
kolen zullen hebben,kolen znllen -06- d'argent.De generaal had gebrek ccn,
t6n zzlïst
sex,kolen t6 kort z'lzlles hebben, 'fontbrak dcp,generaalaan zzàcxtschlppen
kolen zullen o'nzfll6ros.
en geld )).

Ontdekken. In tweewoorden had Gall.découvrirçc.d,qn.(= iem.iets In een paarwoorden had Fransde
Gr.<dè.
,X,1828,overbedoeldgebr.
Fransaan Clara degeschiedenisvan het mededeelen,bekend maken), volgens geschiedenisvan hetkastje aan Clsra van ontdekkeytin oneig.zin (Thans
kastjeontdekt.
D.V.,133,en V.G.,1,135.
ontsluierd ofblootgelegd.
alleen nog in hoogeren stijl);een van
devier aldaaropgegeven vbn.:<Ik heb
u in alle opregtheid en onbewim -

peld

hetwaargevoelvan mijn hart

ontdekt, Loosass )).

Ontdubbelen. Een cursus, een
klas,een trein ontdnbbelen.

Gall.dédoubler'
t
za courn,uscclldyc,

Ontdubbeliné. De ontdubbeling

ledëtfovl?lcpzepztde8cours.

Ontduiken. Toch werd zij(nî.de

Verkeerdevorm van hetverl.dlw.

derleergangen.

Een cursus, een klasse, een trein

v'?ztrain ;

w lit86%.
.

D.B.,22.- CRAMER,op hetw.train.
Ndl.dehvïd ran een ec/tip ontdnbbe-

De 8plitsin'
g der cursassen (o/leer- 16*

gangen).

dedubbeling ofkielbekleeding,

d.i.delaag koperofzink,erafnemen.

Toch werd zeevenzeerontdoken.

taalwet)evenzeer ontduikt.P.FsEDEm cq,in F!.Belg.sed.1830,II, 133.

Ontevreden. Mijne vrouw is

Verkeerdgebr.vanhetvz.om :gall.

Ontéraven. Watzijtgevanplan

Nog alg. in Z.-N., vooral in de

reedsontevreden om uwekomst.Szgsxs, êteev éccsfe'
n,fdcqc.
304.

Mijnvrouw isreedsontevredenoner

uw komst.

Opgrav6n....Hetlijkoptegtanen.

te doen?- Hetlijk te ontgraren.Avc- schrijft.; in N.-N. verouderd ; Dzs
vos,227(ZienogTEIRL.-STIJNS,II,321). Rocnls:(Ontgraeven,'
p.a.Défereer,
exhumer),en (
tOntgraeving,.
s./.(van

Ontéraviné (van eenlijk).

eenlyk)Ezhumation,s.f.)

Opgraring(van eenlijk).

Krlrsss. V.Dxrs. Gr.Wdb.,

x,1857.
Alg.Ndl.den grond ontgraven of'
tàfgvaven (bouwk.term.).

J.v.Mwvmx,Toenyknogjongwcs,
89 :(Bijde ontgraving van de fondamenten )).

Ontéronden. De handdoeken

zijnontgrond.

In enkele Znd. dialecten (Brab.,

De handdoeken zijn grauw gewor-

Antw.);meergebruikelijk in Z.-N.is den.
tlcrgrou es.

Onthalen.Daar komen de stem- Contaminatievan lzn,.m6tietstrak- Daarkomendestemmen van jongemen van jonge dochters der streek de teeren en iem.opiet8onthalen.
dochters (o/ jonge meisjes) uit den
reizigersm eteenige alpzangen onthalen.

om trek de reizigers op eenige alpen-

BoLs, 100.
liederen onthalen ojvergasten.
Onthavend. Dronken en ontha- Woordvorm die b.v.ook voorkomt Dronken en ltaveloos,geAtdr6zt
d,ont- Di8t.,167.- KrlpycRs. Gr.Wdè.,
rend huiswaartskeeren.
bij LEDEGANCK en bij V.Lov.;Dycs redderdofleeliiktoegetakeld huiswaarts X,1862.
Rocxzs:(Onthavend,adj.Dégkz6sïllé, keeren.
ée )).

Onthouden (zich). Zij hebben

Gall.n'ab8tenir,abetention,volgens

Zijhebben zïc?èvan 8temming ozà/- GALLAS,ophetw.blanco:(- 8t6m-

nthoudiné.Het voorstelwerd gebruikt het Ndl.onthoudop, jyj(je yet.
ten slotte m et 69 stemm en tegen 37 en
3 onthoudingen verworpen. P. Flu ol- van lat.abntinere (.
s8), fr.8,abg oyy,
zonder oorzakelijk vo
xlcq,in Z!.Belg.sed.1830,1111,144.
. jorwerp,nl.in de

tssg
:(aj
nstention(h.
,
?.ntemmingjv.M et
luetommcn yyygga- :parIavoixcontre

zïc: onthouden.
O

BEoA, in het weekbl. Vlaanderen, Aor
t
zdcp,of zijhebben blancogeatemd. à'
ïl/ef Bulletin blanc; abstention.
4-7-1925 Slechts één enkele maal Blaïtco.
9leAn,.
Er ll
.
t
aren 12 8t6mm6n
11 y avait
12 abstentions )),en op het w. onthou-

spreuk :I'tt(f6zztwilje ontyou;ju jj.

uneabstention )).

f'.
fctzgecx,:Post,25 Dec.1926.p.2218 :

(Met249tegen l71stemmen bij70o'
lzf'

houdingen nam eind vorige week de

Rijksdag dekorten bondige motie der
sociaal-dem okraten aan )).

Ontkennen (zich). Livie l
con

het aan zich zelre niet ontkennen.

Ontleden .Ontledend verslag.
O ntleenen. 't W aren ellendige

Gall.86tfïet
sïmzll6r nietvoorzich

Liviekonlletzielbnietontreinzen.

D.V.,361.

Gall.compte-rendu analytique.
Zulk gebr.kwam voorin de oudere

Beknoptverslag,overzicht'
îp.'
fkort.
'tW aren ongelukkigen,disran den

BROECXAERT,l3.
Kt/lpzRs.- V.DALE.

zelven willen bekennen.

Gr.J#W&.,
lieden,welkebil
'denbewonerdersmis... taal,b.v.bijKII,.:(Gheld ontleenen, bewoner der smidse geld hadden ge- X,1899.- Alg.Ndl.ontleenen,alleen
eld ontleend hadden.TSIRL.-STIJNS,1I, Peeunias plvfvc.
g 8um ere )); tgw. nog leend.

105.
Baas Van Poeek

in deZnd.sehrijft.alsgall.,emprunter
wien hij enkele (de l'
argent 4 ç?z.) (geld van iem.)

franks ontleeïtde.V>;RM.
<ND.,29.

te leen nemen,in leen ontvangen.

Daarom zoehthijnaarboeken,kocht

enkele franken leende.

lïc/tf aan de zon ; die '
tzïldrvkkï.sg ia

ltoeht of'
vraagde ze '
J'?lbruikleen.

Gall.enlever.

het kind ontlicht.

Ontm aken (zich).Ziclbnan ïefd

zaak tot zich nemen, iets te danken
De waard Van Poeck,'
van wien hij hebben aan,b.
v.demaan ontleentAczv

Daarom zocht hij naar boeken, ontleend aanhetFr.

of ontleende ze.Coxsc.,Rchilder,65.

Ontlichten. De roovers hebben

in de overdr. bet. van : een abstracte

Deroovel'
shebben hetkind ontloerd
ofopgelieht.

In de tgw.taaleen gall.,8edéjaire rtzZi
ehrtzAzietsontdoen;e6nstakland
?zdchand doen ;een ?zon,d wegdoen.

ontmaken (b.v.'tlc,xce'àzatak.land,nan,ccx deqc.
à,
0.
n,
f/1.
Zich rtzAzeen vooroordeelontmaken.

Regenboogkl.,58.-- Verdernog :een
mein'e dc/ùtzkcAz.

D.B.,30-31.- Gv.IF4è.,X,1909.

Een vooroordeel ajwennen, !qf6a
'&t4re?1.

ontm oeten.Men ontmoet weinig D.V.,l33 (Onderden invloed van Men trejtvan Pieter Molijn weinig HAssyzLsAc1
T, 1, 233 ( Ontmoeten
schilderijenvanPieterMolijn in deHol- fr.reneontrer,wordthetww.ontmoeten schilderijen aan in de Hollandsche komtbijna altijd methebben voor.'
Fe
landsche m useums.

in Z.-N.veelgebruikt in gevallen waar museums.

h'ebben nïefs, niemand ontmoet. Een

oe eerste toepassing die ik er van hetNdl.taaleigen het ww.aantrejjen De eerste toapassing die ik er van enkelemaalvindtmen :Ben/6niemand
(f.,
w.van zekere wet)ontmoette.Towv, vereischt ).
aantroj.
ontmoetk>
136.

D.B.,23 :((Ontmoeten oftegenkomen

geen openbaar gebouw of gedenk- wordtbijvoorkeurgebruiktalsmen

ScHR.,T,47,en I1,48,citeerde o-a.:

Geen openbaargebouw ofgedenk-

dergelijke fouten ontmoetmen meer
23*

Ontm oetiné-ontricheliné.
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teeken treftgijhieraan,datgijookniet zich het voorwerp als bewegendevoor- teeken treft gij hier aan,dat gijook
elders zoudtontmoeten.
stelt.(Men kan toch bezwaarlijk schil- nietelderst6zien zoudtkriigen.
derijen,huizen,bergen,e.d.ontmoefes.) Aantrejjen geeftmeerhettoeval-

OPMERKIN GEN

bijdien schrijver)tllq
ENoRlxs,37),((in
het jaar 1895 ontmoette men op 1150

M . diepte z66 groote watermassa's >

(GROSJEAN, Het N. Boek t
867 Uitvin-

lige aan dan 'vinden.)
dingen,1,212).
W ederwaardigheden onl- o8f6n.CONsc., VolgensDUFLOU,78,isook ditgebr. Hinderpalen op zï/n wegt'
ïldtw,met K RAMERS, op het w. rencontrer
Omw.
nietaan te bevelen ;vgl.Fr.rencontrer tegenpoed t6worstelen ltebben.
( R- des diëcultés, op moeiliikheden

(Zij) ontmoetteden niets dan welwil-

desdïFculf/d,de8rt
r
'
ptl
rt
:.
Behalve op den verouderden vorm

stooten )).

Zijondecondennietsdanwelwillend-

lendheid vanwege aldie arm e,maarher- ontmoetta en voor ontmoetten,m oethier heid vanwege aldie arm e,doeh goedtelijkemenschen.VERMAND.,66.
nogmaalsgewezen worden op hetgebr. hartige m enschen.
van ditww.met,een abstracte zaak als
voorwerp.
De uitgave van uitgebreide NederDe uitgave van uitgebreide Neder- D .V.,135 :(fH etgebr.van ontm oeten
landsche werken op een speciaalgebied m eteene zaak als onderwerp is in het landsche werken op een speeiaal geontmoet te veel moeili
jkheden.VynRc., Ndl.zeer beperkt,m aar wordt in na- bied lenertte veelmoeilijkheden op.
Hi8t.Gvamm .,p.VI.
volgingeenerdergelijlceFr.constructie
in Z.-N.nietzelden aangetroffen n.
Ontm oetiné.Meerdan200ridders D.V., 135-l36 :((Dit w.treft m en Meer dan 200 ridders verloren bij

verloren bijdieontmoetinghetleven.

soms aan in den zin van '
t
diandig (.
6.- dat(bloedig)treffen hetleven.
menjtrejjen,gcrechf,ja zelfs van tweegewechf.Hetiseen aanstootelijk gall.:
hetw.isin dezegevallen deletterlijke

vertaling van fr.rencontre,waarvan de
bet.veelruimer is )).- Ook een gall.
volgensV .G.,1,135.
Daarentegen vermelden K vll>ERs,
V.DALS en het Gr.Gdb.,X ,1915,een

Echter verm eldt het Gr. W db., X ,

1914,een dergelijkgebr.vanontmoeten :
( Met eene bejegening als voorwerp :
daarmede ontvangen worden.Hetkroost
...

ontmoetgeen bliiden Icch,BILD.)

Een zeergewoon gebr.van ontmoeten
m eteenzaakalsonderw .heeftm eninde

meetk. twee 5//à41
4,welke elkaar osf-

moeten = die een punt gem een hebben.
K RAMERS, ()p het w. rencontre

f
((Mi1.)Hetozàrcr/lo6d.
:ontmouvn oj op
elkander8tooten '
?
7lAzvijandeliikef'
rf
ley6p.
,
toevallig gereeht, trejjen n. Ce n'était
pasun com baten règle,cen'étaitqu'une
rencontre, 'f wa8 gee1z geregeld g6rechf,

maarenkele60ztrejjen,6es6ontmoeting.Onverwacht,niettz/ge8prokcl tweegevecltt
n.,nechtpartiif).

dergelijk gebr.zondervoorbehoud,als

alg.N dl.
Ontnaaien.Uw mouw isontn- id. Thansnog O.-en W vl.volkst.;K IL.: Loatarnen, lostornen. Uw m ouw is In H 6tK erelalied (SNELLAERT,Oudvl.
q Ontnaeyen,resnere,dlfvere )); DEs ltl.:gefcrM ofloegeforM ,is'
aitden zèzcd Liederen,n.85):((Haercleedren diesyn

Rocxls ( Ontnaeyd,adj..
D/co- u, (#d#>n),isaan den M cd lonlgegaant. alonttait);ook in hetpendantervan
(J. os Gycvlryua,Keizer Karel, 119)
Dooadre);ook bijWIILAND :f
(Ont((Endeofsine eleederontnaitsijn ),en
indebewerkingvan ditlaatsteinhedennaai
jen h
);als Znd.vermeld bijKUIPlRs,V.DAI,E en in het Gr.W db.,X ,
daagsche spelling (1D.,ï6.,229) (En
1917.
ofzijne kleeren ontnaaid zijn p.
bvkooA4hetnoo- Gr. IFWè., X, l917-1918 ( Caesar
Ontnem en.Hijontneemthetnoo- Overbodige omschrijving van den Hijontneemtd6n ltl
datiefmethetvz.aan (D.B.,76:vgl. digegeld.
daarnaa,doorhaarschoonheitbekoort,
dige geld ltzl d6n werkman.
D.V.,548).- Zieook op hetw.geren.
ontneemthaar aan den man,HoolT );
'ue )),en ((Ontnaeyën,'p.a.Lostarnen.

O ntoerekenbaar. Die man is
ontoerek6nbaar.

W aarschijnlijk eennavolging vanD.
nnzurechttungsjöhig (Gr. G#è., X,
1921);eig.een abusief gebr-,vermits
men zegt :iem.(dat.)ietatoerekenen ;
K OXNEN , uitg. 191611 : f(Ontoerelkenbaar,bn.:een daadï.g- ,alsdepersoon,
diezepleegde hetonderscheid tusschen
goed enkwaad nietkende ;de persoon
zelf is dan ontoerekeningsvatbaar,bn.:

o ntplofstof. voorl.Fr.-vl. Jzï/,f, Bij de Belg. staatsspoorwegen als
117.
vertalingvan Fr.ezplosij.

(('t Sterfuur ... Dat m y aan myn leed
ontneemt,Bzro. ); ((Den wind aan een
ander sehip ontnem en ));((H etbevelaan,
een omcier o'n,fncpzc'àz)8.
Die man is onverantwoordeliik (Ye- KOENSN,uitg. 192013 : ((Ontoerelkenbaar,bn.een tfcW i8- ,a1sde persoong6w%zmakzinnigheidj.
diezepleegde,het onderscheid t'
usschen
goed en kwaad niet kende;çen krankzinnige is
de persoon zelf is eig.
ontoerekening8ratbaar,doch meestalzegt

men :ltiiojzïjis- ).
Volgens V.DALE,i.v.,bezigen juristen in ditlaatste gevalliever ontoerekeningsvatbaav.

Ontplofngsmiddel.

Neerlandia,1921,p.53:nerbestaan
vele ontplojbare stojjen, die niet a1s
ontplomïtgsmiddel gebruikt worden en

dit laatste wordt ioch bedoeld )).
Gal
l
.
dé
pl
i
e
r
o
nt
vouwe
ny
O
Pe
nW
anna
!
e
i
de
n
s
c
hoonen
hal
s
do
ek
K UIPERS.- V.DAruE.- Gr. 1Fdè.,
Ontplooien. W anna legde den
opengevoween daarnaast.
X , 1925.
schoonen halsdoek ontplooid daarnevens. vouwen,uitspreiden.
Cowsc.
, 136.- K vlrERs.- V.DALE.
Hijdeedmetspoed eenigehagen om- Navolging van Fr.déployer (leger- Hij deed met spoed eenige hagen D .V.
. G #h.,X, 1925.
verhakken en ontplooide zijne mannen term),waarvoor in N.-N.gebruikelijk om verhakken en schaarde daarlangs - HGr
et geheele gebr. van het ww.ontlangs daar.CoNsc.
is :deployeeren (krijgstroepen)over zijn manschappen in slagorde.
een groote uitgestrektheid verspreiden.
plooien staat sterk onder den invloed
van Fr.déployer.
l.déployer
toonen, ten toon
Het tijdperk waarin J.F.W illems D .V.,136. Gr.W db.,X ,1925.
Hettijdperkwaarin5.F.W illemsen sprGal
en zijn vrienden alde krachten van
zijnevriendenaldekrachtenvanhun- eiden.
hun schranderen geest aan den tflg
nen sehranderen geest ontplooiden.
legden.
D .V .,361.
Gall.sed/ploper= zich (aan hetoog) Destad 'vertoontzïch stollttotop den
De stad ontplooitzïch stout totop den
ontrollen.
top der heuvelen.
top derheuvelen.
In Z.-N.vaak voorkomende spelfout; Ontplooiing.
Dist.,21. Onkr.,58.
Ontplooiné.

afleiding:ontplooi-b ing.

W fltet apoor raken,de- Dist.,168.- 'D.V.,7.- ScRn.,1,17
Ontrlchelen.ontriégelen.En In Z.-N.vaak gebmzikelijk,vooralin Ontsporen, '
jee'renj, '
Wf de en 159.- D .B.,22.- V.G.,1,130.dan zeg ik nog niets van hetontrigge- de krantentaal en in den mond van vailleeren (lees deeral
Regenboogkl-, 58.
K osxlw, uitg.
personen die ze onbewust ofwel ge- vails(leesreel8ofree)
'
latloopen.
l6a.BoLs,103.
191611.
willig napraten ; ter vertaling van Fr.
Zie ook richel.
érailleroftervermijdingvanhetont- Ontnporing,deraillement.
Ontrlcheliné,ontriékekfné. d
leendederailleeren,werd hetww.regel-

matig #afgeleid van zichcl,ofvan zi
jn
W vl.bijvorm riggeldat dezelfde bet.
heeft.
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Ontroeriné. Na de lkwellende

TOELICHTING
D.V.,412:(Naarfr.émotion8;in

ALGEMEENNEDERLANDSCH l
Nadekwellendeontroeringofaan-

OPMERKINGEN
Gr.BJd:.,X,1939,op hetw.ovttroo-

osfroerïztgc'
n,,diezijtedoorstaanhadden. hetNdl.kan alleenhetenkv.gebruikt doeningen diezijtedoorstaan hadden. ring tEen enlkele maalin de ruimere
worden.))

opvatting van fr. émotion. Zulk6 onf-

voeringen (e toorn, raadloosheid en
haat))zijn reinen geesten '
vreemd !Tsx
K ATS,Pav. Verl.85.))

Ontrooven. Zij ontroojden vrijelijk alles,wathun beliefde.Cowsc.,L.t).

Gall.dérober qc.

Zij voojden of oaereemdden bru- In'tNd1.,alleen meteen deelnemend
taaltweg)alleswathun aanstond.
vw.:iem.(dat.)iets(ace.)ontvoonen.

Vl.,163.

Ontruim en.l)e ontruimden.

Aangetroffen in Znd.kranten in den

Degeèvaeueerden.

laatsten oorlog,ter vertaling van Fr.
168 drccvéa.

Ontschadiéen. Iem. voor iets

ontsehadigen.

Germ.einen j'
diretwk enfdcMdïgel.

Bedoeldepersonen hadden hun woonplaatsen moeten ontruimen of rerlaten :
niet de personen,doeh hun woonplaatsen waren dus ontruimd.

Iem.voorietssaadeloos8tellen,iem.

iets veLgocd6n.

Ontschikken.Dieontscl
tikten van
Gall.les d/clcddé,
g = personen die Die gedeola8seerdç
m van heel het
heelhetkanton.C.Buyssl.
aan lagerwalzijn geraakt(
.
D.V.,137; kanton.
V.G.,1,135).
Ontschiktheid. 'tGevoel zijner Afleiding,gevormddoorbijgedachte Hetgevoel(o/hetbesef),dat#ïjin
ont8aiktheid in zijn levenskring.1o.
aan Fr.dlcla88er(D.V.,137).
hetleven wa8oAz#crgcf/lt
xn.

MoosTg.,50.
Gr. '
F#b.,X,1957,betreffende osf8ehikken' ( Datgene wat geschikt,
geordend is,in wanordebrengen.Thans
alleennoginO.-VI.).VolgensD.V.(een
begrip datop een persoon,gedaehtals
lid der maatschappi
j,niet toepasselijk
is )).

Ontschuldi:en.Zijtrachtte het

te onuanldigen.Levensleev,146.

Archaïsme,llier waarsehijnlijk ge-

Zijtrachttehettel:eros8chuldigen,

bruikt onder den invloed van D .6nt- te rechtraardigen.
sc??,vldïg6x.
t

Ontslaan. Iem van zijne bedie- Gall.dénharger,démettre qn.d6 ,
::,
$ Iem.'
uitzijnbediening,uitzijnambt,
ning,van zijnambt,van zijn dienstont- jonctions,de son emploi (D.V.,559; uit zijn dienst ontslaan ;ook iem.
slaan.
'
D.B.,80).
(zi
jn) (eervol) ontslag geven, verleeHetww.ont8laan krijgt in '
t Ndl. nen.
alleen dan een bep
alingmetnan,wan..
neerhetbet'
.bevvz
,
lden van ietsonaangenaams,nl.van een last,van een verlplichting,van een persoon dietotlast
is,b-v.iem.'
pc,z zijn belo/fe,van een
piinuiketaak.'
pc,zalle'
aeztzxfuloozgaïjkheid,vanrecA/swprrolgïx,
gontslaan ;ziclt
vaneen l/crpelcnàcs gezelonulaan.

Ontslak.

SommigeVlamingen leggenten on-

Ont8lag?.

reehte den nadruk op het presx :

In dezelfde bet.isgebruikelijk :iem.
Tan zijn ambt onthejjen = Fr.relever
qn.d6 ee.
9 lonetion8,16 licencier d6 ,
:t
ln
6mploi(PRICK,Fr..op hetw.onthejjen).
Vo
o.rïe'
/
n,.tegen ziin wilojongenraagd
*
uitzïz?zambtolfdllln,h'
'
em zïjn betrekking ontnemen,is verder gebruikelijk :
iem.van zijn ambtafzetten (KsAMSSS,
op de woorden ajzetten en ambtt,iem.
9
7o?'
ùzijn ambtontzetten (10.,op hetw.
onfzclfon),of iem.uitzijn ambt oxfzetten (V.DALE,op hetw.ontzettenj.

ScàzARr#:,69.-- Btàss-,Uitk
%pr-,72.
Kvlrsas.-- K osxsx.

ontlslag,waarschijnlijk naarverkeerde

Zijn ontslag geven,:

Devoorzittergeejtzijn ontslag.

analogie van on?dank,ozà/c:r e. d.
In Z.-N . alg. voorkomend gall.,
Zijn ontslag nemen ; zijn ontslag Iem. ovtslag (ook ziin osfellg, c6AI
donner 8a d/pzïdt
:ïo;l; in de spreekt. indienen ofrragen ;zijn ambt,bedie- eerl:olontslagjgeven (ofverleenenj= hem
hoort men gewoonlijk :ziin (/6-,
18ï8 ning, betrekking of werkkring neer- uit den dienst ontslaan.
fzijnjosfdlcgkviigen = uitden dienst
geren (.
Dïdf.,l07;D.V.,68;ScHIt.,II, leggen ;aftreden :
150-153 ;D.B.,29 ;VEREST,34;V.G.,
Devoorzitterneemt(ziJ
'n)ontslag. ontslagen worden.

1,133;Gr.1P4!
?.,X,1968).

De onderwijzer diende zijn ontslag
in,ofrraagde(zijn)ontslàg.
De ontslaggerende minister.
Gall. le mini8tre t
zéznït
st
Woz
n,
zdcïr
': Deajtredende(ofweli'
uist(Ijgelredes)
(V.G.,1,135).
minister;de gewezen minister,de 6œminister;hijisministeraj.
Jlu,99 Nousct,op.sreç'
u'
zrt8 Wij hebben een br.ontvangen van
?
W ij hebben eenen brief ontvangen DE RlT
van den heerBaelens,die zijn ontslag lettrede M .Baelen8,qui donneea dé- den hr.B.,die(zijn)ontslag neemtals
mie8ion de membre.
lid,of :die bedankt a1s1id van de vergeejtalslid.TONY,98.

Deonde- ijzergajzijn ontslag.

Zijn ontslag geren llczlvoorzitter.
Zijn ontslag ontrangen rcn,leeraar.

(Zi)'
nj ontslag Az6zn,69
z = zijn dienst
opzeggen,zijn ambtneerleggen.
N iet iedereen heeft het recht om

eigenmachtig zijn ontslag te nemen
vaak moet iem.zijn ontslag ctzzùflrlgezl,
(0-,
)zijn ont8lag '
t
lrcges of om owt/lcg
verzoeken.

Ziin ontslag indienen, een ontslagaanrrage of e6n verzoek oz?l ontelag ïn-

eeniging, die voor het lidm aatschap dienen
de sehrifteli
jke verklaring,
bedankt,die het lidm aatschap opzegt. waarbij men ontslag neemt, ontslag
Gall.donnererzdémi8siondeF?
'ét
Wdczzf, Zijn ontslag nemen als voorzitter, aanvraagtofer om verzoekt,tebevoegder plaatse doen toekom en.
reeeroirec d.dep'
ro/eelt
?'
à
zr(D.V.,5l2; of:al8presidentaftreden.
H et gebeurt weleens, dat een ontD.B.,70 en 87).
Zijn ontslagkriigen alsleeraar.
Term.,p.LI :((Démi8sion honorable,
slagnemerzijn ont8lagintrektofdatiem.,
die ontslag wilde bekom en, achteraf
Eervol ontslag.Démienion,!ï/v6,'volon-

zijn verzoekom ontslagintrekt.

fcïrc, Vri
jwillige aftreding.Déml
à8ion
yomc/c,Gedwongen aftreding.Donner.
:tz
démieeion #''?zx em ploi, Ontslag n e-

Bieden ministers h'
un ont8lag tzcn,
dan neemthet hoofd van den Staat het

m en (!)uiteene betrek-king.On T'
t
zfa

ontslagaan,tenzijhij(zij)hetaj8laatof

demandé sa dlmi88ion.Men heeft hem

weigert.

verzoeht, bevolen zijn ontslag te nem On .))

TuIJSEN,p.l49 fik heb mijn ontslag genomen en gekregen,ibai donné
m a démi8sion ettlzn.l'a cccepf?: )).

Ontslaééever. BsLIu.,Dict.,95.
Ontslaénam e.

Gall.déminnionnaive.

Iem.dïeziinontalagneemt;deapre-

D.v.,138.- Scna-,II,70.- V.G.,

denae;ajtredend (!ï4,ambtenaav,eûz.). 1,135.- Gv.JFW6.,X ,1969.
ScI1s.,II, 151.- MooRTG.,137.Vaak gebruikelijk,doch woorden op Ontslagneming.
- *c- 6 wo
rden nog door vele taalkunFdI.#.N .F.,14/39.
digen verworpen als germ anismen,
Zieookaanname,ajnameen deelname.
hiern1. Entla8eungsnahme.

O ntslaven. Hi
j wilde 't vaderland ont8laren,.

O ntsnappen. Die schilderi
j kan

Hi
j wilde het vaderland bevriiden, KvlpsRs.- V.DALS. Gr. 1Fdè.,
'
vriimaken,'
Wfdcslaverniiwedoeq
ven. X,l971.
Hetgebr.van (Iitww.meteen zaak Die schilderij heeft misschien we1 Betresende ontanappen (= ontgaan),

Znd.schrijft.;verotzderd in N.-N.

een aantalhoedanigheden bezitten,die alsonderw.in den zin ran verloren gaan eenige goede hoedanigheden die ons met een zaak als onderw.,vond ScHa.,
nootiem.,of,metbetrekking totherin- ontgaan,of:diewijnietopmerken. 1,317,evenwel qdeze omstandigheid
onsontsnappen.
is in 1848 niet aan de aandacht oxjneringen,aithet ge/t6vgen nerdwiintn,

Ontspinnen-ontw lkkelen.
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Iwerd afgek. a1seengall.,échapper,bij
D.V.,l38 (zieook V.G.,1,135).
D.B.,29 :f
(C6la m'a échlppé.Dat

-

'

ALGEMEEN NEDERLANDSCH
1

OPM ERKINGEN
1

8napt)(Buys,T,642),(beweegredenen,
die ontsnappen aan de groote menigte )(N.R.&f.,15-12-1911),enz.
D.B.,29:(Cemotm'estéchlppé.Dat
woord ismijontvallen ofontnnapt(d.i.
ik heb hetzonder nadenken gezeid).Ik
heb mijdatwoord laten ontvallen.))

ismeontgaan (d.i.ik heb hetnietopgemerkt;ikheb hetnietonthouden).)

Ontsplnnen (zich).Naaraanlei-

Germ.aieh,6ztf.
gpïxses(MooRTt
7.,50; NaaraaGeidingvandezelezingosf-

ding van deze lezing on>pon zï% een Gr.<g:.,x,1980).
zeerlang debat.

O ntsteld.Ditkind is ontnteld.

In de bet.van ziek,onwel,een ver-

woordvorm die voorheen ook wel

Kulpsxs,KosxEN en V.DAI,
E ver-

atond(ofontwikkeldezïch)eenzeerlang melden zich onfdpïnzle?z evenwel reeds
debat.

Ditkind isongeateld.

keerd gebr.

Ontstuim ié.

.--

zonder voorbehoud.

SExosN,240.- Ndl.ont8teld = verschrikt.

On8tnimig.

Gr.W#è.,X,1800.

in N.-N.voorkwam en heden som snog
in Z.-N .

O nttodderen. De zon onttoddert Opgegeven in Ds Bo's '
F,
?
J!.Idio- De zon doetde kuipen uiteengaan,
dekuipen,despeeken van wagenwielen. ticon,in dezelfde bet.alsFr.déjoindre ïn duigen t
g- ffea,trektdespaken van
= vaneen doen wijken, losmaken ; wagenwielen loe.
Eene onttodderde kuip.

K IIz.:((Onttodderen,fland.disaolvere)).

Een onttodderde stoel.

Ontvanéen.CornelisDeVososf-

D.v.,l39:(Men zegtinhetNdl.

Kvllœas.- Gr.1#'4f!).,X,1996.
Zie ook rerratelen.

Een kuip waarran de d'tàgen loazïffes,of die vïlde voegen gegx s is,
dfedreigtuïfees tevallen.
Een stoeldiewaggeltofwankelntaat.

CornelisDe Vosnam in zijn werk-

KaAMycRs,ophetw.vecevoir:(Ont-

vingin zijnewerkplaatstweeleerlingen. nietdateen echïlderleerlingenontvangt, Plaatstweeleerlingen aan,ofnam hen
noeh datiem.alspoortereener.
9fe ont- op,liethen toe.
Hetvolgendejaarwerdenzi
ja1spoor- nangen wovdt. In dergelijke gevallen Hetvolgendjaarwerden zijalspoortersontvangen.
wordt het ww. aannemen vereischt; tersfoudehlf.term noor:burgers)cc'
n.hetgebr.vanontvangenishiereengall.: g6nom6n (V :werden zijgepoovterdj.
in hetFr.zegtmen reeevoir46,
:élère8,
Ifrerev&èovrg6oia,docteuretc.)- V.G.,,
1,135.

Tangen,'
Jn een ambtoj'
lzl
ccrdïgheïtïenz.
metzekoz: plechtiglteid opnemen oj ïlst6ll6n.Sefairer- avocat,zich(z1.
:@ vocaat doen opnemen, çzùafalleer6n.
On reçutcetoëcierà,la tête destroupes,di6 oFcïer werd aan de epïfd d6r
troepen ï?zziin rang opgenomen,5er:.
9tigd.11vientd'être reçu maître,hiiï,
:

evenwelin debet.van :(Iem.in een
bepaalden stand opnemen ),en daarbijalsvb.:(inhetPoorterschapzullen
ontjangen worden, Handv. t,. Amat.

nomen.11 a été reçu,hii i8 door zï/s
eœamen,(/c-.)hiiï.
g6rdoor.Etrereçu
docteur,promoveeren, den graad '
pcx
doetorverkriigen.

Gr.G dè.,X,2008,verm eldt hetw.

kortelings cl.
g meeeter toegelaten, opge-

124: :.

Deministeroevangtvandaag.

Afgekeurd bijSENDSN,186-187.

Onwanéer.
Ontvanger d6r poa'

In Z.-N.alsoGcieelevertaling van

Deministernerl66ntvandaag gekoor, Gr.1Fdh.,X,2007 :(Mevrouw ontàoudfheden audiéntie.
vangtvandaag niet;zijheeftbelet.W ij
ontnangen alleen op bepaalde dagen.))

Hetltoold'
rcn eenpostkantoorwordtj
f 1@'and., 239.

Ndl.ontvanger =

t661en,ofpostontvanger.
Belg.Fr. percepte'
ur d8,
: poat- = in in N.-N.postdirecteur,in Z.-N.en in I 10hijdieietsin ontvangstneemt,b.v.
Deontvangerderpost.J.os LAxoTs- Frankr. recereur tfc,
: poates; daaren- lZ.-Afr.po8tmeestergebeeten.
deontvangervan c6n brief,rcn een pf
?dfszss,E6n Sïaf/:taalnota'a,52.
tegen in onze volkst.po8tmeeater.
I
wis86l,rc/teen g68ch6nk ;20ambtenaar,
belast m et het beheer van inkom sten
en uitgaven,b.v.ontvanger der regïyfrotie.

De ontvangervan den tram.

gall.reccveur (d6tramwayt agen.
t De (tramtconduoteur of kaartie8rer- Fr. conducteur d'un tram él6cfrkve
deperception.
kooper(van detram ).
= wattman
Ndl. wagenbentuurder
(v/eelectrische tram),trambestuurder.

Ontvanéerij.Voovl.Fr.-Fl.Zï/.
#, Znd. ol.vertaling van Belg.Fr.

Po8tme-ter8kantoor(inBelgië);po8t-

Ontvanééebouw .

Hoojdgebouw.

182.

fburea'
u dej pereeption = in Frankr. kantoor.
recette(po8talej.

Znd.of.vertaling van Fr.bâtiment
de8 recettea = hetvoornaamste gebouw

A.VANHovcxsenJ,SLEYPEN,dz?
lè.
vId M etselaar.p.109.

van een spoorwegstation.

Ontvanéstbewijs, of ontnang-

èe-ï/.
s?

Indepractijk gebruikenZuidneder-

Ontrangbewiis, t
lzlfz
t/
t
zxgt
vfd
pe-ïp,be-

landersmeestalden eersten vorm,ter- wiie ran oaflJcAzgq
gf, reeepis t'
nca ontwijldetweedevooralinomeieelestuk- Tanget),O.,reL'
t,0.
ken voorkom t.

Ontvleeschd.Met de ontnleeschde Afwijking van degebruikelijkespel- Ontrleead.
gevouwen handen.TIIRL.-STIJNS,1,92. ling.
.

Ontvlieéen. Die naam is mij

Znd.voll
tst.(0.-enW .-V1.)voor:uit

Die naam is mij ontsehoten, niet

ontvlogen.
hetgeheugen gaan.
biigebleven.
Ontwarkam .
Alg.in Z.-N.,naarFr.démêloir.
Grovet#ccrlkczn..
Ontw ekken. Een ontwekt kind. O.- en W vl.volkst.,voor (doen) Een wakker geworden of (uit den
Vssvwxo.,92.
ontwaken ;in N.-N.verouderd.
slaapjontwaaktkind.
Ontwikkelen. De bijzonderhe- BijVzsc.,149,a1sbelg.afgekeurd. Debijzonderheden uiteenzetten.
den ontwikkelen.
Echter bijKRAMERS,op hetw.développer:(
fD-un système,lepland'
un
ouvrage,een atelsel,hetpl
an van een
werk ontwikkelen,'uiteenzetten )).

KvlrycRs.- V.DALE.- Gr.JP#:.,

X,2017.
V.DALE.
Gr.Gd:.,X,2029.

ScH1t.,1,348,citeert nog :( in een
tweetal redevoeringen beschouwingell
ontwikkelen )(N.R.Ct.,1-6-1911),(tegen de regeling dier aansprakelijkheid
heeft de heer van Lanschot bezwaren

OokhetGr.IFdè.,X,2039,vermeldt

ontwikkeld ))(Td.,5-10-191l),f
(de hier-

bijontwikkelen :(Van denkbeelden,

bovenontwikkeldebeginselen)(Bvvs,1,

gevoelens, ontwerpen nader uiteenzetten ).
De reuzenkrachten die in het stuk
Gall.(.
:6)dérelopper;déià lepoyscgc

ontwikkeld worden.

Dit bnw.is eig.het verl.dlw.van
ontrleezen (Gr.1Fdè.,X,2015).

338), de hier ontwikkelde grieven )
(10.,408),enz.
De reuzenkrachten die in het stuk Het Gr. JFdè., X, 2039, vermeldt

dLneloppe atz perspectine; cet '
Jzzppfvflxf ten toon geavpreïtfworden.

ontwikkelen, in de bet. van ten toon

Reedsontwikkelthetlandschap zijne o'
urrage, déneloppé en se4z/ panneauœ Reeds nertoont het landschap zijn areiden : ( Eigenlijk eene navolging
verschieten.
(D.V.,l39;V.G.,1,135).
vergezicht.
van fr.déployer:Den moed ...,dien de
Dit belangrijk werk, dat in negen
Dit belangrijk werk,hetwelk in ne- jongelingin zulkehachelijkeomstandigPaneelen ontwikkeld is.

gen paneelen uitgewerkt is.
l

heden ontwikkelde, V.LENNEP,Rom.9,

393.Hettalent,datdejeugdigeprediker
ontwikkelt,ICNyCIYACLI:.8,52.))
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TOELICHTING
Gall.développement8.

m oet men gedachten en ontwikkelingen,

BijMilton vindtmen gedachten en

OPMERKINGEN
D.V.,412.- Gr.I'FWè.,X,2041.

vïfcezàzeffïagep,,die aan den Luciferont-

dieaan den Luciferontleendsolujnen.

Ontzaé.Spreken op een toon van

ALGEMEENNEDERLANDSCH )
I
leend schijnen.

Verkeerd gebr.,volgens WESTERA,

Spreken op een toon van gezagen

H et Gr.F dè.,X ,2051-52,en eveneens KvlrEss, V. DALS en K OSNEN
kendheid dan aan onkunde.
verm elden hetw .ontzag ook in de bet.
Zlllksverstrektaan de wettelijke be- Vgl.Fr.cela ï-prïv,
:au textedeloi Zulkszetaan dewettelijkebepaling van :m achtofoverwichtoveranderen,
waardoor hun een gevoel van ontzag
palingharekrachtenhaarontzag.
:Ix caractèredeyerzn,
efé etd6re8pect. krachten gezagbij.
Gewoon gebr.is tgw. ontzag h86(eerbiedige vrees) wordt ingeboezemd,
ben,gevoelen,toonen voov 1-,.,en daargezag,prestige,b.v.:t(datik ...gevaar

ontzag en meerderheid.

Ontze:éen. Prediken was hem
tijdelijk ontzegd.

233en 234,eertewijten aan onnaden- meerderheid.

entegen :gezag/ù6è!)8p,,uitoejenen.'
po6-

loop mijn ontzag

r6n orerïezn..Okttzagheeftaldusde mindere voor den m eerdere, en gezag de
meerdere over den m indere.

LENNEP )). In vroegere taalwas zulk
gebr.alg., doeh tegenw.kom t hetnog
weinig voor.

Gall.interdive(D.V.,140).

te verliezen,V.

Prediken was hem tijdelijk verbo- Ndl.ontzeggen = (een eigenschap aan
iem.) niet toekennen ; (iets aan iem.)
den.
weigeren,nietwillen geven oflaten hou-

den ;iem.zï/l huo,denfuïsontzeggen =
hem verbieden erte kom en.

Ontzenuw en. Haar hoofd en al Zulk gebr.van ontzenuwd,in oneig. Haarhoofd en alhaarleden hingen Ndl.ontzenuwen = 10iemandskrachten sloopen,hem verslappen,b.v.stevke
hare leden hingen kraehteloos en ont- zin met betrekking tot het liehaams- krachteloos en qjgemat.
zenvwtf.Coxsc.

gestel, voor kraehteloo8, uïfgepzf van

drank ontzennwtden dronkaard ;20gees-

Dejongenaaisterlietzich ontzenn.
wd krcchfen,rermoeid,wordtalsZnd.ver- De jonge naaister liet zich lusteloos telijk verzwakken,ve- eekelijken,b.v.
op eenen stoel neervallen. V. Lov-, meld bijKUlpERs,bijV.DALS en in ofontmoedigd op een stoelnedervallen. 6en ontzenuwd nolk ;30 krachteloos m aBoplde.

ken, wederleggen, b.v. een bewering

het Gr.Gd5.,X,2060 :eig.een gall.,
énerné.

ontzenuwen.

Ontzetten. Voogdij van ontzette Ontzette peraonen is geen geschikte Voogdij over (gerechtehikj ganteryezeosen.Belg. Strajwetb.,art..23 (zie term om betbedoeld begrip duidelijk diceerdes, of g6ïnfcrdïce6rdenvoogdij;
ook art.158).
genoeg uit te drukken,daar dit ook curateele over fwelteliikjgdïaftrtficeer-

ScHR.,x4..1/.,p.l9,20 en 21.

kan V teekenen :m rsonen,ontzetvan den,,ofgeïnferdïce8rd6lcurateele.
Veroordeelden,die in staat van wet-

Ontzettin:. Veroordeelden, die zekererechten,enverdernog:persoi
nen,ontzetvan een ambtofrang ;ook

n staat van wettelijke ontzetting zijn. ontzettjpg op zjeh zelfiste onduidelijk teliike interdictieZiin.

Jd.,art. 23.

Onvatbaar.Onvatbareklanken.

voor ontzetting t.cs bekwaamheid.

BijZnd.schrijvers,in navolgingvan Klanken, die niet dnideliik w7xg- Alg. Ndl. onnatbaar (meestal alleen
Fr.in8ai8i88able(D.V.,l40;Dcprzov, neembaar zijn; nauweliika FzooToee vanpersonen)= nietontvankelijk,b.
v71en 72 ;D .B.,56 ;V.G.,1,135 ;Gr. geluiden.

Onvatbaretinten.

Onverdeeldheld. Om uïlonner-

Ndè.,X.2081;KtupsRs;V.DATœ).

Alg.in Z.-N.(notarisstijl),terver-

Vagetinten.

Wegens boedelechdding.

onna baar'
tloor edelex ntsoenïngea ;onge.
voelig, b.v. onvatbaar roor 66n goed6
eccdgepïsg.

Aldus bij GALLAS, op de woorden

deeldlteid te dcheïdel, te gee/zkes,of fe taling van Fr. pour 8ortir d'indivision

indiris en indivoion ;en op hetw.on-

treden.

Terdeeld :( Om een - ea boedel @/ t6

(ookBELL.,Dict.,l53:(Uitonverdeeldheid geraken ojscheiden )).

wikkelen :Poursortird'indivis)).
KsAMEas, op het w. indçroion :

In N cnd.,40, werd de uitdr. afgekeurd :tfH et fr.indivision is niet onverdeeldlleid van personen, maar van

% (Vente)poursortird'i-,fverkoopingb

goederen ;deze zijn nog nietverdeeld.
De zin is dus om te .gcheïtf6x wataog
onverdeeld ï.
: tt. Zie ook D .B., 45.
V.DAI.S vermeldtonverdeeldheidalsZnd.
voor onverdeelde boedel, en aldaar
ook de uitdr.'uitonverdeeldheid tveden.

Onverduldié. Die gang was te

NoggebrtzikelijkinZ.-N.;thansver-

Ongeduldig;onliidzaam.

traag voor zijnen onverdùldigen geest. ouderd in N.-N.;KIL.:(Onverduldig,
CoNsc.,Schilder,60.
O nverkenbaar. Onnerkenbave

adi.Impatien.
t,enten.
Germ.'
t
m rerkennbar.

Onmiskenbaremerkteekens.

om 68n onverdeeld goed te kusnen v6rdeelca )).
Palcx,Fr.,op hetw.indivia tlpour
aorfïz d'- ,om uit onverdeeldheid te
geraken,wegens boedelscheiding >.
KOSNSN,191611,op hetw .onnnrdeeld#6ï4 :((vevkoop tlcn goederen om '
W f- t6
geraken )8.
KlillœRs.- V.DArzs.- Gr.F #5.,
X,2098.
MoosTG-, 111.- Gr.G dh.,X ,2109.

m erkteekens.

Onverlet. Vroeger sprak hij wel Ieteonrerletlatenisin deZnd.volkst. ... had hij dat groote wild maar KvlpERs.- V.DALE.- Gr. N d:.,
eensvan eeneleeuwenjacht,doch,sinds alg. voor : iets onaangeroerd laten buitenq'
uae8tiegelaten,of:hadhijder- X .2114.
Tijlzi
jne herberg bezocht had hij dit (doorwoorden ofwerken),ernietover gelijkeonderwerpen maaronaangnvoerd Alg.Ndl.onrerlet = 10 onverhinderd,
groot wild m aar onrerlet gelaten.Avc- spreken,erzich nietm edebezighouden, gelaten.
œos,109.
er geen gebruik van maken.
Anderen die ik onverletliet.VXRMANAnderen die ik ongemoeid liet.
DERE,27.

Hoewel ik geene pogingen onrerlet
had gelaten.SEGERS,328 (ook 229).
O nverschil. De sterke voor-

onbelemm erd,b.v.derlootkwam ontlerletnaarLeiden op ;20ongedeerd,zonder

letsel,b.v.hiibleejonrerletin den8tviid.

Hoewelik geen pogingen onbeproejd
had gelaten.
Schier alg.in de Znd.volkst.;Ds
Ge8chil,oneenigheid,twi8t. wach-

vechters mengden zich tusschen 'tvolk, Bo heette het een verkeerde vorm , tend op ander gekibbel.
loenschend en wachtend naar ander (( aangezien vevsnhil reeds hetzelfde
onver8cltil.V.Lool,35.
zegt )).

Onverschillié.Vrouwe Dierickx Gal1.,indijjérenttj zeergewoon Juffrouw Dieriekx bleefoverschillig ScHR.,1,292,weeserop,dathijverder ook aantrof :onverschillig omtrent
was onverschillig aan het gejuich.M. in Z.-N.,ook in de spreekt.der gelet- (o/koel)voorhetgejuich.
SABBS,Fil.,42.
terden (VERc.,l47;D.V.,5l7;D.B.,
iem.(Gr.Ndè.,X,2131),(onverschillig
72 ;ALL.-AB.,61 en 62 ;VEREST, 33 ;
nopens de geheele rijksconferentie
V.G.,1,131;Gr.W tf&.,X ,2131).

Onverveerd. Voorts is hij ... In deZnd.volkst.isvooralverveerd Oaz
perz
pct
vd (thansalleen in hoogeren
onverveerd en onvermoeibaar.Boras,3. nog vaak gebruikelijk ;DEs RocHls : stijl),onbevree8d,(ml/egdchgokke'
p,.

( Onverveêrd, ak. fnfrépïtfe, aan,
s

peur,s,hardi,ie)).

O nverw achts. Op het onrerwochfa. M.SABBE,Fl.M enschen. 91 ;
D sAvrANs, 157.

Naarde Znd.volkst.

Onrerwachta,onvevwacht,op ltet onl/6- lchfdl,op hjl onnevwachu.

(N.R.Ct.,25-5-1911).
In hetWilhelmuslied (l6deeeuw):
(tEen prince van Orangiën

Ben ick vrijonrerveert).

Onverzoenbaar-ooé.
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Onverzoenbaar. Zi
jn gedrag
Afgekeurd alseengall.,inconciliable, Zijn gedrag was volstrekt 8trijdig
wasonverzoenbaarmetzijn waardigheid. bij D.V.,222 :((onlvevzoenbaarkan metzijn waardigheid.
Diezaken zi
jn onrerzoenbaar.
alleen betrekking hebben op personen Die zaken zijn nietop6r86n t6 brenofhunnegezindheid >;ook bijD.B., gen,onvereenigbaar.of het eene is
56.
onbestaanbaarmet hetandere.
scxs.,1,208-209,brachthiertegen
in,datverzoene'
n ook in N.-N.van za-

ScHR.,1,209,citeerde :(onmerzoenliikegeschillen )(N.R.Ct.,18-10-1910).
t
(onnerzoenliike klassetegenstellingen )
(f#.,6-8-1911).
Aldus ook bij Dr.oyc Vôovs,Hi8t.
Schetap/#Ndl.Letterk.,191910 p.l83:
(Dezebeide opvattingen zijn alleen in

ken gezegd wordt, doch dat m en in
stede van onverzoenbaar thans zegt

hun uiterste eonsequentie onverzoenli).k.))

onv6rzoenliik.
Onvolm aakt. Onrolmaakt verle- In Z.-N.nog vaak gebruikelijk ;in Onvoltooid verleden tijd.
KUIPIRS.- V.DALE.
den tijd.
N.-N.thansongewoon.
OnvolthN '
ktheid. De einde- o.v.,4l3:(Naarfr.imperjections; Deonvolmaaktlteid(0pvelerleig::ï6g), Volgens Kvlpsss en V.DALE heeft
loozeonvolmaaktheden,welkehijinhet inhetNdl.volstaathetenkv.)
diehijinhetlevenontdekte.
onnolmaaktheidgeenmv.indebet.van:
leven ontdekte.

eigenschap van iets of iem -,die.ohvolm aakt is,daarentegen we1in die van :

zedelijk gebrek,b.
v.d6onvolmaaktheden
derzzp6nt
sc/lelïjk:scfuur.

Onvrijwillié. Onlwiiwillige eer- Bijznd.schrijvers,innavolgingvan

Onwillekeurigeeerbied.Een onwille- D.V.,141.- D.B.,56.- V.G.,1,

bied. Een onrriiwillig gebaar.Onvrii- Fr.involontaivelment),d.i.van hande- kenviggebaar.Onwillekeurigdroomend
millig droomend.
lingen,uitingen en aandoeningen,die (o/verstrooid).
niet aan den wilonderworpen zijn en
dusplaat8Aedldlennôôrmen zekantegenltouden.

Onrriiwillige dooding; onvriiwillig ongepastgebr.in de bet.van door
letsel.Belg.Strajwetb.,art.416.
achuld = culpa (ScHR.,ytcwf.,p.25).

tNf!,o.
:: dooding ;eulpoo8 letsel.

135.- Gr.Wdb.,X,2182.- Kvrlœlts.
V.DALS.- Alg.Ndl.onvrijwillig =
nietplaatshebbendevolgensiems.vrije
verkiezing, tegen iems.zin zijnde,b.v.
misbruikmaken '
poz
n,eens@A1d6z.
9 66rliik6
en onwrïjwïllïgeonkunde.
GALLAS,op hetw.onwillig:((som s)
Involontaire, -ment. - : manelag :
H omicide parimprudence )).

Onwaardié.Hijisonwaardigvan

gall.indignede...

diehulde.

Hi
j is die hulde onwaardig, lï6f

D.V.,520.- D.B.,73.- Gr.'
Fdè..

waardfigj,of:hijnerdientdiehuldeniet. X,2191.

OnWetdler.Het gaat o! zal5zl- Navolging van Fr.jairedel'orage; Hetza1onweeren,erbroeiteentlp,
'
l
z/8er, D.V.,141.- Gr.1'
P#è.,X,2197.

weermaken.

vermeld in deouderewoordenboeken ; erkomto'
n,
weeè',of:wekrijgen onweer.

thansnog gebr.in de O.-en w vl.volkst.
Een onweer in een glas water.DaAvxaar Fr. une fcvtp/fe dans'
yn n6rr6
Laxs, l3.
d'eau.

Eenntorntin eenglaswater.

Zieook op hetw.maken,p.292.
STOSTT,n.- /1843.

Onw etend. Eenvoudig, onwetend oxvlo,83 :(oytmetena nan.oat is Eenvoudig, onkundig of onbewunt In bijbeltaal:fW antwijwillen niet,
van alles wat daarbuiten omgaat'
. geeoe opregt nederduitsche uitdrak- van alwat(ook :nietaw6t6ndf7cn al broeders,datgijonwetendezijt'
vanonze
Coxsc.,Loteling.

king ).

hetgeen)buiten hun kring omgaqt.

van eendergeli
jk gebr.vanonwetend

Verderb.
v.nog :(I'ca allesonweten-

m et een alofniet om schreven genitief,
zegt het Gr.W 4b.,X ,2209 :(tThans

d6)),CATS,1,15è.((Een volk 'van d'ernst
der dingen steeds onwetend )),ScHAE#-

nagenoeg vérouderd ).

Onwijd.Onwiidvandestatie.
Onw il.Zijn onwilnietlangermeester blijven.
Onzekerheid. Een bron van
nieuwe onzekevheden.

germ.unweit.
germ.Unwille.
Meervoudig gebr.naar Fr.incerti-

verdrukking ),2 Cor.,1,8.

MAx,Ayakso#l,75.

xïefvevvanhetstation.
zijn weerzin of tegenzin niet langer
meesterblijven.
Een bron van nieuweonzekerlteid.

MooRTG.,52.
llWl.A.N.F.,14/40.
D.V.,413.

fudoy.

Onze-Lieve-vrouwe-beeldj
*e. In z..x.gewoneafwijkingen van de Lieve-Frovlz
tt
lewt&eeldl/cl, ook M aria- In Liere-Vrouwenbeeld, Zïere-l'
To'
d
zM.SABBE,Fl.M 6%s#6n,85.
gebruikelijkespelling.
beel
dlietofM adonnabeeldfiej.
Iw6nk6rk isen alsteeken van den zwakOnze-Lleve-vrouw ekerk.
Ten onrechte is hierbovendien het Bewonderenswaardig ishierde(04- ken genitiefbewaard.
Bewonderenswaardigishier Onze-u eve- lidw. weggelaten, fout die in Z.-N. ze-jLieve-vrouwenkerk.
Fzouwekezk.H .TzlRLlxcx,in Fl.d.d. schieralg.is.
c.h.,1,82.

Onzent.Teytonzent.

Vaak voorkomend gebr.(voor :bii
one,d.i.in t
ll.
gh1Jie,bijuitbreidingook
'
in onze 8fr66à ofin t)a8 Icad).Bij V.

Teonzent.

DALE is opgegeven :te en ten onzent;

Het Gr.VSd6.,X,2233,en KOENEN
vermelden alleen :ttonzent;in de W#l.
X .N.F.,- /44,wordtten tlpze/àf,evenals ten,/Azz8?l huize,afgekeurd voor :ta

bi
j MANHAVE :fe(R)Oytzeytt;bij KUI-

Oytzeytten teONz
Z6?lh'
ldze.

rsRs alleen :ten onzent.

Hij komtvan onzent. gaat naar 0Tl- Znd.volkst.(Brab.);vgl.Fr.il'
pï61lf Hij komt ran f
a- ltl
xis,gaat naar Van een huisgenoot zegt men hij
z-f,w oontaan onzent.
decA6Zno1J8.
0p'
.
9h'
ui'
g,Woontnaa8tofnabiio/ù.
gh'
l
de. komtranA'
d
zï',gaatnaarAvïf.
Onze-vader.
In deZnd.volkst.pz.
Onze-F@#6r, o. = het gebed des V.DALE.- Gr.Wdb.,X,2234.
Heeren.

o nzichtbaar. Onzichtbaar aap, Gall.invisiblet.l'œilp,
'
?
z(D.V.
,5l8; Onzichtbaareoor hetbloote (o/ on- Vgl.Gr.Gd;.,X,2251 qDiesteris
hetbloote oog.
D.B.,72).
gewapend)oog.
methetblooteoognietwaartenemen ).

Ooé.

In de Znd.volkst.nog steeds <.,

evenals vroeger ook in N .-N .; Dss

Oog,o.

RocnEs:(Oog,8.j.).
Uitdert)og8, uitderhcrfe.COIVâ,167. Naardenvorm van bedoeldspreekw.
Uitt6rooge,uitterltarte.V.TRIELEN, in deZnd.volkst.;V.ELSEN,6 :(uit

Uithetoog,uitltethart.

Oog Door oog,tand voortand.

Oog om oog,tand om tand.

22.

deroogen,uitderherten ;uitdeoogen,
uithet hert ));vgl.'
tdtdcr mate,thans
?2itermate.
'

ALL.-AB.,137.- Joos,91.- KUI-

PERS.- Gr.1Vdè.,X ,2250.

STOETT,n.- /1459.- Gr.Wdè.,X,
2281 in Z.-N.altijd en in Zeeland
vaak nog :aiter 00:6,Miter hcrfc >.V .DALE vermeldt op het w.hart ook
Wel:ttuiter oogen,'
W fer ltarte'n )),en op
het w.oog,als Znd.:t('uiteroogen,'WferIterten )h.

Nog SteedsZnd.taalgebr.;vgl.ook
Fr.œ6lzm'
d
zrœLletdentp/'
urdent.

STOETT,n.940/1450.- PLUIM,Onze
TJJIdCAJ/,TTT,73.- Bijbeltaal:(
toog

Tooroog,tand Toortand,hand 'voorhand,
voetToor voet)),Elod.,21,24.
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Iemandsoogenpellen.

Diemenschenhebben d6schubben van

mijneoogengerukt.

Znd.volkst. hierbijsteltmen zich

Iem.van de8taarIïchfen.

voor,dat een vlies van 't oog wordt
weggenomen ;vgl.DEs RocxEs:((Oog-

pel,'
%./.Cataracte,s.m.)
?
W aarschijnlijk navolgingen van Fr.

16,écaill, l
'
?
H sonttombée8de,
gye'
.
u,
z

OPM ERK INGEN

.- . .
-. --..

.

KUIPEaS.- V.DALE.- Gr.Gd&.,

X ,2256.

Diemenschen hebben mijde,
:cà8!!ea

Diet.,86.- STOETT,n.1095/1693.-

!(of achillentvan de oogen gelichtof Grd.6.Uitdr.,101.-- Gr.G4è.,X,

Ndl.de.
:ch8!!6s(ofsehillenjziinhem'
pC4Idoennallen.

2256.

De jongen die hem de ncltelpen '
pcs de oogen gevallen,alzegt men in het l Dejongen diehem deoogen Lnoorde

VONDEL, II, 569 ( Gods suyv'
re

v
oordeoogenhadweggenomen.STMONS, y6
ge1g
evengevalgewoonlijk des8illerlesjleaarheidjgeopendhad,of:diehemuit Vvi.nEFFEN,
gertreekxspe
tde
achubbenvanuwoogenl
);
133-134.
u ti qn. = iem .iets doen inzien ;lden droom geholpen had.
cf:,VI,l99:((iemand de
Ovl.dial.:de dchulp6'valle'tl
tz'zijn
vliezenvan deoogen lichten ).
oolgten.
Iem.poeier (of poederjin de oogen Gall.ieterde la poudre t
w z ye'
uz de Iem.zand in de oogen 8trooien (of D.V.,160.- D.B.,33.- V.G.,1,
gooien.
qn.
werpenj.
136.- STOETT,n. 1417/2167.- Gr.
F #6.,X ,2257.
'

Een 8trooli)zien in 't oog van een Gall.noirfzn:pailletftl'
n,,
sl'œilde8on Een splinter in eents) anders oog 1PtzAld.,202.- STOETT,n.941/1451.
snder.
prochain.
zien (en nietden balk in zijn eigen).
Datalleszietge dan metnweoogen, Znd.gebr.;vgl.Fr.iel'
ai'
p'
?zde:46.
: Datalleszietge dan met.('
?
zvJ)eigen D.B.,65.- SENDSN,l46. Gr.
dathoortge metuweooren.Bors,2. tproprcelyeuœ.
oogen,dat hoort ge met (u'
t))eigen Wdb.,X,2257.
Ooren.

Zoo donker dat ge g66ne hand voor Znd.volkst.(V.ELssx,42;ook 146: Zoo donker, dat men geen hlA?
,
d
uweoogen meerziet.
ik zie geen Acp,
d noormiineoogen sïef voor(d6)oogen ziet(o/kan zien).
v,
66r).

Hijzotdoorgeen lxderoogen c!.
:die
van N .

Znd.volkst.;V.ELSEN,239:hijziet

&r.1Pdè.,X,2256.

Hij ziet door N.'# bril,hij volgt0
:p,

vïfgeen andevoogen;vgl.Fr.emprunter alles dem eening van N .
16.
R pe'
uz de qn.

V.DALE.- Gr. G#è.,X,2257.
DELINOTTE,ophetw.oog:((uit66.,,
:gad6r.9 oogen zien,voir par les yeux d'un
autre )).

Hi
jwasmetgeen oogen tezien.

Znd.volkst.

Hij was heelemaal niette zien,hij

V.DALE.

heeft zich niet laten zien, of : m en

kreeghem (maar)nietin '
toog.
Het geld heejt hem de oogen kàfge- In Z.-N. met betrekking tot heb- Om hetgeld wa8#6fhem tedoen.
etoken.
zucht,eeren aanzien (STOETT,n.945/
1458;Gr.Gd:.,X,2254).
Datkostu deoogen uïfhetAoo/d (of Alg.in Z.-N.,naarFr.cek eonte1g.
9 Datkostiem.d6ooren 1)
@p,'tAoo/d,
44ïfden kop).
yeuz dela tête.
of :dat kost handen wolgeld,het is
dchreeu-endduur,peperduvr.
Ziin oogen opentrekken. een koppel Znd. volkst., voor : verwonderd
Gvooteoogen opzetten.
oogen trekken,oogen zefles.
zijn ;V. ELslx, 240 :hij zette tw66

Alg.Ndl.iem.de oogen uitateken
iem. verblinden door afgunst in hem
op te wekken,hem jaloersch maken.
Alg. Ndl.is :zïch d6 oogen '
uïf het
koojd '
gchcmen ;zich de oogen uit het
hoojd .
9cAr8ï6Az.
* .Gt
fè.,X,2262en 2267.

grooteoogen open.

Ietsop h,6toog ltebben.

M gekeurd door VERDAM, in den

H etoog op ietslt6bb6n.

V.DALE :((hetoogop '
J6f.:hebben,ga-

Nnt8almanak voor 1885,p. 91 ; Gr.

deslaan, bewaren, (ook) de aandacht

N 4è.,X ,2276 :((Hetoogfapiet8h6bb6n

gevestigd houden op iem . of iets dat

gaf aanleiding tot de minder juiste
uitdr.iets op hetoog hebben )).
.

Debrug,die...onstoelaatd6oogen ...

Gall.leter!6,
:yeuœ 8urqc.lDtT>nLov,

menwenschtuittekiezen,(ook)ietsop
I

op den val(s!.een waterval)tewerpen. 7l;D.B.,33).

BoLs,92.

hetoog hebben,bedoelen )).

De brug,die onsin de gelegenheid

Alg.Ndl.hetoogopï6â werpen oflat6n

stelthetoog op den watervaltealaan, tcllen = erzijn keusop vestigen ;ziin

den blik erop teriehten,telatenvallen, oogen op ï6f#Testigen = er den blQ op
of:onzeblikken erop tewerpen.
richten.
Methetmv.oogen een weinig gebnziDatvaltin ltetoog.
D .B.,39 :((In 'toog t
gprïAlgcn en op-

Dat8pringtin deoogen.

kelijkevorm,bijVERc.,149,afgee urd
voor:datvaltindeoogen.Ook volgens

Tallend worden tegenwoordig gebruikt
doordebestesehrijvers).

V.G., 1, 140,een gall.,cela saute cg
'dzz
yelxz,voor:datrclfindeoogen of8pringt

, V .G.,1,l30 :((Hetistoch een feit,dat
'
uitdrukkingen a1s onder dit opzicltt,een

('
pc!f)inhetoog.
D at8pringtin hetoog.

M ethetenkv.oogzeergewoon gebr.,

plan opvatten,in :,
61oogaprfsgen ...enz.
Id.

m en gevoeld worden,nog daargelaten of
hetinderdaad bewezen is,dathetGalli-

Fr.zegtsautert
w zyeuz,maarvanouds
is in het Ndl.gebruikeli
jk in hetoog

cismenzijn).Verdervinden wijbijhem
zelf,1,245en 415,hetgebr.van in Fzel

schijnlijk niet meer za1 kunnen ge-

diezuchtin hetoognaltn.

gen reeds door 't gebr.geijkt is.In
N.-N.treft men hetbijna even vaak
aan als in het Z., zelfs llij de beste
schrijvers ). Ook het Gr. Nd6., X,

'
vallen,ïa ltetoogeyzrïag6a,de aandacht
trekken ),en op hetw.onereenkomat:
qdie o'
pere6Aàkovlt
:fi,
g duidelijk,aprïsgf
in '
foog ).

lendevoorbeeldenbetrefendehetgebr.
van inhetoogt
:prïngc,zbijNnd.schrij-

loopend,-rallend : zvident ;prépondérant;manifeste;apparent.)

vallen ; een gall. echter, dat waar-

oog t
gyzrïngep,,doch ook,1,504:((zoodra

weerd worden,daar 't om zoo te zeg-

V.DALE,op hetw .oog :((in hetoog

2255, heette het ((een niet aanbevelenswaardig gallicism e )), en nog vermeldde KclrERs het als een gall.
ScuR.,1,38,en 258,citeerdeverschilDat valt in deoogen.

door weinig Nederlanders als Gallicis-

waarop D.V.,176,aanmerkt :(In dezen vorm is deze uitdr.een gall.:het

vers;verder leest m en aldaar,1,35l :
((De uitdrukking datvaltin de oogen is

GALLAS,op hetw.oog :((In 't- '
vallen,-sprzngen : Sauter aux yeux,creverlesyeux )).(tIn '/- loopen :Paraître,
attirerl'attention,être évident.In '1Id.

ook een belgicisme (De Katholiek,1,
blz.,226).)

DELINOTTE, op het w . oog : (( dat
loopt,dat springt in het oog,eela '
po'
u.:

8autec'
uzyelu ),enop hetw.œil:<cela
crève les yeux ;cela saute aux yeux ;
dataprïxgfin hetoog ;datï,:zonneklaav )).

Tu88chen vieroogen.

Gewoon gebr.in Z.-N.,ook bij V.
ELSEN,67:iem.fuglc/tczzvieroogeneprc-

Ondervieroogen.

ken ;vroeger eveneens in N .-N.;Dzs
R ocals :((Tusschen vier oogen.Têtea-f/fe ));eig.een gall.,entrequatre yeuz.

D.V.,203.- V.G.,1,137.- STOSTT,
n.- /1456.- Gr.JF(fè.,X,2256.

Hijheeftdievrouw voorhccraclöoone Zeer gewone gallicismen in Z.-N., Hijheeftdievrouw om ?
èolzIï6/g6- GALLASen DSLINOTTE,op hetw.œil.
oogen genomen.
époluer'
uw.ojemmepourst
gabeauœ yeuz, zfchfjegehuwd.
Pmcx,Fr.,op hetw.œil:(pourlea
HiJheeft haarni6ttooehaarechooae ilnel'apasépo.
ua/:pour.
s6.
:beauzyeuz, Hijheefthaarom hccrgeldgenomen. beauz g6vzde...,uitliefde voor...,ter
oogen genomen.
nepaajaireqc.pour 1%%bet
w z ye'
uœ de
willevan ...;...ten pleziere).
Ze doen dat niet n'oor onze echoone qn.
oogen.

l

Ze doen datniet zonder eïgenbellxg,
of:nietom o- plezier t6doen.

Ooédlender-oo:punt.
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Geheeloog(cn,oor)ziin.

Navolging van het Fr.,die echter Gretigfo:zlas(6zèluisterenj.
door het gebr.geijkt is (zie b.v. Gr.
Wdb.,X,2259).
Hij ï.
sdoor % oog nan 66n naald ge- InhetGr.&dè.,X,2283,vermeldals Ziin 16w6% lteejt aan 66a fzijdenj
kropen.
gebr.in Z.-N.,doch in dl.IX, l359, draadje gehnngen ;hii /
166/1 d6n dood
zonderditvoorbehoud;V.ELsEN,76: (of hetgevaarjonder deoogen gezien ;
hijisdoordeoogeenernaaldegekropen. Aïjisden dood nabiigewee8t.

GALLAS,op het w.œil:(Etre tout
yeuz (:f)toutor6ill6s :Geheelen aloor
en oogzijnl
).
STOETT,n.943/1460a :(Doorhetoog
tlcyz een naald, d.i. ternauwernood.
nauwelijks,vooralin verbinding methet
wkw.kruipen in den zin van ternauwer-

KrlrEss, K oEwEx en V.DALE geven
de uitdr.als alg.Ndl.op.

nood aan een grootgevaarontsnappen )).

Ooédiender.

Znd.volkst.(Brab.,Limb.),voor:

iem.diebedrijvig iszoolang zijn mees-

Gluiperigedoeniet.

Alg.Ndl.oogendienaar

iem.die

een andernaardeoogen ziet,vleier.

ter het ziet.

Ooée.Ikhebgeen oogekunnen lui-

NaardeWvl.volkst.

ken.TAMB.,25.

Ooéenblik.In denzeljden oogen-

blik.Vr.COtTRTM.,Geeeltenk,41.
In dien oogenblik.BoLs,9.

Ook in zijngewonebet.,d.i.,
korte

tijdruimte,nog meestalm.inZ.-N.;in

dezeopvatting ishetw.in hetalg.Ndl.

Zijzweeg eenen oogenblik.TONY,24. thansgewoonlijk onz.,alleen in hoogerensti
jltgw.nog m.

Op een oogenblik waren al de boter-

Ikhebgeenoogkunnenluiken,toe-

Zieookdeure.

ojdichtdoen.

Znd.taalgebr.;V.EI.sEN,3 :op 'Azcn

In hetzqdeoogenblik.

Dint.,45.- DvyaLotz,7l.- KtulœRs.

- Gr.&d:.,X,2299.

In datoogenblik.

Een vb. van - .gebr. : (( Van dien

Zijzweeg een oogenblik.
In een oogenblik waren alde boter- l

oogenblik afwasik op mijne hoede 3
).
C.v.Nlsvsrz'
1'
,Ahaaverus.
Dvlluov,59.- Gr. JP(fè.,X ,2299.

hammen verdwenen. CoNsc.,Schilder, oogenblik;reedsbijPOIRTERS,M a8k., hammen binnengespeeld.
35.

209 :((Op eenen oogenblick is al dat
ghesnor verschoven )).
In hetoogenblik datdestudenten aan
Gall.au m omentt?'tïle8 J!â'pe8 étaient

Op het oogenblik,toen de leerlingen

Pm cx,Fr.,op.hetw.oogenblik :((op

6% gromenade(D.B.,100).
Indergeli
jketijdsbepalingenwordtin
Z.-N.,zoowelin de spreek-alsin de
schrijftaal,hetvz.'
van gebruiktzonder
hetbijw.a.
ierop telaten volgen ;dit
gebr.wordt bijD.V.,602,en in het

aan 'twandelen waren.
FCzz dit oogenblik aj was de om wenteling geslaagd.
Fcx hetoogenblik c/dat erwederom een verhuurbordje (diti8 n!.b6doeld)hing.

het- dat...,au momentoù ...)
V.DALE,op hetw.oogenblik :(van
'toogenblik(cj),dat...,gerekendvan het
,
tijdstip,waarop ...).
PRlcx,Fr.,op hetw.oogenblik :(van
heteerste- faj),dèslepremierabord)).

Flp''t oogenblïk, dat ik niet m eer Gr.'F#è.,X ,2302,afgekeurd als een

Zoodra ik geen dienstmeerzalkun-

'
twandelen waren.
Fcs ditoogenblik was de omwenteling zegevierend.
Fcn 'toogenblik daternu wedereen
geelplakkaat hing.Lereneleer,276.

nuttig zalkunnen wezen.

gall.,tjpartird6c6moment,#â.
9c8mo- nen bewijzen.

ment,tf'
?z mom entç'
u6.

GALLAS,op hetw.oogenblik :((FCzl

'f eerste - aj aan : Dès le premier
abord )).

Ik begreep van,h6t eers
.fc oogenblik, DE REUT-,l26:Dèeleyzrcpèïezinstant, Ik begreep van het6eret6oogenblikc/
datzijmijn geluk,mijn leven in hare ie copzprï,
g qu'
elle tenaiten ,
:6.
9 main8 (ccx),vanden t
zt
znrcwgc/,ofaldcdelïjk
handen had. TONY, 123.

Fls 'toogenblik datgijhetverlangt,

mon bonhear etma '
t)ï6.

Verkeerd gebr.van deze tijdsbepa-

dat

Aangezien (ofn,
'
t
4)gij hetverlangt,

heb ik ervrede mee.

ling als voegw.van reden of grond en heb ik er vrede m ee.

Fcs ltet oogenblik dat de waren afslaan,zalik koopen.
De kleinste nieuwsjes,ran '
f oogenblik,datzevan dekinderen komen,zijn
voor vader eene bron van genoegen.
Syzo>zlts (aangeh.doorD.V.,604 vgl.).
Dezorgvan all6oog6nblikken.

ook alsvoegw.van voorwaarde:erger- Ala,indien(somsookwe1:zoodrajde
lijkgall.,d'
umomentç'
&.
:(= 10gui8que, waren afslaan,zalik koopen.
20 a'
u ct
z.
g q'
u'
e, ymvr'
p'
?
z que),reeds in De geringstenieuwtjes,a.
l8ze maar
deZnd.volkst.doorgedrongen in den betrekking hebben op de kinderen,
vorm navt(8601momentdat.
zijn voor een vader een bron van genoegen.
Gall.aoinsetc.detou8le8ivt8tants.
Voortdurendeofonafgebroken,zorg.

Die slaventaak 'can elk oogenblik.
VERMAND.,254.

Ooéenblikkelijk. De zinne-

D.V.,628.- D.B.,100.- Gr.I'
Pt
fè..
X ,2302.

D.V.,141.- D.B.,45.- V.G.,1,

Die aanhoudendeofgedurigeslaven- 135.
arbeid.

Verkeerdpraedicatiefgebr.vanhet

...dedoodnotgdeoogenblikkeliik,ook: Dist.,92.- D.B.,30.

looze sneed haarden halsafen dedood bnw.oogenblikkelijk :gall.la mort/'
?
J,
f hetslaehojjevwasdadelijkofopelcgdood.
wJC,oogenblikkelijk.
ï/lt
gftzlzfcnée.
l
Hijisoogenblikkelijk in Londen.
Germ.augenblicklieh.
Hijis'
voorhetoogenblik,tegenwoordig G.vAN STOLK,in Neerlandia,Sept.
ofthan8in Londen.
1904,p.121.- G#!..4.N.F.,14/40.Deoogenblikkeliikevoorraad.

Detegenwoordigeofth,ansaanwezige Gr.JF(fè.,X ,2303.- M ooxrrg.,228.
voorraad.

Ooéenschouw .Degeneraalkomt

Ditgebr.,voorinspecteeren,wordtals

Degeneraalkomthetvoetvolk (o/

Inoogenachouw nemen,vanpersonen,

het voetvolk in oogc- c/to'
/
zw nemen. Znd.vermeld bijKvlpERsen bijKo>c- de infanterie) monsteren,een wapen- inz.van troepen,wordt a1s alg.Ndl.
coxsc.

NSN,uitg.l9l611;beiden geven alsalg. sch,ouwing of rel:'ue Aoude?z orer het vermeld in het Gr. W db.,X , 2309,en

Ndl.alleen op kiets ïn oogenscho'
uw p,
6- voetvolk.
men = hetbekijken,bezichtigen.
Toen de oogenschouw geëindigd was.
Van voormeld gebr., tegenover Fr. Toen de wapenmchouwin,g of monsteCowsc.
paeser les fr/a4zpctq en revue, kwam de ring geëindigd,afgeloopen was.

Oogenscho'
uw devwapenen.ID.

schri
jvertot de beslistverkeerde aan-

wending van oogensclbouw voor Fr.re-

bijV.DALE ;ookD.V.,141,heeftniets
tegen ditgebr.
D.V.,141.- DuFluov,71.

Monsteringkl
tzz
tttroepen.

t''
ue(destroupeaj:gall.!

Ooétenlziens.Degapenderuimte

Indenvorm oogzien8ofoogeziensnog

De gapenderuimte scheen ziender-

Kuzz
asus.- Gr.HJ4:.,X,2340.

Xog gebr.in Z.-N. verouderd in

Oogart8,oogendokter,ocvlïef.

v.DALS.- Gv.J#'
(f&.,x,2316.

Naardeookin'tFr.gewraakteuitdr.

UitWfoogpunttd
pc,
:chozfz
ef
zl.

@@@(scheen)zich oogenziena te versmal- gebr.in deW vl.volkst.;ook vermeld oogen ofop zichtbarewijzete versmallen. Bryssl (aangeh.doorD.V.,323). in Loquela ;vgl.Fr.tiru6#'œï!.
len.

Ooém eester.
Ooé.m erk.Onderditoogmerk.

Ooéopslaé.Hij...sloeg nog een

laatstep oogopslag op Lena.slvsNs,11.

Ooépunt.Ond6rditoogpunt.

N.-N.

so'
tu c6pointdevue;het gebr.van oogmerk in zulk gevalberustbovendien op
een vergissing.

Gall.(ieter,lancerjvn,couptf'
œïI.
InZ.-N.zeerverspreidgebr.,tever-

Hi
jsloeg 0/wierp nog een laatsten

blik op Lena.

Uitdit oogpunt fbescltouwd),of :

gelijkenmetdeook in 'tFr.gewraakte van dit standpunt (uit).

Ondev oogpuntnan taal.

uitdr.sou8c:pointde '
p'u6,soue lepoint

Ondev geldelijk oogpunt.

def
.
'?
z6de...,voorticetégard,4 l'
égard
Uiteen geldelijk oogpunt,of'
tdteen
de...,parrapport4 (VERc.,146; oogpuntvan geld.
Dist.,l13;D.V.,594;D.B.,96).
Uit88zzzedelijk oogpunt,of'
uiteen
InN.-N.,zegthetGr.Gd&.,X,2322, zedelijkheidsoogpunt.
isditgebr.(vrijongewoon);aldaaris

Onderzedelijk oogpunt.

Uith6toogpuntvan de taal.

vyusssa?,33.- V.G.,1,131.- Zie

ook oogpunt.
Oogmerk
doel, bedoeling, inzichtx
plan.

Zieookoogslag.
D.V.,594,wijsternogop,datmen

inhet Gr.Wdb.,X,1210,gepoogd heeft
het gebr. van onder het oogpunt te

rechtvaardigen. Doch de daar aangevoerde redeneering gaat niet op, om
de goede reden dat de daar gegeven
deûnitie van oogpunt minder juist is.
Men vergelijke hetart.Oogpuntin het-
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bv.geciteerd :(Hetisonderdezetwee Misdeelden, ten opzdchfe f
gcn op- zelfdewerk (D1.X,kol.2321en 2322).5
verschillendeoogpunten datwijden in- leiding en vermogen.
In de bedoelde bet.citeert ScHR.,1,
houd dezer Spreuk gaan beschouwen, Hijzaghoezijn stam sederteen hal- 136,verdernog :evan ditgczïchfapunl
V.o.PALM,Sal.7,327h
).
veeeuw inalleopzïchfelverviel.
bezien)flteclttag.Acg.,1911,p.9),en

TXIRL.-STI.TNS,II,149.

Zie ook BIJLAGEN,1,44.

hetverdachte ((onder dit gezïcAfdpusf

1

bezien ) (3e Internat.cosgrod nv. gcs
H andeld. M iddenatand te .4'dam, 1902,

Rapporten,II,p.74).

Fcs schilderachtig ofdichterlijk oog- Bij D. V., 613, afgekeurd als een Uite6n schilderachtig ofdichterlijk
punt beschouwd maakte die verschij- gall.,considéré#'un certainpointde'
pu6. oogpunt beschouwd
ningeenen diepen indruk op mij.
Gewoon gebr.in hetalg.Ndl.ismet
het vz.nit,zooals men b.v.vindt bij
V.DALX,op hetw.oogpunt:(int8'
Wf
zeker ooggunt èeac/toup
rds,zien );zoo
ook op het w.gezichtspunt: (('
tdtwelk

gezichtapuntmendezaakookèe.
9c#o'
up
z
pel,

echtervaak zeerlossegroepen )).

een anderdftzAàt
fpznfbekiiken ).

Ooéscheel. Hare twee gitzwarte

Alg.in Z.-N.(o.inBrab.,Antw.en

Pmcx, Fr., op het w. ntandpunt

(('van uitdit- ,vu sous cet angle )).

Ooglu,o.,mv.oogleden.

boogbovendegrooteoog8el
beelen.TlIRL.- wel,evenals in W .-Vl.,oog8ehele,v.);
Swzxs,1,15.
in N.-N.voorheen ook oogsclteel,m.,
Methalftoegevallen oogaeltelen.VsIt- en oogschel,v.,doch thansverouderd ;
MANo.,230.

Ooéslaé.Een enkele oog8lag van

voudigst van allen )),doeh ook :(( F@l

sociologi8clt oogpvnf bezien zijn het

en op het w .standpunt:((de zaak '
uïl

wenkbrauwen vorm en a1s eenen enkelen Limb.; m.in O.-Vl.,doch aldaar ook

In het Gr.Wdb.,X,2321,echterook
wel:(Men bezietze altijd '
van een arcltaeologiach eflM pvp,
f
VosMAss,
Amaz.38).
BijV.G.,1,325,nietalleen :q Fcl
psycltologisa q
wtxadpznfzijn ze heteen-

Kvllœns.- V.DALE.- Gr.JPdè.,

X,2322.- Zie ook aelteel.

KOENEN vermeldt nog steedszonder
voorbehoud O ogschee1 fooglid,
oogdekselj,o.-scheelen ).

DEs RocxEs :((Oog-scheél,.%.n.Pa1&pïpre,s.f.));W ETLAND :qhetoog.:cAe6l,
ooglid )).

Alg.in Z.-N.;thans verouderd in

Eenenkeleoogopnlag,of:eenenkele

V>cRc., 146.

ALL.-AB., 282.

mijnen Petrusmaakte toch alles weder N.-N.;DEsRocxss:(Oog-slag,8.m. blik ...

ScHR.,II,l25en 129.- V.G.,1,139.-

goed.Vr.CovRTM.,Gesnhenk,134.

K vlpEns.- V.DALE.- Gr.'F#è.,X ,

W enking m et eene oog.X illade,s.f.

Bij den eersten oogslag.VERMAND., eoup #'œïl,s.m.Meteenen oog-slag.
230.

Bijden eersten oogop8lag.

D''
un eogtp d'œïl)).

2324.
D .B.,42:qEn '
yn clin 4'œïl.In een

Meteenen enkelen oogelag.TONY,52 DE RxvL,49 :d''
un 8eulcoup d'œil Metfojin)een (enkelen)oogopelag, oogopslag;in een oogwenk ).
(daarentegenp.22:Bi
jdeneerstenoog- (p.17:Dèslepremiercoupd'œilj.
ook :ineenoogwenk.
NogtrosenwijaanbijNnd.auteurs:
op8lagj.
!
tA1s bezat zijn oog8l
ag magnetische
kracht ),MARIE SLoo'
r (in Keurleanen,
.
Jp6rpfeenen oogalag op de lijstder Vgl.Fr.ieterl:n eoup d'œil.
:'
l
zrqc., Slalatjofwerpltje6nblikopdelijst VII,15);
advocaten.Toxv,164.
surqn.;DEREUL,l75:Q'
uboniettevn deradvocaten,ook kiikltjdeli
jstder (een bejaard heer,die een oognlag
regard dvr la list6des arocat8.

Dejongeling wierp eenen ontevreden

op de woning wierp )),BAxxlxo, Oude

De jongeling wierp eep,ontevredep Kennissen,l2.

oogslagopdenm an.TEIRIZ.-STIJNS,1,9.

blik op den man,ook :keekhem el'en

Vgl.ook,V.DALE,op hetw .oog

aan (of bezag hem evenj met e:n mis- (hetoog nlaan op.zijn blikken richten

W e kunnen een balf uur later ...een
vluchtigen oog8lagopdeprachtige Saar..
valleiwerpen.Bors,5.

noegden blik.
op )).
...een vluchtigen blik werpenop de
prachtige vallei.

Detrotschetempelleverteenpracht- Gall.colgp d'œï!
vollen oogslag op.BoLs,7.
gezicht,aanblik).

Ooést.Zijverwoestten deoogsten.

advoeaten eens even p,@.

aspect (uitzicht,

De trotsche tempelleverteen aller.
prachtigsten aanblik op.

Verkeerd mv.gebr.,naar Fr.le8

Zi
jverwoesttendenoogst,ofdeneld-

moisaons = het te veld staande gewas. gewk 8en.

Als hij de kans heeft,zalhijziinen Alg.in Z.-N.voor bijeen gunstige ...(dan)zalhijziin voorraadwelopoogstwelopdoen.
gelegenheid zich ruim van iets voor- doen,ofhetzï/ncerwelvan nemen.

D.V.,413.- ALL.-AB.,141.

Goed Ndl. gebr. is b.v. in dat land

heejtm6n jcczlïjkadvieoog8ten.
V.DALS.- Gr.'
Fd:.,X,2329.

zien.

30 Oog8t 1753. J. DENUC;, in F!.

d.d.e.#.,II,97.

Tgw.nog vaak in de Znd.sehrijft.

een purism e als naam van de 8,
9/6

DienZondag,15ea Oogat'14.SIMONS, maand de.
9 iaars; oudtijds was dit
18.(Iets)vertellenoverden 4en Oogstte gebr.in onze taalalg.,nl.tot v& r
Bmzssel.10.,22.

Hal
jOogat.DRAULANS,172.
HetishaljOogst.BoLs,1.

Ooésten.Korenoogsten.

Ooéster.
Ooéstster.
Ooéverblindiné. Dat is maar

oogverblinding.

het einde der 16de eeuw.

30Auguetw?1753.

Gcn#.,233.- KvlelRs.- Gr.G#6.,

X ,2326.

Dien Zondag,15Aagustue'14.
Nog is vaak hiervoor gebruikelijk
Iets vertellen over wat den 4den Oogetmaand.Merk echter op, LAcaILA'
uguet'
us te Brusselis voorgevallen.

I,ARo,Sv okkelltout.l64:((Iedere maand
is Oogstm aand ));m en oogst nl.in elke
maand ergensterwereld.

Ditgebr.isnogalg.indeZnd.volkst. 15Aagw%tue,ofhaljxz
ltzgz
ut
gf'
dzt
:.
V.DALI.- Gr.J#W:.,X,2326.
(meestalin den vorm lt
alvoest,d.i.halj Hetisd6154:A'
ug-tus(ook :Maria- Zie ook hierboven,p. 206 Haljoest),ook wel in de koppeling Onze- ofO.-L.-V.-Hemelvaartj.
Oogst,ofHaljoogst.
Lieve-Vrouw-Hal
joogat.

Alg.in Z.-N.(in devolkst.meestal

oeatenb,voor :korenaren verzamelen

diebijden oogstzijn achtergebleven;
bijKTL.oogh8ten,ookwelindezebet.
IndeZnd.volkst.(Brab.,Antw.en

Korenarennalezenofoplezen.

Nalezer.
Naleesater.
Datisenkelboerenbedrog,of:hetis

Limb.)voor:handelingten)om iem.te iem.eenradnoordeoogen draaien.

D.CLAzs,49.- V.DALE.--Gr.TFdè.#

X,2332.- Zieook oesten.

Druiren,bloemen,kruiden.aren,hout
lezen = ze (het)alzoekendeverzamelen.

Vgl.Gr.JIW:.,X,2336.

misleiden.

Ooévijs.

Znd.volkst.:Fr.piton.

Sïngdchroc/,v.,achroejoog,o.

V.DALE.- Gr.Wdb.,X,2336.

Ooiëvaar. Petrus, de ooiénaar.

Overbodiggebr.van hetdeelteeken.

Ooievaar.

Zieook p.327,kol.4,bovenaan.

In Z.-N.de gewone constructie om

Ikook,of:ookik ben daargeweest.

Pall., 26.

Ook.Ik ben ook daar(of:daarookj

eweest.

Ik heb ook zulkepennen.

te bedoelen :zoowelals anderen ben ik

zel!daargeweest,ikzeî/hebeenigepennenzooalsgijerdaarhebt;alleen door

Ikook heb zulkepennen.

RIJPMA,76 :(Netalsjijheb ik ook

den trein gemist )).

De in kol. l opgegeven zinsbouw
wordtin het alg.Ndl.alleen gebruikt

nadruk m aakt m en in de Znd.volkst.

om te bedoelen : zoowel als op andere

duidelijkwatbedoeld wordt.

plaatsen,benik ookdaargeweest;behalve anderepennen heb ik erook nog

eenige,zooals gij er hebt (o/ zooalser
daarliggen).
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In deZnd.volkst.thans nog alleen
inO.-enW .-Vl.,enwelin zijnvroegere,
ongunstigebet.;vgl.KIL.:(
tOodelok,

Slechte,tz/gedrcge?zkleeren.
Sleeltt,ongangbaargeld.
xslïAzèpzc,doortraptedieven.

oyeliek,oolick )),ook M eyera 'Fdc/t.
ççOodelyk,oyelyk.oolyk ),en Dss Rocxls :((Oolyk )).

OPM ERKIN GEN

Kvlplss.- Kosxsw.- V.DALE.Gr.Wdb.,XI,10vlg.- In N.-N.heeft
ooliik 10de gunstige bet.van 8lim,d.i.

g'
uitig,20dievanaardig,grappig,enz.

Oom .Eevstoomkefnj(ofoomplk)6/ Alg.in Z.-N.(V.ErusEx,59),voor: Hethemd i8M derdan derok,ook
STOETT,n.- /764.- ROBSRT,56 en
dan oozn,
k6(l)
,
:(ofoompies)kinderen. eigenbelang gaatv* ralles.
iederï.
gzieltz6î/hetnc-f,iedermoet/7) 127.
'numme
r één ptzqsde,z,of :dwaa8 ï.
gwie BijV.DALE,19246,op hetw.oom,is
zich zeljvergeet.
voor deeerste maal,a1s alg.Ndl.,vermeld:eeratoom 6ndan oompieskinderen.
Oor.Langs4ieoorhoorthijniet.
In de Znd.volkst.nog steeds p., a
4cndatoorishijdoof.
ALL.-AB.,137.- J'oos,91.- KvIH etvloog deeeneoorin en de andere zooalsvoorheenook inN .-N.;eveneens

uit.

Hetgingheteeneoor in,ltetanderuit. PERs.- Gr.1#W:.,XI,23en 33.

t,.bi
jDss Rocxzs,en bijV.Elu
sEw,I
l27 en 230.

Zonder dat het minste gerucht over Ongewoon gebr.;in onze volkst.: Zonder dath.
aarlletminstegerucht V.DALE:qietskomtiem.teroore(niet
hem teharerooren kwam.Szlxynlts,l18. hetkomtaan zijn,h,
aav ooren,te vgl. overhem teroorekwam .
t6r/t
v6s),wordthem bekend ).--Vgl.
metFr.veniv twz oreilles de qn.

Hijlaat'- nieto'
perdeoordchcren.

Gr.1Pdè.,X I,36.

znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

Hi
jlaatzïchnietop denkopzitten.

zich niet alles laten welgevallen.

Iem.de ooren t
lt
zn den kop (c/):fe4,
of:iem.neusen ooren c/efcs.
Iem.d6ooven afzagen.

znd.volkst.,voor:zeerveeleten.

Iem. de ooren z
p/4 het hoojd fajj- 1 Gr.1'
Pdè.,XI,38.
eten.
znd. volkst.,voor : iem .erg ver- Iem.aan de ooren ofaan 't hoojd V.DALB.
velen door onophoudelijk vragen of malen.
zaniken.

Ziin oorenetaantedichtèïjziinenkop.

F64lom (ofr/44)ziin ooren l
tebben.

znd.volkst.(V.ELslx,80),voor : Hi)
'ï.
gaan.d6Alz'
ainigenkant,#ïj18
niethouden van geven,nietgauw af- van de behoudendeleer,#ïjt:penningschuiven,gierig zijn.
z-tien ofvan pennéng zesti6n ;hij ï,
v
van Kleej,:?
:
/l
toudtmeer'
pl?l den A6è
danrt
zzlden,geej.
znd.volkst.,voor :veelte verzor- F6:! werk of '
veel beelommeringen
gen hebben.

Hijheeftgeslapen alseenrood.
Hebdaarmaargeeozzorg o'
per.

vastslapen ;20ergensvolkomen gerust

Maar in Havere mogen ze gernstop op zijn.

beideooren slapen.SlMoxs,l7.

V.DALE.- Gr.1'
P#è.,XI,43.

Itebben,reelfe verantwoorden hebben.

Hijheeftop zïjn tweeooren (ook :op Gall.dormireurlesde'
uzor6.
ill6s,reeds
allebeiofalletweezïjpoovenjgeslapen. doorgedrongen in de Znd.volkst.en
*6moogtgevefop lz- tweeooren .
:lJ- gebruikelijk voor:10rustig,bijzonder
pen.

V.DALS.

KUIPESS.- V.DALE.- Gr.1FV6.#
XI,44.
GALLAS,op hetw.oor:(Hijligtop
lln - :11estentre les draps;ilfait un

Maarin (Le)Havre hoeftmen ziclt somme ).

nietongerusttemaken.

Plucx,Fr.,op hetw.oor :Ald)'ligt

nogop dd'
zl- ,(fam.)ildortencore).

J.v.MAvulx, Ver8pveide N o'p.,l29 :

Oord.Hi
jheeftoorden.

Hetw.isin deZnd.volkst.nog gebruikelijk, vaak met uitstooting der

Hijheeftd'
uiten,of:koeken.

r d.i.in den vorm ooden ;DssRocsEs:

fgajijmaargnru8top é/xoorlïggcx ..
In p1. v. den verkleinvorm oordie
vindt'men thansvaakoortje:(inN.-N.,
waar het verband met het grondwoord

ç Oörd,e.x.(vierde deel van eenen
stuyver)Liard,s.m.';in de gegeven
uitdr.bet.hetw.:(veel)geld.
Klappen zïjn geen ooedep,ook :woor- Znd.volkst.(V.ELSIN,106),voor:
den ziin geen oorden.
praten helptniet.
Oordeelen. Te oordeelen aan al D.v.,534,schrijft het aanwenden

zoogoed als niet meer wordt gevoeld.
meestaloortiegeschreven )(Gr.1#Wè.,
XI,75).
Praatienr'
?
.
f?!6p,geen gaatl'
e.
g.
STOETT,n.1040/1607. Gr. 1'
Pdè.,
XI,78en 79.
Teoordeelen naaraldezetoebereid- D.B.,3:(Jugerqe. O rer iet.
goor-

deze toebereidselen was het duidelijk van hetvz.aan in de gegeven uitdr. selen washet duidelijk merkbaar,dat de6l6n. f.
fï/ oordeelt er o'
?t
,r, als 66>
merkbaardaterdien dagietsbijzonders aan Fr.invloedtoe:(In hetFr.staat erdien dag ietsbi
jzonderszou plaats Iblinde ower (d6) kleuren. Ook ieta
gingplaatggrijpen.
ineendergelijkgevalbijiugereenbe- hebben.
b6oord66l6n.)
Paling metê,b.
v.iejvgccï 4 8on tz'
lr
1D., 81 Juger de,juger d'après.
q'
u'iléfcïfmalade ,,enz.
oe overeenkomstige Fr. uitdr. is

oordeelen o '-'er, n a a r, som s z?,fïf.
Oordeel s'
tz o re'r d%t gedrag. Te oor-

echteraen iugerd'aprèa.0.d.zalaan
hierdan ook veeleergebruiktzijnnaar
analogievan uitdrukkingen als:ikhoor '
Acfaan cï/x atem,h'
iimerkteAefaan '
u'
t/
pzcxïcros,men F
cenzden boom ctzozziin

deelen Azc ar de etem,ïd ltii Aefniet.
Ik oordeel zzit zïjzz gewoon gt
'drlg
o'
?
7er zï/n karakter.
) Jugez de ma douleur,stel.
?
z miin
droelheid voor!'

vrucltten.

Oorkoter,ofoorkeuter.

Oorloé. Zi
jvoerdend6noorlogte-

gen desocialisten en hunneleer.
X6 k162*6OOrlO#.

znd.volkst.

Oorlepeltie,oorpeuter.

overbodiggebr.v/hlidw.v.bepaald-

Zijvoerden oorlogtegendesocialis-

D.V.,447-448.- D.B.,63.- ALL.-

heid :gall.jairela g'
t
zezze.
ten en hun leer.
AB.,85.
In Z.-N.,naar Fr.la petite g'
?
z6rr6, De groote '
mclœlfrret
g, 66n dchijn- KUIPERS.--V.DALE.- Gr.1Vtf6.,
voor : geflngeerd gevecht, militaire oorlog,een spiegelgevecht.
oefening.

Oorloéskraam vrouwenhulp.

KTJIPERS.-- V.DALE.- Gr.Wdb.,

xI, 119.

germ.Kriegawöchnerinnenl
dlje.

z.
fvl, voorF
crcc-z
prouz
tccnïnoovlog8-

XI,130.- Alg.Ndl.de kleineoorlog
een guerilla-oorlog.

MooaTg.,129.

tiid.

Oorloésraad.AvcToR,34.
Oorloésvoerend.

gall.oovtaeéldeguerre.
Inz.-N.vaakvoorkomendefout.

zfrïjgsrt
w4.
Oorlogvoerend.

Oorm eester.
Oorsm out,o.

znd.gebr.;vgl.oogmeester.
znd.volkst.(Brab.,Antw.);inN.-N.

Oorarts,doàfernooroorziekten.
Oorsmeer,o.

V.DALE.
KUIPERS.-- Gr.1Fdè.,XT,177.

Vooral heb jij, Dorus, nog geen

Gr.G#è.,XI,194.

Hierin is de s overtollig, vermits

oorloglijdend vw.isvan voeren.

verouderd.

Oorzaak. Vooral heb jij, Dorus,
nog geen oorzaak om iemand te baten.
J.v.Mwvszx,106.

Archaïsme,ofwelgerm.Ursaclte.

veden om iem and te haten.

Oost.(Mijn broer zei)dat hij naar In Z.-N.m.in de bet.van Neder- Mijn broerzei,dathijnaardeOost Volgens KosxsN, l91611, ook in
den Oosttrok.M .SABBE,W .M ensclten, Xndech Oo8t-lndié(Gr.Wdb.,XI,202 ('
p.)ging.
N.-N. : ' Schertsend of kleinachtend
91@
en 203).
den'Oo8t,b.v.in straatliederen M iin
liejï,
snaarden Oo8t!v

349

Oost-vlaanderen-opdat.
BELGICISM EN

TOELICH TING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERK INGEN

Oost-vlaanderen.
Oostvlaam sch.

In Z.-N.wordt de naam van deze
provinciemeestaluitgesprokenmetden

Oost-vlaan/deren.
Oo8trl
aam8oh'.

Aldusook 1Pe.
:f-Vlaan/derenenNoordBralbant;tegenstellend echter :Oo8t'-

Oostvlam iné.

nadmlk op deeerstelettergreep,d.i.

Oontvla'ming.

en West'-Flxueren,of Ooat'-Pltwue-

Oo8t/-Flccnderen, en

eizoo ook de afl

r6n en We8tl-vlaanderen (ScaAseâ,72).

dingen Oo8t'tlltztzvJt
:ch, Oo8tlvlaming.

Oozie,ofoozing.

De eerste dezer vormen is bij V. Ozc,ozie,of ozing,v.,onderstedak- VzRc.,Etym.Wdb.- Zieook euzie.
DAI,
E en beide vormen zijn bij KvI- rand,m.
V.DALE vermeldt a1s alg. Ndl.
zazss en in het Gr. Gdè.,XI,236 en
( Oze,ozie,v.(-s),hetover den muur
238,als Znd.verm eld ;het is een oud

uitstekend gedeelte van het dak,waar-

w.,reedsbijKIL.vermeldin devormen
ooseen oo8ie,thansnoggebr.in O.-en

vanderegenafdruipt),alsmede:(Ozing,
v.(-en),onderste deelvan een strooien

W .-VI.en ook in Fr.-V1.in de vorm en
euzie en euzing, in Brab., Antw. en
Lim b.verbasterd tot euzelen neuzel.

Ooziedrup ,ofoozingdrup.

Ook deze samenstelling is als Znd.

ofpannen dak,datoverden m uurhangt
en waaronder geene goot is :de ozéng
drvp/,alshetzeg6nf)).

Ozendroptdakdrop,m.

Pmcx,Eng., vertaalt Eng. eave,
t

vermeld in dezelfde woordenboeken ;

fl onderste dakrand )), en geeft verder

in Grd.e.Uitdr.,88,zijnoozieenoozie-

op :(oze,ozï:v.eaves(ofaroof))).

dr'up opgegeven alsverouderd.

Op. TeKamerijk op de Schelde. Een dergelijk gebr.van het vz.op,
M .SAsBs,in FI.d.d.e.h.,II,4.
in de alg.taalverouderd,komt nog

TeKameri
jk aan deSchelde.

Gr. Gdè., XI,263.- D.B.,88
tSitué(sur).Gelegen aa n (46)zee,aan

Jordens,die ook op den Ilzer moest vaak voor in Z.-N .onderinvloed van
Jordens,dieookaandenIlzermoest d6rïtlï6r,aan d6 straat,aan den (z?cfer.
gaan sneuvelen.DzuuLAxs,201.
Fr.sur I'facavf,sur î'Yser.- Zie ook gaan sneuvelen.
/ccnf.-))
boven,op het w.liggen.
Vroeger gebruik : e Tandernaken al

Baelen-op-Neeth.

St.-Gillis-opBrussel.

Hetkoren,deklaverstaatergoed op.

Naar Fr.Baelen-8ur-Nètlte, een te Balen-ccs-de-Nete.
dierplaatsegewoonlijkgebezigdenaam.
Gewestelijk gebr.in hetBrusselsche, St.-Gillis-sïj-Brussel.
misschien bedoeld als:op den kantvan

opdenRijn),t'
itelvaneenoudVl.volksliedje (M.SABBE,in FI.d.d.e.A.,II,
9);tgw.nogin denplaatsuaam :Bergenop-zoom, oudtijds Berghen-op-de-

Brussel,op den weg naarBr.

Soom e.

znd.volkst.;hierbijwordt gedacht Hetkoren,de klaver staat er goed V.DALE,op het w.bii:(hetkor6a
aan :ophetstuk land,op hetveld,op bii.
8taat6rèe.
gfbii,belooftveel).
het bed,enz.

Erzitveelvischopdienvijver.

Gewoon gebr.in Z.-N.,ook welin

Noord-Brab.
' Hoe
lie op de stoof doen,scheppen ; Gewoon Znd.gebr.
olie op het vuurgieten.

Men heefteen dolk op hem gevonden.

Op de tweehonderd vijftig (M tloclten),welketeBrusselingeschreven zi
jn,
hoevele zoudt gi
j er tellen,die eeuge
belooning vinden in hun beroepbZeker
geenvijftig.TONY,164.

Gall.onafrovzr/s'
arlui'
t
zl poignard.

Erzitveelvischindienvijver.
Steenkoolin de kacheldoen,scheppen ;oliein hetvuur gieten.

Men heefteen dolk biihem gevon-

den.

Gall.aur 250 ils'
p eyta p@.
g50;Dz Hoevelen tl
cn de 250 teBrusselinRzvrz,175 :Parmi les 250 noms ïn- geschreven advocaten zouden we1
ecrite 4 Brnzelles,c,
0-,
61. en ropo- - eenige belooning vinden in hun benousç.
uïtrouventv0,
6récompenne4c- roep?Zekergeen 50.
leuvétat?Cinquantetoutaupl
u8.

Gr.Wdb.,XI,258.
Zie ook op hetw .olie.

Alg.Ndl.isechterwel:opzak= inzi
jn

zak.- Zie ook op hetw.geld.

Gr.'
Fdè.,XI,262.- In zuiverNdl.
komtop daarentegen welvoorin bepalingen dieeenvasteverhoudinguitdrukken,b.
v.op d6 twaalj eze-plcr6s w(Is
datboekkriigtmeneréésnvij= wieer
12koopt,krijgteen l3degratis;aohaal
van een op tfvïz6zuf.

Ik heb geenen tijd om op uw zinloozen praatteluisteren.Coxsc.

Terwijlhetblondemeisje op Karel

specifek Znd.gebr.van hetvz.op,
naast naav.

speciûek Znd.gebruik.

lachte en pinkoogde. Vr. CovaTM.,
GedcAenà,l6.

Ik heb geen tijd om naaruw onzin-

Gr.Gd5.,XI,275.

nig gepraatte luisteren.

Terwijlhetblondemeisjetegen Ka-

Gr.Gdè.,XT,275.

re1 lacbte en pinkoogde,of :K .toelachte en tegen hem knipoogde.

Opweinigen tijd,opeen jaar,op een Nog schieralg.in Z.-N.in debet. Inweinigtijd(of:gedurendekorten Dux ov,59.- D.B.,90.- Vslœsv,
maand,op een week,op een oogenblik, van gedurende,in (de tijdruimte die tijd),in eenjaar,in eenmaand,in een 33.- V.G.,1,131.- V.D&rœ.- Gr.
opeen wip,opminderdan een oogwenk. genoemd wordt).

week,in een oogenblik,in een wip,in Gdè.,XI,286.

minderdan een oogwenk.

Binnen bet.:inminderti
jd dan,over
nietmeertijd dan,b.
v.binnen ocs jf
wr
= eereen jaarverloopen is.
Toen viel zijne geestdrift op 66- . Het Gr.BW5.vermeldtuitsluitend Toen washetopeens uitmet zijn D=NHERTOG,N.T.,II,232,enF.T.,
Towv,161.
de schrijfw. op eea.
s (XI, 282); bij geestdrift.
141,verlangt aaneengeschrevenLopeena,
V. DALS, op het w. op :op ceas,en
verder ook :opeens.

Opbew aren. Iets opbewaren.

Germ.a'
ujbewahren.

Iets voor zïch opbewaten.

O pbinden.Iem.ietsopbinden.
Opblazen.Een brug, een rotsopblazen.

Opbrenéen.Kinderen opbrengen.
Goed (ofweljopgebracldekinderen.

evenals ineen,a = eensklaps, plotseling,
onve- achts.

Ietsbewaren.

Gt
fî.A.N.F.,14/40.

Zich ietsvoorbehouden.

.Dï,
9f., 134.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.); Iem. iets wiinmaken, iem.wat op
KUIPERS.- V.DArus.- Gr.JFdh.,
vgl.D.einem efz
t
zlt
z'
saujbinden.
demouw spelden.
XI,348.- STOETT,n.882/1361.
Archaïsme,ofwelangl.to blow up.

Alg.in Z.-N.;vermeld alsweinig
gebr.bijV.DALE,19145,alsZ.-N.bij
10., 19246.

Een brug,een rots in delvc/
zflaten
Gr.1Fdè.,XI,350.- H.Poruwx,inde
rliegen.
fYtzcgt
gtW:Poet,11-2-1928,p.5/233.

Kinderen grootbrengen,opz
p/Men.
Welopgevoedekinderen.

KUIPERS,KOENEN en hetGr.Wdb.,
XI,389,vermelden opbrengen in deze

bet.nog steedsals alg.N dl.

Breng er mij eens op,hoe die vent Bij V.DAIU
S, 19145,bij vergissing Breng tofhelpj6rmijeensop (ook : Gt.Gd6.,XI,388 :(
fIn zinnen als :
weer heet.
opgegeven op hetw.opbrengen,in p1. brengmijeenstebinnenjhoe dievent i6t8 (ofiemandjerge,z.
sop brengenwordt
v.op hetw.brengen,endan bovendien heet.
op somsverkeerdeli
jk methetww.verten onrechte a1s Znd.vermeld.

Opbrobbelen , of opbroebelen.

bonden en aaneengeschreven )).

Alg.in de Znd.volkst. (in O.-VI. Opborrelen.
KUIPERS.- V.DALE.- Gr.Wdb.,
naast opbobbdenj.
XI,400.
O pcentiem ,meestalin hetmv-op- Alg.in Z.N .,alsnavolging van het Opccnf,meestalin hetmv.opanten Kull>lRs.- V.DALE.- Gr.&d:.,
centiemen.
vroegergebruikteopcent.
(in N.-N.).
XI,406-407.
Opdansen.Veelgeld opdansen.
Alg.in deZnd.volkst.
Veelgeld rerdan8en.
V.DALE.
O pdat. Vondel was te verstandig Gall.trop (intelligentjpo'
t
zrque
Vondel was te verstandig dan dat D.V.,627.- D.B.,100.- LoMs.,
opdatzijngodsdienstzinhem zouhebben
zijn godsdienstzin hem zou hebben - /65.
genoodzaakt parti
jdig of onrechtvaargenoodzaakt ...
digjegensanderen tewezen.

Opdoen-openen.

BELGICISMEN
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Opdoen.Hethaaropdoen..
Eenen hoed opdoen.

Tosl-lcuTlxo
Alg.in Z.-N.,van vrouwentoilet.

Alg.in Z.-N.voor : een dam eshoed
van linten,veeren enz.voorzien.

A1zijn geld opdoen.

Alg.in Z.-N.

Opdracht. Een tooneelletterkundige prijskamp, in opdrccà,
f van het
Davids-fonds uitgeschreven door de
Tooneelboekerij.

Germ.im Aujtragevon ...

ALosxssxxzosusaxoscH
Hethaaromnaken,kappen.
Een hoed opmaken.

Alzijn geld opmaken,verteven.

Een wedstrijd voor tooneelschrijvers,volgens ol rcchfvan of vanwege
(ook :opla8tm11)hetDavid-fondsuitgeschrevendoordeTooneelboekerij.

opxssxlxosx
Kvzrsss.- V.DaI,
s.-.Gr.&#:.,
X I,434.
KvlpEss.- Gr.'F#b.,XI,443.

Kuzry:ss.- V.DACS.

XI, 443.

Gr. I,
P(!è.,

MooRTG.,l12.- Gr.HWè.,X1,459.

Opdrinéen (zlch).Diegedachte, Ten onrechteafgekeurd in '
F@'
n,
4., Diegedachtekomtosllcrvlïjdelïjkop, Kullœss,ophetw.opdringen:(lter-

diewensch dringtzïchop.

Diem aatregeldringtzich op.

O pdrinken. Hijheeftalzijn geld

179,en aldaargeheeten :f
tW aarschi
jn- diewensch valt'
pt
znzel/ïn.
lijk een germ.),aich c'
tz/dtdnges.

inneringan, die zïc: aan onze perèeelding- ;gedachten,ïst/clzes,ingevingen,

aan(ï6-.)gee8t- :S'
imposeràl'esprit

tion .
:6poae:Dievraag doetzich voor.

de qn.>

Ce proèlê-e ae poee D at vraagstuk
dringt zich op.))

Zulk gebr.wordtnl.nietverworpen
M 6nmoetweltotdienm aatregelover- diezieh onder#efepreken aan d6n r6d6doorhetGr.F dè.,X I,475.
gaan.
sccr- )).
GALLAS,op hetw.opdringen :ttZich
GAIZLAS,op hetw.poner:((Cetteçuea-

Alg.in Z.-N.

Hijheeftalzi
jn geld rerdronken.

V.DALE.

Erzijntweetreinentegen elkaargg-

V.DALS.- Gr.N4è.,XI,493.

opgedronken.

OpeenlO pen. Erzijn tweetrei-

Alg.inZ.-N.

nen opeengeloopen.

loopen,of op 6!kx z gebotnt.

Opeenzetten. Menschen opeen-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

zetten'.

Menschen tegen olkaar opzelfgzt of

V.DALS.- Gr.1C#è.,X1,495.

ophïfees.

Open. Hierkomen wij voor den
openen tempeldernatuur.Bobs, 17.

Gebr.van de verbogen vormen dat

voorden open tempeldernatuur.

in de tegenw . taal welluidendheids-

Eene prijsuitdeeling in op6n6lucht. halvewordtvermeden.
Een open brief.
Afgekeurd door VERDAM, in den
Nutsalmanak voor 1885,p.91;thans

1D.,25.

...inopenlucht.
Een openbarebrief.

nogsteedsverworpenin Gd!..1..N .F.,

Echteris een open brieja1sgebruikelijk opgegeven bij KvlPsRs, KOINEN,
V.DAI,E en in het Gr.1Fd:.,XI,521;

14/40,alseen germ.,ein ojjenerBriej.

ook b.
v.bijPmcx,Fr.,op hetw.open k

((66n)- briej,(une)lettre ouverte ),

en aldaar nog :((- brieren, lettres pa-

O penbaar. Hun op6nbar6 tegen- VolgensD.V.,142,en V.G.,1,135,
strever.V.Lov.,Soplde,165.
staat hier bij verwarring openbaar
vooropenlijk,ofschoon het Gr.Wdb.,
XI,539,ditgebr.vanopenbaarzonder

Hun open ofopenliiketegenstander.

tentes/.pl.)
Openbaaris over 'talg.watiedereen
zien ofhooren kan,dus wat algemeen
bekend is,verderook watvooriedereen
is;daarentegen isopenl
iikin hoofdzaak

opmerking verm eldt :((Van personen,

datgene wat in het openbaar geschiedt,

alsvijanden,bestrijdersenz.Openlijk,

wat men niettracht te verbergen (Cfr.

nietin het geheim optredende );ver-

HSNDRIKS,p.307,enPLUIM,Syn..,n.9).

dervindtmen ook bijKtqrsRs,op het
'
w.openbaar:(e6n - be8trijder).
O penbreken. Een hooimijt,een Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.). Eenhooimijt,een houtmijtaanbre-1 KVIPERS.-- Gr.lVd6.,XI,571.
houtmijtopenbreken.
ken.
H et hooi,het m est openbveken.

H et hooi, den m est openspreiden,
uiteenapreiden.

Opendoen. Een deur, een pak, In de Znd.volkst.het gewone w., Een deur, een paktket), een kist ln N.-N. wordt zoowel openen als
een kistopendoen.
terwijl in onze schrijft.meest openen openen ofopendoen ;openmaken.
opendoengebezigdindespreek-en in de
Doe uw paraplu open,want het re- wordtgebezigd en openmaken in Z.-N. Steekjeparapluop,wanthetregent. sehrijft.;verdernog openmaken voor :

gent.

nietgebruikelijk is;ook een pt
vcpl'
t
z

lopenen wat eenige moeite vereischt.

opsteken, voor : ze openen en boven
zich houden,wordt evenmin in Z.-N .

Zoo zegt men b.v. : een pakket openmaken,wanneerhetvastistoegebonden ;

aangetrofen.
O penen.Een venster,een deur in
een muur openen.

Gall.ourrir '
t
zlz: jenêtre, '
?
zrte porte
dcn.
s'?z?lmar.

Hetvensteropentop derivier.
De deur opentop de straat.

eenkist,dietoegespijkerdis,openmaken;
den smidhalen om dedeuropen temaken.

Een venster,een deurin een muur

D.V.,143.

aanbrengen,maken,htlz?2'
&lep,,kappen.

Ga11.ouvrirt
g'
?
zr...(= donnersur...): Hetvenster zietop de rivier'
uit.of KUIPERS,OP hetw.opeyben,vermeldt
la jenêtreo'
l
oree'
u,rla d'
tl
ïârc,la porte geejtuïfzfchfop derivier.
een dergeli
jk gebr.hls veroud.en als

o1illre.9'?zr la rN,8,'42/46porte 0'?.
f1v681ir.tf?18

De deur komt op de straat uit, of Znd.:((d6 rt:p1601- OP tfe11t'
uin 9.

salleê manger(D.V.,l42 V.G.,1, geejtuitgangop destraat.
Gr.1F#6.,XI.599,a1snavolgingvan
op6nd6 links 135;Regenboogkl.,58).
Achterdenwinkelgajlirlkseendeur hetFr.:(Dekerkdeur,dieop eengaan-

Aehter den winkel
een deur op een ruime eetkamer-salon.

toegang tot een ruim gezelscbapsver- derijin hetklooster...opende,V.LEN-

DRAULANS, 135.

trek,tevens eetkam er.

NEP )'. ç(De Vensters waren Open ; ze
openden op het park,COUPERUS )).

Reeds twee jaar nadien werd in de Verkeerd gebr.van openen,dat de Reedstwee jaarnadien werd in de J. M. REYNDERS, Handleiding bii
missie een drukkerij geopend.
bijbeteekenis heeft van binnenlaten, missieeen drukkerijopgerieht.
(De stiilop de fc#ereSchool9(1913),
toegankeliik ef6!!64,en bovendien gaat
p.79.
aan het begrip geopend worden hetbe-

W èl zegt men : een, zaal op6'/16R, d6

grip geeloten zt'
,
/a vooraf.
tentoon8tellingwerd geopend.
Eenvensterop heteersteverdiep van Gebruik van den passief-reflexieven Een raam op de tweede verdieping ScHR.,1,229,verwijstnaarKulesRs,
rteveldeshuis%adzïchgeopend.CONSC., vorm in p1.v.den zuiver passieven (o/een venster op deeerstebovenver- OP het w.openen.alwaar men vindt :
J.'
p.Art.(Br.,1914),524.
vorm ;a1sfoutiefopgegeven bij
dieping) van Artevelde's huis was (d8de'
u'
ropentzï6h>,çd6Jc/d8opent
AB.,98 ;volgens D .V., 337-338, een opengegaan,ofwerd opengetrolcken.
gal1.,,9'ov'prïr,datnochtansnietonvoor-

waardelijk aftekeurenis.
D.B.,9 :ttLa portes'ouvre,seferm e.

De de'
t
zr gaat open, gclf to6) ; vgl.
ID., 12, tegenoverFr.'
uneécol:e'
ourrira :Ndl.een nchoolzalgeopend worden.

zïch 9, ((de bloemen 0376118* zielt)), ((d6
hem elopentzïch )),((een,/t66.?7,.
?:16werkkring

open,
tzïc?
troorhe??l1
),t
('f11
)a80/68R1661
*116
wereld zïch Toorhem 0396//d8)),((66n,/1ï6/
?2/
*6

tiidkriytg0#6*1fzich17
0t
M 0n8);OOkciteert'
hijnog :(de schoonetoekomstdiezïc:
voorLaura op6nd6)(BOSB.-TOUss.).
H et Gr.WWè.,XT,verm eldt verschil-

Openéaan-ophelper.
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In 1.
815opendezïc;,voorzijneveel-f Gall.deeh.
orizonssovtlgclzz stonr6-

In 1815 gingvoorzijn veelomvat- lendevoorbeelden,b.
v.kol.595:(De

omvattendekenniseen nieuw verschiet. vent(D.V.,339).

tendekenniseen nieuw versehiet open, deuren openden zïc/l) (CovPEavs),en

of:werd er een nieuw verschiet voor kol.599 :((Erop6nd6zïch allengseene

geopend.
Een nieuw tijdstip heejtzich voorhem
Gall.'
?
xn,
c nonselle pérïodc 8'@t ou- Een nieuw ti
jdperk isvoorhen aangeopend.
t)6eI6(D.V,,332).
gebroken.
Op sommige plekkqn opent zïc: de Gall. l'encltalnement de8 collinee Op sommigeplekken isderi
jheuvels
heuvelenrijen aan den ingang van een s'oware(D.V.,339).
open,of:rertoontzeeen openèzg ...
dal ziet men een sehilderachtig dorp

tweedeperiodevoorhetblijspel)(GEsL).
J.v.MAURIK,Krate8,l12:(Dedeur
achterindezaalopentzïch).1D.,Verspv.
Nor., l03 : (
tnu en dan openden zïch
dezwaregrijzewolken ).
A1de hierboven opgegeven reflexieve

liggen.
vormen bli
jven echter beperkt tot de
Boyen de zijbeuken oprnen zich ge- Gall.des wïfrc'
uais'onl
wentdans dea Boven dezijbeukenzijnergekleurde ongewone schrijft.
kleurdeglasramen.
mur8 (D.V.,339).
glasramen,ookLziinglasramen qemaakt
ofaangebracht.

Zij wilden zich verwijderen tot het

Nietna tevolgen zinsbouw.

Zij wilden zich verwijderen totdat

opeaeh der poort.Coxsc.,Sehilder,40.

Openéaan.Dedagen gc'
cAzin den
wintermaarope?
len toe.

Deurvensters, welke op het salon
opengingen.

Openscheuren (zich).Deaarde

de poortopenging.

Znd.volkst.
Navolging van Fr.ouvrir.:'t4z

! In den winteri8/zcfnauweliik8dag
'0/hetYortffweeravond.

Deurvensters die nitzicht g(I'p6s op
het salon.

Gebr.van den reflexieven inpl.v. Deaardeecheurdeopen.

ech6urde zic% /pca.
den onzi
jdigen vorm.
O penstaan. De bloemen k
ntaan Alg.in de Znd.volkst.

V.DALI.- Gr.Wrtfè.,XI,601.
Gr.W db.,XI,600.

Colœé,171.- Vgl.Gr.1#*4è.,XI,637.

Debloemen bloeien,ziin o?lflpkelz.

V.DALX.

Alg.in deZnd,volkst.

Een deur opentrappen,
.

V.DALS.- Gr.1P#è.,XI,654.

O.- en W vl.volkst.,waarin steken

Zijatietde vensterluiken open.

open.

O penstam pen. Een deur openstdmpen.

O pensteken. Zijstak devenster-

luiken open.V.Lov.,G6d.
= stooten,duwen.
Daar werd de deur opengestoken.
TSIRL.-STIJNS,TI, 128.

Opentlijk.V.BVGGSNHAUT,96.
Operette.Operetten opvoeren.

Operettenéezelschap.
Opéaaf,opéave.Een moeilijke

opgane volbrengen.

Metingelaschtef,tgw.eendill.vorm,

ongewoon indeschrijft.
Znd.meervoudsvorm (op -p).

Daarwerd dedeuropengeduwd.

Openliik.

V.DALX.-- Gr.<4h.,XI,655.

Alg.Ndl.een slot,een deur ope- feken
= het,zeb.v.m eteen looperopenen.

I Gr.I#'dè.,XI,627.- Zieook6ig6ntliik.

Operette8opvoeren (o/uitvoeren,vertoonen).

Znd.woordvorm (metverbindings-x). Operettegezel
snltap.
Germ.Anjgabe = watiem.wordt Eenmoeilijketaakvolbrengen.

opgedragen om teverrichten (Gr.&dè.,
XI, 686; Fdl. #. N. F., 14/40;
HossTsx,l07;MooRTg.,229).

Ndl.opgaaj,opglv6= watiem.opge-

geven,ten taak gesteldwordtom teraden,op te lossen,uit te werken enz.,
b.v.eœamen-opgaven.'
rekenkusdïg: op.
ganen.

Opéaan.Dedeeggaatnietop. , znd.volkst.
! Hetdeegriistniet.gee/fnietop.
Opgegaanvoorzijnlot,in 1911afge- Opgaanisindeze bet.gebruikelijk Alsmilicien onderdien8tgegx Az,in
gaan a1ssergeant.DsAcrAxs,80.
1

in Z.-N.en in Zeeuwsch-vlaanderen, 1911alssergeant,ontslagen.
volgenshet Gr.1Pd:.,XI,700.

V.DALE.- Gr.<4è.,XI,688.
V.DALEvermeldtreedtopgaanalsalg.
Ndl.voor :onder dienst gaan,en bij
V.G.,II,457,isopgegevena1sterm bij
deinfanteriein Nederl.:(Ajgaan :den
dienstverlaten )).

Opénné.Werken,zwoegen dathet

volk deed,gansch den winter, gansch
den opgGng.LENAERTS,AlT6Mm G%%6k6%8,
21.

Opéeklaard. Opgeklqarde begrippen.

Opéekropt.Dekerkwasopgekropt

Znd.volkst.(Limb.,Hageland).

Vooriaar,lente.

Germ. aujgekldrt, volgens '
F#l.

Heldere,oAz:eroortfeeltf6begri
ppen.

Alg.in deZnd.volkst.

Dekerkwasopgepropt1
301.

V.DALE.

Schieralg.in deZnd.volkst.;vgl.

Willenwedefletsenruilen?Hoeveel

V.DALS.- Gr.1,
Ptf?.,XI,746.-

,4.N .F.,14./40.

V.DAL=.- Gr.IP#!
?.,XI,709.
Gr.Fdè.,XI,716,vermeldtopge-

klaard in dezebet.alsalg.Ndl.

'vol.

Opéeven.Willenwemangelenvan

velo?Hoeveelmoetik opgenen?
Fr.donneren .
:'
z.
:,euppléer.
moetik biigeeen,oftoegeven?
Zieookopleggen.
w ieza1demerrieden drankopgenen? Alg.in de Znd.volkst.,voor:(die- W ie zalde merrie den drank inge- V.DAss.- Gr.IFd:.,XI,747.
ren een geneesmiddel) door de keol nenb
gieten.

Opgewekt. Degeesten waren he-

vig opgewekt.

Gall.:(
timmersfr.eœeiter,datsoms

Degemoederenwarenzeeropgewon-

aan opnlekken beantwoordt,bet. ook den.

D.V..148.- Ndl.opgewekt= opge.

ruimd,vroolijk.

ow inden,ccs-,ophitnep,)).

Opéewektheid. Hare driftige

opgewektheid.

Opéritselen.Denhofopgrit8elen.
Ophebben.Ik h6bà,
6- allang op.

Gall.excitation,
.

Haardriftigeopgewoyenheid.

Znd.volkst.(Kempen,Hageland).

Dentuinopharken.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Ik heb Ae- allang ïA?
,de gaten,of:
iems. gedragingen en bedoelingen ik weet al lang nl
at hii '
Jx zi)
'
n.echïld
doorzien.

Ha,ikltebh6top.Coxsc.,Gekkenw.

Znd.volkst.(Antw.),voor :ietsbe-

D.V.,149. Ndl.opgewektl
teid =

vroolijklleid ;lust.

Zieookgrit8el.
V.DAIZI.

roevt.

Ha,nu ltebik hetbeet.

Gr.'
R'dh.,XI,805.

grijpon,vatten.
Ophelderiné. Ik had zooeven Gall. aroir '
l
zn: upliœtion (un Ikhadzooeven6enappeltief:e#illen j Alg.Ndl.isechteriem.(:en)opheldeeeneophelderïzùgmetmijne tante.
compte à régler)otlec çn.= iem.om metmijn tante.
lring wrcgex,ofei8olïen.en dit ook wèl
verklaring van zijn woorden of van
in de bepaalde bet.van :rekenschap
zi
jn gedrag vragen,hem overietsaanspreken (D.V.,144;V.G.,1,135).

Ophelpen.Hijzalzijn oudersnog
ophelpen.

Ophelper.

znd.volkst.(Brab.,Antw.),inN.-N.

van hem vorderen omtrentgee agingen
waardoormen zich beleed
'igd,gekrenkt
ofbenadeeld voelt(Gv.Kdh.,XI,835).

Hijzalzijn oudersnog doodarm pl@-

Gv.N#h.,XI,837.

,verouderd,voor :ruïneeren,ten onder ken,tottv-oede bvengen.
brengen.

Znd.volkst.(Brab.).

Doorbtengev,meekfrïefee.
24

Ophouden-opneenadoek.
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ophouden. Hijl
tield zijnen asem
op.

Dewindhoudtziinen adem op.Coxsc.
Een jongen vogel,een veulen opltonden.
Hou op l'an weenen,mijn jongen!
V.Bzlss,1,262(Defc,f6#elï'
?
zg).
Lenahieldeenoogenblik op vanlezen.
Ssvsxs,40.
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Hijl
toudtzijn adem ï?z.

inltouden.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Archaïsme,ofwelgall.eesaerde

OPM ERKINGEN

Dulruog,79.- V.DALE.- Gr.Gdh.,
X.I,862.

Dewind ltoudtop,ofgaatliggen.
Een jongen vogel opkwbeken, een V.DALE.- Gr.IPdè.,XI,865.
veulen opjokken,aanjokken,aanl
touden.
Houtd)opmetweenen(of:metschrei- D.V.,561.- D.B.,80.- APPEI,en),mijnjongen !
ooosx,11a,ll8.- Gr.&dh.,XI,868.
Lena hield een oogenblik op (of : Verdernog : lt6thoudto, fe regenen,
scheidde voor een oogenblik uit)met ofmetregepz
e?z.
lezen.

Opkom en.Vleesch laten opkomen.

Znd.volkst.(Antw.,O.-V1.),voor :

Vleeseh opbradent
.

V.DALE.- Gr.#P#h.,XI,924.

Terwijldenon hetvuuroprakelde.

V.DALE. Gr.Gt
fh.,XI,945.

Duiven ajrioltten (ï?1ltetvliegenq.

VlTs,370.

Alg.in Z.-N.voorFr.8upplément.
Alg.in Z.-N.voor:ietsmetzoutof

Biibetaling.Vijffrank biibetalen.
Visch,mosselen,groenten,vruchten

gz.yggy.,xI,97:.
vssc.,150.- D.B.,5.- V.DALS.-

(Oeveelmoe'k a oplegge?) vroeg 't Znd.volkst.,naast opgeren (zie aljongmensch.J.ScxElRs, De Filo8ooj daar),voor:bi
jhetruilenvan zaken
wcx Haagem,135.
hetverschilin waardetoe-ofbijgeven.

Hoeveelmoetik biileggen,6ï/getl6l?..

het licht braden om bederf te voorkomen.

Opkoteren 9 of opkeuteren. Ter- Znd.volkst.(de eerste vorm in O.wijldenon 'tvuuropkoterde.V.Lov. V1.; de tweede in Brab.,Antw. en
Iuimb-).
Opleeren.Duiven opleeren.
Znd. volkst. (Brab.), van jonge
postduiven :ze oplaten op kleine af-

standen van hun hok (vöör de wedvluchten).

Opleé.Vijffrank0p!6gbetalon.
Opleééen.Visch,mosselen,groen-

ten,vruchtenopleggen.
Opgdegderog.

suiker toebereiden en in potten,ltom - inleggen ofinmaken.
men,glazenofbussen enz.doen.
Ingelegderog.

Gr. prg&.,x I,975.

f>.w(
y:.,xI,984.- In dezelfdebet.
knx..x.ook :er6ozùguldenenz.opleggen,ofereen guldenenz.biileggen(vaak
wordtindezeuitdr.op enleggen,alsm ede

bii en leggen ten onrechte aaneengeschreven).
Deverveling,welkehijzioltoplegde.
Reflexief gebr., waarbij het bnw. De verveling, die hij zich zel
j op- Eehterook inhetGr.Ftfè.,XI,982:
z6I/ontbreekt:gall.s'impo8er,volgens legde.
( de weinige bezigheden, die hi
j zioh
D.V.,367,en D.B.,12.
oplegt (V.o. PAIzM).( W anneer de
m an van vastkarakter zïch eenmaaliets

heeft opgelegd

Opleépot.
Opleiden. Eengevangeneopleçden.

Inmaakpot.

v.payus.- Gz.JIr(yy.,xI,987.

Alg.in Z.-N.;weinig meer gebrui-

Een gevangene opbrengen.

gz. J,
Juy.,xI,990 (ook 391).

kelijk in N.-N.

Opleidiné. Bevel van opleiding. Znd.vertalingvanFr.mandatd'
ame-

BxLIz.,Did.,17en 175.

Opleidinésm andaat. E6n op-

ldding8mandaat'
?
z#g6r6p..

(V. ZEGGEIœN).Enz.

Znd.volkst.

'?ze'r.

Gall.décerner v,
?
z mandatd'c,
v.
es6r

(ICJn#.,39).

Bevel tot medebrenging; bevel tot

gerangen'
nem'ing.

scss.,1,78.79.- lomcx,Fv.,ophet

w . maudat : (- d'amener,bevelschrift
om iem .voorden rechter tebrengen ;-

Ee/lb6161totmedebrenging '
tzïfz
plcr- dtavrêt, bevel tot inhechtenisneming;

digen,g8'
4
?6,
4 Ofrerleenen.

- decompavution,, bevelschrift tot verschijningvoorderechtbank ;- ded/plf,
beveltot gevangenhouding )).

Opletten.Letop.

Als vertaling van Fr.attention op
aanwijzingsborden bij onbewaakte

Voorziehtig.

overwegen van Belgische spoorbanen.

O ploopen .Toenkwam hijdeetraat In debet.vanzïchop straatbegeven,
ovgeloopen.
verkeerde aaneenschrijving in zulk

In x..x.leestmen op dergelijl
teaanwijzingsborden :Halt!Ditiseen navolging van D . Halt ,/w64. die xsc/ùrlpkex
geschlonsen,sind oder'dzleAàs 6ïs Z'
ugaçc:
nâhert.

Toen kwam hijde8traatop geloopen.

gz!J4uy.,xI,1014. In een ander
geval,een eindde8traatoyloopen = dien
gevalvorm td68traatop een eenheid.
weg langsloopen, is(
lestraatlijdendvw.
van oploopen.
wij ...loopen Aoog op met (Paulen
Alg.in de Znd.schrijft.en ook wel W ijloopen ho/g,wijloopenFztlt
)gweg, rof., 14g.-- Jy-(ya#.,9a.- o.s.,41.
virginie ).ToNv,40.
gebrtzikelijk in de Ovl.volkst.
Of wi
j hebben f786/op met t
(Paulen - ap.Jyx(
//)., xI, 1014.
Om dat ik daareven niet hnog opliep

Virginie >.
Om dat ik daareven niet h'ogg liep

metuweFranschekrijgslieden.AvcToR,
179.

met,Of:niethoogopgajrczzuw FranSchekrijgslieden.

Opm aken.Hetvolk opmaken.

Nog schieralg.in de Znd.volkst.
verouderd in N.-N.

Hetvolk ogruien,t
lphïfwep.,opstoken,
opzetten.

Kvlsyaas. - v.oxyus.- Gr. JF#:.,

xl 1027.28.

'
t Ts opgemaakt werk,of opgemaakt Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Hetisajgeeproken '
œ6r/c,ajgesproken
svosvv, n.284/380.- Gr.Wdb.,XI,
epel.
vooraf beraamde zaak ; bij V.DALE spel,of:een doorgestoken kaart.
10a4,alwaar de uitdr.zonder voorbea1sZnd.vermeld.
houd isopgegeven :(
f
'(Hi,j)begon tebemerken,dat het een,opgem aaktspel'was
geweest,V.LENNEP

Opm erkiné.Eeneopmerkingdoen.. Gall.jaire'
t
zxcremarque,'
d
zncobser-

Eenopmerking maken.

scxs.,1,14a,citeertpvenwel:(op-

vation@ i8t.,130;D.V.,36;D.B.,30;
merkingen aan hen tedoen )(Ned.Gdh.
V.G.,1,132).Zieookophetw.doen.
wyjstrajr.,art.185).
Opm erkzaam heid.Iem.opmerk- Gall.avoir#ceattentionspovrqn.
Iem. beleejdl
teden,voorkomendheden, D. v., 144 en 413. D.B., 41.
zaamheden bewijzen.
oplettendheden ofattentienbewijzen.
V.G.,1,135.
Opnam e.
Germ. Anjnaltme (Dïdf., l23; Opvteming,(A6f)opnemen.
v.DAIh
s,KosNsx en het Gr.174:.,

Opneem doek ,m.,opneem vod ,
V.

MooRTG., l37; KvlrEas ; 'FtfI.A .N .

xI, 1049,verm elden echteropnamezon-

F.,14/39en 40).

der voorbehoud ;ScTrR.,1,138,en II,

Znd.volkst. (Brab., Antw-, L. v.
W aas);alsalg.Ndl.bij V.DALE,a1waarhettweede bijvergissingalso.is
vermeld.

Dw6il, v.

151,citeertverschillendesam enstellingen
m et -opname, waaronder b.v. het veel
gebruiktem omentopname.
Gr.JFdè.,X I,1058.- Vandaar :d6n

vloer dweilen of opdweilen (het vuil
van)den vloeropnemen meteen dweil.

O pofferen-opschikartikel.
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Opofferen. Iets (ojiem.)opoffe- Beidevoorzetselszijnbijditww.ge- Zi
jn overtuiging aan het Staatbe- D.i.ietsofiem.ten offerbrengen,
ren aan ofvooriets(o/iem.)?
bruikelijk,echtermetverschilin bet. lang opofferen.Iem.aan zijn eerzucht alsoferopdragen aan ietsofiem.,het
(D.B.,79;SclTR.,T,27l).
opofferen. Zich aan God opoferen, eene prijsgeven om het andere eer te
zijn zielaav,God opofferen.
bewijzen,huldetebrengen.
Goed en bloed voor iem .opoferen.

D .i. iets of iem . ten offer brengen,

Christusheeftzichroorhetmenschdom achterstellen, prijsgeven voor (= ten
opgeoferd.Zich opofferen,zijn leven batevan,tenvoordeelevan)ietsofiem.
opofferen '
voor een goede zaak.

Opofferiné. De opoffering van

den persoon aan de openbare zaak.

BijD.V.,472-473,afgek-eurda1seen

Deopofferingvanden persoon'
voor

ScHR.,1,271,verwijstnaareen vb.

gall.,lelccrï/zccdel'ï'
n,
dïz
?
Sd'
?
zê la c/lo'e hetalgemeen welzijn.
gublique.EchterbijV.DALE,ophetw.
opofjeren (
tziin belangen acAz het

lg
eme
en
zi
innop
ojj
rse
.volkst.: l ...pano,-!
Oppassen.iverdome!pa8ttfop !) a
Na
bo
oe
tsw
ine
gl
va
Ge
ne
t
cn
he>
Z:ren
',s!6er,94(ook 97).
in Z.-N.iserneiging totreflexiefgebr.
vanditww.indenimperatief(zooook
teDiest:1<8tocc/
ùoep!evenalsho'
ud

aangehaald in het Gr.Wdb.,XI,1064
( De edelmoedigste ...opoffering van
eige belangen aan die van een ander,

V.Elynsx,Spect.l0,2l3).
l
t
I

cc
hd.
oepvo
!)lkst. (Antw., Aarsehotz; Op de stad aan,ï?zderïc/l/ïng ean $
(
Opper.Naarde stad opper.DRAv- o
Zn
ruAxs, l2.
waarschijnlijk is opper ontstaan uit de stad,denweg'
ncc:destadop.

Gr'f#W:.,N1,1073.
.

oppcrf,voor omvert,omvaart.

O pperen.Eeneqerste vraagopperdezïch.

Opperéaai,m.,ook oppervogel.

Gall.lz'
n.
cquentioyt.
:6posabs'ojjrit,of

Een eerste vraag deed zich 0p,deed

8e pr/t
genzfc.

D.V.,361.--D.B.,11.- W è1isgoed

zieh voor.

O.-enWvl.volkst.(inAntw.alleen

(Hoojdnogell(tegenoverde (61.
-

oppernogelj,voor:dehoogstgeplaatste vogels>).
vogelbi
jeen schietwedstrijd.
Opproppen. De zaal was opge- Gall.être hoAzdé,bourré of (rejgorger Dezaalwasopgeproptmetvolk.
proptvan volk.
d6monde(D.V.,56l).

N dl. een vraag opperen = te berde
brengen.

KUIPERS. V.DALE.- Gv.lPg&.,

'XI,1076 en 1084.

&r. 11U5., X1, 1106, echter ook
(Hy heeft me wysgemaakt dat Parys
van dieven was opgepropt, LANGEXDIJK )).

Oprichten. zlc'z iem.een stand- Gall.élerer '
t
êscatatu.(ïqn.(D.V.,
beeld opriehten.
, 535 ;D.B.,76).
Zie ook op hotw.gedenkteeken.
In de veroverde landen heeft Rome

Ook we1meteen dat.:(men riehtte
dezen dfccfe-czz nog geen standbeeld
op 1
)(HAsssLBAcH, II, 25;Scus., 1,
294).
j In deveroverdelanden heeftRome
Opricl
tten iseig.in de hoogte heffen.

Verkeerd gebruik.

waterleidingen opgericld. v>:ltxw.s'
r en
Fm s,Alg.G>c:.,1,76.

Iloo'
riem.een standbeeld oprichten.

'waterleidingen aangelegd.

Oproep. De commissie doet eenen Gall.jaire '
t?
1 aplxlt
ï çn,
.,volgens De commissie richteen oproep tot V.DALS :(Oproep,m .1.hettevooroproep aan haremedeburgers.
D.V.,36en 536(welk laatste art.op haar medeburgers.
schi
jn roepen ;2.het opontbieden om
Het Directoire deed een ozzroop aan blz.525 diende te staan,zooals is aan-

debevolking,om doormildebijdragen
deze stoute onderneming te steunen.
Hijhad den heerpastoornoodig,die
eenen oprocp zou doen totdeharten,de

H et Directoire riep debevolking op, ergens te kom en of iets te doen ;

gegeven in de lijst van Drukjouten, om deze stoute onderneming door
aanvullingen e,z rerbeteringen, p. mildebi
jdragen te steunen.
LXVIII) ; zie nog D.B., 31 (ook Hijlxad den heerpastoornoodig,die
hierboven opgenomen op lAet w. be- een beroep zou doen op de harten.de

schriftelijke of mondelinge opwekking
ofaansporing,beroep :een oprocp doen
cc/t(totthetrolk,totdezzlïlt
ft
ft
ztfïgezn,
ossclten ; 4. bii opvoep verkoopen,bij
odsvrucht,de milddadigheid der dor- roep,p.59,kol.4).
godsvrucht,de milddadigheid derdor- opbodveilen).
Pelingen.Tszss.-swzxs,II,185.
Kvlrlss,op het w.oproep :((Z. pelingen.
i ScHR.,1,295,verwijstnog naar bet
1

Ook het Gr.1Pd6.,XI,1128,ver-

(wij stonden reeds gereed Om uitte
komen na den oproep,dien gijdeedt3
),

van :(schriftelijkeofmondelingeopwekking ofaansporing '
).

isoproep evenwelgebezigdin debet.die
bijV.DALE onmiddelli
jk nahetcijfer2

totAc/volk )).

.

meldt oproep nog als Znd.in de bet.

V.'S-GSAVENWEERT,Ody8s.,1,97;hier

Sedertdien îsov oep in dezebet.,en

(isopgegeven.

zoo m ede deuitdr.een oproep doen ccn,

(of op)ï6pz.,als alg.Ndl.erkend bij
oproer. Den oproer dempen.

V.DAIZE.

In Z.-N.meestalnogm.,evenalseertijdsin hetx.(oï,f.,45;vssssv,33;

l

Hetoproer (0.)dempen,0/ stillen.

Oproer en opatand beteekenen beide
een ernstige verstoring der orde; een

o.B ., 52 ;AIm.-As., 137 ; Joos, 91;

Gr.I4r#!).,xI,1129).
Haregeheimeoproerelbtegen hetlot.
Gall.révoltes(D.v.,414).

oproer is een volksoploop op groote

schaal,waarbij het volk tot baldadig' Haargeheim (o/heimelijk,inwendig) heden overslaat;een opstand iseen min
verzettegen laetIot.

of m eer georganïseerd verzet tegen de
heersehende m aehten,m et het doel de

1b
we
is
jz
ta
ig
ae
nnde
:staatl
cundigetoestandente
$neintotdc
:a
,
?
o?
zBoe
pl
v
go
ia
ev
chtens'
r
ov
p,
s
t
ea
fo
e!
nd
n)aa
(CFz
fe
rf
.

.

l
i
î'chool en Studie,1X, Bijblad,p. 89;
'

Oprollen. Een vraagstuk oprol-

lHExomxs,p.134).

Germ.eineFragecp
z/rolden.

Een vraaglstllk) opwerpen, of te ) AIOORTG.,112.

un.

opscharen, ook opnoh.
erre'
n,, op-

bevds lwengen.

znd.volkst.

aa avten.

(

ovkvabben ;opgriipœ .

f

Gr.T#-dè.,xl,l146.

o pscheppen. '
t Is opge8chept. Alg.in de Znd.volkst.voor:lzetis 'tIsajgel
oopen.
V.DALE.- Gr.1Ft8!?.,XT,l150.
TsxRs--svlzxs,1I,296.
uit,'tis(ermee)gedaan.
opschlk.zîjwilde,datde opechïk t Uit overdreven purisme wordt dit zijwilde.datltettoiletvanMinaniets t Opeehik bet.in de eersteplaats:het
van Mina niets te wensehen overliet. w.in de Znd.schrijft.veelvuldig ge- tewenschen overliet.
dragen van stukken waarmede men
ssosss, 80.

bruikt voor toilet,een w.van Fr.oor-

Men maakte de sterfkamer vast en sprongweliswaar,maardatook inhet
men ging over tot den laatsten opschïk Eng.en in het D.burgerreeht heeft
devdoode.TzIxs.-S'
rIaNs,II,95.
verkregen (D.V.,l45 ;D.B.,51).
opschikartikel.
Pnristische Znd.vertaling van Fr.
articledetoilette(D.V.,146).

wil pronken,inz. sieraden,versierselen

Men ...gingdedoodeaFeggen.

Toildartikel.

of versieringen waarmede het foïlef
(= zich wasschen, kappen, kleeden,
afstoffen,enz.) voltooid wordt.In De
Fro.o
f
tcomme d!jaut),vrij bewerkt
naaruet,o .van N.Bsccx-Avyapswssxo,

Opschlkkam er-opstelraad.
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Puristische Znd.vertaling van Fr. Toiletkamer,ook weltoilet-en w-ch- door M. oyc Bocx-llaztoycNslso (Leicabivtetdetoilette (D.V.,l46;D.B., kamer(b.v.Jngrootespoorwegstations); denz),leestmenp.287,alstitelvan een
51;SczxR.,1,193,en II,16-17;V.G., kqpkamer;waaehkamer;kleedkqmer.

hoofdstuk 1Opschik,alwaar hetw .in

1,135).

die opvatting gebruiktis.Aldusciteert

Opschikken (zich).Zij(f.w.het PuristisellZnd.gebr.ter vertaling

(ZVn)toiletmaken,zickt/lefjedlkle6- ook ScHR.,1,l92:(zijdroeggeen en-

honneken)hadzieh metdegrootstezorg van Fr.jaire t
:c toilette (D.V., l45; d6n,cïcA opknappen,zïcA toiletteeren. kelen diamant:hetzijzijwerkelijk niets
opgeseldkt.Sy:gEas,318.
D.B.,51;V.G.,1,135).
zïch met de grootste zorg opge- van dien aard meerbezat,hetzijze zulkv pt.
Ik gamiirapwatopechïkkozz.SynvlNs, Znd. vertaling van Fr. jaire '
?lzl Ik ga mespoedig watopknappen,ik
45.
boutdefoïlezfe.
ga vlugeen beetietoiletmaken.
zïch opseldkken komt ook wel bij
vroegere Nnd.sehrijvers voor in den
zin van zïcA netie
.
s kleHe?z(Gr.Wdb..
XI, ll63;ScHR.,1, 192),doeh tgw.
vooralheefthetinz.de ongunstigebet.

ken opacldk versmaadde ) (Boss.Tovss.l.vqakheefthetw.eenongunstige
bet.,b.v. bij Hswoslxs, 352 : ( Op-

aehikiseengevolgvangebrekaangoeden
smaak.Het',
:dwaasom zïcà metallerlei
oplc/
tïk van linten en efzïkkes tetooien.)
Een kamermett
sc/
d.
ïldcr'
#'6Alopschikken
ze er m ede tooien.

van zick overdreren,azzèlàelooe oj beHrïîje erezzopscldkken? d.w.z.oplacltelijk tooien metnoodeloozen CvtlAlk.
schuiven,plaats maken.
Opschikzeep.
Znd.purisme voor Fr.savon detoi- Toiletzeep.
lette (D.B.,51).
Opslabben,opslabberen. De Alg.in deZnd.volkst.
Op8lobberen.
V.DALE.--Gr.T'
P4è.,XI,1197.
hond slablberldehaastig heteten op.
Opslooven. Zijn mouwen o-loo- Znd.volkst. (0.-en W .-Vl.),vaak Zi
jn mouwen opstroopen.opachorten. KvlpEas. V.DALI.- Gr.JF#è.,
ven.
ooltindeschrijft.;KlIz.:f
(Op-sloouen,
XI,1205.
Zijn broek opslooven.
j.sloouen.Retegere).
Zijn broek omalaan.
O psm eren.Zijn geld opameren.
Alg.in deZnd.volkst.
Zijn geld opbrae8en,l'
er6rcdt
gen.
V.DALE.- Gv./:5.,XI,1213.
Opsolferen.Iem.ietsopsol
jeren.
Znd.volkst.(Brab.,.
&ntw.),ook een Iem.iets op demouw 'Nldel ;iem. V.DALE.- Gr.Ftfè.,XI,1223.
Nnd.prov.(Zeeland)en vaak in de metietsopscltepen.

Znd.schrijft.,voor:iem.ietswijsma.
ken ;iem.bedrieglijk ietsopdringen.
O psom m en.Eenerede opaommen Gall. rlumer '
?
xp, diseoura (D.V., Een rede beknoptofin 'fkortwz?I:zè- Ndl.op8ommen = (verscheidene din146).
Tatten,
.
gen)op derijafopnoemen.
O pspeten.Een rok o- peten.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.); Een rok opspelden.
V.DALE.
Iem .ietsow peten.

Dls RocaEs :((Opspeéten ).

Iem .iets opd6 vo'?z'
Y apelden.

Opstqnd.Devreedzameowtandon Verkeerd meervoudig gebr.naarFr. De vreedzame owtand van de ge. GALLAS,op hetw.révolte:((:g.)La
der gezondevede.
révoltes(D.V.,414).
zonde rede.
- dela pas8ion contrela rcïdon.'
t'Verzet van den hartstoeht tegen de rede )).

Opsteken.Boter opateken.

Hijismetdatmeisjeopgeatoken.

Opstel.Op8t6l6n #eA>r.

Znd.volkst'
.(Brab.,Antw.,Limb.);

DssR ocnss :ttBoter opsteéken.Faire
o'
vision delpeztzzr:)).

Boter inmaken.

Gr. 1Fdè., XI, 1257. - V. Dars,

19246, vermeldt boter opateken a1s alg.
Ndl.

Alg.indeZnd.volkst.,voor:erhei- Hijismetdatmeisjedoorgegaan,of V.DALE.- Gr.lP#è.,XI,1258.melijk van doorgaan.
op den Aorlgegaan.
STOETT,n.553/829.
I Aldus vindt men vaak aan het Redactieen Adminintvatie.
Tls HAAR,Gevtat.Fr.,69:(Aan het
hoofd van Znd.kranten en tijdschrifhoofdeenerkrantstaan twbelichamen :
ten ;m et opstel, a1s m . znw .,willen

de Redactie en de Adminiatratie. De

sommige Vlamingen in de schrijft.
dan ook aanduiden :lohetverzamelen

Redaetie zorgt voor den wetenschappelijken en den politieken inhoud van het

en rangschikken van den inhoud van

blad ;de Administratieis belast m et de

een blad oftijdschrift,20degezamenlijke personen belast met de samenstelling van een bl.oftijdschr.,30de
kamer of kamers waar zij werken ;

plaatsing der advertentiën,de verzending en bezorging der bladen,alsmede
met het innen der abonnementsgelden
enhetgeld,vereehuldigdvoorgeplaatste

uitoverdreven purism ebezondigtmen

advertentiën. Het hoofd der Redactie

zich zoodoende aaz.een ergerlijk galla,
rédaction.

isdeRedacteur,meestalbijgestaan door
mede-redacteuren,
.In dit gevalheet hij

De wezenlijke bet.vanhet Ndl.w.
is b.
v. bij Kvxesss opgegeven als
volgt:( Opstel, o. -len, -letje, ont-

Hoojdredaetear.
Uiteenart.,IJCAIdeJ?e
zfcc/ïa,inNeevlandia,Dec. 1900,p. l56 :qOpateller

achrijt behandeling van een onder-

geven, toch doet het datniet geheel;

werp,vertoog : 4e wcrt:plreïde -î6p, van

8teller alleen zou trouwens voldoende

werp, sehets

eerste

'pcx een ge-

den achrïjwer worden rerzameld en opsou'
t/ gdtgegeven ; stijloefening de
leerlingen maken elk6week een- .,
)
stelkantoor.
Puristische samenstelling, in een
onzer weekbladen gebezigd.
O psteller. De owteller van een
Puristisch en onbeholpen woordblad.
gebruik,in Z.-N.tgw.bijna alg.,doch
eig.een gall.,voor :iem.die stukken
teropneming ineenkrantoftijdschrift
naziet,keurt,rangschiktenz.,ook wel
uit andere bladen overneemt of vertaalt, en zelf artikelen schrijft, wat
echter niet altijd zijn hoofdwerk is
(<cn4.,260;Vy
csy:sT, 34;KOXNEN ;
Y.DAI,
E ;Gv.1F4:.,XI,1263).
Opstelraad.
Puristischesamenstelling,tgw.schier
alg.in de Znd.sehrijft.voor :de gezamenlijke redacteurs van een blad
of tijdschrift; verkeerde benaming,
verm its ieder redacteur over 't alg.
zelfstandig werkt en er, voor het opnem en van te plaatsen stukken, niet

samen raad wordt gehouden,tenzij

wanneer daartoe redactievergaderin-

mag ietsvan llet begrip vedaeteuv weer-

Redactiebureau.

Redactie.

zijn,maar wie een stuk nteltofopstelt,
alishetvoorkrantoftijdschrift,isnog
geen redaoteur en de ltoojrlreaacteltr is
juist dikwijls de man die het minst
stelt; hij heeft de verantwoordelijkheid,bepaalt de opname en weigering
vaningezondenstukken ;geeftdetijdeli
jkerichtingaan ;hijleidt.En datalles
vatmen samenin één woord :redact6ur,
hoojdredaetenr. De samenstelling met
ltoold,alsbijhoojdcommies,Aoo/doFcïer,
ltooldinspedeur, geeft al aan dat het
wordtbeschouwd a1seigen.)
Neerl
andia,Mrt. 1900,p. 39 .
:l De
redactie- opetelraad gaatonsnietafzal de mannen van het W oordenboek
uitnoodigen telkens hun oordeel te
zeggen.>
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gen noodig geacht worden ('
Ftzstf.,
260 ; J.v.VLAANDEREN, Taalstudie,

1,47,en II,127).

Opstoken. Hij ...doet ons ieder Znd.volkst.(Brab.
,Antw.;inO.-VI. Hij doet ons iederop zijn beurtin ' V.DALZ.- Gr.1Pdè.,XI,1269.
afzonderlijktemiddenderschoolkomen, owtekenj;DERxvrz,27:il...nownjait 'tmiddenvanhetschoolvertrekkomen, Alg.Ndl.iem.opstoken = hem aanom alleop8tokenenfluisteren tebeletten. nenivtourtjtourau milieu dela cl-de, om te beletten dat eringeFwi8terd of hitsen,ophitsen,opzetten,zijn ontevreToxv,33.
po'
u,
vjairepï?ccauœ t
vozf#l6vrt
g.
(heimeliiktl'oorgezegd wordt.
denheid opwekken door opwindende
woorden.

Opstuiken.Iem.opatuiken.

Znd. volkst. (Diest

0.), naast

Iem.op8token,,ophit8en,oprvïep,.

Alg.Ndl.iizeren ataven op8tuiken ol

op8token, voor iem . aanzetten om
kwaad te doen.

Optooi. Hierna begonnen de twee
vrouwen hun eigen toilet....Toen de
optooi bijna gedaan was Coxsc.,

opstuiten
ze in de richting van de
lengte ineendringen om ze te verdikken.

Ongewoon gebr.in de bedoeldebet.

...Toenzijbijnagedaan hadden met
hun toilet,of :toen zij bi
jna gekleed
waren

Gr.T'
Pdè.,XI,1296.

O ptooien. (Zij ontmoetten) eene In debedoeldebet.komtditw.nog Zij ontmoetten een vrouw,eenigswat opgetooide vrouw.V.Lov.,D'
ure weinig voorin de tgw.taal.
zins in,toilet,of een nogalnetie8 g6-

Gr.BJé6.,XI,1295.

Ecldlder, 36.

Eed, 28.

kleede vrouw.

O ptrekken.Ziin n61z.
9o#rekken.

Znd.volkst.(L.v.W aas)voor:mis- Een langen ne'
t
fe hebben, of '
uit A,
61 V.DALE.- STOETT,n.913/1410.noegd zijn ;vgl.Fr.aeoir le nez long r614 gealagen zï/n,pruilen.
Alg.Ndl.den gzcv,
vvoovietsoptrekken of
(ofallongéj.
opltalen= hetmetminachtingbejegenen.
Alg.in deZnd.volkst.voor:in ont- Geld,zijn loon tvekken,onftl
cpgep,. V.DALE.- Gr.Wdb.,XI,1310.

Geld,zijn loon optrekken.

vangst nem en.
De miliciens m oeten m orgen optrekAlg.in de Znd. volkst.voor : naar
De miliciens m oeten m orgen onder
ken.
het leger vertrekken.
dienstgaan.

Opvallen .Datvaltop.

V.DALS.- Gr. 1?
Pd&.,X I,1309.
Alg.Ndl.is eehtel'optrekken = vertrekken, heengaan.

. BijKvlpsssopgegevenalseengerm., Datvaltoflooptïs 'foog,hetwektde D.B.,39,wijsterop datopnallen tgw.
auljallen ; ook K'
R,
AM>CRS keurde het aandacht,ofmaaktde op-crkzccpzhcd gebruiktwordtdoordebestescbrijvers;
als zoodanig af,evenals J.Scnvlrry:- gaande.

zieook M ooRTg-,230.

Hetisopvallend.

xsR Cz., in M orke M ag.,Jan.1927,

Hetisopmerkelijk,ï,z'
toogvallend,

Opvallend gekleed gaan.

p.
55,enDr.M.A.v.WEEL,Zlgikserh..IofOpz
in,
1oogloopend.
r.Taal,9,verdernogde G d!.A.N .F.,
iehtig gekleed gaan.

Afrikaansche talen b.v. allervreemdst
en alleropralleM etvan de Am erikaan-

/40.Oprallend is als verwerpelijk
opgegeven bijBRoy
ccxwER'
r,l3,voor
.
opmerkeliik.
Welnoemthet &r.1#Wè.,XI,1315,

scheafwi
jken),enp.307:(Mijisaan
Indische menschen alti
jd een bijzonder
soort zachtvoelen opgekballen ).
BijHORSTEN,p.98:(Zo'n voorwerp

alsbijw.voorkomendedlw.opvallend :

q'n beeld datopvalt).

-

iem.opvallen,alsm ede het als bnw.en

BijV.G.,1,vinden wijp.1:t
(datde

kan in de nieuwe om geving opnallon >,

t(navolging van het H d. )), doeh het
keurt zulk gebr. overigens niet af,

evenmin alsKOSNIN en V.DALE.

!
l 0 hetw.

Opvatten.Eenplanopvatten. )gal
Bli
jcoD.
Vo.
,rva
146p,ra
fegte.keurda1seen meE
nAle'
v
r
n,k'
t
znïl.dezèàen,bera-l.XI,p1323 :(fVa
ogv
t
enn,vionoh
eetme
Grn.,Nd
ncer
i
oj
n,e
,n
zh
crp
zl
ïa
zl
?
zo
om
fe
ma
e
na
et
e
rn
plaè
n.
,,
.,

# V.G., 1, 130,verklaarde,dat hij 4

besluit enz.Er toe besluiten,het zich

z
iehmetdezeuitspr.nietkonvereeni-l
gen (ziehierboven,p.345,kol.4).

v
oornemen)
';eenderaldaaropgegev
en
vbn.:qDathij,...h,6tplan ha4 opgt
aJcf

Ook V.DALS,op llet w.opnatten,

om zijn geluk in de W est te gaan be-

verm eldt:(feen plan oprczfep,,hetplan

proeven,BzsTs,C.0.191 >.

Vorm en )).

Opvijzen.Iem.ietsopriizen.

Schieralg.indeZnd.volkst.voor:

Iem.ietsopdemouw '
gpeldeAz;iem. V.DALE.- Gr.1#*t
8:.,XI,1330.-

iem.ietswijsmaken ;iem.ietsbezorgen ietsop den Acd.
s8ch,
uîblen.

STOETT,n.(882)/1361.

dat hem totlast verstrekt.

Opvoeren. Hetprogram (der beginselen),doorderegeeringopgeroerd.

Germ.aujjahren.

Het program (der beginselen),door
de regeering rooruitgezet, of voorge-

AloouTg.,113.

ateld.

Opvolée'n.
Iem.ofietsopgevolgd
?

ltebbevtofziln

Hetgebr.van hethulpww.bijop-l KoninginWilhelminais(ofheejtjin
leakanvooralvoorVlamingeneenige '1890 haarvaderopgevolgd

vog
moeilijkheid opleveren.

Iem.oprolgen(= zijnplaatsinnemen)

wordtvervoegdmetziin ofltebben ((als
Ik ben (ofhebtu daaropgevolgd als toestand bij voorkeur zijn ), PLVIM,
onderwi
jzer.
N.l.,II, 52;volgens DEN HEaToo,
Ik hebuw lessen,uw raad opgevolgd. N.T.,T,f
tsteedsmetziin,));ietstlprolDatbevelheep hijonmiddelli
jk op- gen (= dat naleven,nakomen)wordt
gevolgd.
altijd met ltebben vervoegd (RI.
TPMA,
.

l67 ;K OENEN,N .&S.,l21 ;HAssELBAca,

1,233).

Opvoléend.Opvolgendleeraaraan

Gall.8ucce88irement.

het.stadscollege te Meehelen, aan het

xl.c/lfereeAàrodg6Al,
: leeraar aan het

koninklijk Atheneum te Arlon en te

Koninkli
jk Atheneum te Aarlen en

Gent.

aan het Gentsche dito.

Het.opvolgend stijgen en weervallen

D.V.,147.- D.B.,98.- V.G.,1,

Stadscollege te Mechelen, aan het 135.- Gr.1P#è.,X I,1346.

Opvolgend, tgw. dlw., als bnw. gebruikt

later kom end,b.v.deopvol-

Het beurtelings opkomen en weer gende(= nakomende)geslachten,teon-

van zoovele gouvernem entsvormen.

vallen van zoovele regeeringsvorm en.

derscheiden van de cchfereeswolgesde

(= acbter elkaarkomende)geslacltten.

B.stond bijonzeopvolgendeministe-

Gall.succes8ij.

Opvolfen-,opvoléend-, op-

Gall.evcceeeï/,succezsivement:geen

ries in hooge achting.

B.stond bi
j onze aehtereenvolgende

ministeries in hooge achting.

De achtereenvolgende moordaansla-

voléentlijk.Deopvolgenuikemoord- derdriegegeven vormen behoorttot IgenopdenCzaar.
pogingen op den czar.
De eerbiedwaardigeoverblijfselen uit
demiddeleeuwen,die opvolgenliik alde
afstammelingen ... zagen komen en
gaan.s'
rlt>:vvy
crus,in Vl.d.d.e.h.,1,32.
Die drie vrouwen, opvolgendliik bekleed met hetverpletterend ambtvan

D.V., 147.- V.G.,1, 135.- Gv.

1IW è.,XI, 1346.

Di8t.,169.- D.V.,8.- D..
B.,98.-

Gr.Br4è.,XI,1346.

de eigenlijke volkst.in Z.-N.,doch ze
W elworden bijv.nwn.en bijwn.door
komen vaak voor in onze schrijft.; De eerbiedwaardige overblijfselen middel van het achterv. -li).
k afgeleid
vooralzijnzefoutief,omdatin hetNdl. uit de middeleeuwen, die achterten- van werkwoordeli
jke stammen, b.v.
geen bijv.nwn-,nochbijwn.doormid- '
volgens ...
draagliik,èezn,
ïozAltr
l#'/
c,behoorliik,sterfedelvanhetachterv.-li)'
k afgeleid worliik.
den van een inf.ofeen tgw.dlw.(een Die drie vrouwen, achtereenvolgens
uitzonderingisdoenlkikt.
bekleed met het overs/lpend ambt )

landvoogdes.P.FREDERICQ,ïd.,1,153.

van landvoogdes.
k

24*

Opvouwen-opzoekiné.
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Hijwasoprolgentliikkoorknaapte

OPMERKINGEN

Hijwasachtereenvoigenskoorknaapl

8t.Quentijn,kapelmeesterin dehoofdkerk t'
e Kamerijk ...M.SIBBE,id.,II,

te Saint-ouentin,kapelmeester in de
hoofdkerk teKamerijk.

l2.

Opvouw en.(Diezaak iszekerop- Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), I Diezaak iszekeropgedoekt?
DALE.- Gr.JF#:.,XI,1350.gevouwen?)SsGsus,243.
voor:'tisermeegedaan.
STOIZT'
I,n.959/1288.
Opvullen. Een vogel,een eekbo- In Z.-N.meer gebruikelijk dan op- Een vogel,een eekhorentje opzetten. V.DALE.- Gr.'
I
#Wè.,XI,1354.rentje oplmllen.
zetten.
Eig.is oprullen ofop8toppen maar een
deel van het werk, voor het opzetten
vereiseht.

Opw erken.Boter opwerken.

Znd.volkst.(
Brab.,Antw.,Limb.),

Brood,deeg opwerken.

Boteropmaken.

voor :er de laatste bewerking aan ge-

V.DALE. Gr.JF:6.,XI,1377.

Brood,deeg ogmakeït.

Ven.

Opzeé.Ziinen opzeg krijgen.

Alg.indeZnd.volkst.;vgl.Fr.pré-

Tem.opzeg doen.

Opzeggingl
trijgen.

c'
nïd,m.

f

Iem.opzeggen,dat:,
0
,
*
/zijn zcd
zùtfmoet

laten liggen,ofziinA'
?
,
fï:moetrerlctep,.

Opzetten.Ikgamewatopzetten.
Zijisferm opgezet.
Hijisernietweinig meeopgezet.
Daarzi
jn wenietmee opgezet.
Een schaarsopzetten.
Opzicht.Onderditopzicht.

Alg.in de Znd.volltst.voor :zi
jn
toilet maken.
Alg.in deZnd.volkst.

Onderopzichtvan taal.

D .V.,590,en in Onkr.,l9,afgekeurd

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).
Gewoon Znd.gebr.in deschrijft.en
ook in despreekt.dergeletterden,terf
lu cr alle opzichten,onder elk op- wijlin onze volkst.daarvoorgehoord
zicht.
wordt ondee #ctf) rapport enz.; bij

als een gall.,.
90'
u8 c: rapport,t
gt
l'
t
;.
g le
rapportde,enz.,hetgeen ook welinhet
Fr.verwerpelijk werd geheeten voor4
De Vlaamsche Beweging kan onder cefégard,t
ïl'
lga'
rd deofpt
v rapportt
l
fw
'e6griedopzï/fbeschouwd worden.
enz.(zieBIJLAGEN,1,44).Ook volgens
D.B.,96,enhetGr.Wdb.,XI,1415,
isbedoeld gebr.van hetvz.onderaan
den invloed vanhetFr.tewi
jten ;verder nog keurden ALL.-AB., 73, en

Ik gamewatkl6ed6n.
Zijisflink '
tdtgedost.
Hijiserergmeeinziin,,
9c#ïk.
Daarzijn wenietmee ingenomen.
Een scheermesaanzetten.
Inditopzicht,ook:tedienopziehte,
tedezen (oftedienjaanzien.
In iederopzicht,in elk opzicht,of:
in alle opzichten.

V.DALE.-.&r.JfW&.,XI,1406.
V.DALE.- Gr.F#è.,XT,1406.STOETT,n.1103,
/1703.
Gr.G#è.,XI,1406.
ScI.
IR.,1, 37, en II, 136,citeerde :
(onder dit opzicht > (Noord e,zZuid,
1886, p. 213;De Katltoliek, 1904, II,
p. l56; X. S. 1P64è!., 1-l0-1910);

Ten opzichte ran de taal,ook :nit ((onder ditopzieht heerschte erin het

hetoogpunt'
pln detaal,op h6/stuk '
pcn
taal,in zakewcn taal,me1betrekkingtot
detaal,watdetaalbetrep ofaangqat.
De V1.Beweging kan '
van f'/?ee?z!6ï
standpunt beschouwd worden.

Vlnynsq?,33,datgebr.af.

In opziclttw@n taal.BELL.,2.

V.DALE.- Gr.TFtf6.,XI,1395.

Veroordeelde VERc.,146,onder op-

brein van Dr Kuyper waarlijk een
chaotische verwarring ) (
D e Tïjd,aangeh.in de N.f?.Ct.van 12-7-191l);
(
tonder verschillende opzichten ) fDe
Ti)
'
d,aangeh.in deN.#.Ct.van 14-61910);t(ondetwi
jsgeerigengodgeleerd
opzieht ) (N.R. Ct.,8-4-1910); ( het
maatschappelijk leven onderA6fopzieltt
derstofelijkewelvaart>(K.J
S.Weekbl.,
1910,p.8),en verwees nog naar het

Ten opzïcAf6van (f6taal,'uçthetoog- Gr. 1Ctfè., X , 1210,alwaar m en het

zïcAfnan taal,voorin #6fopzinht'
pc?z puntvan de taal.
(Znd.)gebr.van onderhetopzicltt('
pc4),
In opzfcAf der landbouwwetensehap. taal,toch werd ook in Wand.,42,in Ten opzïchfe ran (of metbetrekkçng t
7?z#67 d%
'topzich,
theeft pogen te reeht8gBs.,8.
lt6t opzïcàz ran, verworpen voor ten totj de 'nndbouwwetenschap.
vaardigen.
opzieltte van.
V.G.,1,behandeldep.140 onder op-

H et Gr.J1W è.,X I,1414,vermeldtnog
het vroegeregebr.van in opzichte '
tlcl

zïchfvan taala1seen gall.vooruithet
ooggunt'
pc'
?
z de taal,doch verdedigde
p.l30hetgebr.van deuitdr.onderdit
opzioht (zie hierboven p.345,kol.4).
'Zelfstroffen wijbijhem aan,1,292

(oftot)en metopzichttot.
In een andere bet.is gebruikelijk :
ondevhetopzicht'
pt
ls iem.= onderzijn
toezicht (D.V., 590; Gr. G4è., XI,
1413),b.
v.onderhetopzïcAf'
van een '
œïj,
9

(
fWantdetweedeNederlandscheimmi-1

meesterzï/n(KvIrsRs).

gratie was onder ditopzïc/lfgrooter en

Opzicht.Ft
a'
vl.Fr.-Vl.Sï/.
#,142.

rijkerdan deeerste).
I Aldaaralsvertaling van Fr.inspec-

Inspedie.

Itionenalduseenpurismevoori'
n8peeUitmennoheliik opzïcAf.

Opzlchtens.

G@A?
,
d., 258 :t
(contr6!e is zoo

goedopziel
ttals inspectie).

tie,ten nadeelevan de duidelijkheid.
AlsZnd.vermeld bijV.DALE,op de Om geen opdvx k fenerwekkett,of: Het Gr. Wdb.,XI, 1415, vermeldt
woorden menscl
teliiken opzïchf.
noorhetoog1,
cn dewereld.
de uitdr.evenwelzonder voorbehoud :
flvelezonden geachieden '
tdtzzeaacAclf/k
opzieh,
t)(STssLwAgEN,RoomackeGoordcn,174).
VooralindeZnd.schrijft.,naarana- Tenopm.
,
chtew l,tenaanzien.ran,m6t VlcRc.,148.- Dist.,148.- MooRT(
7.,
logievannopens,krcchfcp,
.
:endergelijke betrekking tot;tegenover;iegena.
230. HWl..4.N.F.,14/40.- Gr.
woorden ;vgl.ook hetvroegergebruik-

1#W&.,X I,1416.

tevz.opzieltteliik D.lduielttlich,.
opzichter en opziener.
Hetonderscheid tusschendezebeide Opziehteroverde straatwegen.
Opzicltter wordt gezegd van lagere
benamingen isin Z.-N.vaak nietgoed Opzichtev bij de landsgebouwen.
beambten ;opziener is gebruikelijk a1s
bekend,zoodatnietzelden heteenew. Deopzienervan delijnen derRijks- titel voor sommige hoogere ambtevoorl
aetanderewordtgebruikt(Wand., telegraafheeftopziektersonderzich. naren.
258).
Men ondersclleidtvaak sehoolopziener
=
inspecteur bij het lager onderwijs,
en achoolinapecteur i. bïj het mdb.
onderwijs.
O pzluen. En wanneerhij vernam
NaardeZnd.volkst.:'tï:.erop = er Enwanneerhijvernam dat,erergens Gv.JPd:.,XI,311(op hetw.03)).-dat het er ieverans had opgezeten... isruzie,twist;'fzclerop zitten = er twotwasgeweent...
V.DALE,op hetw.op,bi
jw.
CLals,Sich.Not'.,156.

Opzneklné. Eenige opzoekingen

zullen slagen vallen.

D.V.,l49:(
fDitiseenechtZnd.w.,

Eenige gegevens opzo6ke,zofopspo-

doen,korte nota'sleveren.TONY,l16. gevormdtervertalingvanfr.renherehe, rex,korte aanteekeningen maken.

Ofschoon V.G.,1,135,en ook het

Gr.Wdb.,XI,1427,zich vrijwelbijhet

M en deed opzoekkngen naar hare af- en evenalsditlaatste wordthetm eestMen deed onderzoek naar haar af- oordeelvan D.V.aansloten,vermelden
komst.SxczRg,320.
alin 't m v.gebruikt. Ofschoon opzoe- kom st.
K UIPERS en V.DAI,E evenwel : Opzoe-

kïagnietin strijdmetdeNdl.taalwet-

kçng,v.(-en).

ten gevormd is,is het toch overbodig,

ScxR.,1,249,citeert verder hetgebr.

daar wereedsonderzoek (datalleen in
'
t enk.gebezigd wordt),onderzoekingen,opepodsgel,nasporingenhebben);
Ds REcl.,l20 :Q'
aelq'
ue.
srecherch-,de
courteanolea.

van onderzoek in hetmv.:f
(deskundige
onderzoekenkosten veelti
jd >(N.R.Ct.
,
24-8-1909),(principieelstaan de beide
onderzoekenopeen lijn)(Id.,12-12-1910).
f
çnieuwe ondevzoeken )(Id.,18-4-1911),
enz.

'

357

Oranjeappel-orkaan.
l
BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERK INGEN

1

.

I

Ornnjeappel. Een kindeetgaar-

InenkeleZnd.gewesten,b.v.inhet

Sitnaa8appel,m.,mv.-8.

ne Lp
ranieappels.Boss.,Handl.,83 (zie Brusselsche,is deze algemeene soortook 144).
naam van de bekende vrucht,nl.die
van den boom citrwg c'
tzrcAzfïv-,het
gewone volksw.voor de zoete,aangeInaam smakendevariëteit,dieeldersin

Dit isdemeestgebruikelijke naam

voor den zoeten oranjeappel(citrus aurantium dulce).In HetBoek der Uïff
Jïsdingen, Ambachten en Bedriinen (De
Voortbrengselen der Aarde, uitg.Sijthoff, Leiden), p. 93 : (Een andere

Z.-N.schier overalappelsien wordtge-

verscheidenheid van den sinaasappel

heeten ; ook vaak in onze sehrijft.,

heeftkleinere vrucht'
,die zeerbitteren

vooralnaar Fr.orange.

dus oneetbaar,m aargedroogd onderden

î
O rchester.

naam oranieappeltje8in den handelis>.
Gr.F#è.,XI,1500.

Orke8t?,o.

In Z.-N.vaak voorkomende woordvorm ,naar Fr.orehestre ;vgl.ook D .
Oroheater.

Orchidee.
Znd.uitspr.meestalorsjideel.
Orchïf
bec/(leesch = scherpe g).
Boss.,Uit8pv.,53.- KOENEN.
O rde.De man,die lzem deze orde Aan Fr.ordrebeantwoorden detwee De man,diehem dezeorder(v.)zal Dist.,148.- D.V.,152.- D.B.,52.
zaloverhandigen.
Ndl.woorden : orde (10regelmMt.;20 overhandigen.
- Gr.IF#è.,XI,1454en 1472.
Uitgevoerd op de (vde van K oning vereeniging .van personen die aan be-

Boabdil.
Totvoorderorde.

Uitgevoerd op order van K oning

paalde regels gebonden zijn),enorder Boabdil.
(= bevel,opdracht);vandaardatbeide Totnaderorder.
vormen in Z.-N .vaak met elkander
wozden verward.

W ij zullezldat eens algauw in orde Gall.mettreqe.:0
1ordre = een zaak M'ij zullen dat eens gauw in orde GALI-AS,op hetw.ordre:(M ettre.
$6,
:
etellen.
regelen (D.V.,l80;D.B.,b4;V.G., brengen.
l//cïre.
gen--,m.de!'- 4eesa.:Ordeop
O datik daartochordekon in 8t6116n !

1,136).
Gall.mettreordre: qc.= vooriets
zorgen (D.V.,l81;V.G.,T,136).

Een kunstenaarrcn eersteorde.

0,kon ik datmaargedaan krijgen !

dat )).
Een kunstenaar ran den e6r.9f61z
D.V.,151.-- D .B.,46.-- V.G.,1,
rang.
134.

Gall.u,zarti8tedepremierordre.

Datbehoorttotdezelfdeorde'
van ge-

Ga.
1l.cela cppf
zrfïcnfau même ovdre

daehten.

Datbehoorttot(ojpastin)denzelf-

#'?'
,#Jey.

In dezeljdeorde'
7cp,gedaaten.
ïn drzeljdeordetl
ozldenkbeelden.

de.

zullen gespeeld worden.

Afgekeurd bijLoMB.,-.
,
/61en 72.
D.B.,69:(Chevalier del'ordre de

Oëcierïx deKroonorde.
Ridder%.
n,de(Leopoldslorde.

Léopold.Ridder iAz de Leopold8o.rde.
-

D.V.,152.- Di8t.,84.- D.B.,47.

voudig :ook,epeneena.

j
Gall.ordre#c,
sdan8e.
g= kaartmet Balkaart;balboekie.
!devolgorde derdansen die op een bal
I

Oëcierder Kroonorde.
Ridderder (Leopoldslorde.

D.V.,l5l.- D.B.,46.

den gedachtengang,dezelfde soortrcs
gedachten.

Gall.dan8 le pzéAn: ordre tl'
ï4Jt!
9
,
fn d2topzfchf,teWe?zaanzon,#f
,
'
ep,in dqnzelfden gedaehtengang blijven- aangaande;i'
n dïfvevband ;vaak een-

Ord6derfcndcwt.

zijn zaken stellen.)
Pmcx,Fr.,ophetw.ordre:qplelfre* ...,orde stellen op ...;ervoorzorgen

O/cfcr in 46Kroonorde;Grootlint

Balboekje=balkaartindenvormvan

een boekje (Fr.carnetde balj.

EchterbijJ.W .DycJoxgxE,Het#cderwerkt'
c?zden dflcf,1,54,ineen over-

dmlk uitdeNederl.K ccfe-xuzcnfvan 7

en 8Jun.1903:(Commandeurd6rorde

iw. de Leopoldsorde.- Ridder ip. d 6
o gdc van den Aredcrltzntf,
gches Leeuw.
Ridder- .n,den Are/ïcrlcA/tf.:ch6n Leeuw.))

jvan hetZwaard )),en t(ridder lste klasse
'derordevan St.Olaf)).
Gr. 'F#è.,XI, 1462 :((Een ridder in

(o/van)de Orde van Oranje-Nassau,
vandeEikenkroon enz.Hijisbevorderd
(o/benoemd) tot.omcier(commandeur,
grootkruis)van dieOrde.)h
De Koning,die orden verleent.Belg.
Minder goed gebr., volgens ScI<R., ' De Koning,die ovdeteekenn verleent,
Grondw.,art.76.
zl@pf., p. 14.
of :die in orden opneem t.

Derechterlijke orde.

Gall. i'ordre jvWcïf
zïre (Gr. Wdl).,
XT,1463).

Ordem aatreéel. Voorl. .
Fr.-Fl.

Lïjef,162.

Derechterlijke macht.

Znd.vertalingvan Fr.mesured'or.

Maatregelvan orde.

dre.

Goed Ndl.isechter:deorde (= corporatie)'
van ofd6rldroxf6s.

CRAMER,F.-H.-D.,p.31:(Déplace-

ment(m.)par zzle,
gvred'ordre.Verplaat-

sing voor straf ');p. 58 :(fPar pzeeure
dtordre.Tn het belang van den dienst )),
f'orffr: 4 observer e,l route.
(( M eauvea t

11

Maatregelen van orde (voorschriften)
gedurende de reis op te volgen )).

Order.Van wienkomtdatorder?

In Z.-N.vaak nogo.,evenalsvroeger

Van wien gaatdieorder (p.)llit?

oolt in het N .

ALL.-AB., 137.-- .
D.B.,52.- Gr.
1F#è.,XI, 1472.

daD
g.
itvraagstukisaandeo'
rdervanden louGra
.,
1l.cetteç'
tlcefïo?
zeat4l'ordredu daD
g.
it.vraagstukisaandeordevandenI D.V.,152.-Zieookdagorde.
De geestelijlteordere.
Ordewoord. Nu ishetordewoord

Gall.lesf
lrc/zc.
srelzgieum.
Gall.motd'ovdre.

gegeven.TEIRL.-STIJNS,II,268.

Degeestelijke orden.
Nu ishetwaehtwoord,of:lïetparool
gegeven.

Ordonnans. De ordvnnane van

Vaak gebruikelijk in Z.-N.,naarFr.

een oëcier.

De oppae8ervan een oëcier.

ordonnance.

Orem us.Tltheb een heelen oremns

Alg.indeZnd.volkst.voor:watuit

m oeten hooren.

den treure herhaald wordt.

Oréel. Hetlied dat in d6n orgel

In Z.-N.indemeestegewesten m.,

dreunt!G.GyczlrLyl,Reginq Coeli.

in anderev).;eerti
jdsook in N.-N.m.

Blycns,1,l38(Bij'tKerkportaalt.

mv.

Oréelbouwer.
oréie.
Orkaan.H6torkaan.

Germ.Orgelbau,
Orgelbauer.
In Z.-N.ook inhetenkv.gebruikelijk enuitspr.naarhetFr.,d.i.orziie'.
In Z.-N.vaak o.;het w.isechter

ischiernietgebruikelijk in onzevolkst.

V.DALE.- Alg.Ndl.ordonnans
toegevoegd om cier of mindere, die bevelen,rapporten enz.m oet overbrengen.

Ik heb een langdurig en vervelend
gem nik moeten hooren.

Orgel,o.

Het laatste akkoord d6r orgel. V . en ,
?J.;vgl.Fr.orgue,m .,en (lrguen,v.

Oréelbouw .

D.V.,153.
D.V.,l1.- D.B.,46.- V.G.,1,130.

Orgelmakerii,v/
erpt
zlrdïgfag van 6en

orgel.

Orgelmakev,orges/ce kcp,
f.
Zwelgerii,èrcq
gt
verïy'
.
Deorkaan,m.

V.DALI.- Gr.Wdb.,XI,1482.
Alg.N dl.orem%ts,o.,som sm .;zegsw.
'fQ orezzl'
u,s= hetismis,nietpluis,ook:
er is ruzie.

ALL.-AB.,137.-- Joos,9l.

Wdè.,XT,1487.

Gr.

MooRTG.,53.
Alg.Ndl.orlgién(Ieesg= g),mv.=
Bacchusfeesten,bacchanaliën.
Df#f.,45.- D.B.,52.- Gr.JlW:.,
.XI,1498

Orpheus-oven.
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Orthographe.

Gewoneuitspr.in Z.-N.orjee/iulujs.

Orph,eus(leesortluisj.

Fr.w..vaak in de Znd.spreekt.,

Orthograph.
ie(v.),npelling.

in 'tm .

Os.lem.t/
cnden o.
gnaar484 ezeldl'
.ren ofiagen.
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Znd.volkst.

OPM ER KINGEN

Boss.,Uit8pr.,72.-.Kosxsx.

Iem.van hetka8t)'
6z
'ztwr den mltur STOETT, n. 969/1491.- Gr. '
F#è.,
:fz
t
?rezè.
XI,1510.- Alg.Ndl.nanden o.
gop den
6zel syvïxgc?z,d.i.van het eene onderwerp op hetander.

Ale'flukt,kalltd80%
..
Dieventiseen o8.

Znd.volksgezegde (V.Elz
sxx,137).
Znd.volkst.voor:een zuur,norsch,
onvriendeli
jk mensch.

Ossebolleketn).

Ala'
fwil,kan een dfïe
!
zkalven.
Dieventiseen zuurkiiker;een uurk.

Znd.volksnaam (
Brab., Kempen) Staartmeen,v.

voor een vogeltje, acwed'
ula eaudata
(de twijfel,llieromtrent geopperd in
het Gr. 1fW:., X1, l512, mag wegvallen).

O ssenkop.

VolgensBREHMenHIJIZINGA,Lev.#67

Dieren,II,60,isosaelnlkopjein N.-Brab.
degewestelijke benaming van dezwartkopmees(paruspalustris);nog isaldaar
vermeld,II,646 :os8enknue,o8senkopie
= staartm ees.

Gewone Znd.schri
jfwi
jze;bij Dss

Os8ekop,oasenltoofd.

Fr. spelling, die vaak in 't Ndl.

Oostende.

Rocxss :Ossen-kop.

O stende.

V.DALE.
V.DALE.- In N.-N.een o8(:g.)=
een domoor,een ezelskop.

Onkr.,7l.- VycztscHvEnsx.

wordt nagevolgd.

Oud.Zoooudalsdestraat.Fl.F- .,

Alg. in de Znd.volkst.; vgl.Fr. Zoo oud als de weg 1)cx (of naarj STOSTT,n.970/1492.- In de l6de
vielu eommele8rv6.
9.
Rome,ook :aladewegtl
tzztKralingen. en 17deeeuw :zoooudcl#deweg.
PliniusdeOude.
Gebr.van eenpositiefvooreencom- Pliniusde Oudere.
BijW lxx :(P liniu s, CaiusP.Separatief :gall.Pline l'dzàcïe4 (D.V.,
e'
undus,deOudere:,en ((Ca)'
u8P.Caeci462-463;vgl.D.B.,59).
liw%J
sf
ecunt
fue,deJongere).
Zieook op hetw.iong.
Daarbi
jConstantismk'
)'
n.oudere.BoLs, Gall.mon cln/,leur8@3n&.
Daarbij,Constantisouderdan.ïk.
Di8t.,92.

47;Stv
x mj.
,4.

116.

Alle jonge tooneelschrijversen zelfs

Allejongetooneelsehrijversen zelfs

bunneouderen.

d& oudere.

Oude Jonkmans.Titel van een novelle door L.ScayrLT.
ilxs.

Alg.in de Znd.volkst.voor:onge-

Oudevrkjera,of:ouderrzjgezellen.

V.DALE.- Gr.Wd6.,XI,1524.

,huwde m annen,een ongehuwde vrouw

Een oude iongedocltt-.

Oud-buréem eester.

beginnende op jaren te komen.

GewoneZnd.spelling;vgl.Fr.e'
r-

Eenouderriieter,of:een oudeiongez
'u//rov-.

Oudburgemeeater.

Evenzoo : ondgediende, oud8oldaat,

bouvgme8tre.
oudefrïjdef'
.
O udem an.Den ovd6z?lln hebben. Alg. in Z.-N.als volksnaam voor De fngebcà,
e ziekte,of rachçtialmej Dl Cocx, Volkagelooj,II, l2.- V.
een kinderkwijnziekte;in 't Waalsch (0.)hebben.
DALI.- .Gr. Wdb-, XI, 1564.- In
'1vzl-homme.

N.-N.ook :er'zïfzïen als 66s oud p&cl-

netie.

Ouderdom .Den vollen onderdom Scss.,Aant.,p.11,wijsterop,dat Denleeltiidvanvoll
e25jaarbereikt V.DALE:(Leejtijd,m.(-en),tijddat
van 25jaarbereikthebben.
men in N.-N. thans vrijdoorloopend hebben.
iem.leeft :6en hoogen leejtiid èert
,dlc
en,

Zijhadden t
f6zzzel/Azèoud6rdom.
Ouderdom sdeken.

Ouderliné. Eindeli
jkbrak deou-

onderscheid maakt tusschen ouderdom

oud worden ; ouderdom : 6en k- pz':

en leelti.
id.
Gr. I
,
IJ#:.,XI,1552,overhetgebr.
qran ouderdom,voor leejtiid van personen :(Thansin N.-N.overhetalg.
weinig in gebr., behalve in verbindingen als :overleden in.den ouderdom
van- ,en :tya,lgelziken'
a,
udcrdop!zkin).
Gall.ila c'
to'
.
6sf16 znépzeâge(Dist.,
107).

van denzellden leejtiid ;op d60l eenentwintigiqrigenîee/fï/dwordtmenmeerderiarig ).
1D.:(Ouderdom,m.1.tijd dat iem.
geleefd of iets bestaan heeft,leeftijd :
wiizï/zzvan gelï/kcn o'
uderdom ;lti)'efïer/
in Aoogen ouderdom ;in den aannalligen
ouderdom van.3iaren ;- 2.hoogeleeftijd :deouderdom komt-ez ziin gebve-

(Iall. doyen d'dgc, waarvoor bij
BsoscxAsa'
r,l2,bijD.V.,l1-12,en
bijD.B.,44,terverbeteringisopgegeven :hetoudaefï4 fder'
pcrgtz#ezïzègl.
?

In de Znd.schrijft.alg.in debet.

Zijwaren *64 oad.

ken )).

Deken rczliaren.

Griisaard,oud of bejaard persoon,

devung ...de akelige grafstilte af. Vr. van :mensch van meer gevorderden oad of beiaard zzle-ch,oude man,b6CovsTM.,Geschenk,2l.
leeftijd,dus alshettegengestelde van iaard man,pzcn ran jcrezz,man,'
pcl
iongeling en te vgl.metFr.vieillard; leeitiid.
Daar1ag de ouderling bleek en uitge- waarhetsomsin de spreekt.gehoord Daarlagdegriisaard ...
mergeld.Bols,5l.
wordt,zalhet welnavolging zijn van
zoo isdeouderlittg.Toxy,66.
onzeboekentaal;in N.-N.in dezebet. Zooisde men8eh pcn iaren.
Verlaten en behoeftige ouderlingen. reedslang verouderd ;DEs RocaEs : Verlaten en behoeftige onde lieden,

ScHx.,1,20:(Zithetoudstelid,ouderdomshalve,in een vergadering voor,
dan heetdatlid ;ouderdomavoorzitter);
160-161.- Zieook op hetw.deken.

Dïdf.,154.- D.B.,51.- VIREST,
.

34.- VITs,376.- ArrEru
oooaw,11 a,
103.- HAssxrBaclT,II, 69.- KvIIœRS.- KOENEN.- V.DALE.- Gr.
T'
'
#è.,XI,1555.
Ouderling bet.tlzansin hetalg.Ndl.
meestal:lid van den kerkeraad in een
protestantsehegemeente (Fr.cncïcn).

V .TRISLEN,l4.
f(Ouderling,8.m.Ancien ;- 'vieillard, of onde zzl6zltgc/len.
Een klooster voor ouderlingen.Avc- s.m .))
Een klooster voor ouden t/tzn dagen.
Toa,182.

Ouderlinéenhuis.
Oudm annenhuis.L6T6nal66r,176
en 218.

Oud-veroordeelde.

3nd.schri
jft-,tervertalingvan Fr.

hospice tf6,,G eillards.

Verkeerde schrijfvorm, waarin de

OItde-mannelthuis,twt
ftl-zzcp,
pz
czà-en

-x/rtn- ezè/tvït:.

Oude.mattnenhuis.

spreektaalvorm oumannenhuia is overgebracht.

Vaak in de Znd.krantentaal, ter

Recidirzst,m. veeidivistloj,v.

vertaling van Fr.récltlznzate.

Ouketn).Deoukena.
Ouw el.

Znd.volkst.voor :oude man of

VrOuW .

IndeAntw.volkst.r.(Boss.,Handl.,
17l en 225);bij DEs RocaEs echter

Oudie.Deoudjes.
Ou-e!,m.

VolgenshetGr.Wdb.,XI,1573,ishet
woord -.en t,.

Datntaat/1 e6nN llbonen wateridcf

V.DALE.- Gr.JFdè.,IV,275.
Alg.Ndl.datgaapt(zoowijd)@& e:n
oven = datisgeheelonwaarschijnlijk.

reedsv,.

Oven.Datgx pfgeliik eeo oven.

In Z.-N.alg.voor:datspxektvanzelf.

V.DALE. Gr.<t
î6.,XI,1545.

nw eekt(
.c
l86en :oek).

Ovenbeest-overhand.
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Kakkerlak,m.

secten,periplaneta en blatta.

OPMERKINGEN

KvTpylss.- V.DALS.

Gr.<4è.,

XI,1578.

O ver.Ov6r drijdagen washijnog Onev,met betrekking tothet verle- Fö#
5rdriedagen,of:driedagen g6- VsRc.,146.- DQt.,154.- D.B.,90.
kloek en gezond.
den,isthans in Z.-N.nog alg.in ge- leden washijnog goed gezond.
- D.CLAls,50. KolxzN, Woord.
En over tien jaar,alg de oude mijn- bruik, in N.-N. daarentegen tgw. En tien jaar geleden.toen de oude verklaring,183.- V.DALS.- Gr.<d&.,
heer Dum araigstierf.ssvsxs,4l.

alleen in de spreekt.van verschillende heerDum arais stierf.

XI,1599.

Lezer, zulk tochtje heb ik o'
ver gewesten,zooals in de Zaanstreekyin Lezer,zoo'
n tochtje heb ik onlangs, Nietna tevolgen ishetin N.-N.vrij
eenigen tiid gedaan.BoLs,2 (zie ook N.-Brab.en in Ned.Limb.(wi
j hoor- verleden ofkortgeleden gedaan.
gewoon gebr.van '
pödr aclttdagen gep.28).

den het b.v.te valkenburg);in Rei-

lMcn,eontaminatie van '
pt
if
;racht(
fcges

naert,v.1l5 :(
fdats ovevmenieh jaer
gheseiet);Krr,.:(Ouerdrijdaghen,

en achtdagen geleden (V.o.Brzlxx en
LANCâS,Uit4:LevendeTaal,IV,130);

cass:(
tHijisoveraehtdagenvertrokken.11e,e/pqrtiJ .!/c Avïfiovra),doch
ook :4Hij zalover acht dagen vertrekken.
.11w rfïro dau A,4ïfioura );
wsaAx'
o :(Onerveleiaren,velejaren

uitJ.v.Mavsxx,Kratea,8l.
Over,a1svz.van tijd,bet.p,
a nerloop
vanenslaatalleen op detoekomst,b.
v.:
(Dieom geld komt,moetoverachtdae
genterugkomen',W .G.Novxvvs,Gida,

ab Aïnc tridu'um '
pe!triduo ));Dzs Ro-

zie ook boven,p.160,kol.4,het citaat

eleden ),.

'92,V,328.

Gepqe8eerdeweek orer.

Znd.volkst.(Antw..O.-V1.).

Voorverleden week.

()v6r anderen dag.

Alg.in deZnd.volkst.;KIL.:((Ouer-

Om den anderen dag.

gezegd )),enz.
V.DALS,op hetw .olterander. -- Gr

Zi
jwaakte om den c'
zdcr6n naeht.

Gdè.,XI,1613.

zij waakte overanderen naeht. Ss- ander,alt6vnu8>;tenonreehtetgw.vaak
qsRs, 180.

aaneengeschreven, onerander.

Ik ben orervan droejheid.TAMB.,10. W vl.volkst.;t.a.p.in het Fr.ie
Ikbenover'
pcAzbliidachapdatiku zie. s'
uia bien 4deol/, ie svï,
sravi de voua
10.,33.

Ik kanerniet1,
/4 ot,
er.

J.V.MAURIK,Uith6tZ@!k,64:;Voorwerlct
fel woek heeft Bartje Blauhol me

Ik ben zeer bedroejd.
Ik ben uiter.
ntèlï3,datil
tu zie.

Gr.Wr
#è.,XT,1605.

Ik kan ernietover'
uff.

V.DALS.

Zijn been isgebroken.

Gr.Gt
fè.,XI,1606.

voir;bedoeld gebr.is ook in Loqqela
vermeld.

Znd.volkst.(Brab.,&ntw.),voor :
daar sta ik verstom d van.

zijn been iso%.qr.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);
evenzoo in 't Mnl.

Overbijten. Zij biit den draad

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.). Zijbiitdendraaddoor,of'
infweeën.

V.DAIZE.- Gr.Wdb.,XI,1619.

Znd.volkst.(Brab..Antw.,Limb.).

Hij brak den stok door,

V.DALE.-- Gr.G#è.,XI,1632.

Hunheldenmoedï,
sop andere

D.V.,339.

OTeY.

Overbreken. Hij brak den stok

over.

Overbrenéen (zich). Hun hel- Gall.sereporter.

denmoed heeltzïc?lop andere voorwer-

x > atukken,ïp tweekn.

werpen onergegaan.

pen o- gebvankt.

Overdenken.(zich).Overdenklz

eensgoed.

Overdoen.Iem.onerdoen.

Zezullen hem nietoverdoen.

Znd.volkst.(0.-enW.-Vl.,Antw-). Zioh hezzcp,ken.Bedenkfzeensgoed.
znd.volkst.(W .-Vl.),voor :hem in Iem.onermannen ofonderd6n duim
zijn machtkrijgen.
kriigen.
znd.volkst.(Antw.),voor:hem als Hijzalzichd6lcc.
:nietranh6fbrood

V.DALE.- Gr.Gdè.,XI,1650.

Alg.Ndl.ieu overdenken = het bepel zen,er over nadenken.

V.DALE.- Gr.1Cdh.,XI,1654.

een stum perd behandelen en hem iets laten ltalen ofeten.
afhandig maken.

Overdood. Hetvieloverdood voor Nog in sommige Znd.gewesten ge- Het viel(zoogoed)al.
%t
food v& rde
devoeten zijnermoeder.Coxsc.,Groot- bruikeli
jk (O.-Vl.,Brab.,Kempen);in voeten van zijn moederneder.
moeder.

N .-N .verouderd ;Reinaert,v.837-839 :

Iem.overdoodlaten liggen.
(Bedemanendewijflieten denaermen
Hijligtoverdood.
keitijfBruneligghen overdoot).
Overeen.Zij zatop een stoel,met In Z.-N.wordt onereen gebruikt in
de armen overeen.

Overeenbrenéen. Zijn woord

en zijn gewet
en overeenbrengen.

V.DALE.- Gr.Fd&.,XI,1655.

Iem .voordoodlaten liggen.
Hijligtop y/ertlt
r
a.
Zijzatop een stoel,met de armen

een aantalgevallen waarmen in de alg. onerelkaar.
taalover elkander bezigt'.

Gall.accorder,concilier'
?
zs:chnseet

Zijnwoordenmetzijngewetenover-

(naastcw6c)'
t
zAzoan.
tre,volgensD.V., eenbrengen.

274,en V.G.,1,141.

Gr. Wd6.,XI, 1673.- In N.-N.is
tlpereea slechts in enkele bepaalde samenvoegingen m eer alg.in gebruik.

InhemGr.Wdb.,XI,1675,isbedoeld

gebr. evenwel zonder afkeuring opgegeven ; aldaar ook : (( Deze eendracht

(f.w.ïa deacftnfr) Brengtkoude en
vmzrgloed overeen,BzI,o.l3, l5.))

Overeenkom st. Een overeen-

Gall.jaire (naast conclurej '
un con-

Een overeenkomst aangaan,trejjen,

D.B.,3l.

komst maken.
tvat.
dfzàfcn,.
D e orereenkomaten tusschen M ilton 's
Archaïsm e, ofwel gall. analogies,
De overeenko- tof punten tltxl orerD .V.,414.- D .B.,53.- ScHR.,1,
Paradise Losten Vondel's Lucifer.
eoncordance8.
eenkom8t tusschen Milton's Paradise 256.- Gr.WWè.,XI,1679.
Lost en Vondel's Lucifer.

Overeind. Dan staat binnen het NaardeZnd.volkst.(Brab.,Antw-), Dan staat binnen een uur heelhet Gr.Gdè.,XI,1685-1686.- STOITT,
uurheelhetdorp ovetdnd.CLAls,Sïch. onerlnd (in O.-VI.orerlndeb= in wan- dorp opatelten,of:dan ishetinrep en n.l191/1829.
Nov.,86.
orde,in verwarring,in de war,over'
- roer.
Echternog bij V.DALE : qOnevend,
hoop ;in N .-N .thans minder alg.
Alg.Ndl. o'vereind = rechtop, b.v.
orereind ataan,overeind zitten.

Overéaan.Dekoord gingorer.
Overéané.Eenovergangonderde

kinderen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

bw.1. overeind ; - 2. in rep en roer:
de heel6H ur/atond o'
verend )).

Hettouw brak.
Eenb-metteliikeziekteonderdekin-

voor :ziekte die van den een op den deren.
anderovergaat;ook een Nnd.prov.

V.DALE.- Gr.'
Fdè.,XI,1699.
Gr.G#5.,XI,1701.- BijV.G.,1,

73,a1s Nnd.prov.(tongval van Oost.
marsum ,in Twente,prov.Overijsel)
cD 'n aorergânk )).

V>2ltc., 146.- VEREST, 33. Gr.
W db.,XI,1732.
bruikt ;vgl.het onscheidbare overre- N cfen.
den.
Overhand. overhands. Over- Alg.in deZnd.volkst.;in N.-N.ver- Benrtelings, èeurl om èeurl, om d6 Ds GsooT,N edcl.ASpr@@àà.,184.V.DALE.- G?.N dè.,X I,1736-1737.
benrt,om en om.
hcn4 in hetwinkeltjevan Roervogel's ouderd.
zusteren in datvan PeerM oze.Dlu vJ.rl Dxcxls (1670-1665),in zijn
Overhalen. Om Meiske te orer-

halen.TXIRL--STIJNS,II,331.

T,Axs.13(zieookCLAls,Siclt.No%'-,108).

In Z.-N. dikwijls onscheidbaar ge-

Om Afeiske overtekalen,of:te b6-

Overhandiéen-overlezen.
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Ovevltands.elkeweekkrijgtdewerker

gedicht Chri8tus ge/czz
t
fïef

de nachtbeurt.STslvvsras,in 1:'!.d.d.

Geklop

gaetoverltand

e./t
,
.,1,59(zieook V.Bvoosxluv'
r,86).

Overhandiéen. Ik hebdeeerU

ingesloten een rekeningteoverltandigen.

Overheffen (zich). Hij heeft

zijn eigen overhelt.

Gall.vemettreçc.4qlt.

Alg.indeZnd.volkst.,voor:zich

bezeeren metboven zijn krachtietste

IkhebdeeerU ingesloteneenreke-

Ndl.iem.ï6f.
9overhandigen = hethem

Zichrertillen.Hijlleeftzicl:l:ertild.

V.DALE.- Gr.1F#6.,XI,1748.

ning over te maken,te lqten gororden, in dehand geven,terhand stellen,met
of :te doen toekomen.
de hand overreiken.

tlllen.

Overhoekslijn. Tx.Dznxx,R6- Alg.inZ.-N.a1sterm indevormleer. Hoekliin,diagonaal,somsnog:over- Alg.Ndl.overhoekegemeten,d.w.z.

kenkgnde,111,21.
Overhoop.Erzijnperenoverlto't
p.

znd.volkst.(Brab.,Antw.).

ltoeksehe îïjp..
volgensde diagonaal.
Er zijn peren in vù6p.
6:I6,in./
)r6r- Gr.Gtfè.,XI,1759.
vloed.

Overhoopzetten.

Een dwaze

Alg.in Z.-N.

dronkaard,diegansch betdorp onerhoop
kon zetten.Coxsc.,Rikke-tçkk6-tqk.

Een dwaze dronkaard,die heelhet

KvlpEss.- Gr.Wdb.,XI,1762.

dorp in beroering kon brengen,of op
Alg.Ndl.all- ligtoverkoop,d.w.z.
8t6lt6n kon zetten.
in de war;metiem.overltoopliggen =

methem in onmin zijn.

Overié.ï
(Smijten:voorslaan,nog

Germ.abvig.

O?
Jer,overgebleven,(no#)aanwezig.

MooltTg.,l13.

Overijssel.
Overjas.Marinanam denoverjas.

Verouderdeschrijfwijze.
Indeznd.volkst.overalm.enaldus

Onerigel(prov.in Nederl.).
Marinanam (leoverjas(r.).

Onkr.,7l.- V>zmscxtllrREx.
Zieook ?
'c,
e.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Hijhaiteden tak door.

V.DALE.- Gr.Wdb..XI,1783.

oçerig in (fkaaksmeet ).K .DlrLoIJ,in
Nederl.Dioltt-en Xv- fhllle,1885,p.387.

Levensleer,328.

O verkappen. Hij kapte den tak

ook we1in deNnd.spreekt.

O16r.

Overkilven. Waarom overkiijt

gedatkind ook?

Overknabbelen.overknaéen,

Alg.indeZnd.volkst.;vgl.olt
erblnj, Waarom wiljedatkindookzoo6rg

V.DALE.

Alg.indeZnd.volkst.voor:over

Bek.
nabb6len,beknagen, èeknx-es.

V.DMzs.- Gr.1'
Pdè.,XT,l790.

Hetonwedernadert.ofkomtopzellep,

V.DALE.

jenenorerdr.
iiven (
.Gr.Gt
f&.,XI,1608). bekilken?

overknauw en . Dem uizen hebben hetheelevoorwerp knagen.
hetbrood heelegansch overkv bbetd.

Overkom en. Het onweer komt
over.

Dietweo overkomen heelgoed.

Alg.in deZnd.volkst.voor:komen

Dem uizen hebbenhetbrood heelen al
èekAltuzgtf.

woeden vlak bovendeplaatswaar men .
is ïpgaantocltt.
zich bevindt.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);

Die twee komen met elkxr best

D.Clz
Als,5l.- Gr.IFd6.,XI,1798.

in N.-N.verouderd ;K IIz. ((Ouer-ko- overeen,of :kunnen hetgoed metelkm en m et iemanden, convenire, fr@n,:- ander vinden.

igere,co-p/nere,conncere).

Overkom st. W ij hebben overkometfet.

O.-en W vl.volkst.

Wi
jhebben 66zoek,volk.

KUIPERS.-- V.DALE. Gr.Gdè.,
XI,1800.- Alg.Ndl.orerkomet= het
overkom en.

Overkrijéen. Die stok istaai,

ik kviig hem nietover.
Overlast. (Er was) overlast z'
ln
bezigheid.V.Lov.,Sophâe,142.

znd.volkst.(Brab.,Antw-,Limb.).
Znd.volkst.

ik krijg hem nietdoor,kapot, V.DALE.- Gr.F#è.,XI,1804.

efuk,in f'
œeeln.
Erwasontzettend 41/
363werk,of:het
was er overdruk.

Gr.1F#è.,XI,1821.

Alg. Ndl. iem . tafl67!/.# aandoen =
hem tot last strekken,hem plagen.

Overlasten. Ha, Mi
jnheer,
D.V.,561:f
tBijditww.staateeroor- Ha, Mijnheer, waarschijnlijk is U
Over het gebr.van orerlasten zegt
gijzijtwaarschijnlijkorerlkt'
plAzwerk! zakelijk vw.ingeleid doormet;maar metwerkorerladen!
hetGr.W'#è.,XI,1824:(
fVooralinZ.Toxv, 192.

in navolging van fr.anreltarger d e -

zij was o'
verlast van bezigheden. gebruiken Zuidnederlanders niet zel57@Lov.,Hoojd'
p.'/H1
xi8,25.
den overlasten '
?cp,
DE REUL,

N.ook gewoon in toepassing op hetover-

Zijwasmetbezigheden onerladen.

205 Alö!...monsie'ttr e,
9fsan,ed/ufc

laden zi
jn metbezigheden enz.)
KRAMERS.op hetw.sureharger,vertaaltde fg.uitdr.surchargéd'ajjairea :

sureltargéde beeogne.

((m et bezigheden overladen,m et werk

D.B., 83 f
(Surchargé de travail.

overkropt zijn

M et werk ollerlgx.gf,overladen.h)

GALLAS,op het w.e'urcharger :((Etre

N@'
n.#.,67:(
fMeesteptijdszegtmen
overladen ziin met wefk,als er veel

earclbargéd'c,
//cïr6.
g Totoverde ooren
in 'twerk zitten ).

werk is.Alshette veelis,a1shetm oei-

PRICK,Fr.,op het w.overdrak : (h6t

lijkheidveroorzaakt,ismen orerlast.)

hebben, être surchargé o! débordé
d'affaires

Overlaten. Een zaak,een winkel

Gewoon Znd.gebr.;in W and., 147,

Een zaak,een winkeloverdoen.

V.DALE,op het w.orerdoevt (zijn

zaken orerdoen, aan een ander tegen
zekere som afstaan ook : iets verK vraœRs,op het w.ovevlqten afkoopen, zonder dat m qn koopman is
staan,verkoopen :ik -ïîhetl - roor
een kinderwagen,zzàe't4èelen overdoen )).
den prïje,dien iker'
t
lotv gegeren heb
D .V.,362. D.B .,12.
Zich voorde regeling eenerzaak aan
Gall.8'
en remettretjqn...8ect
?Al#cr t
à Zielbvoor deregeling eenerzaak op
qc.
iem.ofiet'
g verlaten.
Qm.ofïefeovetlaten.
Gr.'F#è.,XI, 1832.
Overleé.
IndeZnd.volkst.meestalm.,even- Overleg,o.
orerlaten.

afgekeurd alsminderjuist.

a1seertijdsook in hetN.
Overlest. Ik heb hem orerle8t Znd.volkst.(Bra.b.,Antw.,0.-V1.
nog gezien.
in W .-VI.orerlaatst).

.
D1f.,l61.- Gr.1#Wè.,XI,18l1.
O'
ver/atatisook een Nnd.prov.(Gelderl.);een ander Nnd.prov.hiervoor
isnog onderlest(V.DALE).
Overleven. De vriendschap, die
Gall.s'
arvçvre: qn.,# qc.= iem.of De vriendschap,die den dood oner- D.V.,536.
aan den dood overleejt.J.SABBE,86.
iets overleven.
leejt.
Men heeft zich in gissingen rerdiept, D .V.,362.
Overleveren (zich). Menheeft Gall.selirrertl ...
zïch overgelererd aan eene m enigte veronderstellingen.

Overlezen. Een brandwond orevlezen.

Een kind laten overlezen.

Laatst,onlangs.

of:talvan onderstellingen gewaagd.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.) voor

er een bezweringsformule over uitspreken.

Een brandwonde belezen.

Een kindlaten bel6z6n.

V.DALS.- Gr.G dè.,XI,1852.

Overlijden-overtijd.
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Overlijden. (Een blad) waarin

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

InZ.-N.wordtditw.,a1sonz.znw., Een blad,waarin Tante de huwe-

OPMERKINGEN

Overlijden,o.,isinhetalg.Ndl.alleen

Tante de huwelijken, maar meer de alg. ook in het mv. gebezigd; DE li
jks- en vooralde doodberioltten van in hetenkv.gebruikelijk.
onerliidenn harer vroegere kennissen REUI,9 :le.
Rmariagesetevrfo'
d
zflest
fé- haarvroegere kennissen leest.
leest.Toxv,17.

cè8 de .96.9rieillea conAzcïddtzfnccl.

De aangiften der geboorten en onerDeaangiften dergeboorten en sterjI#Wepa.Levennleer,225.
gevallen.
Overloopen. Naar den vijand D.B.,77,geeftvoorFr.passer4l'
6n- Naar of tot den vijand overloopen, KONING, 264
Tourner casaque.
overloopen.
nemi alleen op Overgaan tot den totden vijand overgaan.
Nx r d6tegenpartiioverloopen.)
viiand ).
Let op voor 'tov
'erloopen !)waar- In de O.-en W vl.volkst.degewone I Pas op dat ze (f.w.de melk)niet Gr.Wdb.,XI,1870.
schuwdehaarMeetje.V.Lov.,DureEed, term vooronerkoken.
Ioverkookt!...
64.

De luchtoverloopt.Dl
u vzniws,156.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.). De lucht betrokt.
Overm aasch. De Overmaaasae Vaak voorkomende sehrijfwijze,in De Onermasae streek, het Overstreek,het Overmaa88che.
strijd metdegebruikelijke spelling. ma8ehe.
Overm aat. Voor overmaat van Gall.po'
urcombledemalheur.
Totovermaatvan ongeluk
-.

Gr.'
F#6.,XI,1874.

D.V.,614.

ongeluk.Coxsc.,Schilder,67.

Overm its. De verkoop wordt ge- Alleenstaandgebr.in hetZnd.nota- De verkoop wordtgedaan tegen be- PRlcx,Fr., op het w.moyennant :
daan overmitseenesom van ...
riaat,bijBsI,
ra.,7,verbeterd :mits of talin,
g'
pc?zde som van ...
t
(- Fnanee,tegen betaling ).
tegen ;zieechterboven,ophetw.mit8.

Overmits, voegw. (weinig meer ge-

bruikelijk)= dewijl.omdat.
Overnam e.
Opgegevenalseengerm.,Uebernaltme, Overneming.
Het Gr.Gtfè.,XI,1912,en zoo ook
bij MoosTo., 137,in G#!./1.N. F.,
KOENEN en V. DALE vermelden het
14/39,enbijKvlpEss.
nieuwereovernamezonderafkeuring.
Overnem en.Dieboom iszoodik, Znd.volkst.(Brab.,Antw.);KIL.
Dieboom iszoodik,datjehem niet Gr.IC#5.,XI,1919.
datge hem niet kunt overne/men.
( Ouer-nemen, ouer-grijpen met de kunt omratten.
handen,mann compleeti )).

Overreiken. Onder zelfden om- Verkeerd onseheidbaargebr.van dit Ingesloten (o/hiernevens)zenden of Orerreiken (reikte over, heeft overslag overreiken wij U onze factuur.P. ww.;bovendien gall.,vemettre.
8turen wijU onzefactuur.
gereikt) reikende overgeven, overH vvsnzcxTs, H andb. der H andelswet',
II, 275.

overschrijven. De eene ofde

handigen.

Znd.volkst.(Bra'
b.,Antw.)voor :l Deeen ofandere valsqhaard moet

andere valscherik moetmijorevgeechre- iem.schriftelijk aanklagen,ietskwaads mij aangeklaagd hebben.
v6n hebben.

van hem aan een meerdere per brief
aanbrengen.

Overslaan. De koetsier ...begon Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb., De koetsier begon hem met zijn
hem zoofe1teo'
ver8laan metzijnezweep 0.-Vl.), naast onerpriegelen, olevcn- zweep zoo duchtigajteranaelen,ofaj
@*@

Vl.JQrf.,198.

V.DALS. Gr.JP(!è.,XI,1996.

8elen,O'tlerfr/ezpe'
n..

Gr.'
Fd6.,XI,2003.

te rossen

Ilijaloegdelatoner.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Hij8loegdelat8tuk.

V.DALS.- Gv.+4è.,XI,2012.

Overslaéen. In den zomerover

Gewestelijkevorm vandenin:nitief

...eenbuitengewonegelegenheiddie

Gr.F4è.,XI,2002.

eene sneeuwbrug gaan,is eene aardig- (Antw.,Brab.,Limb.);Mnl.orer8lagen, wijnietmogen overslaan,oflaten'
poorheid die wij niet mogen overslagen. naastoveralaen.
biigaan.
Bors, 95.

oversproné,m.
Overstam pen. Hij werd orer-

atampten overslagen.

Iem.ziin been o'
per.
sftz-pen (ofdebeen

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).j Bergplaata voor gvaan (boven den

D.CI,
Azs.- Gv.Wdb.,XI,2045.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,

Hij werd duclttig geachopf en ajge-

Gr.G4:.,XI,2051.

Iem.metachopp6zè6en been breken,

V.DALX. Gr.'
Ftfh.,xI,2051.

dorschvloer).

0.-Vl.).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

ranseld.

oter8tampens.
Overste. Ditishetwatu onaange-

iem.een beesèrc'
/
zkachoppen.
Alg.in Z.-N.voor :iemands supe- Dit is hetgeen u onbemind maakt

Orerste,in eig.zin :opperhoofd,aan-

naam maaktbijuweoneratenen kameraaen.cowsc.
Het,vierdegebod gebiedt ...ook alle
ovevsfex,zoo geestelijke als wereldlijke,

rieur,persoon die boven hem gesteld bijuw meerdeven enbi
juw kameraden.
is (Gr.H'd:.,XI,2058);ditgebr.is
reeds oud,zooalswij b.
v.vinden bij Waarom moeten wijookonzegeesteP-VERHEYEN,
Zi
6
l
e
Sp
y
8
tl
/fe Chri8te- lijke en wereldlijke orersten eeren?
1112 Antw

voerder,zooalshetnogvoorkomtin de
taaldes bijbels,kwam in N.-N.in gebruik in debet.van reldheerofgeneraal,
ook in dievan berelhebberofoycier (in

te eerbiedigen en hun te gehoorzamen. lykeZe6rïzège,

,

a,

1766,p.l95: Kat.Roerm.,58.

M ech,.ccjh.,48.

((ende alle Orersten,zoo geestelyke als
wereldlyke )).
De moeder van Charles' vrouw was
Alg.in Z.-N.voor :persoon die aan

overatevanhetwerk derkleedingvan de hethoofd staatvan een instelling (Gr.
behoeftigecommunicatnen geweest.SE- W'd;.,XI,2057).
gzRs, j::.
De overste van de naastbijgelegen In de Znd. schrijft. wordt overste
statie.
tgw.als purisme gebruikt voor c#8/,

van,een regim entofkolonel;thans kom t
het voor a1s niet-om cieele naam voor
D e m oeder van C.'s vrouw was luitenant-kolonel.

ltoojd geweest van de (liefdadige)vereeniging voorhet.kleeden van behoeftige communicanten.
De chej van het naastgelegen station.

In deR.-K.Kerk wordthetin'N.en
Z.verder gebruikt voor l
toojd wf
zp,een
geeateliiketlcrces.
lgfo.gen voorAoo/g nan
een,klooster,b.v.Vader-overate,M oederOrerste,Broeder-overate.

een spoorwegstation, tegenover de
volkst.waarin algemeen wordtgezegd
cAe/van een atatie.
zieook chejen statie-orer8te.
Naa,
r de vroegere uitdr. overstu'
ur Ik ben zeer ten cchfercp met mijn
17t
:78*.Of o%,
6r8ti6r .
9ltzln = achteruit werk.
drijven (van vaartuigen),vgl.D.ûber Jekomttelaat.
k%t61
J,
6r #eà,
8n en Eng.to go ldferp,,is ...alsje een halfuur overden tiid
thansin deZnd.volkst.in :g.opvat- aankwam.
ting nog sehieralg.gebruikelijk :o1
)6r.
efïeroforeXetlx'
l
trzï/n,vaak geschreven De trein ia 10 minuten over (zMx)
orer efïcr,onerafvvr ziin en inBrab. tiid ofin wczfrcgïsg,lteep 10 minuten

dathetw.overstebijR.-K.Noordnederlanders,evenals bij de Vlamingen in
'
t alg.,verder ook gebruiktwordt voor
meerdere,superieur.
Gcnd.,102.- V.DALE.-- Gr.Wd6.,
2104. STOETT,n.975/1501.
Alg.Ndl.o'
verstuur ziin = in de war
zijn,geheel van streek zijn,van zijn
stuk,zeeraangedaan,kapotzijn.

b.v.ter aanduiding van het hoofd van

Overstier, ook over8tnur en over
atiel.Ik benmetmijn werkverorerstier.
Gijzijtoveratiel.V.Ey
usEx,115.
ze zouden al te ongerust zijn, als
g'een half uur orer efu'
d
zr waart.VERMAND., 31.
Detrein ï.10 minuten overstiel.

'talgemeen),l
aterindievan oommandant

Met een vb.in kol.3 is aangetoond,

en Antw. meestal verbasterd tot over vertraging.

Overtasten . Een koe overt-ten

efo!ziin.
Alg.in deZnd.volkst.

om ze te keuren.

Overtljd.Datisovertçidgebeurd.

Alg.in deZnd.volkst.

Een koe betasten of overal bevoelen

om ze te keuren.

V.DALI.- Gr.Wdb.,X1,2107.

Datisonlangsgebeurd,ofkortgelg- V.DALE.- Gr.'
F#:..XI,2114.

den,een pooa geleden voorgevallen.

Overtrediné-paar.
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Overtredlné. Iem. ï?
1 overtre-

dïsg atellen.BELTu.,Diot-,79.

TOELlcszlxo

ALGSMESXxEoEayuAxoscs

opMssltlxgsx

I

Gall.mettveqn.en cooz/rcpezlfïo?z=

Tem.bekeuren.

iem. aanzeggen, dat proces-verbaal
tegen hem wordt opgemaakt.

Alg.Ndl.isechterwe1:inovertreding

zijn '
pcztzekere noorncltrijten (Scxx.,1,
356),en verdernog :6en overtredingplegen,zïch aan tltlorfrctfïngc,zncltuldig mal!6p,, en een orertreding cosefc,foortszz.

Overtreffen. Zij mogen geen

6pondovertrejjen.
Overtrek.
Overtrekken. De lucht overtrekt.TAMB.,21.

l V.DALE,op hetw.overtrejjen :(
Zij mogen de 6 pond niette boven t
4te

Ten onreehte afgekeurd in IFWn#.,

141;vgl.Fr.surpa88er.

gaan.

In deZnd.volkst.m.
schieralg.indeZnd.volkst.;vgl.D.

!bovengaan,beter,fraaier,grooterenz.
tzijn dan een anderofietsanders.
).

O'
vertrek,o.
Deluchtbetrekt.

Gr.1Pt
fè.,XI,2134.
I
Fcn#.,3l.- V.DALE.- Gr.IFdè.,

derHimm elaberziehteïch.

X I,2137;alsalg.Ndl.isevenwelaldaar

Metovertrokken luchtdauwthetwei-

Afgekeurd bijSENDXN,64-65.

Biibetrokkenluchtdauwthetweinig. opgegeven hetgebr.van het verl.dlw.

Dehond heeftzijnen bandovergetrok-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.Limb.).

De hond heeft zi
jn band door- of

nig.

overtrokken,voor :betrokken,bewolkt.

ken.

Overtuléen. Ik benovertuigdnan

goed gehandeld tehebben.

Gall.je.
:'
?
zl convainou,j'
cïla col-

Ik ben (ert)lx)orertuigd,goed ge-

Gr.I'
P#è.,XI,2146:fOvertuigdz'
Jjn

viction g'c'
poïrbien cgd(D.B.,86);bij handeld te hebben,of :ik ben over- (of:bli)'
1
)en),datenz.))Een der aldaar
ssx'
osx, 228-229, is echter ten on- tnigd,datikgoedheb gehandeld.
opgegeven vbn.:( Toch kon ik bijna
rechte afgekeurd : ik ben o'
vert'
t
dgd,
overtuigd zijn, dat mijn beminnelijke
goed gehandeld te hebben,voor :ik
ben ervano'
perfuïgd,enz.

W ijhouden onsvoovo'
/erfuïgd dat ...

V.DALE.- Gr.IF#è.,XI,2140.

stukgetrokken.

1

verkeerdeconstructiewaarvoor,vol-

W ij houden ons (of er ons '
pcn)

gens D.V.,282-283,wordt vereischt : overtuigd,dat ...

neefNurks ...zeggen zou :...BEsTs,
C.O.,20.))

Gr.Wdb.,XI,2146:(Zich ot
lerfz
tàgd
houden rtzAz ieta )).Een der aldaar opge-

wijhouden eronsran orertuigd.dat ...

geven vbn.:(
fDe wereld ...hield zich
onertuigd,dathij(f.w.FïlïpsIIjslechts
in schijn ...vaneen zoo aanzienli
jk deel
zijnerrijken afstand deed,Faulx.)
Zelfs kinderen overtuigen zïch aan- Gall. 86 conrcèlcre, se perr
gz
d
zt4der, Zelfs kinderen ziin dadelijk over- D.V.,340.- Ndl.zich '
pcn ietso'
perstonds,dateen sprookjeenkeleen spel in depassieve bet.van overtuigd wor- f'
W gd (ook :vatten ofweten dadelijk), t'
uigen = zich dooreigen onderzoek er
der fantazie is.

Overvaakt.

den,ofzicltIofdn overtuigen.

dat

Hieren daarin deZnd.volkst.

van vergewissen.

l Doorden dlx p overmand oforerwel- f V.DALE.- Gr.'
@Wè.,XI,2151.
digd,door slaap berangen.

Alg.Ndl.zich overwaken = zich verm oeien door waken.

Overvallen.Hijisdenarm over-l znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.). Hijlteejtdoorvallen zijn arm geg6> !Ien.

Overwilzen.Geldoverwiizen.

broken.

Germ.ûberweisen.

Geld o'vevmaken,toezenden.

Overw onnen. Zoodat hijdeover- Verkeerd gebr.van een verl.dlw. Zoodat hijde overwonnene (of :de
wonnen was.SycoEss,86.
op
ep,in den onverbo-zen vorm,als overwonnelingjwas.
- znw.om

Overwrinéen. Hij heeft zijn
hand onerwrongen.

Dekoord isovergewrongen.
Overzetten. Ik zetteo'
pee in een

bootje.
Een stuk in hetEngelsch onerzetten.

een persoon aan te duiden.

Znd.volkst.(O.-V1.).

Hijheeftzijnhandverwrongen.

Znd.volkst.(Bra,
b.,Antw.,Limb.). Hettouw is doorgewroqgen.
HierendaarindeZnd.volkst.voor: Ik roero'
perineen bootje.
overvaren= overgaannaardenoverkant.

Overzichtelijk.

overzetten -= hem naar den overkant
brengen.

andere taal overbrengen)zonder eenig

aberaetzen.

Overzicht.Ietsinorerzïcàzn6m6n.

V.DALE.
Gr.1Vdè.,XI,2244.- Alg.Ndl.iem.

ReedsbijDssRocHlsiszulk gebr. Een stuk in het Engelsch nertalen, Het Gr.Vdè.,XI,2247,en andere
opgegeven ;in <#!.A.h-. F.,14/40, overbrengen.
wdbn.vermelden onevzetten (= in een

m .,
daarentegen afgekeurd als een ger'

Overzettiné.

Wdl.X.N.F.,--/40.
Zieook op hetw.ajgeetorven.

Dss Rocuss :(overzetting,s./.

Traduction,rerwos,s.f.));daerentegen
afgekeurd door C.G.KAAXEBEEN,in

vrag.,
c/#Dag,Jan.1918.
Gall.pas8erçc.eu rolue.

voorbehoud.

vertaung.
Iets nagaqn.onderzoeken,d?ex
eNeken
enz.(alnaarhetverband).

Navolging van D.ûber8iehtliclt =

gemakkeli
jk te overzien ;in Neerlan-

Or6rzïchfelfjk.

dia' Apr.1914,p.92,werd gevraagd of
het niet nog beter is te spreken van

Orerzettingisechteralsalg.xdl.opge-

geven in het Gr.I4r#è.,x I.2249,en in
anderewdbn.

D.V.,153.- V.G.,1,135.

InNeerlandia,Jun.1914,p.144,werd

hiervoorook overzienbaaren overzçenliik

Veopperd,..
doch er aan toegevoegd dat
o''erzichtell,lk ((aleen grooten voorsprong

overziclttig (vgl.doorzichtigt.

heeft'
).KOSNSN env.DAI,E vermelden
het zonder voorbehoud.

overzien. willem had een gering
bezwaarorerzien.

germ.abersehen,ofwelarchaïsme.

w illem had een gering bezwaarover C.G.KAAKEBEEN,in Vrag.d
l/
d Dqg,
ltetAoo/d gezien.
'
Tan.1918.- Gr.Wdb.,XI,2251.

P.
Paal.Zijn wanhoop kendegeenepalen.

Verkeerd gebr.van deze uitdr.met

Zijn wanhoop wk grenzefnjloos,of

een zaak a1s onderw .:gall.ne pcgcon- wa,
n ontzettend groot.
naltre de bornes,volgens D.V., 153.
H et Gr. '
F dè.,X II, 21, vermeldt

D.B.,41:t(Son ambition n'a pasde
bornes.Ziin 66rzvcà,
fï.
ggrenzenloos,on.
begrensd,kent geen palen.))- Zie ook
op het w.grenzeloos.

( Geen palen (paalnoeh perkjkennen
enz.),waarbijevenwelook vbn.met
Paan,pane,panne,v.
Paar.Di6paarwoorden,ofwel:dat
paar woorden?

een zaak als onderw.
O.-en W vl.volkst.

Dat een pocr in een dergelijk geval
nietjuisteen getalvan tweeaanduidt,

Fluweel, o.
Di6 paar woorden.

Dï.#., 164.- Gr. 1Ftf6.,X II, 3l.
In N eetlandia, Jul. 1914, p. 151.
.

schreef de Comm.tot bevord.v1h gebr.

Paard-paddezak.
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doch weleen etuk 0/tt'
cf,eenige,isin
Z.-N.niet,iedereen bekend ;aldusleest
men de vergissing bijD.Cu ss,Anfw.I

rcn zuinerNdl.:f
tDepaarvoorbeelden,
diehijvandeverhoogduitschinghunner
taalaanhaalt).

op deIezïng tlcn den Aeer Dr. F .de

Zlllk gebr.isin N .-N .alg.,ofschoon

Vree8e,43:(nieteenpccrvoorbeelden,I
maarviev).
j

h
etonregelmatigis:hetznw.w r
wordtdaarin dusalseenbijv. w.,nl.

I
1
'
aIseen onbep.hoofdtelw.gevoeld.
Een w argetal.
Alg.in Z.-N.;ook nog welin som-l Een even getal.
Kull>y
nRs.- Gr.G#è.,XII,47.
Paarojonw cr?
migeNnd.gewesten gebruikelijk.
1
l Ercno!oneren,ook :on0/ev6n?
Paard.Het.hinkende paard komt Ongewone lezing van de gebruike- Hethinkendepaardkomtaclyraan. STosw ,n.979/1509.- Gr.G#6.,VI,
acltteca.V.THISLEX,35.
lijkezegsw.
!
i
761.

Paardenbeenhouwer.

Alg.inZ.-N.

Paardetnlkracht. Een motor
van 200 w ardekrachten.

j Paardeul
'
achter.

Minder goed gebr.vaïlden meer-llj
voudsvorm .

Een m otorvan 200 P

V.DALE.- Gr.Gdè.,XIJ,63.
vdeltztOacht.

KoENsN.- V.DALE.

.

I

Paar*e
dsm
elnl
-, paardeketnls-, Alg. il1 Z.-N., n%r onze volkst.l Draaimolen;mallemolen.
paard)
olen. Paardemoleu.M. peerde-,peerdekelnk-of peerdi-- -l
S

AxT.L.os Roe,HetSu1 op àel

Naategaaul- :qEnvergxtnietden
draaimolen,dencarous8elvoordejonge
heeren; de gewone mallemoleu zijn
voor destraatjongens!> (HEeaIS en

!

ABBE,Fil.,34.lnanvdiesmolen,ID..ib.. le(n),voor een molen met llouten i
69;DltAtqzANS,191.Peerdieamolen,VER- paardenenschuitjesdienendetotker-1
MAND.,16l.l'eerdeken8molen.V.Lool, misvermaak (GITTéE, ll;V.DALE;l
10.

!

Gr.Fdè.,XII,77).

Paardentmé.

r

1
i

Znd.volkst. 19(in O.-en W.-VI., loAcyterwiel(in N.-N.schertsend

Paardeîtoogen.

peerdenoog,in Brab.en Antw.peerda- voor een riiksdaaldc,zilverstllk van
oog)voor:een zilveren vijlrankstuk ; 2 % gld.).
20 (0.-en W .-Vl.,Antw.)meestal i)1! 20Kall8oogen.epiegeleieren.
het mv. voor : ongeklutse gebakken iI

P
aardshaar.

eieren.
j
Z
n
d
.
v
o
l
k
s
t
.
(
Br
a
b
.
,
An
t
w.
,
O.
V
l
.
)
j Paardenhaar.
peendshaar; Dss Roclxls (( Pe rds- :
hair,s.n. )).

Paardséem ié.

1 Paardentuig

Znd.volkst.(Brab., Antw.)peerdn.l
1

Paardsstal.

V.DAy,
E.- Gr.Fdè.,xII,78.

V.DALS.- Gr.Ftfè.,XII,68.

i
I

,

geluig.

'

o.

Gr.&4
fb.,XII,68.

Znd.volkst.(Brab.,Antw-)peerda- f'
x rd-fcl (nl. voor één paard),
stal.
N rde--l(voormeer paarden).
Znd.volkst.(Brab.,Ant,
w.)peerk - Px rdetl
oef;

Paardsvoet.

voet, ook wel voor een m isvorm den
m enschenvoet.

Gr.G4è.,XII,83.
Gr.G#è.,XII,87.

- rA -,ho=6l-of atom- oet.

Paarsch.l'
aar8ckenblauw.TzIRL.- Vaak voorkomende schrijfwijze.in
Saqlxs,1,251.
afwijking van de gebruikeli
jke spelling;zelfsbijGALLAS:lnarala ).
Paart. Vaders P vt.SeosRs,110.

y 4: )

Toose,AangevmeLren,, .

Alg.in Z.-N.;KIL.::Paert,w vn,

Paareen blauw.

DQt.,19.- VzRc.,Etym.Wdb.:<Mnl.
p6er8.uitFr.Ara.van Mlat.peraum
(-- )= perzikkleurig.>

Vaders N rf, iemands H' dal of

V.DALZ.- Gr.JPdè.,XII,97.

w rtio );Dss RocHEs :(tPaert,s.a. -ged66ltenan h6ttlcderld/k erlgoa.
Hun w art.DRAVLAN8,l13.
(zoek)Deel9.
Hun P rt,deelofaay eel.
Ik voormijn lnart.VZRMAND.,33.
lk voormijn P rt.
Schievershad :tcn goed - rf)
'hoo- NaarFr.(savoirgc.)debonnem rf.
F@n goeder O nd,nan betr- wbare V.DALZ,ophetw.w rt.- Gr.Fd5..
ren zeggen,dat...Ssosss,210.
of welingel
ichte zï/de, uit goede bron XII,97.- Ook zegtmen :ie> v* een
Zijwistran goedw cr/...10.,223.
(ietsweten ofvernemen).
goed kcnx !hebben.
Paarten.
Alg.in Z.-N.;KIL.:(
fpaerten,dey- Dalen,verdeelen.
V.DALE.- Gr.Fdè.,XII,97.
len : ;DEsRocszs :f(Paerten,t.@.:.

Paaschen.Paasschen.

In Z.-N.vaak voorkomendeschrijfwijzen,de eerste nl.bi
jG.Gszsssz.

Pk#6n.

Pachten.Deri
jkeeigenaar,waar- Mindergoedgebr.vaneenvoornaam-1 17erijkeeigenaar,'
plnwienhijzijn

aan hijzijn huisje en zi
jn hoekje land woordelijk bi
jw. met betrekking tot 'huisje en zi
jlt hoekje grond (o/ lap
pacht.svRsvvess,in Fl.d.d.6.A.,1,48. een persoon, en daarellbovon vooral grond)pacht.

ver
keerdgebr.vanaanqe
oorrcx.
TnZ.-N.vaak voor:bewonervaneen

Pachter.

j

Boer.landbouwer.

boerderij,onverscllilligofzeziineivendom isofniet.

-

Pachteres. vl. Perf., 49; Jos. Beide vormen zijn alg.zebruikeliik
Joos,184.Pachterse.
in de znd. schrijft.; in-de vol
ks
-t.
hoort mol. pzcà/ee/tsa);bij oss RoROCHES:(Pagtersche,8.j.)
$
Pachtéoed (0.), pachthoef of Alg.in Z.-N.voor :zroote hoeve.
-ve (v.),pacht
- hof(0.),ook hetzi
Pacbthoe
jdebewonerzein'
-pachtofiJ
Pachteril(v.).
eigendom heeft.

V.DALE.-- Gr.Fdè.,XII,120.

Alg.Ndl.

-

ter = hi
jdieland,xn

hoeve enz. in px ht heeft.

Boerin ;P 6terk
nwouw ;

tater.

Ho6! of 1-6v6, lèoerenl?&//dletdle,

boerderii.allev.

KOENEN. - V.DALE.- Gr.1Fd6.,
XIl, l20 en 122.- Bij KvzesRs,a1s
Znd.:lm htersae.
KUIPERS.-- V.DALE.- Vr.Gdè..

XII,115,1l6en120.

Alg. Ndl. N czfhoere = hoeve, die

verpachtofverhuurd i,,wordt.

Pad.Aandenxrsteapad.

DeTxztfaaneenenjaszak,aaneenporo feuille.

In de bet.van smalle weg m.in de
znd.volkst.(Brab.,Antw.).

In de znd.volkst.,a1sv.znw.,naar

Fr.lm te.

AanAezeerstcpad (0.).

Gr.Fdè.,XII,132.

Deklep (v.)aan een jaszak,aan Yn

Gr.Fd5.,XlI,126.

portefeuille.

Paddelnlgernk, -éerek, o.l znd.volkst.(Antw.,O.-enW.-VI.;

Kikkerrit, kïkrordch6nacAof,o.

God ! heel die conventie was m aar KII,.:((Inadden-gherack, batrachides,

God ! heel die conventie w% mu m

Pa degrak.vyzRxAxo.,160.

in Brab.lmldegearek of lnadendrekj;

V.DALE.- Gr.Gdb.,XII,128.

W degcek,schmink,larie.DxxvraxNs, ranawm /œflzs,siveeemca :ora rcu - lak (0.),gekheid,larie.
172.

r'um )'.

Paddelnlvilder.

znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Botofatompmee.

v.DAx-s.- Gr.<dè.,xII,131.

Paddeslot.

znd. volkst. (Brab.); vgl. Kzs. :

Hangalot.

* .+d5..XII,130.

Jaazakmetklep.

V.DALE.- Gr.Fdè.,XII,132.

Paddeznk.

I

< padde van 't slot,aevae ufïhulum ,;

vgl.ook Eng.- lock.
Znd.volkst.(Antw.).

I

Paéadder-palinése uid.
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Paéadder.Alskleinewgadderuit

zijn stoeleke gevallen.DRAULANS,11.

Alg.in deZnd.volkst.voor kleill Dreumea,m.

kind,kleine jongen ;uit Sp. w gador

VsRc.,Etym. IPdè.- KUIPERS.-

V.IJALE. - Gr. Wdb..XII,148.

I(
aler).waarvan de bet.bij ons
*= bet
'

Paireeren.

jverloopeni*
s
'
-.

v 1
'
I

i Al
g.inZ.-N.,naarBelg.Fr.F irer=
In N re?z(ofpaaragewijzejAeczlglcn
afspraakmakenom zicllbijgelijk aan- ofwegblijven.
talleden van tegenovergestelde richting uiteen vergadering (inz.van eel)
parlementsvergadering) te verwijde-

V. DALE vermeldt ilA dezelfde bet.,
a1sZuidafr.,c/pcren :dit is een navolging van Eng.lo pair ojj.Betresonde
alw ren, evenwel in Aïeerlandia, Apr.
1913,p.91 Ongetwijfeld zalook dit

ren,ten einde daardoor geen verande-

w.evenals zoovele uit het Afrikaansch.

ring tebrengen in dekansen bijstem-

in onze taalworden opgenomen )
,.

m ingen.

Pnk.Den w k van iets hebben 0/ Scllieralg.in de Zlld.volkst.;ook (Den) slag vall iets hellben, ook
S'
Tosm',n. l138/1756. V.DALe.
weghebbezl.
!een Nnd.prov.(Bredal.
detx)greep van iets weten 0/wegheb- op hetw.pak,m.:(
f'ft:maareen pck.
I
ben.
!
een slag,eene handigheid )).
DatheeftgeenellP k op heln.
; Znd.volkst.(Brab..Antw.,0.-571.). Datheeftgeellvat(o/ maaktgeen &..DALE. Gr.Fdè.,XI1,168.
I
indruk)op hem.
.. of een
Ergensxn LgveienjN k aan doen. I Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Ergens een buitenkattne
&-.DALE.-- gr.v (/y.,xjI,j6g.
goedelnjgreep aan hebben,ook iets
voordeelig koopen.
Znd. vertaling van Fr. service de8
fDien8t der) zmkkefm d/, F 8tp kket- D.i.de afdeeling der posterijen,tot
verzending van kleine pakketten, inz.
petits N çu6& e.
tde,a * li8 m dfcv-'
r.
dl-ent
sf.
colli.Foorl.Fr.-Vl.fzï/df,226.
vall po.ntlxtkk-etten.
V.l)ALE.- Gr.1Pdè.,X I1,184.
Alg.in de Znd.volkst.
Strajbaar(rot
?rde'
?
z)efl.
Pnkbaar.llan zi
jtge w kbaar.
V.IJALE. Gr.F d!).,X II,l87.
Boeman,
bi
et
e
bauw,
bul
l
eba
k
;
H
i
er
en
daar
i
n
de
Znd.
vol
kst
.
Pnkkem nn .W el,verzoek dew kk6de gendarmes.
/1c/1n6K, dat Ze u OOk medenemen.
AUCTOR, l62.

Dietutd6r kleine m kken en der N ef-

I)à de bet.van vangen is lnkken
Zijvangen duizelldelle31duizen- V.DALE,a1sal
g.Ndl. t
ldekatheejt
Pnkken. Ziet gij die zwaluwen? '
eencmuQ gezxzkf,gevangetl).--Zieook
Zij s kken duizenden en duizenden in Z.-N.nleergebruikelijk dan in het den vliegjes.
N.
Gr.F dè.,X II,181.
vliegjes.TAMB.,45.
AlsZnd.verlneld bijV.DALE;van Zijllebben almijn geld gestolen.
V.DALE.alsalg.Ndl.:pakken = tot
Zi
jllebben almijn geld gep kt.
lnkken, vool.wegnemen, yfeden, zegt
zich nemerl,waarbijals vb.:(
thijN kl
het Gr.F#è.,X ll,l80 :fVooralin

cllpcfhiikriîgenkan).

Z.-N. ))

Eenten)kou P kken.

lem.op zijn woordten)P kken.

l'akken i
salg.gebruikelijkin deZlld. Een koutde)(t?.)'
vatten,en kou oj D.13.,36.--&r.II'dè.,XlI,182.
volkst. in de bet.van vatten = Fr. verkolldheid og oen,oploopett.
ztlg.Ndl.hiiheejthetleeliik t6N kkea
yv6nt/re;vgl.Fr.rendre '
un jroid,
lem. bij zi
jn woord (()f bii het = hijiszwaarverkouden,ergziek,enz-;
wendreqn.au mot.
woord)vatten ofhouden ;zich aan zijn de koort8 heejthem lcclt
,
jk te N kken =
gezegde houden.
hijlltlcftzwaardekoorts.
KONING,33 (La fièN're l'a pris.H#heeftde èoor/d gekregeîk.')

Iem.met(ofbi)'
)ziin tongpzkken.

Alg.in de Zn(1.volkst.

Iems. gezegde doe?z verantwoorden,

V.IIALE.

iem.geegena la8ter doezzvervolgen.

Gij hebt llet 96pa* met dltt schoon
weerop uw reis.
Gezoudtere6n6n8chrikt'
c'tlnkken.

Znd.volkst.(I3rab.,Antw-l.
Znd.volkst.(Brltl).,Antw.,Liml
a.).

.
Jehebtlletgetrojjen metdatmooie
weerop jereiy.

Je zou doort
sc/trïk bevatégettYtvde?z,

Gr. X'#è.,XI1,18l.
Gv.1Pdè.,X I1,l82.

Datlmktiemand op zijnelll
tsem.

of:devrfl
eszoujebeknellen.
Alg.indeZ.-N.volkst.,voflr:onaan- 1Je r()o1
< deed mij de keelonaange- $-.DALl
'
I.-.
--Gr.lvf
ïè.,X11,183.
genaam aandoell,beklemmerl.inz.varl naam nzzx,ofdeed mijbi
jna atikken.
KONING,33;qLcpoivreIll
'
etld aunez.
scherpedampen diedeadeznhaling be- Datbelemmertofbemoeilijkt(Ieatleln- Depeper'
t/
lïegfl
'n'dettneus.)
'

Hijisvand6gazgeyukf.

cvz ttarine8,éfzeprisdu gaz.

Derook lnktemijin mijn keel.

lem meren ;vgl.Fr.w endreê,la gorgr, llaling.

Datlleefthem felgeF kt.

Dat w ktxliet.

Hij is (in den (lorlog)(
1(
)or 8tikgas
aangegrepen.

Alg.in deZ.-N.volkst.,N'tlor:ont- Datheeft,llem erg getrojjentofccx- A'.I'ALE. (:r.I
1'
Wè.,X1l,l83.
roerozt,trelen door bedroevexzde of- gegrepcn.ook llijis(
)rzoordoorot
zzz- Alg.Ndl.ispakken,vl
tnwçlorden,geweldoorverblijdexltleomstatldigheden. gedaaîè()fbewogen.
schriftell,tooneelstukken,l
nllziel
t ellz.,
voor boeiell, indruk makell, la.v. :
t(Eettdlofdatpxzt'/ )):J.v.A'IAURIK,1V6t
z'?à21chten,65.
Alg. in de Znd. volkst., naar F1*. Dat lukt niet; dat gaatniet op,die
V. IIAI,E. (1r. I#Sdè.,X 1I, 184.
celc ne N ead 1m.%.
vliegergaat llietop.
KoNING.32.

Paleeren. Het gemeentelluiswas Znd.volkst.(Brab.,.
4lltw.,Iuimla-),
sclloon gepaleerd.
voor mooimaken (1O);in ironische

Hetraadlluiswasmoliversierd.

Kt-II
3ERS. V.DALE. Gr. l$-ffè.,
X1I,205.-- V>:R(?.,Etym.3k'
(lb.:cpa-

Ge llebtuw schoenen ferm gelnleerd. opvatting,voor:bevuilell(2o);schert- Jehebtjeschtlenellergmooigemaakt leeren,0.w.,Xnl.paleren,ptzz
rere?
z,llit
send voor:(iem.)il1deerniswekkenden (iron-),nietweini
g bemorst.
Fr.lmrer.A'ltllLat.lnrare llerei
den.)
zehebben hem daargepal6erd.
toestand brengen ;KIL.:w léren,7m!- Men llettft hem daar leeli
jk toegel/ren ;1)ss R.ocHl.is s leéren.

Palen. Die handeling P lt aan
wnxnzin.

Gebr.in fig.zill,ten tlnrecllteafgf
)-

takeld.

Diehandelinggre?lstaallwaanzin.

keurd in W'cnd.,67.

Gr.IPd&.,X 11,2I4 edtllltkt u dat
niet te paelel) Diellt,ailn de sotlleydl

W ISPERBAEN,(
Jed.n;V.DALE :f
((flg.)
deugd e?1
,onrleugd pclea dikwiil8 4c4

Paliné.

clkccr )).
l'aling.m .aIs vtlorwerllsn-,mv.-n ; In N.-N.wordel)dejongeexemplaren
gewoonlijk aal genoerfld ; de oudere.
als stofn.,en hetgebruikelijke w., bi
j v.alsstofn-,geen rnv.
met spitseren kop, van bflq'en bmliner,
uitsluiting van ccl,als naam voor een
vall onderel)geler en bovendion ronder
visch,angldlla rulgcrl .
en q'etter, worden (lttarentogen P ling
gelleeten,en velen,zelfs vlsschers,mee-

InZ.-N.s-edspz.als voorwerpsn.en

nentlatdezeeen andereviscllis(BREHM
en H UIZINGA,Lev.r/pr Dieren,111,3l3;

H sxoluxs,1).

Palinéskruid.

Znd. volksn. voor verschillende
geurige planten, inz. voor calamintlta

oFcïnclïe.

Bergsteetdiim,m.

H lsuxeLs.
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Pa1Jas,v.Op een paliaeslapen. l BijKvlrsnsenbijv.oxsa,19145, opeenatroozak,bultzakofntrooba KosNsxenV.DALZ,19246,vermel*

a1s gewesteli
jk opgegeven in de be- slapen.

denN l/cd,ookin dezebet.,alsalg.Ndl.,

doelde bet.

Palm .

In Z.-N.m.en in N.-N.'
t
?.alsnaam

Palmboompje.

van een heester,bux'
us d6p/il
erzlïrezlt
:,
westenook welbuk8boomlgjejgeheeten.
Fr.naam,vaak gebruikelijk in de

HEUKELS.- Gr.1Pdè.,XII,241.

l

Fr. buia,in somm ige Z.-en Nnd.ge-

'
P alm ier.

evenalshet Gr.G 4è.,X II,225.

Palm,m .,ook P lmboom.

Gr.JP#6.,XII,229en 240.

Znd. spreekt. voor verschillende uitheem sche planten behoorende tot de
fam ilie der w lmaceae.

Paloeteren .Iem.paloeteren.
Palul.Een lloop palllllen.

Znd.volkst.(Antw.).
Schieralg.in deZnd.volkst.,voor:
voddige oude kleeren,ook welvoor
waardelooze dingen ; reeds bij KIL.

Iem.beetnemen,joppen,pieren.
Een hoop rodden.

V.DALE.
Kvlrlss.- V.DALE. Gr.F#:.9
XII, 253.- STOETT,n. - /1224. VERc.,Etym.Ndb.

opgegeven.

Panacheeren.
mand.

Pandbrief.

Alg. in Z.-N., naar Fr. panacher
(.
90p,f
7of6) = op kandidaten van verschillepde partijen stemmen.
In deZnd.volkst.m.
Tn Z.-N. soms ten'onrechte voor

Zijn lfez?
lver8nipperen.
Ft
zyl
gf,o.

Obligatie,t
vc/àt
zltfèrïe/.

obligatie.

r andoer.

In Z.-N.raak minachtend vooreen

Joos,9l.

Pandbriej= schuldbewijs,uitgegeven
'dooreen ha otheekbank.

Gendarme.

soldaatderri
jkspolitie.

V. DALE. - Pandoer = beruchte

Hongaarsche voetsoldaatofgendarme
in vroegere eeuwen.

Pandoeriné. Iem.een Pndoering

Alg.indeZnd.volkst.

Iem.eenpakelccggeven.

KvlrERs.- V.DALE.

O.-en W vl.volkst.

Een Fuweelen broek.
Panora/- , o.

Di8t.,164.- KlnpsRs.- V.DALS.

Znd.uitspr.panoolramaa.

In de '
Znd.volkst.hoort men alg.

Pantomime,v.,mv.-1 of-e.

geven.

Panen,ofpannen.Een pan6n broek.
Panoram a.

.

r antom ine.

pantomien en ishet w.bovendien m.

ScxA14l>â,66.- Boss.,Uitsv .,72.K va sas.- KOENEN.

KozNzN,Woordverklaréng,220 :cin
den regel hoort men P ntomino voor
P ntomime, om dat het volk wellicht

denkt aan min6 of ménen (b.v.allerlei
minen maken)).

papier. Papiev om (of rosd)
een
'
echdj/boekdoen.
In nlechtepcpïeres zitten.

paradijs.
Paraéraaf. Uit dezen o! genen

aragraaf.
P

Parallelipipedum .

znd.volkst.(
Brab.,Antw.).
Alg.in de Znd.volkst.

Een schrift (o/ schri
jfboek)kapœ,
of'
van een kap (0.)voorzqn.
Financieelïn rerlegenheid,of in d6
neaten zitten.

Y.DALE.

Vaak in deZnd.schrijft.,naarFr. Bovenste gcl6rï/, (engelenbak ), V.DALE.- Kvxrsssvermeldtpara-

w rctfïa,voor de hoogste en goed- qechellïs/
c/: ).

dç)
'
8,ook in deze bet,,zonder voorbe-

koopste plaats in een schouwbvlrg.

houd.

In Z.-N.vaak m.,vooral in de

Uitdeeeno!andereparagraaf(v.).

Vaak in Z.-N.,naarden ook welin

Parallele-.of.lw allelopilpcduvl, o.,

spreekt., naar Fr.le paragraphe.

Kosxy
zx.

het Fr. aangetrosen vorm paralléli- ook balk,m .
pipède,voor parallélépipède.

parceel.Eenparceelland.

Ouïerewoordvorm,thansin N.-N.

weiniggebr.,doeh nogvaak in deZnd.

Pereeel,o.Eenntuk(ofperceel)land. InWdI.A.N.F.,9/26,tervermijding

van perceel, verdernog : pand, kanel,

schrïjft.
deel.
Pardaf !pardoef !pardoens ! Znd. tusschenwerpsels klankna- Bom !bon8!boj!ploj!plots!P t8! VsRc.,Etym. Wdb.- Ktupsas.Pardaj! daar viel een menschenbeen. bootsing van den slag van een vallend klets!Fap !
V.DALE.- STOSTT,n.- /1526.
F!. FczI.,323.
lichaam.
Boj!daarviele
Alg.Ndl.pardoea,bw.= ineens,on.en menschenbeen.
Maar pardoe!!Hij vielzoo hard ...
Maar bon'
e! Hij viel zoo hard
verwacht, plotseling, hals over kop,
Id., 38.

b.v.hi)'aprosg pardoea in 'f water,d.i.

Pardoens!in eens vielzijeraf.Id.,

#J/.
î!ineensvielzijeraf.

zonderzich tebedenken.

252.

Pardessus.
PareerappeI.

Fr. w., in de Znd. volkst. vaak,
doch in N.-N.weiniggebruikelijk.
znd. volksnaam, naast pronk-,

Overias,v.

GITT:S,40.

Pompoen,m.

Di8t.,160.- HsvxEyus.

bronk-ofpompappel,pov.p8en papoen,
voor eon plant of de vrucht er van,
cucurbita, inz. e'
uclvbita p6p0, Fr. cïtrouille.

Paren. De droefgeestigheid,waarTan zijn wensch gepaa,
rd ging.
Medegevoel, gepaar# aan verontwaardiging.

Gall.aeeompagnéde...:bijdeuitdr. De droefgeestigheid,waarpl6d:zijn
epaard gaan wordt een bepaling ver- wensch gepaard ging.
g
eischt,ïngeleid door hetvz.'met.
D.V.,537:(Paren.Ditww.,hetzij Medegevoel, gepaard gaande met
bedri
jvend, hetzi
j onzijdig gebezigd, verontwaardiging.
heeftsteedseen bepaling ingeleid door
metbijzich ;in fguurlijke opvatting
zegt men dus ook dat een ofandere
hoedanigheid mtteenearidere gepaard

Een soortvanpompoen wordtkalebas,
v., geheeten.

D.V.,561.- D.B.,80:(Zijnhoop

gaatgew ard metvrees;%.a ll6rgazel4 '
pcp
vrees)).

Bijhetww.paren vindtmen welhet
vz.met,b.v.'ld)'paarttflpperhoçt
î met
roovzichtigheid (KRAMsRs, op het w.
pcren.
),evenals in h6t zàzzffïg: met het
aangename '
pcr?
lïnden (KRAMZRS,KvIPEnsen V.DALE,op hetw.verbindenj,

aat.Tegen dit gëbr.'wordt in Z.-N.

en hetnuttigem6thef aangename 'perceyà-

vaak gezondigd,en welop tweeërlei
wijze :men schrijft namelijk niet g6-

gen IKnAMERS, op het w.jokndre,en
KvllœRs,ophetw.rereenigenj,enaldus

(zçja)aax ieta,en blijkbaarisditnavolgingvan fr.iointt
l- .)

datzalmetzboeïlï//
chedcn gepaard gaan
(KRAMERSen ook Ktursss,op hetw.

aqvd gaan m et ï6fe, maar g.epltvtf

ook in de uitdr.gepaard gaan met,b.v.

Parenthesis-paschen.
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ScHR.,1,300-301,citeertechterook

paren).Daarnaastheeftmen verderook

1g
e
.e
vn
ae
nve
pnas
ree
nen
aan
vb...,
cr
hel
pe
an
rd
en
a6
n-1
**
*b
#rb
bz
eit
eag

t
al
dpa
as
as
n,'
tpze
gt
enw.
mr
er
,z
K,R
Ap
Mp
Se
Rr
S
ef:
nd
Kav
o
hge
pa
en()
gl
-

verscheidene voorbeelden van het

paren, vergezeld van het vz.aan, b.v.

.

paavdaan ...,nl.:(dien geestgepaard
aan lust en liefde voor den arbeid >
(VIRDAM,De Gïds roor Alchïnït
gf6l,
2).

?lts
ï# aan wijsheid ptzrs,z(D.B.,38),h,
6t
aangename aan het nuttige paren (To.,
80),en aldus ook in de uitdr.gepaard
(zijnjt
w n,l).v.:(met,beleid,gepaard
1aan onversaagdheid ) (Nederl. J
schoolplaten, album , uitg. J.-B. W olters,

Gron.,p.51,tekstbijde plaat(Op de
reedevan Bantam,1598)).

Parenthesis. Na deze parenthe- Gall.paventhhe (5g.) = afwijking Nadezenitweidingkomenwijopons
eiakeeren wijnaaronsonderwerp terug. van dehoofdzaik (D.V.,154).
onde- erp terug.
Eeneplrelfheyïeopenen.
Gall.o'
urrir vne F r6nth46 over Fop ltet'onderwerp ajwijken,ajdwaiets spreken,da'
tmet hetvoorgaande len,61)
:1 ajstappen;i6t8 fuddc/zt?
Al twee
niet in onmiddellijk verband staat baakies ofterloops/,:c4*46636,1.
(D.V.,154).
Depcrenfheeïdi.
ng68lot6n.
Gall.laparenthèse6.
9fjermée.
De fusdch6Azpoo.
qlteejtalIt4p,g genoeg

Ndl. N r6<#ese of parentlbe8is, v.
(mv.-theAe
m,-theaenj= 10tusschenzin,
door haakjes van den hoofdzin afgezonderd ;20insluitingsteeken,haakje.
In N renfA6.
$ï(Lat.)= tusschen twee
haakjes;in 'tvoorbijgaan.

geduuvd.

Paret.Ziin N retfen spelen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);vgl.Mnl.
perte = gril,kuur,poets.

Pari.Depreferente aandeelen wor-

Gall.le8actionsprïdlégïleysontézi-

Rare of'
vr6emd6 kuren h6è:6n,aller-

STOETT,n.(993)/1529.

lei kuren v ken.

De preferente aandeelen worden op

Menzegtverder:eeneffectboren N zï,

den uitgegeven aan parivan hunne no- ee8 l'?z pair de leur raleur nominale, pcrï,4pari,alplrïofophun nominale onderofbeneden pcrïkoopen,rerkoopen.

minalewaarde,hetzij500frank.
Participatie. De partzdpativan een bank.

Partie.

Partil
*.Debewarendeparti
j.

soit500jrana.
Naar Fr. participationa,alg. in de

waarde uitgegeven (o/in omloop gebracht),d.i.500frank.
Dedeelnemingen van een bank.

Znd.krantentaal.

In devolkst.van veleZnd.gewesten
de gebruikelijke vorm.
Gall.lepcrfïconservateur.

Partii.

V.DALS.

Iems.partijtrekken :

Deconservatiereofbehondendepar- IFcn#.,249.- Zieool
tbewaren.
tij,èehouddpartij,partijrtzn 'td
):& ud.
D.V.,469-470:(InhetFr.zegtmen Voor çev,.partij trekken of kiezen, V.DALE,op hetw.partii:(iemands
w6n,
dr6 lepcrfïde qn.,waarsan in de iems.partijkozen ofopnemen,hefvoor bijzonderebelangen :iemandspcrfçjopZnd. volkst. beantwoordt voor iem. iem .opnemen.

nemen,kiezen )).

Bernardinetrok zi)'
nepartij.

F rtiitrekken,in de alg.taalvoorï6-.
partiikïezes,hetnooriem.opnemen.In

GALLAS,op hetw.partii:(Iem.kiezon,4g - noor f6p1. opnemen. tl
oor

Bernardine trok partijvoor hem.

het Fr.kan de voorzetselbepaling ook

iem .- trekken :Prendrelepartide qn,

vervangep worden door eene bijvoegli
jkebepaling,in casu een adnominaal
woord,maarinhetNdl.isditnietmogelijk ;aan fr.elleprï/son N rfïbeantwoordtzijfzok,koosm zfïjll
oor716p1).-

teniravee qn.,
3
Koxlxq,32:(Prendrelepartideqq.
Iemandspcr/ijkiezen thev,ltelpenj.)(Prendre partipour,contre qq.Fglr,
tegen iemand N z/ïjopvatten.)

D.B.,36,63 en 65.

Vooriem.partijnemen.

GcM .,74:(Men zegtnietpartii
n,
6m6n voor iem.,maar iemands partijkiezen.Men zegtwelhet'
poor iem.

De uitdr.,door D.V.afgekeurd,vin-

Vl
loriem.partijtrekken ofkiezen.

or emen, wat met partii kiezen gepaardgaat.)

denwijechterookwe1bijCORN.HvvGsxs,BartltoldM eryan.403:(Hijtrekt
onvoorwaardelijk harezvrfï/).
ScHR.,1, 112,citeert verder nog :
(
fhare partijte nemen )(BosB.-Torss.,
305).

Partiitrekken uitiets.

BijColœ:,170,afgekeurd voor:nut Partij (ook nG,voordeel of proFjt)
ofnoordeeltrekken vïf...;ook vinden van 0/ uit iets trekken,zich iets ten
wij bij D.B., 47 :( Tirer parti de. nutte maken, zijn voordeel met iets
N vt trekken '
d
zïf iets; zïc,
5,iets ten doen.
xuf/emaken :.
Beiden beschouwden dus partij in
degegevenuitdr.a1seen verkeerdenavolging van hetFr.
VosmNx,II,102,rangschiktpartij
trekktn evenwelonder de nu heëlgebruikelijke gallicismen,d.i.zulke die
reedsburgerrechthebben verkregen.

Hijwa* tcn depcrfï/.

Velen vragen zieh afofdeze uitdr. Hijdeed ook mee,hijwaser :ïj(nl. V.DALE,op hetw.partij:(
fikbenook
als een verkeerde navolging van Fr. bijdejeestvierendenj,hijnam deelx a vandeN rfï/,ikdoeook mee).
êtrede1 pavtiedientgewraakttewor- ltet/6>f.
Plucx,Fr.,op het w.partie :( être
den ;bijD.B.,85,heethet:(
fHii'
t/
?c,
:
.
de la - ,van de partijzijn,(ook)mee.
nan de N tfïj schijntburgerrechtverdoen ;semettredela- ,meewerken(van
kregen tehebben ).

Partijen. Zijlieten de vrouwen

Znd.volkst.

V.DALS,op hetw.trekken :qvanïefe
nut, ptvfïj,voordeel trekken,ten eigen
nutte, voordeel aanwenden ); op het
w.partii:(
fnut'
,voordeel:van ïef.
:partii
tvekkcn ;hi)''
ttl
cdfvan alleapartiitetrek.
ken,totzijn voordeelaan te wenden :,
en op hetw.proFit:(voordeel.winst:
ergen8pzro#jfnan trekken ).
KONING,36 :(Tirerpartide qq.,de
qc.Fca iemand,4?oAlietspcrfïjtrekken.>
GALLAS,ophetw.trekken :((Nut,N rtii,voordeel- uit:Tirerpartide,trouver son eompte à.))

'tweer&)h
).

Zijlietendevrouwen maarbeg-n.

maarpartiien.
Pas.A1s .
7W>(neke) nan Pas komt Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : A1s de reate (of warejJoz:/ maar
(dan za1ze weltrouwen).
de man,die door een meisje begeerd komt(dan za1Maria we1volgen).

V.DALS.- STO/T'
I',n.599/885.

wordt.

Trientie nan m ade.M.SABBE,#ç!.,
l0.
De boot,die de > binnenliep.

De 7)- van een vijs.
De N van een kamwiel.

Minderalg.inZ.-N.;in 'tEng.staat

De ware M aria.

ook M iasJ?.
.f
gAftegenover M r.Rlgh,t.
Gall.uxc.paase = sm al vaarwater,
De boot,die in de vaargeulof doorb.v.tusschen twee zandbanken.
vaart binnel iep.

DQt., 84.

In de Znd.spreekt.,naarFr.paade
vis onderlinge afstand tusschen de

Deepoed (m.)van een schroef.
Deeteek (m.)van een tandrad.

Boss.
, Wdb.,- 11l4.

Paaaen,v.

Joos,9l.

schroefdraden,en pz.
sd'n.neroue dentée
= afstand van tand tottand.

Paschen.

In de Znd.volkst.z4.
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Passen.Pastop de kinderen !

In opschriften te Brussel,een ver- Oppasten (of voorzichtig) roor de
keerde vertaling van Fr.attention tzvz

enjants.

kend oog over houden.

j

datOp
pa88önnoortsckinderen = zorgen
hun geen ongeluk overkom t.

Passerelle. Op de pa88erelle te Fr.w.,ook gebruikelijk in de Znd.
Lampernisse.DswvlAxs,ll4.
spreekt.

Pastenaak,ofpastlnaak.

Op dekfntserc?zpassen = er een wa-

kinderen !

Loopbrug,voetbvug.

znd.volksnaam,gebruikelijkin't1
,

CRAMER : (Jeter '
tfn,
c pa886r6lle t
gur
la '
tl
f
?ïc jerrée. Overbrugging van de
spoorbaan. ),
PAQT7E.- H EUKELS.- Xnd.volks-

Pinksterttakel,v.

m.
,vooreengel
tweekte plant,pa8ti-/
naca 8ativa Fr.panais.

Inamen :pa8tinaçatk,v.(mv.-ck8n),

1:witte :664.

,

Pastil.Pa8tillenvoordenhoest.

GewoneZnd.woordvormen.

Pastille(leespastiellinj.v.,mv.-8. (

Pastor. Hugo Verriest, de pa8tor

Naar de vollkst.van W .-VI.en een

Pastoor'.Hugo Verriest,de izfff6n-

t'
czzt6tande.

1g
f
edeeltevanO.-V1.,pa8/a'
r(a);DEBo: ofdorpspastoor.
((Onswoord paster,van 1.pa8tor,iszoo

V.DALE.

l
'

j
1
goedgevormdalsllet11011.dokter,van
1 doctor).
.

Pastorij.

I
i oegewonevorminz.-x.

rastorie'.

Ookpantorii,bijKvlpy
casenKosxsx.

Patat,m.env.,pataat,,m.env., In het grootste deel van Z.-N.de Aardappel, m., mv. aardappel8 of VERc.,Etym. l1'd?
).- KUIPERS (zie
ook pataftlteren patodder,m.
gebruikelijke volksnaam voor den be- aardappelen.
aldaarookophetw.batatej.- KOENEN.
Alswijonzen laatsten patatbezagen. kenden eetbaren knolen voorde plant
- V.DALE.- PRICK,Fr.en Eytg.
VIRMAND.,2l.
solap,
um tuberosnm ; DEs RocaEs:
Dr.L.GROOTAERS,in zijn bewerking
Patatten.F!.F6rf.,110 en 2l9 ;Pall., (( Patat, a. j. Aerd-appel. Patate,
Van LECOUTERE,Inl.totdc Taalkunde,
34;CLAES,Sich'.N o'p.,27;J'os..TOos, pommedeterre, s.f.topittambour,s.m .));
206 ;DRAULANS,43.
vgl. Eng.potato ;patatofpatatterisook
Pataten m et m elksaus.TSIRL.-STIJNS, een Nnd. prov.(Zeeuwscl1-Vl.).

1,ll7.
zijmoehtgeenpatatten sehillen,verre
van zeteplanten ofuittedoen.Ssvsxs,
28.

19263,p. I85 :deNdl.benamingen van
den Gard(Ippel,m et kaart.

Alg.Xdl.pataat,bataatofbatate,v.=
eetbare wortelknol((zoeteaardappell)
Zijmochtgeen aardappelen sehillen, van den conmolrulusbatat'
u8ofdepataatlaat,staan (datzijer mocht)poten of winde,een tropisch gewas.
vooien.

Bij het patatten-ia88ett. DRAVIZANS,
108.

w ordtvooraldoorsoldaten gezegd.

Bij'
taardappelia8sen.

V.G.,II,460,alssoldatenterm :(Ja88en :aardappels sehillen,van :de jas
uitdoen )).

! TOen zatPiet in zcà en ctsch,ofwel: STOETT,n.77/113,- /449en 938/1446.
Toen l
ag Peer heelen gansch in d6 znd.volltst.(Brab.,Antw-)voor : J
,JfJll61l.DRAULANS,l2.
erg teleurgesteld zijn, zijn doelniet ttoen trok Piet waarachtig aan het - SCHUTTE,n.2l0en 340.
bereikthebben,overwonnen zi
jn.
kort8te6ïnd,toen moe8tPiet h,
etonder-

apïfdelven.

Iem.een patalajtgeven.

znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : lem.eenmuilpeer,een mep,een klap. Kvlrsas. - V. DALZ. - STOSTT,
kaak-slag,oorveeg.
een pat8geven.
n.887/1367.- Een Nnd.prov.(O.van
zeeuwsch-vl.) er voor is zù
en patetter
geven (LEor.,Sch,
elde-IFcïchdel,1,99).
Pataat!
Znd. uitroep van iem.dieeen ander 1 Pats!ofklets!
i
een kaakslag zietkrijgen.
Patates frites.
Alg. in z.-N.,naar het Belg.Fr., (Gebakkenb
ardappel
reepje8.
Aldus bij D>:HoLL,Ik kan Koken,
. a
Waarvoor alg.Fr.pommesjrites.
245.
zieook jrit.
De benaming patatesjrïfc,
sïsook gePatates-frites-vet. Dsacluz
vxs, Alg.in z.:x.
Rnudret,rundervet,o.
s,
se(s)r6f.
bruikelijk in Noord-Brab., zooals wij

128.

nl. hebben aangetroffen in advertentiën van bladen uit die landstreek.

Patattebloem . ze maakte saus

znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Ze maakte saus van bessensap en

van bezensap en patattebloem .Pall.,33.

aardappelmeel.

Patatttelbol.

znd.volkst.(Brab.,Ant.
w.).

Patattekoek.

znd.volkst.(Brab.).

Aardappelvrueht.
k Aardappelmtree,v.
l

Patatttelkruid.
Patattem es.
Patattenoot.-neut.

Indewetensch.ookaardappelben.
GALLAS:(Aardappelpannekoek m.:

Omeletteparmentièrev.)

znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.) 1
ooj,o.
( Aardappell
l

znd.volkst.(Brab.).

znd.volusnaam (oiest e.0.), voor
devruchtvaneen zuidamerikaanschen

Aardappelmes, aardappelsehillertie,

enhilmesie.

Parannot,C'urïlnoof, kokeleko-noot.

Ook wel :Braziliaaklsch,e nootof kas-

tqnie(Fr.o
zoïz d'
ttA?'
&ï!).

boom, bertholletia eircelaa.

Patattlteschil.Metmelkltanztezl, znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).
patatenschillen en al.F!.1Jerf.,194.
Patee.v.en m.Een pateeke.

AGrd@PP6l8ehil.

Alg. in de znd.volkst.,naarFr.pe- I Een gebakie.
titptlfé= petitgâteau,ptlfïd-serïc.

V.DALE.-.
-Gebakieiseen alg.naam

s,soe8jes,'
rot
lzzè/lor6n//c.
genz.
VOOr tqart2*6.
Pastei,v. = gerecht bestaande uit een

ikorst van f
ljn deeg en gevuld met ge1haktofgekruid vleesch,garnalen enz-,
b.v. rleenchpastei, 'ttlï?dplefeï, garnalenTem.een patee geven.

Paternoster.

pcdfcïfjc.
Tem.een mnilpeer geven,iem.van
V.DALE.- STOETT,n.887/1367 en
slag,oorveeg.
d6taartgevezl.
- /1863.
Indeznd. volkst.m.;DssRocHEs: PGterbtoeter,0.(= 10hetOnz6Fcdee,
Alg. in de zntl.volkst.voor:kaak-

((Pater-noster,8.m .)'.

Pâtisserie.

Pâtissier.

Patrijs.Dejagersehootdepatrijs
en tweevanharejongen.
Patriotisch. DsArr-Axs,198.

Patriotism (e).

het Vadevons,een gebed ;20rozenkrann,

bidsnoer).
Fr.woorden,vaak gebruikelijk in de Gcbak, gebakiea; banket- of pasteé- In N.-N.vindtmen dikwijlsa1swinZnd.volkst.,en aanmerkelijk minder bakkevii,koekwinkel.
kelopschrift :Brood-,koek- en banketvoorkomendein N.-N.
Bauket-,koek-ofpasteibakker.
bakkerii.

IndeZnd.volkst.r.;DssRocuss:

Dejagerschootdetpatrijs(-.)en

qPatrys,a.j.n
twee van ziin jongen.
De gewone schri
jfvormen in Z.-N., Patriotltisch.

naarFr.patriotique,patriotinme.

Jufrïoffo/-e.

Joos,91.- Boss.,Handlv,225.
KUIPERS.- KOENIN.
25

Patrouille-peinzen,peizen.
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IndeZnd.voll
tst.wordtditw. Patvouille(leespatroellinj,v.,mv--8.1

m eestal uitgespr. patroello.

De Znd.uitspr.is thans bijna alg.

Paus.DePanzen van Rome.
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poolofpol,naarhetFr.
Gewone Znd.meervoudsvorm.

Schrijfvormen met overbodige verbindings-x;bij DEs Rocass :(Pauwen-veêr,s.j.)
Fr.termen,in Z.en N.gebruikelijk.
In deZnd.volkst.'
v.
In vele Znd.gewesten denaam van

's Middags kregen wij soepvleeseh een bekende plant,dauc'
t
u earota,of

Paul(leesau = ou,evenalsinPaul'
l
u

en in het,gemeenzame#t
w vJl.
De Pausen vanRome.

SCHARPX,107.

Pauwenefdjer,v.,mv.-cn,.

Di8t.,21.

Damhertenleder.
JFgI.4.N.F.,- ,
/26.
Id.
Pedaal,o.,mv.pedalen.
Peen,v.,mv.penen.
P.
&QUyc.- Hy
nuxsrus.- Di8t.,157.'s Middags kregen wij soepvleesch ScH1t.,1,150.- D.CLAls,53.

m et peén, kalfsvleesch met patatten. van den worteler van ;Dss Rocazs : m et wortelen, kalfsvleesch met aard-

VERMAND.,71.

DeouwePee.P.DE MONT,IrQ.
En Peken rijstvan den mijlpaalop.
10.,ib.
Ik heb mijn peken dikwijls hooren
vertellen ...CLAss,Sielt.N/'
p.,73.
Ilverig hielpen zij,de éénePeetjeop
hetveld,deandereMeetjein huisen de
stallen.V.Lov.,DureEed,4.
De oude peekes.DRAULANS,10.

Peke;pekedoen.

Pee,voor peen.is ollk een Nnd.prov.

(Peê,8.j.(plant).Geéle peê.Cavotte, appelen.
s.f.)

tKtTzlasRs;V.DALE).Zelfsispeeko7e,v.,
alsalg.Ndl.vermeld bijKoExsx en bij
V.DALS,ook bijGALLASen aldaarin 't
(
Fr. vertaald cldcorée-cajé.
#68, m ., en de verkleinvormen Deoudepaai.
V.DALE.- STOETT,n.976/1504.
peetieofpe(6)k6(s)zijnalg.gebruikelijk En (Be8tevaar)(of(Beb))ri
jstvan Zieook meeen z46àe(n).
ïn Z.-N.voor:10grootvader,20oudte) den mijlpaalop.
Nnd. provincialismen beb en beeteman,oud mannetje;hetzijn gemeen- Ik heb mijn grootvaderdikwijlshoo- vaar = 1ogrootvader,20oud man.
zaame woorden,doch vaak worden zij ren vertellen ...
ook minachtend opgevat.
Ilverig hielpen zij,de eene Grootrader op het veld,de andere Grootm oederin huis en in de stallen.
De ouden 'ptz?zdagen.

In devolkst.van Dieste.o.voorze- Het krijgertje88pel ; kriigertie of Krijgertje,aldusgenaamd,omdathet
kerkinderspel,nl.een vangspel.
naloopertjeapeloa.
eenekind hetandere tracht te kriigen,
d.i.in te llalen.

Peem 9ook p68861
n,ofpettem,vooral Znd. volksnamen (de eerste twee
gebruikelijk in hetmv.pemen,pe88emen ook in'N.-N.en daarnaastpestemjvoor
Of3)ettemen,.
een lastig onkruid,triticum zepeA,.
:.

Kweek,v.,geen mv.

j PAQVS.- Hsgxzlz
s.- KturEas.jV.DALS.- VERc.,Etym.'
F#è.
' M eijera Wncl
t. (1745) : ( Perasem,
Woeker.P6r886m611,,Woekeren.))

Peer.Eenpastoorhad alvelejaren Peeviseen Znd.samentrekkingvan Pket,somsook welPier.
van Peer611Pauw eene zendegekregen. den persoonsnaam Peter ofPieter;de Een pastoor had aljaren aehtereen
F2.Ferf.,221.
gegeven uitdr.is een Znd.navolging van Jan 64 alleman een stukjevanhet
van Fr.Pierre etf'tz''
/z? = iedereen.

Zieook Pier.
STOETT,n.580/866.

varken gekregen.

Peerd. De trappelende peerden. Deze woordvormen, naar onze Paard,o. mv.paarden,verkleinw. Di8t.,138.- Onkr.,27en 3l.
BoLs,ll0.
volkst., worden door Znd.particula- paardie.
l Ook in N.-N.is de vorm peerd geHoeveelpeerden hebtgij?TAMB.,4. ristennogsteedsmetvoorliefdeaange- .
bruikelijk,niet alleen als gewestelijke
Een peerdeken.

Peerdeketnlswiln.

wend ;DEs R ocaEs :((Peêrd,s.1. ))
en ((Peêrdeken,s.>.))

Schertsende benaming in de Znd.

vorm ,doch verdernog in de sport-en in
de soldatentaal.

Ganzenwijn,of:wittewiin vffiuj-

ROBERT,183.

volkst.(Dieste.o.)voor:drinkwater. jrouw Eenarm.
Peerdenstal. In den peerden8tal Dialectisehe woordvorm ;DEs Ro- In den paardenstalzetmen depaarzet men de peerden.TAMB.,39.

Peé, v.

cHEs :((Peêrdenstal,s.m .))

Znd.volkst.(Antw.),voor:houten

den.

Zieook hierboven de samenstellingen
metpaard-.

Houtenplvg,v.

KtrlpERs.- V.DALE.- KoENsN15.

nageltje,waarmede schoenmakers de
hielen vastslaan ; ook in 't Eng. peg,
plug.

Peéelen.

en.
M elk, alkohol pegel

Peééer. Zijn schoenen naar den

eggerdragen.

Znd.volkst.(Brab.),voor:hetwa-

Melk,alkoholpeilen.

V.DALE.- KoENsx15.

tergehalte van een vloeistof m et een

j Alg.Ndl.rochtmaten pegelen = ereen

vochtwegeronderzoeken.

Imerkaanbrengenom aantewijzenhoe-

Znd.volkst. (Antw.),geringschat-

tend voor :schoenm aker.

Peklap,m.

lverzeDAL
gevEu.ldmoetenworden.

zoolang het menschen geheugt ver- Znd.volkst.(Antw.),voor :kleine ...selt
acheraars ofsehaehelaars (lees V.DALE.- BijKUIPERS en ook bi
j
dienen de Bosschaerts hun kostje door veekooplieden (meer alg. hoort men sch = sj)inkoeienen kalveren.
V.DALE ispaardentuischer alsalg.Ndl.
beesten te koopen en te versjacheren. tuisclter of peerdentuçscher voor :k1.
vermeld.
't Zijn peggers. P. SELENS, Peggers koopman in paarden).
Ondergang.

Peinzen, peizen. 't Zal beter
gaan dan gepeinst.BoLs,38.
Nu pein8ik toch,zeidewachtmeester,
dat...SlMox'
s,73.
W at peinstge wel dan? SEvlNs,18
(ook 180).
Ik pei8hetniet.TAMB.,7(ook 13).
'k Hebhetgepei8d.VERMAND.,54.
Peinn eens,'k heb t'huis 'nen ruin.

In onzevolkst.ispeizen degebruikelijkevorm voorpeinzen,datindeZnd.
schrijft.demeestgewonevorm isgeworden ;peinzen (of peizen)heeft in
Z.-N.ook een ruimere bet.dan in het
N.:inveleZnd.gewestenispeizen(vgl.
Fr.penser)nl.hetgewonew.voordenken,terwijlhet echter in andere streken gaandeweg door dit laatste ver-

'tZalbetergaandanjedenkt.

Lev. J#-rt
f.,IV, 87 :(Peinzen staat
voor penzen, pensie'
n = overwegen,
Nu denk ik toch ...dat...
denken.Somsgebruiktmen peizen voor
peinzen.(Fransch penser).)
W atdenk jedan wel?
V.DALE :(Peinzen,(peinsde,heeft
gepeinsd), 1.diep en ernstig over iets
Ik denkhetniet.
denken,waarbijmenzijnomgevingverIk heb hetgedacht.
geet:waarpeï/tdfgiiorer?;- (scherts.)
Denk eens aan, ik heb thuis een ldipàAzefwaav dedeurmoetkomen,ge-

V1.Vert.,33.

drongen wordt;DEsRocass:ttPeyn- ruin.

zegd van iem .diein gedachten verzon-

Peins op hetgeen ik u gezegd heb.
SEvExs,180.
Hijzeidatiknogveeltejongwasom
op jongenstepeizen.CLAES,S'
ielt.Nor.,
185.
W at peiat ge er over, Lowie? Jos.
Joos, 189.
Hoedurftgijerccx peinzonî
Wie zegt er dat ze alaan trouwen
peist?CLAESSfch.Non.,179.
,

zen,n.w,.(zo6k)Peyzen ),en (
tPeyzen, Denk aan hetgeen ik u gezegd heb.
r.s.(ik peysde,hetgepeysd)Denken.
Songer,penaer,aviser(v.n.reg.dativ.)1
4 Hijzei,datik nog veeltejong ben
s'akdsev(v.r.reg.ablat.)Peysterwel om aan jongenstedenken.
op.Songezy :ï8p,.Op dedood peyzen.
Pensert
jla mort.)
W at(o/hoe)denkjeerorer,of:wat
dl
m ktJedaarrcn,Lowies?
Gall.peu er 4 (çc.),ofwelanalogie Hoedurfjeeraan denken?
naardenkenaan(ï6fa),vermitsdemeest W ie zegter,dat ze alaan trouwen

kenis;- 2.mijmeren:altijdnog3)
60.
:/
ld)
'o'
verhetll
erlïc.
gz'
iinergclfc/#eAz.t
BijKtupxxs ispeinzen verklaard als
volgt:((overiets)nadenken,zich verdiepen (in iets):op ofovermiddelen- ;
watpefzlt
:fdelrcl):'
vrouw ?DEGâNESTET;
waaroverpeïzù
t
:fgi)'zoolang?)
D.V.,537.- D.B.,84.

gewoneZnd.uitdr.ispeifntzenop(ïeâ). denkt?

t
1

Pekel-perel.
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Watpeistge daarrcn?
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Gewoon Znd.gebr.,naastwatdunkt M-atdenk jedaarorer,of:watdunkt
u daarvan k;vgl.Fr.qub
en pcAlt
st
st
s-f'
?
x? jedaarrt
z,z?

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.). Oude-mannenhkdn.

Pel.Pellekelnl8op zijnenkop hebben.

Alg.in deZnd.volkst.voor huidofhoofdschilfertjes;vgl.Fr.pellieuleg.
Pelder. Onder den donzig-dikken Znd.volkst. (0.-en W .-V1.);Mnl.
pelder.V .Bvgt7yuxnAvT,85.

Pels.Dikkepelsen.

Pelsen.Een pelsen kraag.
Penduul. RONDOU,95;Leven,
8le6r,

-

ALGEMEENNEDERLANDSCH j
1

Pekel.
In deZnd.volkst.m.
Pekel,
Pekelteef. Pallieter riep tot een Plat w.in de Znd.volkst. (Brab., Hekelteej (plat), ltelleveeg, jeeks,
magerekwezel:f(Pekelteej!)Pall.,112. Antw.),voor :booswijf.
Xantippe.

Peketnlshuis.

)- 7..
1.
2.
,

-- --

OPMERKINGEN

D.V.,562.- Zieook denken.
Boss.,Handl.,229.

Zieookpee.

Rooa (v.)op hethoofdhebben.

V.DALE.- Zieook haarpellen.

Baarkleed,dood-oflijkkleed.

V.DALE.

Dikke pelzen.

Boss.,Handl.,l19.

peller of pelder.

Znd.vorm voorhetmv.en voorhet

stoffelijk bnw.

Een pelekraag ofpelzen kraag.

Vaak voorkomendevorm in Z.-N.

Pendule,v.,mv.-s.

Alg.indeZnd.volkst.

Penhouder.

2 en 324.

Pennebuistke).

Pennestok. RONDOU, 31;TAMB.,

Id.

V.DALE.- KoExExls.

37.

Pens.Neen,het waren pensen,die
daaraan te.zwieren hingen.Jos.Joos,
216.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Bijdenbeenhouwerispen8tekri
jgen,

Beuling,m.a1svoorwerpsn.(mv.-61z) V.DALE.- KoExEN15. Alg.Ndl.
v.a1sstofn.(geen mv.),wor8t...bloed- penaofrolpen8 = gedeelte van een runbeuling of kruidwor8t en lererbeuling dermaag (pens),metgehaktvleesch ge-

oflererwornt.

vuld.

bloedpen8 en leverpen8.

Pensenkerm is. Jos.Joos,206.

Znd.volkst.voor:eetpartij na het
slachten van een varken.

Pensioen .Ergensin pen8ioen zijn.

In Z.-N.vaak voorkomende voor
kost (en inwoning),verderook voor
kosthuis.

Pensioeneeren .

Woordvorm, voorkomende in de

Keutjesjee8t,o.

Ditw.(waarinkeu,v.= varken)isals
alg.Ndl.vermeld bij K1TIPERS,a1sgewestelijk bijV.DALE.
Ergens in pension,of :in den ko8t Alg.Ndl.pen8ioen = jaargeld,vooral
zijn.
na ontslag uitden dienst.
Pewqonneeren.

Ovl.volkst. en bij sommigen in de
schri
jft.
Pensionaat. Hijisin 'tpen8ionaat Znd.voll
tst.,schertsend voor :ge- Hij heeft in de doo8,in de kasftj, V.DALE.
geweest.
vangenis;vgl.Fr.pen8ionnairet
f'
tlroi in hoteldeAovfezzlepelgezeten.
n.- /384.

KoENsN15.

s'
Tosw ,

= gevangene.

Pensionnaat. V.L0V.,D'
ureE6d,

Woordvorm,naarFr.pensionnat.

Pensionaat,koatnchool.

Wv1.volkst.,vaak ook in de Znd.

Wildstrooper,8trooper,wil
ddiej.

39.

Pensl
*aéer.

schri
jft.,voor:jagerzonderjachtakte.

Kullœas.- V.DALE.

KolNEN15.

- V.G.,II,vermeldt,in een Goordenlijst der Nederl. Jager8taal, p. 269 :
( Pensjagev (Overijsel) broodjager v,
en p.26l (
fBroodiager een jager,die
zijn wild verkoopt, om den kost te
winnen )).

Pentam eter.

Znd. uitspr. meestal penJftzweefar;

P ettfcypzefer (lees pentaalmotert,m.

vgl.Fr.pentamltre.

Pepel. Zelfs had een eerste pepel,

Znd. volkst. (Antw.,in W .-VI.en

SCH7
ARI>#:, 67.
en 72.

Zelfs had een vroege Tlinder (m.)

Boss., Uit8pv., 69

K vlpERs.- KOENEN.

KvllaEas. V.DALE.

KoENsN15.

de lievelentebode, overden koergeflad- in Brab.piepel; elders nog pimpelj; ofkapell (v.), delievelentebode,over
derd.TEIRL.-STIJNS,1.90.
KIL.:f(Pepel,papilio )).
de speelplaats gefladderd.
Zwerm en vlugge pepel8. V.BIJGGENZwermen vlugge rlindev8 ofkapellen.
axvv, 139.

Peper. Ik za1 miinelnj peper zoo Hetw.isAn,.in deZnd.volkst.;DE Peper,v.Ik zalhen met geliike (of Joos,9l.- Boss.,Handl-,229.
ltoog Aout
fc,zala zij A'
?zAln,
6(:z)sajjraan. RyiuL,l89:jeleurjeraipcpcrmonpoi- dezeljdejmuntbetalen.
STOETT,n.893/1375. Koxlxg,33
Towv,l77(detussehenhaakjesgeplaat- 1w6c?
'
zprïzdele'
tfrsajran ;debedoelde
(Rendre la pareille). - ROBERT, 165
sten'skomenvoorinvroegereuitgaven). zeggw.luidtin Brab.:ik zalvïjxctnl
(Jel'
t
zïrendraipoispour/âre,
9).
peperzoodievrerkoopenalszii#'
.
?
4aa6(zt)
sajjraan.

Peperboltleke).
Peperkoor,v.,mv.peperkoren.

Alg.indeZnd.volkst.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,in O.-VI.
peperbollej,voor :methaarbegroeide

Peperkovrel,

Kosxswls.- zieook bol.

i
kluis,

Kvlrsxs.- V.DALE.

m oedervlek.

Per.Datkostzooveelpermeter,per
kilo,per pond.

Vervoerperwagen,pertrein.

Alg.isditgebr.zoowelin N.-alsin

Dat kost zooveel den ineter, het

Z.-N .;echter wilhetA .N .V.dit aan kilo,lbetpond.

'tLat.ontleende per doen v:rmijden.

Vervoermeteen (ofmetd6At)wagen,

Neerlandia, Nov. 1922, p. 151, en
M ei1927, p.85.- 115t2/.zl.N.F.,9/26.

m etden trein.

Betalen periaar,p6rmaand,p6rweek.

Biihetjaarofjaarliiks,bijdemaand
ofmaandeliik8,biideftl
6ek ofwekelijk8
betalen.

Hijverdientzooveelperdag.
Perjorce(ofperjor8t.
Perel.

Perel8(ofpeerlingsjrijgen.

AlsZnd.vermeld bijV.DALE,l9246#
op hetw.per.
Zieook boven,op hetw.jorce.

Hijverdientzooveeldaag8.
Aletfallejgew6ltf,volstrekt,abaoluut.

V.Dayus,19246,alsalg.Ndl.:(Paryozc6,bw.metalle geweld ;volstrekt :
hïjwilparjorcededeur14ff).

Degewonevorm,meestal-.,in Z.- Parel,ofpaarl,v.,m v.parels,pcre- Boss.,H andl.,229.- KUIPERS en V.
N.;bijKOENEN als Znd.opgegeven ; len of paarlen.
DALZ vermelden ook pevel, v., zonder
voorbehoud, doch deze vorm is in de
DssRocaEs:(
fPêrel,s.j.Perle,s.f.:
alg.taalweinig meergebruikelijk.
Metperel,indeomstrekenvanDiest Kvaaltiesrijgen.
Kraaltie, verkleinvorm van kraal.
verbasterd tot peevling,wordt hier ge-

woonlijk bedoeld :onechteparel,glasparelofsteenachtigbolletje.

v., dat vooral in de spreekt.gebezigd
wordt voor koraal. v. = steenachtig of

glazen bolletje.

Perelaar-pert.
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Perelaar. Rowoov, 75;R.Lov.,
in llaar gedicht De Boog.

l

TOELICH TING

VaakgebruikelijkindeZnd.schrijft.;

Perijkel.
Perijkeleus.

Peveboom.

ook in de Ovl.volkst.hoort m en nog

l

OPMERKINGEN

PLUIM,OnzeTaalschat,1,2l.- KoENIN,N .S., 228.- K UIPERS.- -KoE-

Debladerenvandeperelaar8.Ssvsxs, peereleere; Meiiers lloch. (1745) :
l4.

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

De bladeren van de pereboomen.

Nsx.- V.DALIS.

Perikel,o.,gevaar.
Periculeu8,gortztzrîïj/c,hacltelijk.

V.DATUE.- KOSNEN,ophetw.perikel.vermeldtzondervoorbehoud:(ook:

((Peerelaar,peereboom )h.

GewoneZnd.woordvormen,in onze
volkst.sehier alg.(behalve b.
v. in

W .-Vl.):prijkel,priikeleus;Dls Ro-

Peviikel).

caEs:((Perykel,s.'
?z.bast.w .Gevaer)),

en (Perykeleus,adj.bast.w.Gevaerlijl
q))
.
Perk. Er bestaan :6:11perken aan In G@?zd.,89,is in den gegeven zin Zijn heerschzucht 18 grenzelnlloos, Menzegtechter:aan66/,
9paalen perk
zijnheerschzucht.
hetgebr.vanhetvz.aanafgekeurden Q zonder grenzen,kentgeen grenzen 8tellen,endatookwelaanï6z?J.
9.lteerscltwordt dit vervangen door voor;al
g. (ofpalent,gaatalleperken tebuiten. zucltt.Zieook op lzetw.paal.
gebruikelijk isde uitdr.echterniet.
Perm eteeren.

Verbasterde woordvorm iz1de Znd.

Permitteeren,'
peroorlorczà,vergunnen ;

volkst.,waarin hijnietalleen gebezigd lamenteeren,weeklagen,iammeren,kerwordt in de bet.van veroorloren,doeh men.

vaak ook abusievelijk in die van weeklagen.

Perruche. De kleine perruclten

Fr.perruehe,alg.in deZnd.volkst.

Parkiet,m.,mv.-cAz.

in de gang.M .SABBE,Fï!.,l9.

Perrutulk.Perrukkenmaken.
Pers.Hetboek isonderpers.

NaarFr.perruque,alg.in de Znd. Pruik,v.

volkst.;Dss RocHss ((Perruyk enz.

fzoekjParruyk enz.)
Gall. être do'
?
z.
g greese (5/
-ERC., 147;

Hetboek isterpevee.

IFcp,
'
#.,p.XXVII.
Verder is gebruikelijk ::611boek ter

D.V.,l24 ;D .B.,88 ;V.G.,1,l35 en

perae leggen = het in druk geven, het

140).

laten drukken (KvI#sRs en KRAMERS,
op het w.pers),op depers brengen =
drukken,laten drukken (KtTIIœRs,op
het w.op).
Ietsandersis:linnen,stojjen,boeken

I

ï4 de per8 zetten en ze weder uitde pers
Jy6rtqca voor de boonen.

O.- en W vl. volkst.; Mnl. pevtae,

Staken voor de boonen.

zùcp/6wt(KUIPl1tsen KRAMERS,op hetw.
per8).
V1;sc.,Etym .1,P4!).- KvlplRs.- V.

Verder willen springen alsde per8(6) uitFr.perche,Lat.pertica.
Verder willen springen dan de pols DALE.
KoENsN15.- s'
roE'
.
rv,n.
lang is.
(Of:dan zijn 8tokjlangis.
- /1803.
Perzen zijn sappige vruchten.
Znd.volkst.,in 'tv.(Antw.,Brab.); Perziken zijn sappigevruchten.
Pera,m.(mv.persenjisook een Nnd.
KIL.:(Perse,persick,per8icum ))
.
prov.voor perzikboom en perzik (KtuI'
sss,5r.DArzsl.

Personaadje.AvcTos,167.

Znd.sehri
jfvormen die nietbeant-

Pereonage(leesage= aazjo),v.eno. Dist.,140.

De verschillige persoonaadie8. VsR- woorden aan de tegenw.uitspr.;DEs
MAxo.,33.
Ro(1nEs :(Personagie,s.j.bast.w.

Deverschillende pernonages.

Persovtnage,s.m .))

Personentrein.

Afgekeurd alseen germ.,Personen-

Reiziger8trein.

zug,in TF4!.4.N.F.,14/40.
IISRCXENRATR ((peraonentrein,m.
train de voyageurs,m.;(germ.)train
omnibus,m .))

Persooneel. Ons pernooneel.VsRMANo.,32.

persoonlijk. Deze koepon is

dezelfde bet.als Fr.train de ropcgevr.
s.

Afwijking van degebruilqelijkespel-

Per8oneel,o.

ling.

Gall.per8onnel ditFr.w.beant- Ditbil
jetojkaartjeispernoneel.

persoonliik.Aanduiding op Brusselsche woordtin 'tNdl.zoowelaan per8oo'
ttrambiljetten.
liikalsaan personeel.
Hijhpefthetpersoonliik geschreven. Misbruik van dit bijw. in Nnd.
Hijgaaterpersoonliikheen.
kranten,vermoedelijk onder den invloed van Eng. peraonally
POrSOOn.

Persoonlijkheid. Er komen in

V.DAI,
E en Koxxlx vermelden per-

8onentrein zonder voorbehoud. Ook is
hetw.opgegeven bijCSAMER,verdernog
in Term.,p.LIV,en bijPalcx,Fr.,in

Hijheefthetz6l/geschreven.
Hijgaaterzeljheen.

in eigen

D.V.,l54:(Ditw.wordtin onze

Erkomen in ditgedenkschrifton-

dit gedenkschrift onbevallige persoon- taalbi
jnauitsluitend alsabstractznw. bevalligeindiriduen bijdevleet.
l,
ljlr
/àe46?zbijde vleet.
gebruikt; zelden a1s concreet znw.,
in den zin van persoon,en dan in geen
gevalinongunstigenzin.In eenedergelijke opvatting komt persoonlijklteid

V.DALE,op hetw.per8oneel:((l
tet

abonnement, de toegang8kaart ï,
s strikt
pereoneel,voorniemand andersgeldig).
Neerlandia.Aug.l9l6,p.180.

Ineen art.vanDeTelegraaj,29J'
ul.

1919 (avondbl.)troffen wi
j hetw.pereoonlijklte'
id aan,lo a1s abstract znw.
(zijzznaarhet algemeen strevendeenthousiaste persoonliiklteid );20alsconcreet znw.,in de bet.van persoon,in

echter wel vaak voor in Z.-N., vooral

gunstigen zin f
( Van Ginneken is een

in de dagbladen ;ditiseen gall.,eene

zeer bijzondere persoonliikheid ),f
(het

van fr.personnalité.)
s'cns.,1, 93,verwijstevenwelnaar

liikheden overdr.v.G.geveld ).
PRIcK,Fr.,op hetw.persoonlijkheid :

peraoonliikheid opgeven in de bet.van
persoon.Verder eiteerthij:(een leidende persnoonliikheid (N.R. Cf.,
19-4-1910),(God iseen distincte peraoonliiklteid ) (fd., 26-9-191l), ( bekendeperaoonliiklteden)(Id.,1-9-1911),
waardevolle persoonliikheden ) fD6
N.Tïjd,1909,p.296).
Pert.Eenige deugnieten ...hebben
Alg.in de Znd.volkst.(V.ELssN, Eenige deugnieten hebben mi
jn
m ijn vriend Uilenspiegelde pertgeèt4k- l76;in O.-en W .-VI.iem.66?z perte vriend Uilenspiegel de part geep66l#,
ken.Avcvos,30-31.
bakkent,voor:iem.beetnemen.
ook :depoetagespeeld ofgebakken.
Jvrfea ltebben,ook :ziin pezfes npelen. Alg.in de Znd.volkst.;Mnl.perte Nlz/cken ltebben,efgeàel ldthalen, nol
ofparte= gril,kutlr,poets.
eîllenzitten ;eleehtgelf
zïpzt
fziin.

Verder is peraoonliikheid,vaker nog
per8onaliteitgebruikelijkin denzinvan :
hateli
jketoespeling op iem.,b.v.persopclïfeïfe?zzeggen IKvI1aERSen V.DALE,
op de woorden personaliteiten persoonliikheids.

navolging van het concreet gebruik

oordeel door vooraanstaande persoon,-

KvlpsRs en naar V .DAI,E,die beiden

((lti)'is een heele- ,c'estun personnage)).

1

STOETT,n.993/1529en 1023/1584.
Verderisnog gebruikelijk :iem.66p,

koolstoven ofbakken,f6z4.eentrekspelen.
V.DALE.- STOETT,n.993/1529.
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Pertané. Gisteren heeft Dores

Alg.in de Znd.volkst.,naar Fr.

pertangnoglangbijmegestaan.CLwEs, pourtant.
Sich.N or.,ll7.

Pertié.

Znd.volkst.:10in O.-en W.-VI.in

een gunstigebet.;20in Brab.en Antw .
in een ongunstige bet.;KIL.:(tpertigh.

Gisteren nog heeft Dorus noclttans
lang bijme gestaan.

10Levenslu8tig,vlug,kwiek,Fink;
20sleelttgeluimd,gestoovd,booa.

STOETT,n.-/1529.

Fland.argutulu8,jallaœ ).
Perzik.Twee perzikken.
InZ.-N.vaak voorkomendeschrijfw. Twee perziken.
Dist.,20-21.- Onkr.,51.
Pessem . In dat land zitten veel Znd.volksn.(Brab.,Kempen,aldus In datland zitveelkweek (v.,geen
PAQUE. - HEIJKELS.
Zie ook
pe8nemen.
b.v.ookteSchalen,dochteDiestpet- mv.).
peem.
f6vtortl,voor een lastig onkruid,tritiFet
s,
:ez/z is hiervoor ook een Nnd.
cum z6p6s,
s.
.volksn.(KtTIrERs,V.DALz).
Pestachtiée.Detreffelijkelieden 1 verkeerdevertaling van Fr. juirqn. Defatsoenlijkelui'
vlucltttettofecltuw- Di8t.,93.- Ndl.pestaehtig = opde
vluchtten hem alaeeAàozlpe8tachtige.
comme '
t
za pestijéré, waarin peatijéré den hem alsdep-f.
pest geli
jkende, b.
v. een pe8tachtige
pestli
jder,niet:pestachtige.
ziekte.
Petevader.
Znd.volkst.(Limb.).
Gvootvadev.
Kvtlœss.- V.1)AI-E,19145.
Petrol.Jos.Joos,124.
Naastpetvool,degewonewoordvorm
Petrolleum,v.,somsook welpetrolie 1PJ?1d.,28.- Mindergoed wordt in
in de Znd.volkst.,in 't-.,naar Fr. (en gewestelijk peterolie).
N.-N.vaak ookde nadruk gelegdop de
pétrole.
3delettergreep,zooalsbijJ.v.MAuRIK,
Petroleum vuur. Ssvsxs, 153.
NaardeZnd.volkst.petrofojllmur.
Petvoleumkomfoov, petroleumfkookj- Still6A.
f6ndchen,9 :t
lO !maar dààris
toe8tel,petroleum8tel,o.

Petrolkruik.

Znd.volkst.

Petrotolllam p. 'tWalmend pe-

Petroleumlamp.

trollampken.V.Lool,24.De walm ende
petroollampen.1D.,32.

Petrolstoof.
Peul.Hare doorhet peulsap brons-

Hier is peulten onrechte gebruikt

Petroleumkachel,v.
(Notejbol8tev,m.Haardoorhet bol-

bruin geverfde vingers.M.SABBE,Fil., voor :degroene bastofschilvan okker- afersap gebruinde vingers.
70.
noten.

Pezew even.

Petroléum in geweest,Toon )).

Petroleumkan.

Znd.volkst.(0.-en W .-V1.),voor :

Zemelknoopen,leuler6x ;talmen,dva-

#8'
?
z!, v. = tweekleppige schil van
erwten,boonen,enz.

KIJIPERS.- V.DALE.- KOENENO.

zichm et beuzelingen bezighouden ofer len,treuzelen.

Pezew ever.
Philippiehen.

over kibbelen,ook :besluitelooszijn, Zemelkvtooper, leutevaar, beuzelaar,
en :hijdiezoo tewerk gaat.
knieaoov;dvuiloor,talmer,dvaler,fr6'
?
zzellgarj.
W oordvorm, naar Fr.Philippine8, Fhïl
@ pïjnzAz(eilanden).

Onkr.,11.- VERSCHUEREN.

vaak voorkomendein de Znd.ltrantentaal.

Philosoof,ofFlo8ooj.
Phosphoor,ofjo8joor.

In deZnd.volkst.alg.in toepassing ! Wijaneus.
V.DALE.- KoENENIS.
op een waanwijsmensch.
Znd.woordvorm,metuitspr.josjoor', fa/toarphor,ook welpl
to8'phoru8,m. V.DALE.- KoENEx15. - Zie ook
naarFr.pltospltove.
jo8joor.

Phosphoorketn).phosphoor- schO.
- en Wvl.volkst.;in de Znd. Lucijer,m.
rijft. tgw. meestal in den vorm

*
tl
e.

Piano.Hijspeeldeop den piano.

De piano wordt gehoudektdoor M .N .'

jo8joorkelnj.
In de Znd.volkst.-.

Gall.le pïtz'n,o esttenu par A.f.N .

Hijspeelde op depiano (r.).

De piano wordt be8peeld door den

Alg.in de Znd.volkst.:uitroep om
kleine kindertjes te vermaken,waarbijmen hethoofd plotseling tzitsteekt
a1smen wegkruipertjemethen speeyt.

Pieplerlkenduik, of piepertie-

Znd.volkst.(0.-enW .-Vl.).

Pier.Ik zalu zeggen ...hoe 'tPier

NaarFr.PierreetPaul verschei-

d'
uik spelen.

Zie ook op hetw.houden.

Heer N.,ook :de Heer N.speelt 0/ Schertsend,bijJ.v.MAURIK,Toen ik
vervultdepianopartij,ofnog :aan de nog jsng wa8,249 :( waar een blind
piano de H eer N .

Piep !- Piep doen.

Scl<R.,1,29en33,enII,22en 122.

- V.DALE. - KoENEN15.- Zieook
jo8joor.
Ook wel:pianoforte,v.

Jan en Polis gegaan.A.M -&.Es,in Voor dene personen.
Iedereen,111,n.6,p.208.

Kiekeboe!- Kiekeboe8pelen.

artistdepiano bewerkte)).

V.DALE.- KIJIPERS geeft hiervoor
nog op :piepbe'
u,ofpiepboe.
Piep != tw.om hetgeluid van muizen,musschen enz.natebootsen.

Verstoppertie,ofwegkruipertie spe-

V.DALE.

Ik za1jezeggen hoe 'tJan,Pieten

Zieook Peer.

len.

K laas vergaan is.

Piet.Pietie deDood.F!. Ferf.,238 Znd.volksnamen voor : de dood, MagereSeis,'
twiendf:
feïAz,oom Hein, V.DALE.- KOENENO. - Zie ook
en 301.- PietKrakelink.1d.,30l.- voorgesteld alseen menschelijk wezen, HansM ors,Scpïf6ïAzM ors.ofdeZeïd- op hetw.dood.
PietKrakeling.Coxsc.,Arond8tonden.

n1.in den vorm van een menschenge- man.
raam te.

Een hengst,een pieten eenruin.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Een hengst,een klophengsten een
een nietbehoorlijk gesneden hengst. ruin.
Daarbleefhijpietop staren.CLAes, Znd. volkst.(Brab.), voor onbe- Daar bleef hij m6tdfcaen blik op
Soh.Nor.,131.
weeglijk,stijfen strak.
kijken.
Pieteren. Elken dag van deweek Voorzoover onsbekend,in de be- Elkendagvan deweek had hijdaar
had hijdaar zitten op pieteren.CLAES, doeldebet.nietvoorkomend indeZnd. zitten op piekeren.
Sïch.Nov.,ll3.
volkst.:waarschijnlijkeen vervôrming
van alg.Ndl.yekeren.
I
Pieterstaal.

PiJ
*1.Een piilkeofpiiltieAccr.
PiJ'P .EOn GG?d6H PijP.
Eenpijpin/6.
t4/48metGmb6r6%mondstuk.

Volksetymologischevervorming van
Voetatuk.ook pedestal,of piédestal.
Fr.fédeaal.
o.
Znd.volkst.
Een l
taartie.
Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.pipe6n tevre. Een steenen pijp.

Znd.volkst.,naarFr.pïpe6nécu-:
* bold d'Gmbre.

Wcad.,p.XXVII.

V.DALE.- ZieOok l
taarfil.
Evenwel is alg. Ndl.: aarden potEen meereeltuimen pijp met èlrn- t6%;verder:fl'
paqrde = Gjne,taaie

.:/66.6. m ondstuk.

klei,inz.dienende tothet bakken van

Piipen.
25*

Pijpekeuter-pin.
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Pijpem utsketn).

.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.), Piipedopfje).

voor:dekseltjeop een pijpekop.
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Znd.volkst.(Brab.enLimb.),voor: Piipendoor8teker.

halm vandegrassoort,genaamd pijpestrooties,waarmede pijpen doorgesto-

Alg.Ndl.pijpmut8 vrouwenmuts

metpijpplooien.

PAQVE piipetbrijder8.

kwajongen8.

Zie ook

ken worden.

Pik.Zoozwartalspik.

In deZnd.schrijft.degewonevorm,
evenals in pikdonker,terwijl in onze
volkst.pekwordtgehoord;inZ.-N.m.
Pikenpiklat.V.Lov.,DureEed,127. Alg.in Z.-N.en ook gebruikelijk in

Pek,ook welpik,o.

Ktuesas:(pek wordtveelalgebruikt
in de schrijftaal,en pik in detaalvan
hetdagelijkscheleven ).
De zieltten de (steelvan den)wel- D.CLAls.- W ordtpikbijKoENlx15

een gedeelte van N .-N.,voor : kleine haak.

in de bedoelde bet.als Znd.opgegeven,

zeiswaarmededegraanhalmen worden
afgeslagen (Fr.jauchon,acpe);KlIz.:
(Picke,yclz jrumentaria,messoria

toch ishetbijKvl:
E
>sRsen bijV.DAIZ
S
a1salg.Ndl.vermeld.In sommige streken gebruiktmen dekorenzeis,inandere
de koren8ikkel.

Pikantié. Datgaatenkeluitvan

Alg.indeZnd.volkst.

pikantigen.CLAEs,Jsïch.Nor.,209.

Pikant,c/gvn/fïg,wangunstig,lïjdçg.

Pikeur.Voorl.Fr.-Vl.Li)'
8t,186.

V.DALE,19246,vermeldtthansook,
als alg.N d1.,pikantig.

Naar Fr.piqueur,alg.in Z.-N.voor Liinopzichter, baanopzicltter, of op- Alg.Ndl. pikeur = voorrijder, rijzekeren spoorwegbeambte.
zickter'
t/
czlden weg (bijhetspoor).
meester,paardenafrichter.

Pikhaak.V.Lov.
,DureEe#,129.

Alg.inZ.-N.,voor:houtensteelmet

Welhaak,m.

ijzeren haak om de korenhalmen,die
op den akkerworden afgeslagen, bijeen te houden (Fr.croohet de sape);
Kvlrlns,V.DALE en ook K olxEx vermelden het w.a1s alg.Ndl.

P ikkel. Vierbiezenstoelen op drie Alg.indeZnd.volkst.,voor:10poot
pikkela.Towv,89.
van stoeloftafel(Ds REvrz,89:q'
uatre
Zoudtgijmi
jnu willen zeggen,waar- cltaisesdepaille.
:'
?
:rtroiapieds);20(ge-

D.CLAEs.--HetVolleLeven,Handl.,

IV4,88 :(De zichterheeftdezichtin
de recllter-en de welhaak in delinkerhand ;llijmaaiten weltte gelijk,verricht, het werk van m aaier en weller
sam en )).

Vierbiezenstoelen op driepooten.

KvllasRs.- V.DALE.- KoExsN15.

Zou je me nu willen zeggen,waarom
om geuwe#kkelsbijnabovenuw hoofd meenz.ofscherts.)been,eenderonder- je je onderdanen zoo omhoogslaat?
uitslaat?AvcTos,122.

ste ledematen van den m ensch.

Gustvloog over'
tgras,wijd-beenend
opzijnmagerepikkels.CLAss,k
% clt.Nov.,

Guussnelde over 'tgras,zijn s#llebeenen uiteenslaande.

64.

Metpikkelsspelen.

Znd.volkst.(Antw.,O.-en W .-Vl.),
voor:meisjesspeeltuigindenvorm van
eenkootje.
Znd.volkst.,in 'tm.(Brab.,Antw.),
voor:puistje,bobbeltje,zweertje.

Een pikkelop zijn hand hebben.
Pikkelen.Ziehem maarpikkelen.

Met bikkel
s spelen.

Eenpukkel(v.)op zijnhandhebben.

Alg.in de Znd.volkst.,voor :gaan, Zie hem m aar beenen.
stappen, m archeeren, inz. m oeizaam l
gaan,hinken.

Demeisjeszijn aan 'tpikkelen.

Znd.volkst.(Antw.,0. en W .-V1.),

KulpErts.- V.DALE.

Men vindt ook de bijvormen pokkel
en peukel.
V. DALE.- KoEx EN15.

Demeisjeszijn aan 't b'
ikkelen.

Ktr
zrEss.- V.DALE.

Leg,v.

D.CLAES.- Kt
lll>
ynRs.- V.DALE.

Driepoot,ofdriestal,m.

KUIPERS.- V.DALE.

voor :m etbikkelsspelen.

Pikkeliné, ook pikkerlingofpik-

ltoop.

O.-en Wvl.volkst.,voor dehoe-

veelheid afgeslagen graanhalmen, die

Zie ook geleg.

bijeengeweldtoteenlosseschoofopden
akker worden neergelegd.

Pikkelstoel.

, Znd.volltst.,voor :stoeltje op drie
pooten.

Pikken. Marcellien fkte koren. , Alg.in Z.-N., voor :graanhalmen
v.Lov.,Dure A'e#,127.

Ziqlttett.

D.CL.
<ES.- V.DALE geeft pikken

met een zicht afslaan ;KIL.:((picken.
M etere, .- ccïtfczc segetem, spïccr'
dzzzè

in deze bet.a1s alg.Ndl.op.
H et 1.*olle Leren,H andl., IV4, 87,in

Jcecezzè4686-r69;DEsRocaEs,op het
w.pikken :(Hetkoörn afsnijden.Co'
uper ofscier16,
:bléa );bij KtupxRsen

een andere opvatting :(De eene man
pikt znet een kleine,tweetandige vork
met langen steel in de schooven even

bijKOENEN in deze bet.a1sZnd.vermeld.

onder den bovensten strooband,en zoo
reikthijze aan den man (ofdevrouw)
op den wagen toe )).

W ieheefthetpotlood gepikt?

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb., Wie heeft het potlood gegapt, of V.DALS,op hetw.pikken :((diev.)
O.-V1.),voor:stelen,wegnemen.
gekaapt?
nemen ),en op hetw.pieken :((Zuidn.)
stelen :men heejtmil'
n boek gepïekf).
Pikker. Overdevelden weerklinkt Alg.in Z.-N.;KIL. (picker,mes- Ziohter,korenmaaier.
D.CLAIS.- BijKolxsx,191611,is

hetoogstlied van pikkeraen bindsters! sor ));DEs R ocass ((Pikker,8.m .
SIMoNs, ll.
Koörn-m aeyër.Scieur,tgcïc'àfr des èî&,
Is.m .))

Pil.

pikkerals :*1.opgegeven ;K VIPERS en
V.DALE vermeldenhetnieteens;indit
laatste wdb. kom t echter korenpikker

t Tn deZnd.spreekt.isditw.,naar

(Galvani8ehejbatterii;(gqlranisl
h of
Fr.pile (/!6cfrWv8), alg. in gebruik, electroeh,)element.
l

MONd
Or,le
nwe1alsalg.Ndl.
.pil,v. balletjemedieijn.

1b
nin
et
dia
nl
g
leev
nanomgatl
e
vab
ne
is
dc
ohee
leneleme
ennv
ten
r,
doch ook een afzonderlijk element.
Pilatus. Iem .1,
@/.PontiusnCJ'Pî- Uitdr., alg. in Z.- en N.-N., doch Iem.randen 66?znaar#8Azander,'
pc4 W'
c?ld.,199.- STOETT,n.88/128 en
lat'
ussturen (f
# zenden).
eig. verkeerd, vermits volgens den hetka8tjenaard6n Tzèv?zr,ran bakboord 1027/1588.- Dr.E.LAR ILLARD.BiiBijbelPontiusenPilatuséén en dezelf- naar t
gfvurèoord,ofvan bikboord naar bel 6n Volketaal.- DE RUYTER, Gede persoon is;vervorming van Qm. bakboord sturen (ojzenden).
rleugeldeWoorden1,l61.- KosNEN15.
tlcp Herodesnaar Fïltzf'u.
g8turen.

Pin@Hijkwam dan,om 'tmansvolk

Alg.in deZnd.volkst.,eig.roor de

Hi
jkwam dan,om '
tmantslvolk te

VORRINX,111,8l.- STOETT,n.(294)/

te behagen,met den tabakplantvoor de p0 /è6 komen,waarin pinne,een oud w. behagen,m et de tabaksplant roor #ea 391.

pïsAI6n.Jos.Joos,108.

voor rechtbank, in zijn oorspronke- dag,ofte'
t
/t
?ordchï/n.
lijkebet.schiernietmeerbekend is.

Verder is gebruikelijk :metïeft
gvoor
46n,draad ll
tl/pze/l,met68/.
9OP d6RO#F6F&
komen,of iets op Aeftapiit br6ng6n =
over iets spreken.

Pince-nez-plaaster.
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l
Pince-nez.Leveltsleer,258.

Lorgnet(leeslornl'etJ),o.,knil'pb61.

Degewonenaam in deZnd.spreekt.,
naarhetFr.,voor:brilzonderzijmon-

InN .-N .echterook, dochminderalg.:
pince-nez,m.,mv.pince-nez's.

tuur.

Alg.in Z.-N.,voor D.Pickelhaube.

Pinhelm .

Pinken.Hijonderstond hetonderzoek zonderpïzzkc?
z.

Gall.san8sourciller.
!

Desterren pinken (ofpinkelenj.

Znd.volkst.(Antw.,O.-en W .-V1.),

ook een xnd.

I

Punthelm.

Hijdoorstond het onderzoek zonder Di8t.,102.- D.B.,39.
een .
918r te rertrekken, ook zonder Alg.Ndl.pinken = pinkoogen,met
1blikken noch,blozen,of meteen ejjen deoogen knippen.

1geuat.

Desterren Fikkeren.

prov.

Pinnekensdraad.Ikkandaar znd.volkst.,naastpindraad(Brab., gyikkeuvaad,a/c/
ccurt
w#.
tochgeenpinneken8draadvöôrspannen. Antw.enLimb.;inO.-VI.piekdraadt.
Jos.Joos,146.
Pinnem uts.

l
i Alg.in de Znd. volkst.,voor :pun-

tigemuts,inz.mansslaapmuts.

Kolxsxls.

I KUIPERS.- 5z.oass.- x osxsxls.
I

,

1

l
l

Tipmuts.

K ullaERs.- V.DALE.- Kosxsxls.

(

Pint.Een pintbier.
l Alg.in deZnd.volkst.;pintisook
Een gla8bier,een potjebier.
KvllaERs.- V.DALS.- Koswyuxls.
wel gebruikelijk in een gedeelte van Eenduol
ttigglasdrinken.
! SCI.
lUTTE, n.179 :(In 't Z.van ons
Een stil'
vepintdrinken.
'
j
In den namiddagwashi
jzelfsnietop N.-N.;V.ELssx,96 :ltiigaatop ziine In den namiddag washijzelfs niet land hoort men :Op zijn pintje gaan,
zijnpintengegaan.CLwEs,k
bb
ieh.Nor.,185. pinten.
sccrdeh6rb6rg geweest.
d.w.z.een glasbier gaan drinken.In

I
Pioche.Hijstond somseen oogen-

'tN.,waar'tw.gintjemindergebruike-

Iijk is,maakte men daarvan Op zijn

Fr.w.,in de Znd.volkst.meestal

Hijhield somseen oogenblik op om

blik stilom te rusten,geschoord op den verbasterd tot pio8.

te rusten,steunende op den steel van

steel van zijn schoep of zijn pioche.

zijn schop ofvan zijnhouweel.

!
itergaan.)
Il

CraAxs,fïcà,.N ov.,126.

Pjocheur.

1

Fr.w.,in de Znd.volkst.meestal
verbasterd totpios8er.
Piot.Een piotstak zijn hoofd door Alg.in de Znd.volkst.,a1seen gede opening.SlMoxs,9.

Wegwerkev (aan een spoorweg).

CRAMER.- Term.,p.XLV.
Fr.chej-piocheur ==Ndl.'
voorwerker.
KUIPERS.- V.DALE.- KoENsN15.

Een injanteriststak zijn hoofd door

m eenz.w.voorsoldaatte noet,inz.voor de opening.

- PRICK,Fr.- In N.-N. is piot een

liniesoldaat;vgl.Fr.pioteen pioupou.
j

Plssien,ofpissijn,v.

scheldnaam voorden infanterist(V.G.,
II,4g3),evenalswitteboon (10.,II,452),
zandhaas,bokkepooten ezel(10.,II,454).

Alg.indeZnd.volkst.,voor:plaats

Waterplaats,urinoir(0.);watevbak.

V.DALE.- ZieookBIJTUAGSN,1,45.

ofbak voorhetwaterloozen,naarhet pi8bak.

Fï.
scïn,
6, v., mv.

Belg.Fr.waarin pi8cin,e ten onrechte
voor pi8soirgebruiktwordt.

vijver voor

kunstm atige vischteelt ; zwembassin ;
waterbekken ;doopbekken.

Pistolee, of pi8tolet, m.Ons zes Alg.in de Znd.volkst.en ook ge- Broodje, kadetje. Onze zes broodie8 Een langwerping,spitsbroodjewordt
#iatoleesmethesp.VSRMAND.,90.
bruikelijk in N.-Brab.bijonzegrenzen, met ham.
timpiegelleeten (Fr.Fûte);broodjeisde
Hetgerooktvleesch en depi8toleetie8. voor eenigszins langwerpig broodje Hetrookvleesch (o/gerooktvleesch) alg.naam voorkadetjes,timpjese.d.
Boyus, 4.
met een groefin 'tmidden,naar Fr. en dekadetje8.
Zie ook BlzruAgycx,1,46.
(vooralBelg.Fr.)pintolet= petitpain.
Piston.Middels(.
Wc)om lletslecht In Z.-N.,naar llet Fr.,de gewone
Fcnfï6l, o.Middelen om het slecht lndezebet.ispi8tonmindergebruikebewegen derpieton8te beletten.MEsT- naam voor ltlchtklep van een ko- werken van de'
ventielen tevoorkomen. ,lijk in N.-N.
DAcH, 15.

Peren blaasinstrtzm ent.

I
1

.

De kinderen schieten met pietonne- Znd. volkst. (de eerste vorm van Dekinderen schieten metklappertie8 Klappertleezi
jn gemaaktvaneen weikelnj
a (of pistopœkes) op hun geweer- hetverkleinw.il1Antw.;detweedein op hun pistooltje.
nig slagsae (mengselvan een zuurstofketn).
O.-VI.enook in hetBrusselsche,verder
l
leverendestofeneenbrandbarezelfstanldigheid,Fr. poudrejulminantejtusschen
nog in navolging hiervan in hetoverig
gedeelte van Brab., waar men b.v.
twee papiertjesgeplakten ontbranden
tegenover Brusselsch bonske, balkonekeenz.anclershoort :bonneke,bal-

!m eteen slag.
1

konneke enz.).

Pitsen. Treze,pita me niet zoo in Znd.volkst.(Brab.,Antw.);KIL.: Nijpen,Fcxïjpcs.Trees,nijp meniet
denarm.CLAES,Bich.Nov.,151.
t
(Pinssen.Fland.j.pitsen. Vellicare. zooin den arm.

Kt7ll>Ens.- V.DALE.- K(
nsNsxls.

l Gal.pincer.Ang.pinche )).

Pitser.

Pitstané.

Znd.volkst.(Brab.),voorFr.(&o'
z?
ton 4)gression.

Znd.volkst.

Pitteleer. Hij pronkte met
'Znd.volkst.,ook welkortafpit,m.,
eenen groenen #tenleer.TEIRL.-STIJNS, naarFr.pet-en-l'air = kortjasje met
I 1If)
#*
œ*-*#'*

Drukknoopie,druksluiter.

Ilanae en sm alle panden.
j <'
*'
'

Nijptang.

KvtpEns.- V.DALE.

Billentikkertje.

LEor., Schelde-lFdcht
vel, 1, 145, a1s
Nnd.dialect (Walcheren) Pitelaere,

r
d

soortvan heerenrok )).

Plaai,ofplade,v.Mans-envrouwlie Znd.volkst.(Limb.,0.van Brab., Plaat:lobodemplaat;20muurplaat,
kapten dennen,pladen,ballten,ke- Antw. Kempen)in den vorm plaai; ispanplaat.

pers, w ormen.LENAERTS, X !'
tl6r>@KA6- XENAERTS,X!'P., 146 : (tPladen : De )
kenn, 22.
balken waar de vier leemen muren op
rusten,alsook die waar 't dak op rust.

,

Op de pladen rijzen de bokken,waar
dedakbalken op steunen :op dezezijn
de worm en gevest en op de worm en

Plaaster. Deplafonneerderheeft

eindelijk,dekepers.)
Alg.inZ.-N.,inhet-.;KIL.:f
(Plae-j Pleister,o.,pleotevkalk,v.;g&'8,o.

V.DALE.- KosNEN15.

i
ndennattenplaanterkrinkelsenkron- esnterf.
j.be-setsel,crluta,inerlutadzt-io5);,:jheeDe
plafonneerder (o/ stukadoor) '
Fr#.e.Uïf4e.,95:(Pldster,vroeger
kelsgestreken.SEVENS,106.
tplaester,gips,gypsus,gppe'
ftin hetnattepldster (0.)krinkels plnnœter,(mnl.plaeaer,pl-fcr,plaotert
DssRocals:(Plaester,s.j.Plaester-ïenkronkelsgestreken.

Hetplaasterom debeenen.DxAvLAxs, kalk.Plâtre;- emplâtre,.
9.m.)
84.
De plaa8ter. Rowoov,8l.

Hetgipefrerbandjom debeenen.

Tn de bet. van zeker heelmiddel, i De pleistev, v.

zoowelindebet.vanmetzalfbesmeerde

lap,dienend totheel-ofuittrek-ofverWarmmiddel,alsin de bet.van kalk,en
derg.bouwmateriaal,uithet fra.plâtre,

Fr.emplâtve,ook alg.in Z.-N.,in het

nu metde gewone wijzigingen en met

ma,#ttacium );DssRocxss:qEene

den,datdoorhetlat.teruggaatop het

r.;KIL.:f(Plaester,em plastvum ,malag-

plaester leggen op eene wond.Mettre
un emplâtree'
uruneplcïe >.

het voorvoegsel in tot emplâtre gewor-

Grie .femjplaatron n.

Plaasteren-plaats.
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Hetise6nplaa8terop66n Aoufen b66n.

VooralZnd.schrijft.,naar Fr.c'edf Hetis boter aan de galg (ge8meerdj,
'
tzn emplâtre8ur'
àfp.
ciambedeèoïg.
of:hethelptgeen steek.
Plaasteren. Een plafond plaaste- Alg.in Z.-N.
Een plafond gip8en,ofmetg'
Jp.
:beren.
Een plaa8teren m odel.

STOETT,n.209/281.- SCHVTTE.n.10.

pleieteren.
Een pl6ï:f6rmodel.

Plaats. De openbare plaatsen van

onzesteden.

D.V.,l55:(Metde Fr.namen on-

Plein,o.De (openbare)pleinen van

zerstraten,inden (Franschen tijd)in onze steden.

Ik ben nietop de plaat8geweest,ik ons vaderland ingevoerd, is ook een

Pszcx,Fr.,op hetw.place:c- pu-

blique,(openbaar)plein ).

Ik ben niet op het marktplein ge-

KRAMSRS,op hetw.plaatn ((Open-

kom van eene andere kermis.V.Lov., gall.ontstaan,t.w.het gebruik van weest ...
DureEed,28.
het w.plaats waar een plein bedoeld
De dorpsplaata (nl.te St.-Kruis).M. wordt:plaatswordtalleen gezegd van
Hetdorp8-ofmavktpldn.

bare plaats,lieu pv5&c f8pectacle,cc/é,
égline,etc.).)
Is plein tgw.de gewone naam voor

SABBE,Fil.,69.
De gem eenteplaats.1D.,ïè.,69.

een open ruim te,een doorhuizen ingesloten vlakte in een stad ofdorp,toch

eene kleine ruim te.In alle steden treft
men thansvele openbare plaatsen aan,

De Graaf-van-vlaanderenplccâ (nl. maarweinigopenbarepleinen;heteigen.
teGent).Leveneleer,331.
lijke volk gebruiktweliswaarnog alSt-lansplccfd.
ti
jd hetjuiste woord,waar hetsedert

Id.

HetGraafvan Vlaanderenplcdn.

vermelden Ktupycus,V.DALE en KoElNEN ook plaatsin dezebet.,verdernog
marktplaats = mavktplein.

St-lansp/in;St-lansreld.

Dageraadplcctg.

lang bestaande namen geldt, maar de

Dageraadpleïn.

In Kuilenburg heet het m arktplein

Koningsplccfe.
Statieplaatn.

nieuwe kent het gewoonlijk alleen in
den omcieelgedecreteerden vorm,en
doordien dezealtijdeenesamenstelling
metplaat8is,blijftditook nietzonder

Koningspleïl.
Stationsplcïl.

ofdci
eelM arktveld.
In 's-Gravenhage heeteen plein (#e)
Plaats,een ander(het)Plein,een derde
Oranjeplein, een vierde Tournooireld,

invloed op de oude benam ingen,zoodatm en metzekerheid ltan voorspellen
dat,alshetvan hoogerhand gepleegde
misbruik niet ophoudt, het gebruik

enz. Utrecht heeft een M ariaplaats,
Arnhem een Schoolplaats en Franeker
een Breedeplaats.
J'. TER Govw, Am8terdamsche #r6r-

van pldn ook bijhetvolk zalverdwijnen.)
Ook in Wand.,181,en bijV.G.,1,

halen :(Toen llijop dePlaatsegekomen
was ),waarbij Plaat8e in voetnoot is
verklaard :(Dat isde Dam )(HEERIS

136,wordtplaat8in deze bet.opgegeven alseen gall.,place(pvè!ë'
?
.
f6).
NaarFr.PlacedeAeïr.

DeM eirplaat8te Antwerpen.

en ToosE,AangenameL7r:4,1,88).
FlLlx RgTTEN, Het Begijnhoj te
Brlggge.opgenomen in Keurlenen,IX,

DeM eir(oKc.naam)teAntw.

opp.l44:(W anneergijde(Wijngaardplaata ))betreedt )), en op de volgende

blz. :( de grasperken van het Wiingaardaplein )).
Te Am sterdam wordt op eigenaardige

wijze het accent verplaatst in namen
1als Koning.
:plcï?z/ en Rembvandtplein'
(zieBIJLAGEN,1,47).
Groenplaats.

Naar Fr.Place F6rf6, de oë cieele
naam van een plein te Antw.,door het

Planteoen.

K ltAMERS, Technologoa W db., op
het w.place:((P .verte,met boomen be-

volk gewoonlijk het Groenkerkltof ge-

plantplein,parl
t).

heeten.

Hetplein der Groenplaata teAntwer- ( Een ei
genaardig bewijs voor het HetAntwerpsche plantsoen,oëcieel
pen beslaateen hectare.
gebrek aan taalgevoelin Z.-N.)
( Groenplaats ),beslaat (een oppervlaktevan)lH.
A.
Zijvluchttein dekleinere plaats,die Alg.isditgebr.van plaatsin Z.-N. Zij vluchtte in het kleiner rertvek,

D.V.,157.
Plaats heeft reeds verschillende be-

nu totkeuken diende.V.Lov.,D'
ureEed, voor kam er,'vertrek, lokaal,afgesloten datnu tot keuken diende.

teekenissen,o.a.10stuk grond bestem d

135.
ruimteineen gebouw.
Deavond vielen deduisternissloop,
doordegroeneruitjes,indeplaata.
TBïnL.STIJNS,II,108.

toteenbepaald doel,b.
v.begraajplaata;
20openruimteaehterofbijeengebouw,
b.v.binnenplaats;30stad,vlek ofdorp,
b.v.Valkenburg '
J.
seen aardig plaatsje;

Die groote witgekalkte plaat8. VERMANo., 75.

40 ruim te voor een of meer personen,
b.v.zitplaat8,enz.

De plaat8,dieeertijds ...totkantoor

Verder vindt men b.v.ook welbi
j

diende.Levensleer, 12.

V. Dxl,x

Dieeetplaats.Id.,2.
Devoorplaats.Id.,323.
Plaatsvoorvelos.

Alg.a1sopschriftin Z.-N.
.

Plaatsinruimen rooriets.

Afgekeurd bijVERc.,147.
Erisevenwelmeerdanéénopvatting
mogelijk:10Qts= eenabstractbegri
p,
een handeling,b.v.we z'
tflle?zltem wat
plaat
s fAvz
lzïzn,
es roorz'
Jja werk;20ieta
= een concrete zaak,b.
v.plaats 6p,
-

Die eetkamer.
De voorkamer.
Riiwielbergplaats,of bergplaata voor
vijwielen.

Plaatsinruimen aan iets.

alaapplaata in de bet. van

slaapkamer (evenals in Levensleer, 175)
en in die van alkooj;verdernogspreekplaats in de bet. van spreekkamertie
(zooalsinLeren8leer,203):

KUIPERS,op hetw.inrldmen :((een
ruimte)afstaan :iem.(dat.)eeneplccf,
:
'(acc.)- ,ruimtemaken,zoodathijook
plaats krijgt;iem.ziine plaats - ,af1staan ;roor iem.zijne plaats - ,voor
khem wijken ).

r'
uimen woor iems. gcreetft
vchcppen ; 30

K OENEN, l5, op het w . inruimen

ieta= een min ofmeerverpersoonlijkt
voorwerp,en alsdan komtbijiet8 hetzelfdevoorzetsela1s bijiem.,d.i.roor

,(('
poor)iem.(zi)
'
n)plaata - ,afstaan ).
V.DALE,op lletzelfde w.:(plaats,
!ruimte maken ten behoeve of voor-

ofwe
Pluc
lax,
an.Eng.,op het w.inruimen :

j
deelevananderen:aaniem.eeneplaats
'inruimen ; (ook)zijne plaats aan hem

(plaats- (f7ooe),makeroom (for)).

afstaan ).

1D., Fr., op het w . plaats (( een
groof6- inrnçmen aan,faireunelarge
part à )).

Depoëzie,de natuurlijke schoonheid Gall.faire place :
is weg om plaats te maken aan wan- * ...

4der laplae6

sm aak.W ILDIEM ,l9.

Opdeeersteplaats.

jA
Dfge
keurdbijVzRc.,147.
B.,88 : (En premierlieu. In
.

deeezaf:plaats.)
,

om plaats te maken roor wan- V.GELDEREN,1,in hetVoorbericht:
smaak.
('tW ordttijd,dat*1van verouderde
woorden en uitdrukkingen h'un plaats
r'Wpzyn noor m eer moderne )).

Indeeersteplaats.

Ofschoondithetgewonegebr.is,

trolen wijook aan bijV.G.,II,p.V :
((Dank dusop deeersteplaatsaanmijne
Vlaamsche vrienden ),en bij 10.,Ala
onaM oedevtaalondevw.,74:((Op deeerste

plaats(een woord van dank)aan Dr.J.
Endepols x.

J. S. VERBVSG, Het Os46rv?ï/,
: çn

'

Plaatsbewijs-plakaat.

375
BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ER KIN GEN

d

1

Rekenen,,20:((Deleerm iddelen voorhet

onderwijs in rekenen moeten op de
eerste plaatsdienen om de hoeveelheden

teveraanschouwelijken ).
In plaata de gemeenschap beter te
Verkeerde weglating van het vz. In plaats rcn de gemeenschap beter
organiseeren.
'7cn in deze uitdr.:germ .stattz'
?
u ... te organiseeren.

M OORTG., 190.

Op den derden Zondag van Meizou Van de uitdr.plaat8 grïjpc?z wordt Op den derden Zondagvan Meizou
de onthulling van het bewuste stand- in deZnd.schrijft.misbruik gemaakt, deonthullingvan hetbedoeld gedertkbeeld plaatagrïjpen.Lereneleer,330.
d.i.ze wordt ten onrechte gebezigd teeken plaatehebben.
De dag, waarop een hanengevecht voorplaatshebben.
De dag waarop een hanengevecht
moetplaatsgrï/pe'
?
ziseen feestvoorden
moetplaats hebben,is een feestvoor

HExoRlxs,224-225 :(Plaat8 hebben
(mindergebruikeli
jk plaat8 1?
ïp,
(f6>)wil
eigenlijk zeggen,dat een of anderfeit
zijne plaats krijgt in de reeks van gebeurtenissen.Meestal wordt het gebe-

liefhebber. P. F. VAN KERCKHOVEN,

zigd van zulke handelingen,die een ge-

Volksverhalen.
Er had een merkwaardig avondconcertplaatngegrepen.J.SABBE,ll3.

den liefhebber.

volg zijn van menschelijken wil.Van
Men had een merkwaardig avond- jeen ongeluk kan men zeggen,dat het

Bijzelfst.naamwoorden diemeteen

vastww.voorkom en,b.v. een concert concertgegeven.

lgebenmt, geachiedt of voorvalt; ook wel
j

geven,gebruikemenbijvoorkeurditww.t

jp
leg,
laat
sheejt.Eenebespreking,eenovereen feestmaal daarentegen kunnen
alleen plaatshebben.W ilm en hetplotselinge,het onverwachte van eenegebeurtenis aanduiden,dan bezigt men plaats

grï/pen.)

Plaatsbewijs.

Ten onrechterekende VEREST,35, Plaatnkaartje, plaatnbiljet, plaats- Ook plaat8bewijsisalsalg.Ndl.op-

ditw.onderdef
(onbeholpen vertalin- briejje.
gen vanvreemdewoordenuitoverdreven afkeer voorbastaardwoorden )).

Plaatsbureel.

gegevenbijKvlrERs,V.DALE,KOENEN,
verdernogbîjGALLAS,bijPmcx,Fr.en
Eng.,en in andere woordenboeken.

Znd. vertaling van Fr. bureau de Vevltuurkantoor ('
poor dienntboden
GITT:E,40.- Alg.Ndl.plaatsbureau
pl
acement.
enz.),plaatsingsbuveau.
= 10bureauvandenplaatskommandant,
d. i. van den m ilitairen opperbevelhebber in een stad ; 20 bespreekbureau

Plaatsen.Geldplaatsen.

Gall.placerde!'
tv#6nf,volgensD.V.,

Geld beleggen,uitzetten.

157,en D.B.,36.

Geldplaatsenaan3% .
Zichaan een tafelplaa>en.

EchterbijKtursss,op hetw.plaataen ( geld - ,beleggen ),en bij V.
DALE,i.v.:(ziin geld goed,voordeelig
plaataen,beleggen ).
Gall.placerdel'argentt
i3% (D.B.,
36en 77).
Gall.se plaeer tï '
une table,volgens

l'argent, geld plaat8en,. uitzetten, op

intereetojrente zetten,ï,zeep,
e oyàt
f6rzheming steken ),en op het w.plaatsen :
Zijn geld p- (uitzetten,op interest
zetten),placer8on crgcAàf,mettreaos arGeldbeleggenojuitzettentegen3%. gent* intérêt. Veilig geplaatstgeld,
argentsolidementplacé.)
Aan een tafelgaanzïff8p.

Als een plichtige,plaats ik miivoor D.V.,332.
Alseenschuldigeneem ik plaatavöör
de groene tafel,rechtoyermijnen rech- EchterbijKvlpynRs,op hetw.plaat- degroenetafel,rechtovermijnrechter,
ter,diealleenlijknietopkijkt.ToNy,53. e6n :Rzieh- ,gaanzittenofgaanstaan: dienieteensopkijkt.
zïch '
vlak biiden ingang - ;ikzïeniet,
waarik mijmoet- ).
V.DALE,i.v.:chii plaatstezïch
naa8t mij, aan de deur, nam daar

Zicltineen stad plaat8en.

m entoen ...zichopeen zuiverconstitu-

KRAMERSvertaalt86placer :(
fZiclb
plaataen,gaan zitten,gaan staan,ecp,c

tioneel standpunt plaatnte ) (Buvs,1,
304),enz.

plaata gaan innem en )).
Gall.se plcccr s'établir.

Zïch in eenstad 'veatigen,ereen zaak
openen of opria ten.

Hijopendeeen broodbakkerii.

Plaatsin:sbureel. De madame ' Znd.schrijft.

PRICK,Fz., op het w.plaeem ent.
*
,fbureau de- ,verhuurkantoor (voor

Dedamevanhetplaat8ingabureau.

dienstboden &)).

Znd.volkst.

D .V.,361.- D.B.,l1.
W èlisalg.Ndl.iem.plaatsen = hem

eenbetrekkingversehaffen.

Neerlandia,Dec.1927,p.206:eeen

plccfdï/lgdslzrecu voor vrouwen voor
N ed.-lndiën,enJun.l928,p.97:(tvoor-

stelvanMevrouw Veentotinstellingvan

Lxzszx, p. l47 : Ahetplaatsingsbureau,lellvzccu deplacement)).

Plaatsjesjaéer, of plaatekelnle-

ScHR.,1,232-233,staafde reeds het

gebr.van zich plaatsen in hetalg.Ndl.
en citeerde : ( Gutelling, trouwens,
plaatatzieh ...midden ïn zijn beschouwingen )(N.R.Ct.,23-11-1911),(als
men zicltopkoopmansstandpuntplaat8tt
(fd.,6-12-191l),((om zich ...op hetpodium teplaatnen)(1d..19-12-1911),(dat

plaats )).

Hijplaat8tezïchal
8 broodbakker.
van het plaatdng8bureel.SEVENS,95.

(voorplaatsen in een schouwburgenz.).
KRAMERS,op hetw.placer : P-de

een plaatsing8bureel voor vrouwen in
Ned.Oost-lndië.))

Baantieeiager,po8tiesiager.

7J#8r.

Placeeren. Een pomp placeeren.
Een gasleiding plaeeeren.

Pladijs.

Znd.volkst.,naar Fr.plaeer,vaak
vervormd tot plaat8eeren.

In Z.-N.m.en alg.gebruikelijk als

naam voor een platvisch,pleuronecte8

Een pomp plaat8en.

J#Wx#.,p.XXV.

Een gasleiding aanleggen.

Scltol,

platenaa,Fr.plie,in zijn natuurli
jken
toestand,terwijl8chol,m.,er gebruikelijk is voor denzelfden visch in ge-

V.DAIœ. Kuzrlss en Kosxlx,

GALLAS en Pslcx, Fr. en Eng., ver-

melden pladiin en pladdijs,v.,als alg.
Ndl.

droogden toestand.

Pladonzen. De Aar ... plcdo-f

SCHVERMANS, Biiv. alh Alg. Fl.

Plonzen, plompen, zlt/ft
gen.De Aar

m et de grootste onstuimigheid in eene Idiot.,verm eldtditww.alsgebr.inVl.; atortzïch met de grootste onstuim ig-

dieptevan 75meters.BoLs,94.
Plafond.

vgl.pladompen bijDEBo.
heid in eendieptevan 75meter.
In deZnd.volkst.isdeuitspr.pla- Plajond (leesplajonl).
fon/,dochdemeesteVlamingenmeenen

KvllyERs.

in zuiver Ndl.de d te m oeten laten
hooren.

Plakaat,en plakkaart.

Afwijkendewoordvormen in deZnd.
schrijft.; ook is het w.zelfs in den
eersten vorm vaak p.in Z.-N .,naarana-

Plakkaat,o.

VxRc.,Etym. Wdb. plakkaat,o.,
uitFr.placard,afgel.van plaquer,dat
van plakken kom t.))

logie van àcctzlf;KIL.: (Plackaet,

Plakkaart, = kaart die opgeplakt

plackaert, q. d. plac-quaerte )); Dls

m oet worden op bordpapier of karton

RocHss :(Plakkaetenz.(zoek)Plak-

(KvIPERs;V.DALl).

kaert enz.))

Plakbrief-plantsoen.
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Aanplakbill.et.

Afgekeurd bi
j VERc., 150, en bij
ALL.-AB.,282.
Echterbi
jV.DALE :(Plakbriej,m.
(...ven), ...briej)'
e, o. (-s),plakkaat,
aëche,bekendmaking );verder nog :

Plakken.Verboden te plakken.

OPMERKINGEN

(Pl
ak
8c-h
rijvt,
-e
,k.p
aknkde
aatvo
).orFr.
In
Z.
N.
ao
a.
k(
v
on
ol
r
ol
me

ScHR.
,1,350,en 11, 35.- Ofschoon
ook nogKulpsxsvermeldt:plakbriej =
aanplakbiljet, geeft ScHR., Aant., 24,
devoorkeuraan aanplakbiljet.
KOSNEN ( Plakbriejje (opplak-

jbriefje,etiket),o.-s).

verboden hieraan teplakken.

ALL.-AB.,282.

déjen8ed'cFcher;DEs RocuEs,op het
w.plakken:(Aenplakken.A7 c/zer).

Plakleerketn). Deze (sJ. een

znd.volkst.(Antw.;inBrab.plek-

Zuigleer,o.

paar boeren) namen een plakleêrken. leerkej,voor:rond stukje leder waarVl.Fezl.,40.
mede jongens steenen uit den grond
trekken,Fr.tire-paré.

Plan.De wolken verdeelen de oneindigevlakte in groote plannen.

volgensD.V.,158,navolgingvanFr.

oewolkenverdeelen deonbegrensde j Alg. Ndl. plan = 10 teekening, die

plan in de bet., door H ATZFELD- vlakte in groote vakken Ofg6d6elt6n.

den stand en de verhouding van de ver-

Devoorgrondenkomeninvollehelder- DASMSSTETTER (1751c) omschreven : ... deverderafgelegenvlakteis(ook :
heid en volle kleurenfrischheid uit;de ((éloignem entplus ou m oins grand, où hoogerop 0/verderisde'
vlaktejzachter
volgendeplannen zijn zachtergetint. sont placées en perspective les per- getint.
Dezuchtom deplannen (op hetdoek) sonnes,les chosesreprésentées ),welk pe poging om de verschillende ajaan te duiden.
begrip in onzetaalnietaltijd dooreen atapaen (op hetdoek)weertegeven.

schillendedeelen vaneenreedsbestaand
ofnogop terichten gebouw,schip enz.
aangeeft, ook wel grondteekening of

plattegrondvaneen stad;20schets,ontwerp,b.v.vaneenopstel,eenroman,een
... zoodat beide scherp tegen elk-i
Itooneelstuk, een vredesverdrag, enz.;

De achtergrond isgelijkvormig zacht en hetzelfde woord kan uitgedrukt

grijs,de voorgrond hard bruin,zoodat worden:(somskomtfr.planhierover- anderafsteken.

l30ontwerpin 5g.zin,voornemen.

d6plannen nijdig tegen elkander afste- een met ons aj8tand, soms met ons
ken.
vlakte,eninandere geval
len wordthet

GALLAS,op hetFr.w.plan :fMeerdereofmindereverwijdering.(toon ee1)

De Pateniers manier om den voor- door een anderbegrip vervangen )).De
oe Patenier's m anier om den voor- Premier
: Voorgrond. Second - :
grond bruin,hetmiddelplan groen,het eerste der gegeven zinnen iseen ver- grond bruin, het midden groen, den Midden. Troi8ième
Achtergrond.
vergezicht blauw te kleuren. P. DE taling van Fr. les Azz
tftzgc,
v dirieent la achtergrond blauw tekleuren.
(Eg.)Un personnage depremier -- ;de

Moxv,in Vl.d.d.e.A.,1,353.

plaine.
lx/3aï:en grandapltzkzt
..

second - :Iem.,die veel-;weinig op

De kleine fguren van hetachterplan.

oekleine fguren op den,aclttergrond. den voorgrond treedt ; een hoofd-;

1D.,ïè.,1,358.

een bijpersoon.Ladégradation t
f6.
:-s:
velepersonageskomen er in voor Hetverschilin verhouding en sterkte,
op heteezt
sfeplan een man meteen ge- pelijk datmen in 'tFr.zegtleprezzlïer op den voorgrond een man meteen ge- naarmate de voorwerpen dichterbij
laden kar.
- ,leeccosd- , lefroïàâv,:plan ;welke Iaden kar.
Ofverderafzi
jn.)
Artevelde, niet zoo zeer omdat hij uitdrukkingen niet letterlijk mogen Artevelde, niet zoozeer omdat hij Toch troffen wij ook aan (Op het
vele personages komen er in voor :

o . v.,l59 (Hetisdan ook begrij-

op #ef tweede in stede van op lteteerefe vertaald worden, zooals vooral door neel te w:çsçg op devt noorgrond is ge- tweedeplan van onstafreelishetziehten

plan staat ...

onze tooneelschrijvers veelvuldig ge- plaatst ...

voorgesteld )(Het Volle Tze'
pen,Handl.,

daan wordt.Aan premier plan beantwoordt voovgrond,aan dernier plan t

IV4,p. 88);( zoodat het AlgemeenBeschaafd Nederlandsch van thans ...

anhtergrond.))

niet slechts den voorrang, maar zelfs
het heele voorplan geeft aan welslagen
en zielezege naarNederlandschen aard,
en slechtsop denachtergrortdeenbetrek-

'

i

I

k
eli
jkkleineplaatsvrijlaat4v
oor:de
nationalegebrelten )(V.G.,x
lsoAz.
Moedertaalonderw.,35);(de boom op het
middenplan van het sneeuwlandschap ))

'n Mensch moet ziin plcn weten te Een gemeenzame, eenigszins nieutrekken.JOs.Joos,29.
wereuitdr.in deZnd.volkst.,wellicht
Trekgij'
?
z'
t
z?Plan'
,hoor!ID.,99.
ontleend aan desoldatentaal,naarFr.
Drie ouderen trekken natuurlijk hun fçr6r8on plan (:g.)= aefçrcrd'ajjaire.

(H.W .SANDBERG,in MovksM ag.,Jan.
1927,p.21).
Een mensch moetzïch ('
tzïfd6pl56ï- V.DALE.- PRICK,Fr.,op llet w.
liikheidjweten teredden.
fïrer:f
t- 8on Wcp,,zijn plan bepalen);
Jezieti6maarter6dd6n,hoor!
(se- d'
ajjaire,zich erdoorslaan,zich
Drie ouderen weten er natuurlijk er uit redden; 8ben fïrer, se d'6pz-

plan.SlMows,38.

raad op.

Iedertrektz/'
n plan,Verstaan?DRAU-

L&NS,99.
Plnncher.0p den planeher.
Plancher halen.
P lank.De plank van een voet.

i ètzrrtld,OrZich uitredden )).

Elkeen zalzorgen het6/ #O8d GI t6 I
1 CORN. HUYGENS, BGrthold A.
f87#J?l,

br6ng6%,begrepenb
Hoaten '
pl/er,PlGn'
k6n'
1l*6r,4661(V*),
uitspr.plannke'.
Planket'(0.);TlOerPlGHk6%t.
znd.volkst.(0.-en W .-Vl.,ook in
Devoetzool.
een gedeeltevanBrab.enAntw.),naar

85:(Johan haderzïchvrijgoeddoorheen geslagen )).

Fr.woord,alg.in de Znd.volkst.,

D.V.,226.- V.DALE.- K osxEN15.

Fr.la plante tfz
/z pied.

Plankier.Op hetplankier.

znd.volkst.(0.-en W .-V1.),voor:

Op hettrottoir,Ofwandelpad.

steenen bevloering langs een huis

(v.DAI.E;KosNsx15).

Planm atié.

VolgensWrcad.,38,teverwerpena1s

een germ ., planmdezig ;M OORTG.,221,
gaatniet zo0 ver het afte keuren.

Alg.Ndl.plankier,0. houten vloer
van steigers,aanlegplaatsen enz.

Zieook trottoir.

Stel
eelmatig,G6fhodïf6h.

V.DALE:(PlGnmGtig.bn.bw.volgens

een vastplan :e6n planmatig Op,#6rzO6/J;
PlGïtmGtig f8 1D6* #//?A.9

Ook bijDEN HERTOG,X.,
S.,I1è
1è
,10:

((planmatig Onderricht )).

lqlantkoord .Koolen metde plc?lfkoord (ofhojkoordjplanten.
Plantpatat.

Znd.volkst.(Diesten omstreken).

KOOlrolgene h6t ?$6hf8K'
O8r Of%aar
delïjn planten.
znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.), Pootaardappel.
voor :aardappel, bestem d om geplant
ofgepootteworden.

Plantsoen.
HierbijAppelengiel

verkoopt men niet te dier
zaad en planuoen,

D.i.teronderscheiding van eetaardaPP6l.

znd.volkst. (Brab.),als onz.ver- Plantzaad,pîcnffsed,#OOf#O6d,P*t6- Alg.Ndl.plant8oen,O.,mv. -6n =
zamelw.voor planten,aardappelen, lingen.
lo stek,loot,afgesneden boomtak die
boonen enz. bestem d om geplant te
worden ;M eil'ers IFscA. : ((Plantzoen,

in den grond gestoken wordt om hem
wortelte doen schieten ;20wandelpark,

gelijk eeniederin zijnenhofheeftvan plant, plantzaadt );vgl. KSAMERS
doen.
t( Planchon, m.(Agric.) tprowïsc.lIn
(vroegev alsopdcArï/fbiieep,zaadver- Flccsger:a :Jonge,totuitplanten ge.
kooperin 4esckajfenaclteatvaatt6D* f.) scldkte planten f.pl.Du p- de colza,

Publieke wandelplaats, openbare tuin,
terrein metboomen.

koolzaadplanten f.pl.))

Plastron-pleiten.
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Da8,v.,cravate,v.(mv.-n.).

of om den halsbevestigd wordt.

Plat.Dieboteristeplcf.
Platte kees.
Hijisden f
#'
?
z(ï)r:!teplat.

Platbroek.
Platbroekerij.

30 breede platte heerendas.

l

'W eeke kaas.))
PRlcx,Fr.,op hetw.kaaa :((zacltte- ,

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), l Papbroek,lajbek,lammeling.

v
oor:manzonderkarakter;handeling
van zoo'n m an .

Znd.volkst.(Brab.),naarFr.platejorme,voor:platzinken dak.
Platoniek. Een platoniekebetoo- In Z.-N.vaak voorkomende vorm,
Plavei.Roodeen blauwepl
aveien'
.

Alg.Ndl.plaaron,o.= loborstvan
een overhemd ; halfhemdje, frontje;
20lederen borstlap (bijhetschermen);

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-VI.en
Dieboteristeweek.
lfscAz#.,l8.- V.DALE.- KosNEx15.
Limb.),voor lo zeer week,malsch
l'
Pcek:ofzachtekccl,v.
GALLAS,op hetw. kaas JFcek:-,
(KIL.:(plat ende morwe,mollis )); Hijis'
uitgeslapen,of:hi
jiszoo glad zachte : Fromage à pâte molle n,
20slim.
alsceAzaal.
enop hetw.jromage:((- tjlapïc,jraia:

Platform .Op hetplatjorm.
ging.

OPMERKINGEN

fromageblanc;fromageàpâtemolle)
.

V.DALE.

KoENsxls.- Alg.Ndl.

Lajheid.

p
làtbroek (weiniggebr.)= gesnedene,
gelubde.

Op hetplatofplatdak.

V.DALE..
- Alg.Ndl.h'
etplatjormf=
hetbalkon)van een,tram.
17
P4?
z#.,p.XIX.

Een plato/nischedemonstratie.

naar Fr.vlatonique.

In Z.-N.alg.,in het pz.,de gewone
naam voor gebakken vloersteen.

Plalmis,v.,estrik,m.,vloertegel,m.

Alg.Ndl.plavei,v.= loplaveisteen,

R oodeen blauweplavuizen ofeetriken. straatsteen ; 2o vloersteen,vloertegel.

Pleéen. Hoofdtijden volgens

Bijgeenvanbeidenstemmendeop-

Ikplachtveelterooken.

Na het vertrek van vineent Du Bois

Verkeerdgebr.van den sterken vorm

Na hetvertrek van V.D .B.hadden

sssscxx,Gronden der Ndl.sraakleer, gegeven vormen methettegenw.gebr. w ijplachten vroegop te staan.
56 :(plegen (gewoon zù'
n),pleeg,plag, in hetalg.Ndl.overeen.
Zijhebben datplegen tedoen.
mv.vlogen, geplogen ),en daarbij als
W ehebben veelplegen te lezen met
opm.:(rlegen heeft,in debet.van geIell
taar.HxsssLsAcu,1,237.
woon ziin, bij den sterken vorm,nog
eenen onregelmatigen verleden tijd
!
lacht,plachten ).
sijcoss,,46,.plegen(aroircoutume,
pleeg,placht,gevuch,
t(,:so:o,,),.

Di8t.,55.- KoExEx'
,N.,
9.,l31:(In

oudedagen had ditplegen (nl.indebet.
vangewoon zi)'
n)regelmatig :ik pleegik plag - wiiplagen - ik A:!)geplegen
(latergeplogen);denkelijklangsdenweg
der analogie,men denke aan :bracltt,
dacht- ismengaanzeggen :ikplccAfwiipl
achten;verderishetdeelwoord in
onbruik geraakten werd ditpugen een
defectief,.
Plegen, in den zin van verrickten,

hadden Bernard en zijne zuster enkele lvoor het verl.dlw.in de uitdr.raad B.en zijn zuster enkele oogenblikken begaan'
,bedriiren (onrecht,een diefstal,
oogenblikken raad geplogen. SycgsRs, plegen :germ.siehatten RatgepFogen. raad gepleegd,raad gehouden, of be- moord,misdaad, vergrijp,enz.)en in
ll4.

raadslaagd.

de vaste uitdrukkingen raad plegen,
overleg plegen, d. i.houden,is zwak :
plegen,pleegde, gepleegd.

Hetzaleen derschoonstedaden zijn, Verkeerd gebr.van plegen (= doen, Hetza1een derschoonstedadenzijn, HENDRIKS,11l :(Begaan - plegen.
die wij ooit gepleegd hebben.AccTos, verrichten)in gunstigen zin.
diewijooitrerrichthebben.
Ietsverkeerdsbedrijven.Hettweede is:
228.

sterker dan het eerste,en veronderstelt
opzet.Men begaateen m isslag.Men pleegt

wraak plegen.

Plegen in dit verband behoort niet , W raak nemen (op iem. over iets),
tothetgewoon taalgebruik.
wraak uitoejenen.
De opvoeding tot eerbaarheid moet Germ .etwaa p/legc,z iets verzor- De opvoeding tot eerbaarheid moet
reedsvan jongsafaan g6pl6egdworden. gen,ervoorzorgen,er zorg voordra- reeds van jongs afaan bewerkt, beoegen.
jend ofterAt
zzzd genomen worden,ook :
ermoetreedsvanjongsafvoor gezorgd

een misdrijf.)
lpcn,
#.,64.
MooRTg.,l13-114.

worden.

Pleidooi.
Plein.op deplein.

plein #er luchtacheepvaart.
oeplanen in een zandwoestijn.
Pleiten. De advocaat puetgoed,
heeftgoed gepleten.

In z.-x.vaak ,
?
,.
In eenige znd. gewesten (Brab.,
Antw.)tgw.meestalr.

Pleidooi,o.
op Acfplein (0.).

xaast vr.plaine g'
crïcfon,aange-

vuegneu,wlogferreïz,,o.

gall.plainea.
Tijdvormen diein z.-x.vaak voor-

oevlakten in een zandwoestijn.
oe advocaat pleitte goed, heeft

troffen op prentbriefkaarten te Diest.

Ook :pleit,o.,en puitrede,v.
Dist.,45.

verderisgebruikelijk :vliegkamp en

vliegltaren.

I'
F@'z#.,180.
Boss.,Handl.,216.

komen, naar verkeerde analogie van goed gepleit.

lïjfcx, beet, gebeten,of apiiten,apeet,
geapeten,enz.

Het zalmij moeilijk vallen ... uwe o.v.,258-259 :coitww.wordtin Hetzalmijmoeilijk vallen uw zaak scxs.,1,2l5,weeserop :lodatmen
zaak tepleiten.ToNy,192.
Z.-N.,vooralin denieuwsbladen,veel- te bepleiten',ook :in zl'
!
tJzaak (of Toor nietalleenzegt:'
voor,tegen f
;ym.pleiten,
vuldiggebruiktin gevallen waarin ons u)tepleiten.
Ik hoorde later de zaak pleiten. 10., taaleigen bepleiten vereiseht. Im mers

19s.

een zaakbepleiten,dochook :.)overeen

Ik hoordelaterde zaak bepleiten,of: zaak pleiten,b.v.:((gepleitowcr de nala-

pleiten is onzijdig :men kan duswel overdezaak pleçten.
zeggen voor,tegen iem. pleiten,maar
nieteenezaak pleiten ;welechtereene
zaak bepldten.De fout is hieraan te
wijten,datmenin hetFr.zegtplaider

tenschap )(N.R.ct.,1-10-1909),(gepleitorerdeaanrijding)(zd.,8-10-1909),
en &)in eenzaak pleiten,b-v.:(M.Dee
verklaarde,dathethem onmogelijkwas
indezezaak tepleiten )(J#.,13-6-1911);

zoowelvoor bepleiten als voorpleiten.))

20dateen zaak bepleiten kan beteekenen :

Ds Rsvrz,205 :11meseratfïFcïlede
plaider votreajjaire.Dan8lasvïfc,i'en.
tendiaplaiderl'
ajjaire.
D.B.,3:(Plaiderl'affaire dequelqu'un.lo #'oor iemand pleiten,ofwel,iemandszaakbepleiten.20 In e6n
zaakpleiten(d.i.ineenzaakalsadvocaatoptreden).
)
,watdeadvocaatechterdoor zijn
Pleitrede beoogt te bekomen,kan lijdend voorwerp zijn :in diezaak pleitte
de advocaat vriiapraak ;de advocaat
Pleitteondchvltfïg.)

c)orer,ï?z6en zaak pleiten,b.v.:(zij
(dezaak)zalmetgesloten deuren worden bepleit)(Ned.Gt
fy.'
pca B.Jbchfx.,
art.822),b)vooreen zaakplcïfe'
n,b.v.
(de menschen komen nu vrijop kantoor,bepleitenhun belangen)(N.R.Ct.,
15-6-1911);30datpleitennietaltijdonzijdig is, blijkens de voorbeelden
f
( krankzinnigheid wordt gepleit
(N.R.Ct.,1-2-1908),(
fdringenderedenen worden gepleit ) (J4., 18-2-1909),
q deze pleitte niet-ontvankelijkheid )
(fd., 14-6-191l), nietigheid van het
raadsbesluit pleiten ) (Tijdsehr. poor

S.f.
fggïene,1902,p.28),(verzachtende
omstandigheden pleiten )(KvIPERs,op
hetw.pleiten).

Pleizant-pluim .
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Pleizant, plezant, ook wel Alg. in de Znd.volkst.,naar Fr. Pleizierig,prettig,lollig,vrooliik,leuk. V.DALS.- Kosxsxls.
plaisant.PlezanteMannen in een Ple- plcllaf,doch ruimervan bet.,nl.ook
Vvooliike mannen in een vvooliike E. J. POTGIETER, Pvoza LHoe h6l
zanteStad,doorEo.Polz'
f:.
gebruikelijk in den zin van Fr.cplu- stad.
Weeuwtje enz.):(ik watplesanter dan
'tW aseen van deplezantstemannen sant.
'tW aseen vandeleuk8temannenuit jij,datis alhet verschil)tHyiycl
us en
uitheelSichem.CLils,Binlt.Non.,130.
heelSichem.
ToosE,Aangename Urezz,II,448).
Een der pleizant8te mannen van den
omtrek.AvcToR,5.
Erg pleizantishethierniet.ID.,299.

Een der grappig8te m annen van den
Omtrek.
H eelpleizierig,of:erg prettig ishet
hier niet.

P1ekken. Pas op,datge de stof Znd.volkst.,voor:10(alg.in Z.-N.)
niet plekt.
vlekken maken ; 20 (Brab., Antw.,
Datplektaan devingers.
Limb.)kleven,doenkleven.
Een boterham pl6kk6n.
Znd.volkst.(L.v.Aalst),voor:er
Een dunne en wel geplekte boter- boter of een andere weeke, m eestal

ham.
vettigestofop strijken.
Plekker. De plekkers van Gent. znd.volkst.(
Brab.,Antw.,Limb.),
Ds RAXT,in FI.d.d.e.h.,II,186.
voor :plafondwerker.
Pletsdank. Iets doen vooreenen Znd.volkst.(Dieste.o.;eldersFet'
gplet8dank.
dank,waarin Fet8en = vleien).
Pletteren . ... dengene, die
InenkeleZnd.gewestengebruikelijk.
MijnheervanBruinkasteel...teplett6r6n

10 Vlekken,nlakken ;
20plakken.

V.DALE.- KoENENIS.

Een boterham 8meren.

Di8t.,l57.

Een dunne en goed g68m66rde boter-

ham.
Btukadoor (mv.-s),plajonneur,pla- .
llleksf6rwp6zker= lostukadoor;20iem.
jonneerder,plakker.
diepleisterafgietselsmaakt.
Iets doen om een plandankfje) te STOITT,n.1014/1573.
behalen (o/te verdienen).
...dengene,dieMi
jnheervanBruin- VlTs,374.
kasteelteplettersloeg.

sloeg.Coxsc.,Baae Gansendonek.

Pleuris.Devarkenskoopmankreeg In de Znd. volkst.vaak o., doch
De varkenskoopman kreeg depleultetpleuris.SEvExs,20.
meestal verbasterd tot Feurea; DEs ris('
p.).
RocHls :((Pleuris,s.n.))

Plicht.Hetwasziineplicht.

InZ.-N.nogmeestal'
p.;DEsRocHss

((Pligt,s..f.)
)
De Staat heeft '
voor plieht ook die
Gall.avoirpour deroir.
kunst te beschermen.J.SABBE,208.
Flïch/aan,in ietshebben.
Alg.in de Znd.volkst.

Plichtié. Alhoewelik zooplichtig

InZ.-N.alg.voor:inverzuim zi
jnde,

Hetwaszijn plieht(>.).

Di8t.
,45.- D.B.,52.- Joos,9l.

De Staat heeft tot plicht ook die
D . V.,619.- Vgl.zïcA i6t8 ten pl
ïchf
kunst te bescherm en.
etellen.
Scltuld aan,in iets hebben.
V . DALE.- K oENEN15.

Hoewel ik zoo schuldig ben als

Vssc.,149.- Di8t.,160.- Onkr.,

ben alsH ubert.TONY,5l.
aan iets schuld hebbende, overtuigd H ubert.
25en 26.- ScHR., 1,l5,en II,15.Elkeen,dieerzich pliehtigaan maakt. van m isdaad enz.; DEs RocxEs
Elkeen, die er zich 8chaldig aan VERzsT., 34. Dcysss, II, 77.

SyrgycRs,3l.
Zij vond toch niet, waarin zij
nliehtigwas.V.Lov.,D'
ureEed,161.
Alseen plielttigeplaatsik mi
jvoorde
groene tafel.TONY,53.

( Pligtig,adi.Schuldig.Conpable ); maakt.
KrlpsRs.- V.DALE.- KoENEN15.
DE Rxvzz,45:qnoiq'
uej6soiacvdt
W co'
u- zij vroeg zich echter tevergeefs af D.B.,74 :(Hetadj.pliehtigkomtin
pable ç'
l
z'f:
fvl
ler!;49 :je prend8 7)lcc6 waarin zi
j8ehuldigwas.
'tNdl.uitsluitend voorin samenstellincommevs coupable: latabletjécrire.
Alseen 8chyldigeneem ik plaatsv& r gen met de bet. van nereeltnldkgd
Ds GsooT,Ndl.xsprccàî.,184,ver- de groene tafel.

Depatroeljesbrachten immernieuwe dedigdeditgebr.van pliclttig (zie ook

pl
iehtigen op.SIMONS,44.

VzTs,376-377).

eeltatplichtig,dïeltvfylïchfïg.enz.Pliohtig

De patrouilles brachten gedurig bezigen in debet.van echuldig iseigen

nieuwesel
tuldigen op.

aan Z.-N.)

Alg.Ndl.isverderook m edepliehtig =
mede schuldig.

Ik begreep maarniet,datmijnemis- Verkeerd gebr.met betrekking tot Ik begreep maarniet,datmijn misdaad zoo groot,mijn gedrag zoo plieh- zaken,in casu handelingen :gall.cou- daad zoogroot,mijn gedrag zoo laakfïgwas.TONY,56.
pable;DsREUL,51:ien'tzwcï.
geaisisï baarwas.
Pliqhtigeliefde.
lagvandeurdemonméjait,nïlanoirceur M indadigeliefde.

D.V.,160..
- V.G.,1,136.

dema conduite.

Plichtiéheid. Het bewijs van

Alg.in Z.-N.;DssRocuss:(Plig-

Hetbewijsvan zijnnnhuld,of:het

zijn plicltiglteid.
tigheyd,s.j.C'
tzlpchïlïfé,s.f.)
bewijsdathijschuldig is.
Plichtsbetrachtend. Leren8leer, Overbodig gebruik van de verbin- Zijvtplïc/lfbetrachtend.
213.
dingse in deze woordkoppeling,naar

KvlpsRs.- V.DALE.
Plïch/ebcfrcc/zfïAzg,pliclttsvevvulling =
hetbetrachten,vervullenvanzijnplicht.

verkeerde analogie van plicltt8betraeltting.

Plodderen. Met handenofvoeten

znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

in water,in de modder plodderen.
H oor de eenden in het water ploddeC8/t.

Ploeé.Achterdeploegloopen.

Met handen of voeten in water,in

Kvlpzns.- V. DALE.

de modder ploeteren, plonzen,p!> ,
:6n.
H oozkde eenden in het water plappe'
reyt,/)1()646.
?*6'/1,Blobbete'tt.

Ook in debet.van landbouwwerk-

Achterdenploeg(-.)loopen.

D.B.,52.- Boss.,Handl.,221.

tuig is ditw.v.overalin Z.-N.,behalve
in W .-VI.

In het alg.Ndl.is ploeg alleen v.in
de bet.van : lo groeve,20 ploegschaaf,

Ik zie daar wagens, karren, eggen, Gewestelijke meervoudsvorm (W .- Ik zie daar wagens,karren,eggen, 30groep ofafdeelingwerklieden.
ploegs,eene rol.TAMB.,39.
Vl.).
ploegen,eenrol.

Plonsen. AvcToR,31. ZoodatTijl
in hetwaterplonete.10., 30.

Gewestelijke woordvormen (Antw.,

Plonzen,ploaede,geplonsd.

O.-V1.).

Somsplonsteeen derjongehonden er
m idden in.Pall.,9.

Plool.Ikbenweeropv,ï/splooçlenj.

Plooien.Nietplooien.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Ikben weerop delappen,weerop d6 V.DALE.- Kosxsxls. sTosTr,
voor:van een ziektehersteld.
v oppen,of:weeropd6been.
n.765/1154 en 1051/1619.
Ditww.isin Z.-N.meergebruikelijk Niet'
pt
lvltlep,
.
Alg.Ndl.isb.v.eenorehe-tfplooien=
dan in 'tN.,b.v.in degegeven uitdr.,
er plooien in maken ; l
66t toorhoo/d
tegenover Fr.nepc, pliev.

Pluim .Zoolichta1seen plgdmfkenj.
De pluïvles maken den rogel.

Ditw.ismeergebruikelijk in Z.-dan

' plooien = fronsen.

Zoolichtalseen veer.

V.DALS.

in N.-N.
Alg. in Z.-N.; vgl. Fr.le pllz-lge

Den vogelkentm6n aan zijn peerex ;
jaitl'oït
vetzu, of la belle plu-: jaitle d6kleerenmaken den man.

V.DALE.

beloïeeckz.

De plvï-ea maken den rogel niet. Alg. in Z.-N., voor :het uiterlijk Hetziinnietall6n àok,
gdielangeve,
9AvcToR,178.
vertoon bewijstniets;schijn bedriegt. een dragen ;'1ziin nietallen monniken

STOETT,n.- /1043.

41 kappen dragen ;de kap = kf den
voxxïk ydet;dekleeren maken den ptca
tdet.

l
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Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.ilyaîcït
:t
:éde

Hi
jheeftereen'
pcer,of'
ptz'
nzijn'
p66-

868 plumes.

Pluim enbed.

Pluim vee.

OPMERKINGEN

Z6?z gelaten, ook
laten,.

InZ.-N.hetgewonew.;inN.-N.mindergebruikelijk.
In WW!.#.N.F.,14/40,afgekeurd
alseen germ.,Federvieh.

SToy
uTT,n.- /1942.

veel vederen moeten

Veerenbed,vederbed.

Pluimgedierte,gerogelte.

.
Plz
à
fïAn,
tlecisevenwelalsalg.Ndl.opgegegeven bij Kvlrsas, KoExsx en V.
DALE.

Plukken. Ik plok bloemen,ik heb Tijdvormen naarhetdialect(Brab., Ik plukte bloemen, il
t heb kersen
krieken geplokken.
Antw.):ploek,geploeken.
geplukt.

Plunje.Lammetrokhetplunjevan

Ditznw.komtnietvoorindeZnd.

Boss.,Handl.,211.

Lammetrok deplunje(w.)van den

den onderoëcieraan.AvcToR,341.
volkst.,vaak echterin onze schrijft. onderoëcieraan.
Bijherfsttijd,verschietl
tetplunjevan het onz.gebr.is eenvergissing,door- Bijherfsttijd verschietdekleurvan
kleur.Jos.Joos,242.
datmenzichdoordenuitganglaatmis- deplunje.
leiden.

Plusje. Een zoelwindeke dat de

NaardeZnd.volkst.(Brab.,Antw.):

Een zoelwindjedatdepl
ui8jesaf-

V.DALS en KoENzxls, op hetw.

plu8jes afblies van de hooge doorge- plu8kelnj,mv.pluakelnjs.
bliesvan delange,in 'tzaadgeschoten plu8,alsZnd.
schotensuikerijstengels.DRAULANS,172.
stengelsderpaardenbloemen.
Pochette.
Fr.w.,sehieralg.in deZnd.spreekt. Ik-andtaech.v.
voor :sehild,meestal van bordpapier,

meteenopenbakjeeraan,dataan den

wand wordt gehangen om er brieven,
rekeningen enz.in te bergen.

Pochoir.

Fr.w.,alg.in Z.-N.,voor:blad pa- Schabloon/(leessch,= sj),v.(enook Kosx'
sN vermeldt 8eltabloon alleen in
pierwaarop dehoofdlijnenvaneentee- wel0.),mv.sol
tablonen.
'tv.Bij Sijthod te Leiden is uitgekening zijn uitgeknipt,zoodat de f1geven HetScltabloon en zfjs toepa8aing,
guur snel kan nageschilderd of nagedoorJ.H.SToynL,werkje dat ten doel
teekend worden.

heeft((het8cltabloneeren in ruim en kring
bekend te maken )).

Poeder, poeier. 't Deed Flori- Poedev,ook welpoeren in devolkst. 'tDeed Florimond goed aan '
t hart
monddeugdaan 'thartweereenspoeder meestalpoeier,isin Z.-N.nog alg.ge- weer eens(busj
kruit(0.)teruiken.
teruiken.DluvruAxs,119.
bruikelijk voorbu8kruit;DEsRoclus,
Hi
jheeftalzijn poeierverschoten. ophetw.poeyér:(Bus-poeyër.Poudre Hijheeftalzijn kruétverschoten.
# canon ));in N .-N.is ditgebr.verouderd.

zijnpoeiernaardemusschenversehie-

vgl.knr.tirer8apoudret
w zmoineaux.

Zijn kruitop de mussehen verschie-

zoodroogalsvoeder.

V.DALS.

ten.

W atmogen we :er zijn,datwijhet Vgl.Fr.ilAz'c pa8ïwttlesféla poudre )
datwijhet(buslkruitnietuitgeoedernietuitgevonden hebben!Jos. (4ccnoAz).
1vondenhebben!

zoo:jnalspooder.

STOETT,n.- /1113.
I

ten.

J'
oos,242.

V.DALE.- KosNsx15.

1

znd.vergelijkingenvoor:zeerfljn,( Zoo:jnalsmul.

zeerdroog.

V.DALE.- STosw ,n.- /1114.

v.oarzs.

( Zoodroogalskurk.

ocfpoeder(o/poeier)moethijinne- ookindebet.vangeneesmiddelis( Diepoeder(o/poeier)moethijin- In '
talg.Ndl.ispoedev,yoeoro.in

men.

hetw.osz.inZ.-N.;Dy
csRocass:lnemen.

debet.vanfjnestof,v.indievange-

,Poeyër,8.,z....Geneés-poeyër-rovgr:(

médicinale.)

neesmiddelinpoeiervorm.

)

Poederfabriek.
Alg.in Z.-N.
B'
î
ukruitlabriek.
V.DALE.
Poederhoorn,-horen.
Krl
dthoorn.
V.DAI-E.- Kosxsxls.
Poef. Alde kinderen die kwamen Znd.volkst.voor:op krediet,op den
...winkelwaarkoopen.zelfsop t
26(1) V.DALE.- KolxsNls.
winkelwaar koopen, zelfs op de poef. borg,te borg.
pof.
n.1024/1585.

szosw ,

cruAss,sich,.Nov.,198.

Poelen.

Poefm ouw .
Poel.vierpoelen en tweehanen.

In Z.-N. nog vaak voorkomende 10 Pojlen,op kredietkoopen ;20poschrijfvorm,met 2f's;P.VERHEYEN, chen,.
9n08.
?
/8?1,stojjen.
ziele-apys,v2 (Antw.,1768),p.162
(stoejjen enpoejjen )
,.
Znd.volkst.;ook een Nnd.prov.
znd.volkst.,in hetv.,naastp'
t
z('
u)!,

Pojmonw.
Jongekip.

pullieenpoelie;Kzs.:(Poelie,gallina),
en ( pulle. Holl. j. poelie, p'
allaater,

V.DALE,op hetw.poejen.

KullayuRs.- V.DALa.
D.CLAss,35. KoaNsN15.- In
dezelfde bet.: Nnd. prov. poelie,v.,
mv.poelies,poeljen,
.

p'tzllc.
sfrtz)).

Poelenier.TsIsL.-STIzNs,II,74.

Znd.volkst.(O.-Vl.).

P06lier,m.,mv.-s.

Poeper.Noehtansvertelthij...hoe Znd.volkst.(O.-V1.,Antw.,inBrab. ...hOezijn eerwaardeheeroom in d6
@@*zijn eerwaardeheeroom (
tzeklopte> naastmetpoepzitten),voor:vreeselijk r rGt8ZJfOfd6bibberatiehad.
of...(metdepoepers)zat.SIMONS,ll8. in angstzitten.
l
.

Poesjenel.

Vooralgebruikelijk in deAntwerp-

sche volkst.; VERc., Etym. 'Fdb. :

( poe8ienel m.,gelijk Fr.polichinelle
en Eng.punch,uitIt.pulcinello,dimin.
van s lcino (Fr.pou88inj= jong dier,
jong kieken, zelf dimin. van Lat.
pull'
u8).
Poets,v.Poeu wederom poeta.

Poets,m.

V.DALE.

V.DALE.- Dr.F.RvTTsx((Poeaje)

te Antwerpen e> ltetkeldertyeatev çs de

zeeman8wiik),in Keurle8sen,VIII,l66 :
,(Poen'
eschijnteennaam gewordenvoor
het theater en geen hoofdheld te zijn
van hettooneel.Hetza1de soortnaam
geworden zijn voorde marionetten op
het tooneel.))
Alg. Ndl. policltinel= hansworst.
Jan-Klaassen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in O.- Leer om leer (vaak met de toevoe- V.DALE.- sTosv'
.
r,n.772/1165.
vl.poetaeweerommeq;ookbijv.Er-ssx', ging :slajemii,ïkslaieweert.
176.
l
'
Znd. kinderwoord (O. van Brab., Wajwal,m.
j Aldus bij VoRmx'
x,111, l8,en bij
Antwerpsche Kempen ; elders tee en

teekent,voor:hond.
Poetsen.Deplaatspoetsen.

Mqrionet,t
Tc?l-.
K@tz(?
,
8,
96Al-3?O:.

D.i.koopman in gevogelteen wild.

'GALLAS, op het Fr.w. toutou ; Pm cx,

Fr.:(toutou,m.(kindertaal)woef-woef,
hondje).
Soms voorkomende contaminatie De plaatpoetsen,ook :'m poetsen, Di8t.,173.- STOETT,n.- /
n
,1547 e
van deplaatpoetaen metdeplaata(nl. 'm smeren,depiek schuren.
1011/1568.
waarmen zich bevindt)rerlaten.
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I

Poëzij.Zijnzielwasvolvanteeder-

heidenverholenpoézii.Slvsxs,214.

IndeZnd.schrijft.vaakingewonen

Poézie(in gewone taal);alleen bij

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

Boonen,erwten doppen.

HoRsTzx,68:poézij,pogzïj6,poézie.

stijl,vooralom denvorm meertedoen dichterspoézij.
afwijken van Fr.poé8ie.
Pok.Iem.depokken zetten.
Znd.volkst.
Iem.de pokkeninenten,iem.naooi- Pokkenbviejje (gemeenz.)= vaccinaneeven.
tiebewijs.
Pol.D6ec#ool:polen deleeliikepol. Znd.kinderwoord (in Antw.en O.- Hetmooieofltetzoete F
ztzndj: en het V.DALE.- KosxEN15.
Vl.m.,in Brab.naast m.ook '
p.;in leelijkeofhetverkeerdehandje.
KvlpzRs vermeldt pol, m., zonder
Mijn polleken.VIRMAND.,2l.
W .-VI.poeleofpolle,v.,naastpollen- Mijn handje.
voorbehoud,alseengemeenzaam woord.
Zijnklein polleken.Jos.Joos,178. ltandje),voor:handje,Fr.menotte.
Polen.Boonen,erwten polen.

Crzwss.

voor :van depeulofden dop ontdoen ;

KIL.:(
tpolen.j.pellen.Decortieare).
Policle.

In Z.-N. nog vaak voorkomende
sehrijfvorm,naarFr.poliee.

Polétie.

Ktursss en V.DALE, 19145,geven
nog den vorm policie op,met verwij.
zing naarpolitie,welke schrijfwijzede
voorkeurverdient,wegens de verwantschap m etpolitiek.

Polieren.

Poliervijl.

Alg. in de Znd. volkst., naar Fr.
polir.

Poleeven,polijsten.

V.DALS.- KolNEN15.
Politoeren = polijstenmetpolitoer(0.)

Znd.volkst.,voor :fjne vijlom

Poliyt%djl,zoetvijl.

of politoer8el, vloeistof, voornamelijk

metaaltepolijsten.

Polis.

Znd.uitspr.vaak polies?.

van gesmolten wasen terpentijn.

Potlïe, v. = verzekerjyjgsbewfjs,
akte van assurantie.

Polissen, ook welpoliesen.Enkele

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),van de

Politietoezicltt '
tdtoejenen betrejjende

minuten v& r negen werd gepoliest. politie gezegd :de ronde doen om te denerordening op hetsluitingnuur.

DsAxzrAxs,101.

zien of de herbergen des avonds bijtijdsgesloten zijnen om overtrederste
beboeten.

Politieker.

Vaak gebruikelijk in Z.-N.,naar D. Politilc'
t
u (mv.poliltici),elx fezzècn. 1#W4d.,p.XIX.- In de bet.van
Politiker.
,
iem.die sluw tewerk gaat (een sluwe,

j
l

loiozevos)ofdepolitiekmengtinzaken
d
e er vreemd aan moeten blijven, is

politieker,volgens M ooltTg.,231,((zoo
niet een aanwinst voor onze taal,dan
toch een gangbare benam ing )). Ook
VoltluNx,II, 94,gebruikt het w.in de
bet.van persoon,die van de politiek een
f(vak ))m aakt.

Polka. 'tWasnu n6n polka.Pcll.,

In deZnd.volkst.m.

Polka,v.

102.

Pollevie. De poll6nie van een ljjO.-3VI
nd
.volkst.(Brab.,Antw.,ook in Deh'
ak(v.)vaneenschoen.
.naastpolerie),in hetm.,voor:

schoen.

DaarreegtN/zçl
'
n pollede/n aan.

achtersteunlap van een schoen.

KoExxxl5).

Znd.volkst., voor : hij maalt er Daar'
peegfl
dizïjnhielenaanc/,ook: V.DALE.- STOETT, n.- ,
/499 en
niet om,hij is er totaalonverschillig datlapt#ï/aan zijn hakken,ofaanzïjn 1130.
voor.

Pomp.Dedarm,hetslot,dete'
ut(of znd.volkst.(Brab.).
tootjen dearm van een pomp.
Depomp isc/.

Depomp van een vensterraam .

'WeI
n N.-N.ook welpollevij,v.,doch
iniggebruikelijk (KtTIrsRs;V.DAL,;

laar8.

1enDde
zuigbuis,deh'
artklep,demond
ezwengelvaneen pomp.

znd.volkst.(Brab.,O.-Vl.),voor :

depomp is leeg,werktniet.

znd.volkst.(Brab.), voor : draairoede.

Pom paf.Ik ben pompaj.
Pom pbak.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Znd. volkst. (Brab.), voor : bak,

Depomp islen8,laj,onklaav.

STOETT,n.778/1177.

'
De spanl
ol6t(V.,mV.-f6Al)V&n een

V.DALE.- WOENENIS.

vensterraam .

Ik ben bekaj,doodaj,doodmoeldej.
Gootsteen,m.

m eestal van hardsteen, onder een
Pom p.

Pom pem m er,pom peem er.

znd.volkst.;DEsRocnss:(Pomp-

V.DALE.- Alg.Ndl.pompbak =
houten kastboven de pom pbuis,waarin
het water gepom pt wordt.

Pompzuiger.

eemer, 8.m .Pzaton,s.m .))

Vgl. KUIPERS en V.DALE.- Alg.
Ndl. pompemm er = brandspuitem mer.

Pom peril
*. Zij...verzaakteaan den
Alg.inZ.-N.,naarFr.pompels);ver- Zijverzaakteden duivelmetalzijn
duivelen zi
jnepomperiien.TONY,23. ouderd in N.-N.;P.VERHEVEN,Ziele- werken en ijdelheden.
epye,IV2 (Antw.,1767),p.lll:(alswanneersy verzaeken den duyvelmet
synewerken enpomperyen );DsREUL,
17-18 :Elle...renonça c'
u diable,4 ses

KUIPERS.- V.DALE.- KOENENIS.
Kateeh.Roermon,
d (l920),84 :(Bij
het Doopselbeloven wij :1.dekatholieke leer te gelooven en te belijden ;
2.den duivelte verzaken met alzijne
Werken en iidelheden.9

pom pen.

Pom pler.De pompiera.Leren8leer, Naar Fr. pompierfs), in Z.-N. het
Brandweerman, d
?rtzM t
g- ïfgœgf, Di8t.,79.- PompierisinN.-N.verder
222.
gewone w.als benaming voorde per- brandgaa,lid '
pcn d6 brqndweer. De degebruikelijke benaming voor :kleersonen belast m et het blusschen van

brandweer, de brandweenmannen Of m akersknecht, die uitsluitend verstel-

branden ;in N.-N.in dezebet.minder mannen ?JAldeèrc/tdYeer.
gebruikelijk.

Pom psteen.In'tsdhotelhuiswaar

Znd.volkst.(O.-Vl.).

Werk (Pompieet verrieht, ook voor :
kleermaker in een confectiemagazijn,
die het confectiewerk passend m aakt.

In debijkeukenwaardegootsteenis.

V.DALE.

de pompateen staat.Lenensleer,282.

Poney.

De gebruikelijke vorm in Z.-N.,
uitspr.poneel, naarhetFr.,tegenover

Pony (leespo'niet,m.,mv.pony'8.

Een eigen Ndl.woord hiervoorisldt.
m.lNeerlGndiG,Au#.1907,p.138).

Eng.pony.

CORN. H UYGENS, Barthnld A 8r#@n,

292:(Baby methaarpoxep-wagentje:.

Ponlaard.

In deZnd.volkst.hoortmen hier-

VOOr pOH1.G4Ml 01z. pO6n).4a?/y naar Fr.

Pon'iaard.

SCHARPX,66.- KUIPERS.- KOINEN.

Polgnqtd.
l

'

Pook-portleres.
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Pook. Een zak en twee poken (of Znd.volkst.(Brab.),inhetv.,voor: Zakie,baalzakie.Een grooteen twee VERc.,Etym. 1P(î5.- KvlrEss.
kzakken).
lo kleine zak van grof linnen (KIL.: kleinezakken.
V.DALE.- KoENEN15.
Een pook t'
pczàeen vent).
( Poke,pok-sack.Saccua cWcïzlv.
g ); Een pook (m.), een pook '
pczz een
vgl.Eng.pokej;20iem.die klein van 1
)ent,een pork.
was is.

Pool.PearybereiktedesNoordpool.
J.HALXIN en E.VIAENE,Aardrijksk.,

1,3.

Poor,m.

In Z.-N.m.;vgl.Fr.leplîc.

Pool,v.

Znd.volkst.(O.van Brab.,Antw.
Kempen,Limb.;ook in Ned.Limb.),

Joos,91.

I

Prei,v.

l PAQUE.- V.DALE.- Koy
cNlxls.Mszc.,Etym.G4è.:(greiv.,Ki1.porreye

uitspr.m et zuivereoo,voor :eenm oeskruid,alli'
um pozrvv,,Fr.poireau.

Poor,v.Metdepoorvisschen.

uit Fr. povée, dat m et pozveau, een
afleid.is van Lat.porrum )).

Znd.volkst.(O.van Brab.),uitspr.
poey ;in Antw.pojer.
Pooren. Tk gatan)t'avond pooren. Znd.volkst.(O.van Brab.),uitspr.
W aarhebtge datgepoord?
po6aratwt).
Poort. Aan de GentpoortteBrugge.
Slvlxs, 56.

Samenstelling, waarschijnlijk naar

Metdepoerofpeurvisschen.

)
q
1
Ik ga vanavond poeren,ofpeuren. 1
Waarheb jedatuitgehaal
d?
Vgl. alg. Ndl. puren
(V.DAIz
E).
Aan de GentschepoortteBrugge.

uithalen

Fr.porte de Gand.

rtéer,m.(mv. portiersj
Poortier. Vr.CouRTM., Geschenk, Ovl.volkst.en doorZnd.schrijvers 1 Po
l;TONY,l69;F!.F6rf.,194.
ook elders nagevolgd in de schrijft.; wachter.
DEs Roczzls : Poortier enz.(zoek)

deur-

KvlpEns vermeldt ook den vorm

poortier.

Portier enz.))

Poos.Een poo8doetviertijden,een

Alg.in Z.-N.alsmuziektermen,naar

Tien minuten voon.

Alg. in z.-x., voor Fr. vause en l Tien minuten pauze.

halre poo: doet er twee,de soupir of Fr.unepau8e,'
?
xzz:demi-pause.
snik doetereenen.MESTDACR,l7.

Deheelertzyfduurt(ojheeftdewaar-

Tn Plaats van runtzegtmen ook wel

'devan)viertellen ofslagen,een halne 37t4'
?
226 (1et
3Sa'
u = ou);V.DALE,op dit
ru8tduurtertwee,dekwartrustduurt W. (
t(muz.) rustteeken eene r1r#6
Or 00D.

entr'acte - pauze tusschen twee be-

PCVZC ;66R8 GehtdeFJ'
&,Z6 )).

In Neevlandia, Nov. 1914, p. 209,
werd aangemerkt,dat op een proaram -

drijven in den schouwburg.

main z.-Afr.voorkwam :vuntpoon.

J.v.M aum x,vit:,:f volk,86 :((saas
sakels nadert in de vuatpoo. tusschen
den dans deze en gene dervrouwen )).

10.,voen ik nogjosg waa,252 :(de
vele tuaackenpoozen, waarin bovendien
nog door het kunstm innend publiek
gedanst werd )).

M etziin poozen.
Poot.Roodeen gele pooten.

znd.volkst.,voor :nu en dan,van
Biipoozen.
V.DALE.
tijd totti
jd.
Znd.volksnaam (Diest e.o.,Kem- Peen,v.(mv.penen).Roodeen aele D.CLAES.- PAQUE.- Hzvxsrus.pen),voordeplantdaucua carota,vv. wortelen.
V.DALE.
carotte;Kls.:((poote,pote,peë,8i8er,
rc#ïz eduua)).

Poow ast.Hijispootnant.

znd.volkst.(
Brab.,Antw.),voor:

Hijisltouva8t.

Kosxsxls.

gierig.

Pootzaad.Geà'
?
zlzfpootzaadzccïen.

Znd.volksgezegde (Diest e.o.)dat

gebezïgd wordt wanneer het eensklaps
stil wordt in een gezelschap ; vgl.o .

Ergccfe6n domineep
'oorèï/.

STOETT,n.270/365.- VIERHOUT,14

en 23.- RosssT,316.

esofgutzzc/ezaöen.

Pootzlekte.
Pootzw arthaar.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,ook in

0.-:-1.naastpootplage).

M ond-en klauwzeer,o.

Bij V.DALS ook pootziekte en tong-

blaaralsalg.Ndl.

Schertsende uitdr., die wij hebben M elkboerenhondenhaar, wortelkleu- Aldus bijJ.v.MAURIK,Toen ïk nog
gehoord teDiestvoor:roodachtiggeel righaar.
/0n#'
tlc'
g,26en 198.
hoofdhaar ; vgl. Fr. poil de carotte,
che'pc'uz carotte.

Pop .Eenpop van 25 frank.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Een rolletievan 25 frank aan geldrolletje geldstukken in een papier ge- stukken.
wikkeld.

Een pop sajet.

Znd.volkst.(
Brab.),voor bos van

Een knot(v.)ofwrong(v.)sajet.

V.DALE.
DALE.- KosNsN15.

16 strengen,Belg.Fr.marotte.

Poppelen. (Hetdeed)mijn hertje

Dialectische woordvorm (O.-Vl.).

poppelen van genot.VxsMANo.,30.

Porselein.

Het deed mijn hartje popelen van
genot.

Volksnaam in Z.-en N.-N.vooreen

Po8t6lei%,v.

HEUKELS.

moeskruid,portulaca olearcea.

Porte-ciéare.

Fr.w.,alg.indeZnd.
volkst.in '
t'
p.

Portefolie,portefoelie.

Dist.,148:(Hoemen datbastaardwoord ook vermomt, een bastaardwoord blijfthet). Dss Rocass :
(Portefolie,8.j.bast.w.Brief-tessche.
Portejeuille,s.m.)
Portel. (De voetknechtopende)d6 Znd.volkst.(Brab.,Antw.),naast'
v.
portel.Toxv,148.
tgw.ook o.;DEs RocHss :(Portel,
s.j.(van eenekoets)Portore,s.f.);

Sigarenpiipie.
Porteleuille (lees portajuiltiej,v.

Verder is gebruikelijk map (ScaR.,
1,148)Ofmappe,ookinsamenstellingen :
8chril'
lmGp, f88à6*T4J#, m'
t
ciekmttp,
8CltOolmGP,enz.

De lakeiopendehetportier.

In 'tmv.d6 pmrfïert
?zz(Zie ALL.-AB.,
138).

Ds Rsvrz,l56 :avantç'
dzclevalet...ozuvrztla porte.

Porte-m onnaie. Kom mij dan

In Z.-N.m.,evenalsin hetFr.

Portemonnaie,ofportemoymee,v.

awen porte-m onnaietoonen.SlMows,75.
'

Porte-parapluie.

Fr.w.,vaak gebruikelijk in deZnd.

spreekt.

Parapluatandev, w roplvafczz4ccr: ;

pavaplubak.

Portieres. Levensleer, 205, 215, NogvaakgebruikelijkinZ.-N.;Dls Portierater, ook deurwachtster,#v1vlg.
Rocxas (Portieresse,a./.Portiève, bewaavatev.
s.f.))

Porto-postuur.
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Alg.in Z.-N.,naarhetFr.

OPM ERK INGEN

I
l
1 Ikhadvöörmeeenromer(o/roe- Alg Ndl.portoofport,o.= briefport,
.

mer)ouden witten portlwijn).

postgeld,vrachtgeld voorbrieven,druk

werk,pakketten, enz.

Portret.

In Z.-N.vaak ten onreehte voor : PhotographieofjotograFe,ook photo Povtret= afbeeldingvan één persoon,
photographische afbeelding in 't alg., offoto,v.,kiek,v.,kzekje.
hetzijgephotographeerd,hetzi
j geschilook van een groep personen.

Portretten trekken.

schieralg.in deZnd.volkst.

Portrettentrekker.

znd.volkst.

derd of geteekend.

Photographeeren ofjotograjeeren,kie. Ko>;xExls.- Alg.Ndl.is verder :
ken,een kï6k(/6)pz
cpz6n.
iem.trekken,aitrekken ofportretteeren.
Pltotograajofjotograaj.
DALE.- KoExy
uxls.

Portuéaal.
Portuéiesch.

Nog vaak voorkomend in Z.-N.;
DssRocxEs:Portugaelenportugie8clt.

Portugal.
Portugeesch,.

Posie.Een po8i6boonen.
Een posievisch.

Alg.in de Znd.volkst.,vervorming
van povtie;Mnl.pocie.

Een povtieboonen.
Een zoo (v.)ofzootjevisch.

De tweede posie.

Di8t.,148. Onkr.,71.

H et tweede gerecht.

Hetwasmedaareen posie.
Post.Tegenoverd6n nieuw6lpost.

Hetwasmedaareen zoofil
tje.
Tegenoverd6nieuw:post(r.).

ook in de bet.van brievenpost,postevii, postkantoor vaak m. in Z.-N.,
zooalsbijDEs RocaEs.

Blijrendepo8t.

30postbode.

Gall.posterestante = op 'tpostkantoorblijvend(om afgehaaldteworden).
Nogeenverkeerdevert.vanFr.po8t6

Liggendepo8t.

Diat.,45.- Joos,93.- Postisinhet
alg.Ndl.m.in debet.van :10stijl,b.v.
van een deur; 20 betrekking, ambt;

Po8tere8tante.

VlTs, 175. Men spelt ook nog :
po8tre8tan,
t(LIJsycN,n.150).Vandaar:
het post-reataut-bureau tprzoyuTz-Rslx-

Id.

re8tante.

DEss.15).

'prcAl4.,239.- Zie ook pontliggend.

Maar ...daterbi
j onsgeen binnen- Alg.in de znd.volkst.,voor;slecht ... dieza1 er'
ptzn lusten,of: l66li)'
k
komt, want die zal e6n post pakken. ontvangen worden, er van langs t6n Alrïn#naren,Ook :dien zullen wij
DaxcLANs,108.
krijgen.
66n (8tW00R6?l)dGn8 !66/601.

Postaéencie.
LetterlijkevertalingenvanBelg.Fr.
Postaéentschap. Voorl.Fr.-Vl. cgyxc:despostes,waarvoorinZ.-N.als

Li)
.
nt,l4.

V.DAI,S.

D6Pot(0.)llaytpo8tz6g6l8.

I/
Pc?zf
y.,248. In N.-N.ltulppostkantoor= plattelandspostkantoor,waar-

off.vertalinghulpkantoorderpo8teriien.

van debeheerdervroegerbrievengaavder

werd geheeten, doch thans kantoor-

ltouder;

biikantoor der posterijen

in de groote steden een der kantoren,

die ondergesehikt zi
jn aan het koojdpostkantoor.

Postdatum .Antwerpen,po8tdatum. Gall.datedela po8te.

Antwerpen,datum t
zl,
:po8tmerk.

Een wisselpostdateeren = later dag.
teekenen dan de werkelijke dag van

uitgifte is.

Posthotel.

Gall.hôteldes postes

èvr8t
z'
?
z c6n-

SOVd#Odfàc1lfOO0'.

Wand., 230.

traldeposte,grande ponte.

Postkaart.

LllsEx, n.l13.

I (Aldusluidt,sedertJuli1884,deom-

Kowlxg, 170.
Pluoycr.
lrz-lEtyzlxlnsss,

l5o.
..-v.
Zi
elo
ol.t-hote
l.g..1,la6.
,
6l
v.

Briqkaart.

cieele vertaling van fr. earte postale,

LIJSEN,p.ll :((debriefk-aart,la carte

datin 1879 (nadatneteen jaartevo-

postale); (cleprentbriefkaart,la carte

ren de briefkaart metdenzelfden naam

postale ïllvefrle,la cavte-rue)); ((de bin-

in Frankrijk eindelijk wasingevoerd),

nenlandsche briefkaart,la cartepo8tale

in deplaatsgekom en isvan hetoudere,
Belgisch-Fransche carte-correepondance

po'ar l'ïràférï6'
tzr )); ((de buitenlandsehe
briefkaart, la carte postale pour l'ezfé-

(ontleend aan het Duitsche opschrift
Corre8pondenz-Karte op de Oostenrijk-

rieur) ;( de briefkaart znet betaald
antwoord,lacczf:avecr/pogzy:payée)
,.

hebben)...Ookmeteenberoepop'tI

depostwegen,postkantoren,potststa-

sche briefkaarten,deeerste die bestaan

Alg.Ndl.postkaart = landkaart met

En
gelschepostcard,ree,dsin1870inge-l)
b

tions (pleisterplaatsen derpostkarren),

ruik gekomen,of op t H oogduitsche

enz.erop.

Postkarte,datuit'tjaar 1872 dagteekent,is 't woord niet te verdedigen
het Ndl.stelt op 't punt van een goe-

den en helderen stijl veel strengere
eischen dan de beide zustertalen )'.

Postliééend.Voorl.Fr.-Vl..
Lï/.
9f.,

193.

Znd. omcieele vertaling van Fr.

posterestante.

Po8tere8tante.

P.J.VETH,in den Nutsalmak voor

1883,p.l57 :((poste restante,een weliswaar slechte,maar doorhet gebruik gewettigdeuitdrukking,isinderdaad moei-

lijk dooreen enkelwoordte vervangeza,
daar een navolging van het thans in

Duitschland gebruikelijke postlagernd
geen aanbeveling schijntteverdienen))
.
Postonderm eester. Voorl.Fr.- verkeerdewoordvormen in de Znd. Ondevpostmeeeterfe8) (in België); in
I,
Pc?
1d.,46. - Koxzxo,171.- Vgl.
F@.Li)
.
nt,234.
schrijft. ter vertaling van Belg. Fr. X.-X. voorheen brierengaarderl-stevj, onderhaaenmee8ter,onder8tatiol
gschej.
Postonderm eesteres.Id.,234. sous-percepteur,t
soua-p6rc6pfrïc:deepon- tgw.kantoorhouderl-8f8r).
tee.

Postontvanéer.BEI,Iz.,Di8t.,200.

znd.omcieele vertaling van Belg.

Po8tm668ter (in België en Z.-Afr.);

Zieookontranger.

Fr.pevcepteurd68podfc.
s= inFrankrijk po.
gtdiredeur (in N.-N.),hoojd ran eel
recevenr de8 po8ten.

Postontvanéerij. Doch waar

nostkantoor.

Znd.oëcieele vertaling van Belg. Po8tmee8terekantoor(inBelgië);poat-

dewanverhoudinghetergstis,blijktuit Fr.perception de8 postes = in Frank- kantoor.
hetgetal(Poatontrangeriien).A.MULLE, rijk recettepoetale.

Wand.,47.- Zieookontvangerij.

!

in F!.Belgiëeederl1830,VI,22.

Poststuk.

Ten onrechte afgekeurd bij Boss.,
<gè.,- /114,voor:stuk datmetde

Postetuk.

Hetw.isopgegeven bijV.DALS ;bij
GALLAS.bijPm cx,Eng.en Fr.,e.a.

Beel
die.

V.DALS.- KoENsN15.
Alg.Ndl.po8taur,o.= gestalte,lichJ
aamsbouw,houding,stand.
263. v.MAVRIX,Toen ik nogiong was,

post verzonden wordt.

Postuur. De postaren stellen voor Alg.in de Znd. volkst.,naar Belg.
jn vrouw en hun kind,be- Fr.postnme = statuette(zieBIJLAGEN,
een boer,zi
*
Z,l7.
1,48).
nevenseen meid.GITT#IE
f'
odftfvrkese.BoLs,7.

:(('n knap po8tuurvan 'n mensch )).

Pot-predikstoel.

383

BELGICISMEN

I

TOELICHTIXG

l

1

ALGEMEENNEDERLANDSCH I
t

OPMERKINGEN

I

Pot.Een potwater.

In de Znd.volkst.is ditw.in een

Een kruik water.

uitgebreider bet.gebruikelijk dan in
het alg.Ndl.

Potten in een hommelnest.

In N.-N.wordt het w.pot(uitspr.in

ditenkelegevalpojgebezigd in debei..
van waterpot,kamevpot,nachtpot.

Znd.volkst.(Dieste.0.).

Cellen in een hommelnest.

HEIMANS en Tnllsss, Fcs Flïnder.
g
enz.,p.68 :((In e1k hom melnest bevin-

$

den zich ettelijke zoogenaamdeltonig-

/

pom
h
ottemel
n,l
ehun
gephoni
oppegvoor
n,wara
rinbe
dergen
werk))se
aad
,
en p.70 ((Er waren voorraadeellen,die

zoogenaamde honigpotten bevatten (oude popom hulsels,geheelgevuld metho-

nigl-)
Nu waslletden Sasmeesterniet meer

Alg. in de Znd. volkst., naar Fr.

...er nog langer omheen te draqien,

mogelijk nog langer rond d6n pot te toutnercz
tzlo'
urd1tpot= tournerautour of :nog langer om #efkantie keen te
draaien.M .SABSE,Fil.,44.

de la question.

Op ieder pofje (of pottekej pcdf e6n
dekaeltje(t
f6k#6Q6ofscheelkej.

Potaée.

Alg.in deZnd.volkst.

ln de Znd.volkst.(Brab.)voor :
gerechtvan sjngestampte aardappels

pratep,.

Erï,
sgeenpotzoot
vchc6/,ojerN ,
#/een
dek8elop.

Stamppot.

en groenten dooreengestoofd.

Potasch.

Volgens J.MAc Lsop spreekt men
in Z.-N.van pota8clt waar men van
kalidienttespreken.
Somsvoorkomendeschri
jfw.inZ.-N.

Potloot.
Pots. Een soort van menschelijke Znd.volkst. (Brab..Antw.),voor:
gedaante,meteen bruin fluweelen pofd mutszonder klep,Fr.béret,foç'
ue;Ds
op den kalen schedel.TONY,138.
RlvL,l44 :unesortedejormeA'
t4-cï/z:
portant'
?
zx6ea8quette(beter:'
t
;zùbonnett.
Pottefeeër.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);volgens
Zoo zwartzien a1sees pottejeeér.
ScxcsltMxxs,Biiv. F!. Idioticon,op

V.DAIZI.op hetw .draaien.

Alg.Ndl.om den pott3eccïex

heen

en weerloopen zonderietsuitte voeren.

STOITT.n.- /1600.

Ook in N.-N.heeftpotagedezebet.,
doch vooralwordt er mede bedoeld :
groentesoep.

Potasclt;kal
i,v.

Potlood.
Mnta,Azècfroz8n-ufe;bavet,v.

ScHR.,1,30:(
fde koolzurekali- in
deu handelpota8cltgenoemd )tKl
zEcxs,
216).
Onkr.,56.

KtTllvRs.- V.DALE.- Kolxxxls.
VERc.,Etgm.Fdè.:(potsv.(muts),
verkortuitkapoet
e ).
Alg.Ndl.pot8 = poets,snakerij.

Ketelboder,ketellappev.

Zoozwartzien fojzi
jn)alseen neger,

het w. pannelapper,zoo geheeten om - of :a1s d6achoozefeen.
dat Auvergnaten, rondreizende ketellappers,vroegeraan de deurenkwam en

vragen :paapof.
s4jakre(redftwrer)?

Potterij. Vlaamsche potteriien. Vgl.Fr.poterie8Famande8.

Szvsxs, 107.

Vlaamschaardewerkofpottenbakker8- KUIPERS ((Potterij,v.-en,potten-

goed.

bakkerij;pottenbakkerskunst.)

Scxs.,II,165,vondverder:potterii
.=

pottengoed,bijDl,
yxsTsa.

Pour votre éouverne.

Fr.uitdr.waarvan het Ndl.equi-

21.gounerno,pergounerno,tot'
t:lpgou-

valentbijonsnietalg.bekend is.
rerno,tot(vw)uaricht.
Fr.w.,alg.in deZnd.volkst.
Ilzeven balk.
ln Z.-N.vaak z?
1.
Prqal,
Afgekeurd als een germ.,pranlttvoll, Prcchfïg,heevliik,echdller6lzd.
ïn Wdl.A.N.F.,- /40.

Poutrelle.
Praal.
Prachtvol.

j
Prachtw eer.

Practijk.ofpraktiikï

Depvactiik'
pcn ietsltebben.

Germ.Prachtwetter.

l Tegt
mwoordig bestaat de neicina
1steedsvaktiikteschrijven,ook in
-de

Practisch. De brand is pvactincy
gebluscht.
P ram en.Iem.pramen,of :bi)'iem .
cplcn,.

Prané.Iem.deprangop denneus

zetten.

Demolen isdoordeprang.

' Gall.mettreqc.:,1pratique.
j

l

woorden (sl.de leenw.en bastaardw.)
zô Nederlandsaan datwe ze alsm odel
voor verdere vorm ingen gaan gebrui-

k
en;zovormdemen bïjv.hetwoord
prachtvol )).

bet.vsn oefenïng,toepassing.

Ietsinpractijkstellen.

Joos,9l.
HORSTEN, 99 : Soms voelen die

Gall.a'
voivlapratiqued6çc.
Angl.practically.
Alg.in Z.-N.voor :aandringen om
hem iets te doen verrichten.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor:

Praclttig weev.

W#/.X.N.F.,14/40.

Theorieen pracdjk.
Kwadepraktil
'ken.

Di8t.,26,en Oxkr.,68 vaktkk
(list,beroepswerkzaamheid,klandizie);

Een lo-jarige graktiik.
ziju lwaktiik overdoen.

practiik(oefening)).- zieechterophet
w.locaal,p.a84,kol.4.

bveI
neg
ts
eni
,
nie
ptr
sat
co
ti
e
jp
kas
(o
s/
en:.intoepassing) D.B.,34.
In '
J6/,
s bedreren,met66/.
: rertrouwd D.B.,48.
ziip,,dek'
tfadfvan,ïcf,
sverstaan.
De brand iszoogoed c!.
s,vrijwel,of H. PtlluAx, in de Haagache Poet,
nqgenoeg gebluscht.
11Febr.1928,p.5/233.
Iem.(totiets)gresaen,hïjiem.t
w n,
DALE.- KoENsN15.
dringen.
Iem .de pen op den neuszetten,iem .

V. DALE.

KoExsxls.

s'
roxw,

iem.dwingen tot spreken ofhandelen de praam opzetten.
n.- /1541c.
(Ds Cocx,61;V.ELSEN,51).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Demolen is fojloopt)doordevang. V.DALS. STOETT,n.868/1324.
de boellooptverkeerd.

Pratiek.Datislwatiek.

Znd.spreekt.,naarFr.e'eatprtzfël6.

Pratikeeren. Die advocaatpra- Znd.spreeltt.,naarFr.pratiquev
tikeevtnognietlang.
de praktijk uitoefenen.
Predikstoel. Hij stond ïl den Volgens D.V., 582, een gall., en
predikstoel.

Datisgemakkelijk/8hanteeren,à.
@pdig,geriejelijk,practisch.
Prlkfïzeer8kz.
Hij stond op den predikstoel (t
#

chaire :q De grondbeteekenis van het preekstoel),op den kansel.
vz.in is :binnen de grenzen eener besloten ruim te ;waar dit begrip eigen-

lijk noeh sguurli
jk aanwezigis,kan in
derhalve niet gebruîkt worden. Zoo

kan mennietzeggenï,zeen etoel,tenzij
het een kinder-of een armstoelzij;
men zegt ook niet ïn,- , maar op
den pretfïktgfo6l)).Ditlaatste isook wer-

kelijk hetgewonegebruik.

V.DALE.

Aldus ook bij ALL.-AB., 72 :( HW

8tond op d6n Nedikyfoel (zooals op
den 8to6l, op detajel, op de ladder,
enz-)>,en D.B.,88.vergelijktbedoeld
gebr.met uitdrukkingen als:qHijzï/
o p den ,:loe2;
o p d6 tvap )).Vgl.
verdernog ;den yredik8toel beklimmen
d.i.doorte klim men komen op den predikstoel.
In het Gr. 1#'tfè., XI, 255, echter
(tOp efo6l,op - ,in den predikstoelh),
dus in het gegeven geval ook wel raet
hetvz.ï'
/z.
26

Pree-prijskam p.
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Pree. W at hij overllield van zijn Alg. in de Znd. volkst.; VyuRc., Jsrathïj overhield van zijn zakgeld
preevan zondags tevoren.CLAls,s'
ïcà,. Etym.IFtfè.:(m'eev.(loon,drinkgeld), van 'sZondagstevoren.
Nor.,203.
uitFr.prêt= leening,afkorting,soldij,
Een vette pree verdienen.
zakgeld, van prêter, Lat. prœ8tare
Een flink loon, een rt
zim salarisverleenen ).
dienen.
Demagere preevan een soldaat.
De karige soldii of bezoldiging van

V. DALE.- Kosxsxls.- svosTv,
n.(1041)/1609.- V.G.,II,294,in een
lijst van Vl.wt
lorden bij de Amsterdammers in gebruik (diamantslijperstaal) Pree:arbeidsloon,ontstaan uit
fr.prix,lat.pretium ofpvemie?

een soldaat.

Prenten. Strophen, die zïch in

Gall.segrcz
perdana lamémoire,met

'fgeheugen yzrgwtfewt.

een zaak alsonderwerp.

Strophen,die niet'
t
fïfhet gelteugen

D . :r.,332.- In 'talg.Ndl.zegtm en
wèl, dat,iem . z'ich iets ï,z het geheugen

gaan,of :die men Aziefrergeet.

prent.

Presidentin.TONY,176.

Alleenstaand gebrtzik.

Presidente,v.(mv.-0z),roorzitster.

Prieéel.Iem.priegelgeven.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);reeds
Prieéelen.Iem.eensgoedpriege- vermeld bij Dss Rocass; vgl. D.

len.

J'rïige!en pvageln.

Pries.

NaarFr.grise,schieralg.in deZnd.

Kvlrsss.

Iem.slaag,rcp,:6!,klappengeven.
V.DALXvermeldtpriegelenpriegelen
Iem.eens duchtig (ajlranselen,aj- a1s gewest.en als Znd.;Ktulœas en

rotstsf??è.

K osxsxls geven die woorden daarentegen als alg.Ndl.op.

Snuihk.

V.DALE.- Koy
cNyixls.

volkst.

Prietpraat.

Allitereerende ablautformatie, alg. Kletspraat, leuterpraat, beuzelpraat,
in Z.-N.
Fauwepraat,praatroor(
/e?àraak.

Prijken. Ik lleb deeerteprziken

AlsnavolgingvanFr.Fgureraur'
d
zzzc

op de lijstnummer7.

KoENsx15.

Ik heb de eernoorgeuteld teworden

Prijken eensieraadzijn,b.v.flg.:

linte = op een lijststaan,werd in het op delijstnummer7.
gegeven gevaldebet.van Ndl.priiken

zijn ktaam prïj/cfin degeachiedenis.

uithet oog verloren,zoodat er een pot-

sierlijk efectontstaat.

Prijs. Ietsaan zekeren prijskoo-

pen, verkoopen :

Gall.,reeds doorgedrongen in onze

Ietsvooroftegen zekerenprijskoo-

volkstaal :acheter,rendre qc.(àvzùeer- pen,verkoopen :

Dist.,ll3.- D.V.,580.- D.B.,96.

- ALL.-AB.,67en 73.- V.G.,1,131.

Al die dingen zullen aan,geringen tain prii
r;tous ces yzrotfvff.
sseront: %dl Dat za1 alles roor een spotprijs te
prijskunnen verkregen worden.
priz ;pourcenation deeommerce,vente koop zijn.
Bij uitscheiding van bedrijf,uitver- an Frf:
trdejacture.
W egens ophouden van zaken (0.
/:
koop aan denprijsvan defactuur.
wegens ophemng dezer zaak)uitver-

Zie ook op lletw.aan.

koop (o/ afgelleele oprtzimîng)tegen
factuurprijzen.
De beste werken tot verminderden Germ.die besten G6rk&zu herabge- Debestewerken tegenverminderden EchterbijV.DALE,op hetw.opruiprijsleveren.
aetztem Preiseliejern,volgensMooRTo., prijsleveren.
men, (alleswordttott)6:Inermindevde
184.
priizen opgerlfçzzèd,uitverkoeht).en op
hetw.prijs:(totltfercs v#'
smoentNj
nerkoopen,elk bod,hoegeringook,m oest

I

hijaannemen

stakRikusereen zijnvuistonderden Gall.,reeds doorgedrongen in onze
dan wi8tdiewath6tzeggen wilde,
neus,dan wistdieaan '
up1lpriis.CrzAzs, volkstaal savoir4 quelCzrïz.
of dan onderrond die watA8/ kostte.
Sich.N or.,93.

PrijsAocAfc?zaan iets
Desmid moetzekerveelpriiaAechlen
aan zijnemeening.TsIRL.-STIJNs,1,l7.

Gall.attacher4'
d
zpriztjqc.

' WWcztfe, gewieltt, belang aan iets Vycac.,149.- D.V.,162. JPcn#.,
heehten,belang aan ietstoekennen,iets 43.--D.B.,48.- VssycsT-,34.- V.G.
van (veel)belang achten;(ltoogen)prïje 1,136.
op iets atellen,iets op fhoogen) prï/,
v
stellen ;ietswaardeeven of ttaar waarde
sc/tcff6/z.

Geen prij8hebben.

D.V.,162,wijstopditverlteerdgebr.
bij Cowsc., alwaar metpviis bedoeld
wordt:waarde.

Een werk van gri1'8.

Gall.'ttne œurre de prïz ; vgl. DEs
RocHEs,op het w.pry8 :((W eêrde.
Priœ, s.m . valeur, s. f.Diam ant van
grooten prys.Diaman,tde grandpriœ of

Geen waardel
zebben.
Een werk van waarde.

Plucx,Fr.,op het w.>çz (avoir
son--,veelwaardehebben :n'avoçt- ,
.
de- ,metgeen geld te betalen zijn ).
D.V.,l62.- V.G . 1,136.

de grande rclckzz.))

Ten prijzevan mijn geluk.

Gall.au 3zrïzd6mon lpt
lA/he'
t
zr,volgens
D.V.,163,en D.B.,48;reedsbijDss

Ten kostevan mijn geluk.

!Rocass,ophetw.prys:(Tenpryze

Eehtez'bijV.DALE,op hetw.prçjs:
(h4jkochtdeoverwinnçng,ten yvï/.
:nan

zijnbloed.tenkostevanzijnbloedp.

jV&n ).

Een prijs ran,geschiedenis,van uit- ' Gall.'
y,zpriz d'
Aïdfoïre,d'ercellence.I Eenpri
jsin geschiedenis,'
Ln uitmun-

m untendheid.

l
I tendheid.

Prijzen deelen.

Gewoon gebr.isditniet;alswraakbaar opgegeven bij VsRc., 146, bij
ALIu.-AB.,282,en bijV.G.,1,139.

Pri
jzen '
uitdeelen,,uitreiken.

Merk echter op,KvlpsRs,op het w.
deelen :t
(hi)
'heejtdczzkoekonderdekïzzders gedeeld (verdeeld)),en zie verder
priisdeeling.

GrootepriiaBrussell897.

Gewoon gall.in Z.-N. grand prïz Hoojdprii8, eerste prïj.
s (00L- wel
(in wedstrijden,op tentoonstellingen, grand prïz)Brussel1897.
enz.).
De W atergeuzen voeren met ltunnen Verkeerd gebr.van prii8 in het m. DeW atergeuzenvoeren met #us(ae) Di8t.,45 (Pril'
a = buit,verovering,
prijsde rivieraf.
Igeslachtin debedoeldebet.
prijsderivieraf.
isvr.:voorgoedeprïjaverklaren.:
*
Pril
Znd.volkst.(Brab.);DEsRocass: Pri)
'
8felliik,lojjeliik,prï/ze- z
tz
ltzt
vt
fïg, SENDEN,241.
sbaar.
1
,
( Prysbaer, adi. Louable, eafïznable, lojwaardig.
digne de louange

Prijsboek. Kataloog van priis-

boeken.

Alg.inZ.-N.,naarFr.livredeprïz.

I

Priie, 'chtlt
?lprï/t
g. Catalogus van

bo6k6n noorJèrïpzzïfdee?ï?
f#e/l.

I
Prijsdeeliné.

Alg.in deZnd.volkst.;afgekeurd

Priiel
xitdeeling.

InZ.-N.hetgewonew.indeschrijft.,

Wedetriid.

bijVsRc.,146,bij.
D.B.,44,bijAIm.As.,282,en bijV.G.,1,139.

KUIPERSenV.DALEvermeldeneven-

wel,alsalg.Nd1.,ook prijsdeeling;bij
KRAMERS vindt men prijs%dtdeeling,
nerdeeling.

-

Prijskam p.

terwijlin despreekt.meestalconcoura
gehoord wordt.

Priiekamp = wedstrijdom eenprijs.

385

Prijsvlucht-professor.

BELGICISAIEN
Prijsvlucht.

I

TOELICHTING

ALGEMEENNEDERLANDSCH l

Znd.volkst.(O.-A'l.),ook vaak in

Postduirenwedrlucht,duivenwedntriid.

onze schri
jft.;het w.is normaalge-

OPMERKINGEN
DALE.

vormd.

Prijzenraad.

Gall.coueilde8prïyt,
s(Vlaanderen, rrïjf
sgcrcc/
zf,priizenhoj.

weekbl.,7Febr.1925).
Y.DAI,
E (Prijsgerecht,o.prijzenhof).
Prim e.
Fr.w.,schieralg.in deZnd.volkst. Pre'mie,v.(mv.premie8,prcmï?sl.
Princiep. Ik steek mijne princie- De gewone woordvormen in Z.-N. Principe,v.mv.prineipes, of b6pen nietinmijnenzak.slxoxs,90.
g'
insel,o.,mv.beginseleu.

Prinsjesdaé,prinsketnlsdaé. Alg.inde:nd.volkst.voor feest-

Dezebeidewoordenzijnookvermeld

bijPrtlcx,Eng.,terwijlmen vindt bij
GALTUASen bijPm cx,Fr.:prils
agerieh.
t
en priizevthoj.
V.DALS. Kosxsxls.
LoMB.,- /69.- Vgl.controle,Fnale,
jormule,zzècc/
zïzte,reclame.enz.

Nationale jeestdag.

dag van den koning, waarbij vrijaf

V.DALE.- Alg.Ndl.prin8je8dag =

feestdag tereere van den prins.

gegeven wordtin de scholen.

Prison. Ga naar prison. Jos. Gewoon gebr.in deznd.volkst.,en
Ganaardegt
s
z
pt
lsgosïd,ookwe1:naar
Joos,93.
welin hetonz.geslacht.
deyzrïyo,z(v.).
Privaat. Een akte,een kontrakt Gall.v,zacte,1,1 contratlo'
t:a seing
Een onderhandnehe akte,een onder-

onder prinaatAlsdfeckcl.

privé.

Fzcwtt
ïach eontract.

V.DALE.- KoExEN15.
Di8t.,93. D.B.,57.- Aldusook :

een onderhand8ch'
eccAzdlef
sfedïzàg,in8clt
riidsg,'
vevlturing, d.i. onderdehand of
onderhands geschiedende.

Privaatles.

Verbindingen van het bnw.pvivaat Ajzonderlijke,aparte of pavticuliere f'rïtltzcfle'
:, prinaqtonderwijn en pvialseerste lid meteen znw.alstweede les.
rccfonderz
tJï/zer komen reeds voor bij

Privaatonderwijs.
Privaatonderwijzer.

lid,dienogdoorsommigetaalkundigen
gewraakt worden als germanismen.

Privaatpersoon .

Prinautunde, Priratnnterrieht, J>
rçf
llf-

Hnisonderwiis.
Huoonderwiizer;lesgever.

Gewoon ofambteloos burger,bijzon- :
M Rs.

lehrer,Pvivatper8on,fadwtzfdc/tvle.

dev pereoos,ook partiœ lier of prieaat

persoon,partieulier.
Biizondere ofparticnliere school.

Privaatschool.
Probatie.Ietsop probatienemen.
Proces.Hetv oces Jej Fcs Ezter-

gem.

Proces-verbaal.Proces-verbalen.

KUIPERS,V.DALE en V.GELDEREN;
ook verdernogprivaatpevsoonbijKvI-

Znd.volkst.
In deze en dergelijke verbindingen

wordthetkoppelteeken vereischt ;vgl.
de 1I%/-FCP, Houten,, :,6/ amendem entM ackay, de methode-Bouman, #ef aya-

teem-van Bemmelen.
De gewone meervoudsvorm in de

Ook zegtM ooRTg.,131,vau deze en

Ietsop37r0:/nemen.
Hetproee8 -J.I'cn Eaergem.

dergelijke verbindingen (Eenige dier
germanismen zijn reeds gangbaar en
niets laat voorspellen dat h,et bij deze
zalblijven )
h.
v .D &I-s.- K oxxsxls.
DEN HERTOG,N.T.,II,233.en F.T.,

Pvoceasen-vevbaal.

BOGAARD, Vertaaloejeningen,44).
Vgl.Staten-Generaal.

141. KOENEN,N .xS'.,281.
Ook vindt men we1 in een andere
woordorde :hetDre.l
//z
tty-pzoce.
se(Ul'
.
rmzx-

znd.volkst.

Hetproced-rerècclvaneenvergadering Gewoon gebr.in z.-N.,naar Fr.le De nofvî8a (lees ttooltolvn) van een Voor het gebr.van het ww.vergeopmaken.
pvoeès-verbal(#''
z?z:séance) = aantee- vergaderi
?
ng houden,opmaken.
lijkemen metaanteekeningen houdenen
keningen,sehriftelijk verslag.
(66n)Ter8Qg Op-càen.
Reguter voor de proceaacl-lperèx l.

Procureur. De Procuvenr de,
d

Konings.

Gall.vegistre des procpl-rozllczzz.

. Notulenboek.

Titelvan een reehterlijk ambtenaar

De Oscier ran J'
tdfïfïe (in Neder-

inBelgië,Fr.vocureurdtzvoi.

land).

PRICK,Fr.,OP hetw.procureur (
f-

d6 la ré/'
zzèlïç'
d
ze (hist.- du voi of

impérial),omciervan justitie,Openbaar
Alinisterie )).

Producteur.

Fr. w., voorkomend in de Znd.

Producent,roorfbrc?zger.

spreekt.

Proef.Deproef(van iets)doen.

Gall./cï'
rel'-saidet
?c.,volgensD.V., De proefnemen (van iets,metiets),
37,en D.B.,3l.
ook :ietsbeproevev,.(iets)wobeeren.
Echter bij Pmcx,Fr.,op het w.
proe!:(proekbep,doen (ac>6Az)
.,fairedes
expérienees,expérimenter ).
001/bijKoswsxls op hetw.proej:

ScHR.,1,168,citeert :(waarnemingen welke hi
j zelfdeed)(DtTTRIc,170),
qde groejnemingen werden gedaan met
nootjeskolen)fDeIlzer-ens'
lcclkroxïek,
l9l1-1912,p.78),en ook (dejongste
proeren, naar de methode van Fizeau

((proeven doen m etde luchtpomp,met

doorCornu gedaan ))(W .Pxzws,op het

waterstofgas ).
w.zox).
De golegenheid nietmeer hebben Gall.éprenme wedstrijd,inz.deel- De gelegenheid niet meer hebben
aandeproefdeeltenemen.SzoycRs,226. wedstrijd,examen,proefwerk.
aan den wedstrijd deelte nemen.
Hetexamen bestaat in een schrïfte- Gall.épreuveécrite,dprctft?
corale.
Hetexamen bestaatin een schrifte- Proejwerk = examenwerk,schriftelijk
lijkeeneen mondelinge proej.
lijk en een mondeling gedeelte, of examen.
in schriftelijke en mondelinge werkzaamheden.

Professor. Eerst profesaor in
Naar de Alitgebreidere bet.van Fr. Eerst leeraar aan het college te
KRAMERS (Professeur,m.(
Dejtiger
't college van Brugge. V.p.W EGHS projenaeur, in Z.-N.over 't alg. ook Brugge.
Mitdrukking '
tl
ot
?r maître;professeur in
(aangeh.doorD.V..496).
voor 1id van het leerpersoneelvan
den'zill'
?
Jt
za (pro!e88or >Gl8'
t'
6rd6eTld6/t
een inrichting voor mdb. onderwijs
titel18ïllFraktkriikO1lè6à6Tld).'
(D.V.,387;D.B.,48).
PRICK,Fr.,OP hetw.projeeeeur:tAlg.Ndl.projessov = 10lloogleeraar,
de plcïnfïe?l,Onderwijzerin houding en
leeraar aan een lloogesellool van we-

m anieren )).

tenschap, kunst enz. (Fr. projesaeuv
d'
vnïwt,
rdïf/,dejccvî/él;20professorin
demedicijnen.
Verderisprojensorofprojenselujrnog
gebrtzikelijk voor iem.dievan eenige

GALLAS,OP lletw.maintien :(Proje88eI
lr de dc/z'
g: etd8 - ;Leeraar in 't
dallsen eningoedemanieren.))
In deNdl.vertal.van J.Vsltxl,Een
L661'
8Cl
tOOl*OOr Robiyt8o'
tte. X'inden wij

kllnstofwetenschap een beroep maakt,

hiervoor,P. 33 :: dansm eester,tevens

b*v.projea8orin'fbiliartspel= beroeps- ,
biljarter (V.DALp:).

Professorin fraaiemanieren ),enp.14
tdansmeesterenprofessorindeschoone
m anieren )).

pïtllos = iem.die
Een zijner broers had nooit een
Een zijner broers had nooit eenen Gall.projeseeurde'
'ioolleeraargehad.
v
projessov p
'czlt
'
doolgehad.SlGzRs,204. vioolles,1esin lzet vioolspelgeeft.

Professor'
vangeselziedenis.

Gall.projesseurd'histoire(D.V.,504).
Zie ook op hetw.leeraar.

Professorin (de)geschiedenis.

PRlcx. Fr., OP het w.projessenn
de pïcv
zo, piano-onderwijzer,
meester ;piano-onderwijzeres).
Hiervoorisook gebruikelijk :piayto-

-

leeraav.-leeraves.
N eevlandia,Aug.l9l4,p.l84 :((Drl'
E. C. Godée-Molsbergen, H oogleeraa

Professorschap-prot.
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Professorschap . V.Lov., So-

l

in de Geschiedenis aan het VictoriaCollege fc Stellenbosch ).
Scxs.,1,274, citeert ook :((de professor dev pllysisch-chemische m inera-

Ongebruikelijk woord, tenzij mis-

p#66, 63.

logie)(N.R.Ct.,29-3-1910).
D.V.,387.- Zieook ophetw.hij.

Projpaoraat, hoogleevaar8ambt; lee-

schien som s in den volksm ond.

Profetie.

OPMERKINGEN

raarscltap,leeraaraam bt.

Znd.uitspr.vaak projeelnie.

Pzo/cfï6(leesgroojeeaiel),v.

SCHARP:, 66. - K vllosss.- KosNEN .

Profijtelijk. Z66 trok 't rood- BijonzeZnd.stilistenindebet.van: Zoo trok hetroodborstje kalmpies

Alg.Ndl.proFitelijk = voordeelig,

borstjeproxtdiikeerstéén oogschelop. rustig, niet gejaagd, zonder drukte, eerstéén ooglid open.
M .PsyaTsRs,Pierke's61I'p6!edaad,5.
d.i.naarhetOvl.dialectendeschrijft.

winstgevend.

van S'
Tasuvynrus.

Profijtié.Leerenproxtigzijn.

schieralg.in deZnd.volkst.;DEs

Leerenz'
uinigzijn.

V.DALE.

,

RocaEs : cProfytig,adi.fzoek)Profytelyk )).

Proletaar. In den Proletaar
Gewone woordvorm in Z.-N.,naar Pvoletarièr,ook welafgekort totpvo- j
(Naam van een koGehuisteLeuven). Fr.prolétaire.
leeten prol.

Prolonée.

IndeZnd.spreekt.gebruikelijk,naar

Scl
djjkoorden.

Aldusopgegeven in I'
erm., p.X XX ,

Fr.grolonges-disque = soortvan schijf
met aan den omtrek bevestigde tou-

a1seen woord,waarmedemen deFr.benaming zou kunnen vertalen :(Bijde

wen om de dekkleeden op een geladen
spoorwagen vast te houden.

Prondel m.

Znd.volkst.(0.-en W .-Vl.).

Nederlandsche spoorwegen is het ding
nietin gebruik )).
K vlryuns.- V.DALE.-- KoExsNl5.

Prul, vod.

Prondeléoed.

Slechtekleeren.8lechthuisraad.

Prondelm arkt.
Pronkappel.

Voddenmarkt.
Pompoen,m .

In Z.-en ook welin N.-N.a1svolks-

Di8t.,160.- PAQUE.- H Evxsrzs.-K vlpERs. - KOSNEN.- V .DALE.

naam voor een plant en de vrucht er

van,die bij ons verder nog geheeten '

Zieook bronkappelen paveerappel.

wordt bronkappel,pareerappel,enz.

Pronken.Ietstepronken zetten.

keerd :datstaatteyzronke,z;echterkan

BijVlTs,370,isopgegeven a1sver-

Ietstepronkzetten.

Te pronk = 10als sieraad, b.v.dwazen opychïà tepronk dragen ; 20aan den

ditook welnietverkeerdzijn,dochhet

schandpaal,tekijk voorstraf(oudtijds),

heeftdan een anderebet.dan :datstaat
t6 yzroak.

b.v.een misdadiger te pronk stellen.
Pronken = vertoon maken, b.v. de

ycvttlstaatte pronken,d.i.hij spreidt
zijn staartwaaiervormiguit.
Pront. Burgemeester Judocus Van
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Burgemeester Judocus Van Zwim- V.DALE.- KoENsN15.
Zwimmel was een pront man. Crz
Als, voor :flink van lijfen leden ;uitFr. me1waseen welgebouwd man,of:een
Sïch.N ov.,15.

prowplen tevgl.metsneldatin eenige knappem an.
Znd.gewesten dezelfde bet.heeft.

Prooi. Dejagerkeerdenimmerdan D.V.,4l4 :qNaarfr.butins.Prooi Dejagerkeerdenooitterug dan met W elgeven de wdbn.hetmv.prooien
metrijke prooien.
wordtnietin hetmv.gebruikt.)
e6n rijkeprooç.
lop,doch hetismindergebruikelijk dan
in het Fr.

Ten prooi(zijn aan ietsofiem.).

Dit gebr.is nogalgewoon,hoewel Ter prooi,ook we1:ten,prooi(zijn K'
clrsss,op hetw.prooi :f
(h'
etland
proof vr.is;vgl.ten bate,ten g'
uztdfc, aan ietsofiem.).
was fer - aan partii8cltappen ;aan de
ten ap#'
f,ofschoon ook baat,gup'efen
wanltoopter- zijn ).
apkitvr.zijn :(W aareen fout algeV.DALE,ophetw.prooi:taanellende,
meen is,houdtze op een fouttezijn.
aanwankoop,aanwroegingterprooiziin,

Toch leestmenweleenst6rgun8teen

;daaraan vruchteloosovergegeven ).
I

vakerterprooien'tis,om deregelm aat,

' K oaxsxls,op hetw .prooi:qldif.
9aan
wanltoop ter - , overgegeven )
).

maar best daaraan vast te houden ))

(Dist.,51).
Dss Rocuxs:(Prooy,s.j.)
',en al-

V.GELDEREN,op hetw.prooi:(een
p.zijn van,ten prooivallen aan h
),en

daarook :((W y zyn ten prooy gelaeten
aen de vyanden )).

(ften p.aan wind en golven )).

Deprooivan ietsofiem.worden :
Gall.être,dereaï'
rla proiede ...,la Eenprooivanietsofiem.worden :
Hethuisisd6prooidervlammen ge- maison a /féla proie#6.
9Fammee,vOl- Hethuisiseenprooidervlammengeworden.
gensDist.,79,D.V.,448-449,D.B.,63, worden(ook :isin vlammen opgegaan,
en Arru.-AB.,85.
of:isafgebrand).
Ook leestmen 68a(8)prooidervlammen bijKRAMERS,op dewoorden groie
enprooç,alsmedebi
jKvllœss,KOENEN,
V. DALI, V. GELDEREN, GALLAS en
Plucx,Fr.,telkens op het w.prooi. I
Echter citeert ScHR.,1,56 :((veertig

boerenhuizen zijn deprooidervlammen
geworden )(N.R.Ct.,18-4-191l).

Proostdij.J.SABBE,110.
Propaéandeeren.

winnaars )).
V.DALE,op llet w.prooi :((h6tlchïp
waedeprooidergolwen,hetverongeluktel).
K oExlN15,op het w . prooi:(dedvï/

Iwordteen- rc?zdeneperwer).

Afwijkingvandegebmzikelijkespel-

Proo8dii.

Minder goede woordvorm,volgens

Propageeven(leesg= g).

ling;DEs RocaEs :(Proostdy,s.j.)

Verder vinden wij bij KRAMSRS,op
hetw.prooi:(Deri
jkdommen werden
de p.-(de buit)der overwinnaars :,en
aldusook bijKvlplcRs,op hetzelfdew.;
bij KOENEN, l9l611en 192013, op het
w.prooi,daarentegen :((derijkdommen
derkasteelen werdeneen prooiderover-

Vgl.abdii.

V.DALE.

Proposeeren.

Gewone woordvorm

de Znd.

Proponeeren,voorstellen.

Vandaarproponent,m .= voorsteller.

spreekt.

Proppensvol. (Een massa mannen,vrouwen ...drong)de zaalv op-

Nogalgewoon in de Znd.schrijft.

pensnol.DRAULANS, 198.
De kapel is F oppensrol reizigers.
Bozzs,105.

Prot.Een %otlaten.

Een massa mannen, vrouwen
drongdezaalproprol.
De kapelis proppend f70!reizigers,of
proH olm 6treizigers.

Schier alg.in de Znd.volkst.;Dls Een wind,een veeet,een po6p (plat:
RocHls:cProt,8.m.(gem.)Pet,rent, een eclteet)laten (vliegen).

KUIPERS.- V.DALI.

S. m .))

l

1

Protectionnism e-punt.
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Protectionnism e.GITTXE,38.
Prottekollen .Daar valtllierniet

Xavolging van de Fr.spelling.
Schieralg.in deZnd.volkst.,voor:

tepvottekollen.

ALGEMEENNEoERLAxoscH l
l
i
Protectioni8me.
Preutelen,tegenpreutelen, fegenpaf-

zich morrendetegen ietsverzetten.

Protten.

Schieralg.in deZnd.volkst.,voor

windenlaten ;ook bijDEsRocuEs.
In de Znd.volkst.(Brab.,Antw.)
verdernogvoor:zijn ontevredenheid
laten blijken.
Protter.

tocollen.AlsNnd.prov.verderbijKvIPERs en bij V.DALE : protoeollen

knoeien.

IJ66,
s/:s,voepen.

v.oxss.

Itvlrsss geeft protten

in dezebet.alsalg.Ndl.op.
V.DALS vermeldtprotten a1sgewest.
enKtilrERshetzelfdea'
lsalg.Ndl.inde
bet.van :morren,ontevreden mompelen.

Pruilen,.

Znd.volgensV.DALE ; hetw.komt

ook voorbijDssRocHEs.
Provincie. De provincie1?@p,Lim- Gall.laprt
lz
t
/ïl
zced'
a Limbourg.

V.DAI,
S en Koy2wExls,op hetw.pvo.

telen,tegenmorren,mopperen.

l

opuxRxzxosx

lvïAztïenlcf6r.
'

Kvzrlusvermeldtprotteralsalg.Ndl.

in dezelfdebet.
ALL.-AB.,68.- Zieook 8tad.

I DeprorincieLimburg.

burg.

Provinciebestuur. De bureelen

Naar analogie van 8taatabestuur,

Provinciaaldlee/z
t
a r.

W . ZosTxov'
l, Taalonderw.herv., 1,

der provincie-be8turen. J.VIJYLSTEKI, gemeentebestaur en gemeenteraad wor-

ll14 (Het provindaallet
slz
dz
tr,gede-

KorteStati8tieke.
/ef
sc/àrïjwïp,
g'
pcs Belgié, den deze vormen niet zelden in Z.-N.
39 (daarentegen p.38 :Aan hethoofd aangewend,in de meening dat pro-

puteerde staten,de Koningin.)
TER HAAR,Genat.Fr.,15:(Aanhet

van het provinciaal è-fuv' staat een einciaalllctvfkw renprovindaleraadgal-

hoofd van elke provineie stelt de K o-

Gouverneur).
licismen zouden zijn gourernement
ningin een Commissaris der Koningin.
Provincieraad . De leden der provineialofweladmini8tration prtll
ïn- Prorinciale raad (in België en in Hij wordt in het prorinciaal ùct
sfz
t4lz'
r
grovincie-raden.1D.,ïè.,38 (daarente- ciale,con8eilprorincial;ten onrechte Z.-Afr.);ProkdncialeStaten (in N.-N.). bijgestaan en voorgelicht door de Progen op dezelfde blz.:deprovincialera- evenwel.

vincialeen de Gedeputeerde Btaten.))

den).

W INK,op den naam Sehollaert:(lid

De grovincie- of gouwraad.TH. B:sAsoy,Bekn.Orerz.d6r Geech.r.België,
47.
De leden van den provincieraad. ID.,
ib.,47.
De provincieraden. G. THIRIFAY,D e
Geschiedenis@)Jp,On8 Vaderland,H .Gr.,
192110#p. 117.
In de provinderaden van Antwerpen
en van Oost-vlaanderen.P.FRIDERICQ,
in Fl.B6lgièt:ederf1830,II,24.

van den Pror. Raad van Brabant )),
en op hetw.Belgié.p.145,is erspraak
van (( de Provinciale Staten )); verder,
p.976 :((Provindale Staten,naam van
de provinciale vertegenwoordiging, die
in ons land onder voorzitterschap van
den Com missaris der Koningin belast
is methetlle.
:fe'lzz o'verde prowïlcï: )).
Neerlandia,Aug.1914,p..186 :((door
1
den Transvaalschen Provivtdalen Raad )),
en Aug.1927,p.l40 :((in den Prorin-

Provincieraadsheer. Het man-f Niet na te volgen samenstelling.

daat der provincie-raadsheeren duurtj

4 jaren. J. VUYLSTEXE, Korte Etat.
Beaehr.'
p.Belgiè,38.
Provincieraadslid.

Pvorinciaalrccdalïd;of lid f?cAzden cialen Raad teKaapstad ).

ProkdneialenJ?cctf;inN.-N.lidt/
tzztde

DeToort8,3Jul.1920,p.421:(Die

f'
rodAlcïcle Staten.

Afgekeurd bijVlTs,374.

verkiesingevirdieProrin8ialeXc#6isin
die Vrijstaat en Natal reeds aan die
gang.)

Id.

Provintie.

kelSic
hrijfwijze,instrijdmetdegebrui-) Provincie.
jkespelling.

Proza.Deproza.

Meestalr.in Z.-N.;DEs RocHss:
(Prosa,s.j.)

Dïef.,25.-Onkr.,66.

Hetproza.

VERc.,145.- Ofschoon V.DALI,op
hetw.proza,ditalso.vermeldt,vindt

In de H andleiding van de F.t. F.f7.
o.S.,p.22,is opgegeven dat proza m .

men aldaar :((dezyrozc ran het!6rcAz,het
alledaagsche )).

en o.wordtgebruikt in het(levende)

BijKolNsx,op hetw.proza,daaren-

beschaafde Ndl.

Pruilkam ertje.

Doorzulkeletterli
jkevertaling van

tegen :((het- vap,hetleren )).

Boudoiv,o.,dame8vertrekje,dczzlet
:-

Diat.,84.

IFr.boudoirheefteen onzerschrijvers salonnetje.
dezen naam vervangen.

Pruissen.

Schrijfwijze,instrijdmetdegebrui- Pvuisen.

kelijkespelling ;DEsRocHEs:(Pruys-

sen (koningryk)Prluse,s.f.)
Publiciteit. Geld besteden aan In Z.-N.meer gebruikelijk dan in
p'ublieiteitin de nieuwsbladen.

Puid, puit. 11/, tweevoetig men-

Znd.volkst.(O.-Vl.p'
uid,mv.puien,

Had ik dat geweten, zei de puit. Kempen p'
ttitj;Mnl.p'
tfuf,mv.p'
ude.
AvcToR,99(zieook F!.Ferf.,174).

Puin . De gedeeltelijk opgeruimde
p'
d
zïAlezà.BoLs,8.
Nevensdepuinen van deafgebrande
kerk.SIMoNs, 14.
Op de lminen derverouderdemacht.
P.FIUDERICQ,in F!.d.d.c.#.,1,148.
Op depuinen ervan (sI.van hetRo-

VERc., l50
Zeg niet puinen.
(= ruines), maar zeg p'
t
dnhoopen,
bonwvallen.(p'
t
4ïx = décombrescsheejt
clecollediejgeen p166rp.)))
.
Ook KulrsRs,V.DALI en Koyuxlcx
gevenbi
jpuin,o.,geenmeervoudsvorm
op.

meinschekeizerrijk).LEcovTylRE,189. 00kDE
sRocnEs:(Puyn,s.x.ofs.ju.i)n;
V.DALE,19145,vermelddebijp'

Xï/
cz
pordcà.,kikkev.

VyuRc.,Etym. 11Jdè.

KtrlrEns.

V.DALE.- K OENEN.
P'
uid of p'
uitis ook een Nnd.provin-

geteisterde natuur )).
De T'vïxys isook de titelvan een ge-

dichtvan Dr.SCHAEPMAN.

beschaafde Ndl.

Punt.Hetpuntenhetdnbbelp'
unt.

advertentie-

1BeW.
L.Pswxlxo,Jr.,inzijuningeetdi
cht
de'
Jn Stormnacht:(Overp'
van

a1s zijnde m.en o.in het (levende)
Meervoudsvorm op -?
z, alg. in de
Znd.volkst.

Fr.agentdep'
l
zèlïcïfë

colporteur.
Alg.Ndl.publieiteitccw.iets geren =
het ruchtbaar,algem een bekend m aken.

cialisme :in Zeeland puje (BREHM en
HIJIZINGA,LeT.derXïcre'
n.
,TII>147).
Het gedeeltelijk opgeruimde puin, KRAMERS,op hetw .p'
ui'
tt:(Q'
aelqueof:deged.opger.pninhoopen.
joi8il8epreAù
d pourbouwval,r'
uine8,et
Naastde zvïz
n,
c,l(ofrnînest#an de en c:easç!pe'
ut.
:6plaeerc'
t
fplutiel.Uit
afgebrandekerk.
hetp-,Uitdep--en (puinhoopen,bouwOp hetpuin,of:opdep'
ainhoopen ... vallen)dereenestad verreesdeandere,
e'était#c,
9r'
uineede!'t4Tle'
villeg'
t1el'aatre
jutbâtie.)
h

nog : o. en v.; in de H andl.van de
F.t.F.r.o.S.isp.22puin opgegeven

Punaise.Een doosketn)panai8en.

1
!

Geld besteden aan adrertentiën of

't N.,naar Fr. publieité = het adver- reelame in de nieuwsbladen.
teeren,advertentiekosten.

schenkind,zwom zoo vlug a1s een p'uid. minder gewoon pzïf; W .-VI. pu'ud,
Jos.Joos,
103.
p'
t- f, mv.vxdeyt,p'?2/?z,p'uten ;Antw.
'

1 Dist.,2l.- Onkr.,51en7l.

,1

Een doosjepunaises.

I Tervermijding van hetontleendepunaiee,in Wdl..4..N.F.,- /28 :duimspijkertje,drukspijkertje,penijzer (zie
ook BIJLAGEN,1,49).
#'
t191l,in debet.van stip,leesteeken, Depunten dedubbele puslofdub- Di8t.,46.- ALL.-AB.,131.- favnfis
isin Z.-N.meestalonz.;aldusook bi
j belr nt.
in hetalg.Ndl.rr.alsetip,leedf6ekel,en
DEsRocnEs.
j
alsepite,vïfeïxde;het isonz.a1sonderl
1
werp,fï/dpvnf,wi8kktttdig N nf. 26*

Punteeren-pyjam a.
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i

Verkeerdeweglatingvanhetvz.van

Op lletpuntzijn '
van testerven.

KRAMERS,ophetw.point:(Etresur

vöört6indezeuitdr.,volgensVlTs,374.

lep.-defairellnechose,op h6tp'uozfstaan,

Daarentegen bijD.B.,72 :(Surle
point de (partir).R6ed8 '
/
zl(I,
gh'
il
'op het
punt (0m) de deur t6 slldten. ffïj
stondopltetpvnf(0m)te '
vertrekken.)
V.DALE,op hetw.p'
ant:(tijdstip :

gereed aftw?ziets tedoen ),en op hetw.
punt:(Hi
jwasophetp-van testerven,
te vertrekken,il éfcïf sur le pointde
mourir,depavtiv.:
K.
vllaEss,op het w.p'
unt :(oogen-

Açjwa8op#61puntom cl!6.
:tenerliezen).

om tevertrekken ;maavIoch deowezmcc/ùf

ld).was op hef punt'
pcn te nertrekken ;

blik :op 'fpun,t8taan van ;op 'f- ataan
stond op ltet- te lle.:lv;.:,:ep,,toeu er Avlp

Op A6fpunt'
/
zlx rzijn passiegekomen

Gall.a,
a poïzùfolien éfcïfarrçnée.
9@

kllGm OW J#6z
4,5.VAN LENNEP ).
D'
ist.,85.

Daarzijn drifthaar toppuntbereikt

maa ...
paaaion,
#@4 ...
Op het punt,waar de zaken nu geko- l./zpointo: lesc/tos6.gen aonttzerfréet
:.
Zooala de zaken nu staan.

en ziin.

Een goed punt.

Alg.in Z.-N .als schooltermen,naar

Fr.uttbon poïaf,un pwz
tet
à,
:point.
Eenslechtpunt.

D1f., 85. - D.B ., 47.

Een goedkeuring of goede aanteeke-

KRAMSRS, op hetw .point:(Puntn.,

ning.
goede oj kwade aanteekening wooz de
Een ajkeuring.een kwade ofsleclde AocdtzAàz
lgh6ït
f'
van /z6/werk en '
tl
oor 'tgeaanteekening.

E6n goed p'
?
zAzfroorRip !

Alg.in deZnd.krantentaal,naarFr.

drag dev leerlingen ;ook op ezamena wx r

Rip rerdienteen prf/yj:!

demeerdereojminderebekwaamheidtfer

't;n bon pointtjR.

mededingers )).

V.DALS,op hetw.punt:((bijwedstri
jden, examens, schoolwerk, enz.)
neelpunten halen ;voorhetrekenen kreeg

Punteeren, punten. Eene g6-

pup,
fe6rtf6zwarte.MESTDACH,28.
Degepuntezwarte.1D.,29.

NaarFr.pointerv46note(d8m'
l
uique)

Een kwartnoot met 6en pz4n,
f

= een puntofstip achtereen noot1(Scawslxsssao,5),of:kwartmeteen ((muz.)deaangeduidenoten oftonen

zetten om aan tegeven datzedehelft atip IVy
cTUOXAMe,1,25).
langerwordt ;'uvte noire poilfée.

Gewoon Znd. woordgebruilt; vgl.

korten droogafstooten ).

VELDXAMP, II, 17 : (( Het kort af:breken der tonen wordtaangeduid door

l
1
Puntkom m a.Coerâ,lJ4.

Aïj8punten ).
V. DALE, op het w. punteeren

stippen of streepjes (staccato ofefcccct2&8imO$.>
Kommapunt,v.

Fr.pointetdrgvle.

Puréatie.

Hetgewonew.inZ.-N.

Purgeermiddel(leesg = g),o.,ook
'gargana,v.,ofpurgatie.

Puréeeren.

Znd.uitspr.:metg= zj.

Purgeeren(leesg= g).

Purper. Een purperpotlood.

Men hoort vaak purpelin de Znd.

EenpaarsofTioletpotlood.

ScHR.,1,28en 30-32.

Paarse inkt.

M en onderscheidt doorgaans verder

Purpere inkt.

volkst.,die voorts m eestalgeen onder-

Boss.,Uit8pr.,52.- KOENEN.

scheid maakttusschen purper(= donkerrood)en paars (= violetkleurig),
d.i.deeerstebenaminggewoonlijk ook
gebruiktvoordetweede.
,
Put.Als 'tkalf verdronken is,rult Naar oudergebruik,nog steedseen Als'tkalfverdronken is,demptmen
m en den put.V.THIELEN,71.

ook debijv.naamwoorden purper = in
'tpurpergekleurd,b.v.ziin,p'
urpe gezieht, en gurperen = van purper gel
tleurdestof,b.v.6en purpezcnjapon.
V.DALE.- STOITT,n.- /905.

gewonelezingvanhetspreekw .inZ.-N .; den put.
V .Eluslx,l13: '1is den pzfvnllen c!.9

'tkaljnerdronken1,en l14:Al
a'fkalf
'verdronken 1,rullen zeden p'
tff.

Die een putgraaft voor een ander, Gewone lezing van hetspreekw.in Die een kuilgraaftvooreen ander, STOETT,n.746/1117.- V.DALS,op
valterzelfin.
Z.-N.;vgl.V.ELSEN,160:l
d)'deljt'zz6n valterzelfin.
hetw.put,vermeldtzondervoorbehoud:
putroorziin eigen.
'
d
zl
ïe 66n putmaaktvoor een ander,ralt
erz6ljin.
In 'tgutievan den winter.
Alg.in Z.-N.
In 'thartjevan den winter.
V.DALE.- KoENEN15.

Putéeerd,ookputnpaar,v.
Putkuip . L.SMlTs,De Bieboeren,
l47 ;CLwEs,Sieh.N ov.,37.

Putm ik.

SMITS,De Bieboeren,

l47.

Znd.volkst.(Dieste.0.),voor:stok

Puthaak.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

P'
atrand ;p'
utltuin'
e.

met haak,waaraan een em mer wordt
bevestigd als men water uit een put
wilophalen.
voor : rand of schutting rondom de
opening van een put,Fr.margelle.

Znd.volkst.(Antw.),voor:paal,van

1

Putgalg,v.

boven vorkvorm ig,waarin deputzwengelzich beweegt.

j
I

Putsikse,v.

Znd. volkst. (Hageland, Antw.); Putzwengel,m.
D.CLAES
KIL.:((Sicksene,j.Wippe.Tollenon ).
Putzeel,o.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.). Puttonw,o.
Putten.x4cn een bron putten :
Bij VEsc.,l47 (zie ook 1D.,in Fl. Uiteen bronputten :
EchterbijV.DALa,op hetw.bron :
Eindelijk verwijsthijnaardebijzon- d.d.e.h.,1,241,ofoverdruk hieruit, Eindelijk verwijsthijnaarde voor- (wateraanof'
uitdebvon putten ).
derste bronnen,waarccn hij heeft ge- 19252,p.92),bij D.V.,538,en bi
j naamstebronnen,waaruïfhijheeftge- Er is dus tweeërleigebr.met nage
put.

D.B.,79,afgekeurd alseen gall.,pui8er put.
ti'une aotzrce.

W ijhebben slechts te putten in den Gall. p'
uieer dan8 le roccèult
àze W ijhebben slechtsteputten uitden
woorden chat.H.DEHoox,in Reohtsk. (ScRR.,1,43-44);vgl.DEsRocEEs,op woordenschat.
Tè'
(1chr.,1898-1899,p.37.
hetw.pntten :f
(P'
t
daer,fïrer(d6prep.
uyt word door dans nertaeld). W ater
putten uyteenen regen-bak.P'
uçserd6
l'eau dcp,.:'
unecïfergz6.))

noeg hetzelfde onderscheid van bet.
alser bestaat tusschen de uitdrukkingen

aan een glasdrïzà/cca en uiteenglaa&ïnken.Vgl.:aanWebron vJïl,ga fk gutten,
d.i.erietsaan ontleenen,en datheb ïll
uitWcbron geput,d.i.eruitgehaald.Bij
'
ToNy, 202, vinden wij het volgende
gepast gebr. :((A an d46 bron pvffes de
overwonnenen der staatkunde, kom en

de gekwetsten van den levenstrijd zieh
laren )).

Puttenm aker.
Pyl
*am a.

Znd.volkst.(Brab.).
Putgraver,pufdelter.
InZ.-N.>.enuitspr.pietziama,naar Pyiama (leespiediaa'maa),v.
het Fr.

KoENEN1.
5.- Hetw.isontleend aan
het Japansch.

Pyreneën-Raap.
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Pyreneën.BoLs,106.
Twee verkeerde sehri
jfwijzen,onder
Pyrenëen. Adv.inHetFlco-dc/
te den invloed van Fr.Pyrénéen.

Pyreneeén.

OPMERKINGEN
VSRSOHCIREN,kaarten 37en 49.

Land,18 Dec.1920,p.6.

Q.
Quadrille.

Quadrillioen.

In de Znd.volkst.m .e11uitspr.ka-

Q'
uadrille (leeskadriell2
.a),v.

drielJ;V .Bszlts, I1,85 fBeggaj;(of
staan gindsbeiden weeraan dekadril
niet?));VERMAND.,220 :((Ik zag haar
de kadrildansen )).
In Z.-N.bedoelt m en hiermede over

J.v.MAuRlx,Toen ik 'zog jong t/cg,
295 : ((Allo heere en dam es,opmzime !

D'tdzend èïI!fo6n.

'talg.1009,d.i.het cijfer 1met 15
nullen er achter,naar Fr.quadrillion.

(Daarentegenisalg.Ndl.q'
uadrillioen
= m illioen in de vierde m acht,d.i.het

cijfer lmet24nullen erachter = Fr.
eeptillion.q

Quinquina-wijn.

Naar Fr.vinde quinquina ;D Es Ro-

ScxAR,
ré, 107.- Ktulœas.- K0Exsx.

Kinawijn.

cHls:(Qnina,e.m.(zock)Quinquina),
en ( Quinquina,s.m.(geneés-middel
tegen dekoôrts)Quinqnina,s.m.)

dekadrieliebegint!)
KRAMZRS : ( Quadrillioen, n. (pr.
kwa-)hetmillioenvoudvaneentrillioen.
Un million de çvïsfïllïos.
v (niet q'
uatfrïlldos,dat = 1.000billioen is).)
( Quadrillion,m.(ka-)Duizend billioen (1,000.000,000,000,000; dus '
perachillend rcs onsquadrillioen 0/millioen
rcn denrierdenrang.Verg.Billiont.)
@ Kina (thanszelden quinquina),v.=
Ide bitterebastvan den kinaboom ,waar-

l
tdekinine (ofquininesbereid wordt.
1 ui

r

R.
R .Eenwoord met2r.

Gall. 2 r;doorgaans zegt men in

Z.-N .twee erren.
Raad.Hijdeed hetop den raad van Verkeerd gebr.van het lidw.: gall.
enr !'c'
p1 de çn.
N.

Biiiem.terade gaan.

Ten onreehte afgekeurd bij VERc.,
146,voor:metiem.teradegtwx,en bij
V.G.,1,140,diedezezienswijze over-

Eenwoordmet2r's(leestweeer.
s).

Hijdeed hetopraadvanN.
Bijofmetiem.teradegaan.

nam :gall.prendre coseei!aupvèsd6qn.
D .B.,33 ((Interroger le bon sens.
A'
let het gezond 'tlcr,
gfcTtd te rade gaan,
Ael gezond werefczztfraadplegen.

W èlisgoedN dl.:op dep.raadwc'?zN.
zo'yik maargoen achtslaan.
KRAMSRS,op hetw .raad :((Iem .om
r- vragen,M et iem .te rade gaan,Iem .
te r- nem en. Met iem . raad houden,
demander colzdeï! ê qAz.,prendre cd.s o'a
conneil de qn., coz
?zyulfe'
r gAz., délibérer,
eongtzlfer a'
vee qn.e'llr qc.))

Kvuœlts,op het w.gaan (p. 485,
kol,l):(metofbi).iem.tevade- ,hem

hlet,biizïch,zeljt6radegccs isbij
zieh zelf overleggen.Bij iem.te rade
))

raadplegen )).
Gr. Wftsè., IV, 50 : (( 1'e rade gtwAz

gccvzis met iem .raad houden of iem .
om raad vragen.))

(ergena,biiiemand,metïep/tzntfofïefe),
zich er heen begeven om raad te ver-

krijgen,metiemand raadplegen.ZieverderbijRaad.))
V.DALE,op lzetw.'
raad :(biiiem.te
rade gaan,met hem overleggen )).

R aadsheer bij llet Hof van Be- D. 5'., 474, vortlerde hier aan : Raadsheer in het Hof van Appel, KozxEw,192018 op hetw.raad8heer,
a1sverklaring in debedoelde opvatting :
roep,bijhetVerbrekingshof.
(Blijkbaarisditgebr.van biiontstaan ïl het Hofvan Cassatie.
onder den invloed van 't Fr.,in welke
(rechterin een der vijfgerechtshoven
en in den H oogen Raad )),en inBIJIZAGEN
1.Titels en Predieaten t(Raadsheeren
der Gerechtshoven )).
V .MAlusssN :((Gerichtsrat,m .raadsheerm .in het gereehtshof)).
H ECXER, Wortschatz,254 :((Gerichte-

taal men b.v. zegt am bassadeur de
Fecwtce prl8 leStàaf-xhâgc,prls la ctlvr
d'Espagne,tzrocct général prls la cour
d'qppel,in welkegevallen men in 'tNdl.

welbiigebruikt,maar dan ook alleen
in die :degezant'
pclzSpanie bij olz.
s
ltoj,advokaat 1)ij 66?zgerecht8ltoj,advokaat bïj den,Hoogen Raad.n

rejerendar,referendaris bij hetgerecht.
Gerieltt8aaees8ov.assessorbijhetgerecht.
Gericltt8schreibeï, grimer bij de recbt-

VlTs,245 : raadsheer ï?z het Ver-

brekingshof (niet :aan,,bij)).
R azk.Zeliepenmeteenevaaklangs Znd.volkst.(in B'.-V1.in den vorm
de straten.TmaL.-STIJxs, II, 45 (zie raak,rc/
ce en rakel,in O.-VI.zc6k6);
ook V.Lov.,Durefed,129).
KlIa.:(Raecke.Fland.j.relte);vgl.

Ilavk,v.

Eng.rake.

R aam .Omalagen met doozdchï/ncW
Tegenover Fr.enveloppes tzz
pec pan- Vennterenreloppekb.
raam (In een tariefboekje van deBe1- yteal
xfrcadyl
crcAzf,waarvanheteen vergischeposterijen).
keerdevertaling is.
R aap.
Degebruikelijkenaam in Z.-N.voor Knol(hetgewonew.),m .,rqap (mineen plantensoortmetvleezigen wortel dergebruikelijk),v.
W at uur ishetop uw raap'

bank.))
Vsac.,Etym.1IW è.- K vzrERs vermeldtraak,v.,in deze bet.zondervoorbehoud ; V. DAI,E daarentegen a1s ge-

westelijk.
GALLAS :(Feldfcrelzreloplpe)v.:Enveloppeà fenêtre v.));Pnlcx,Fr.:(('ven-

aereytveloppe,v.enveloppej.vitrée).

G ïffeen geleknofle?zofrapen,ook m eik'
nollen,, hebben een ongeveer bolvorm fgen wortel;van de lange, Fgcxacà,:
of voor dezen wortel zelf, Fr. navet
rapen isclewortellangwerpig.
(PAQUE,317).
Znd.volkst.(Brab.),schertsend of Hoelaatishetop je knol,of:op je PRlcx,Fv.,op het w.oignon :((knol,
raap (horloge)).- KONING,251:(Un
geringschattend voor : dilt of slecht- vaap ?
oignon.E6n raap (lorloge).)
loopend horloge.
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I

Znd.volkst.(Brab.).

Draaiboom, (@/).
9!'
HfèooA?z (aan een
?

der over den raboom te turen.CruAls,

weide ofaan een erf).

Sielt.Nor.,66.

Rabot.Op rabotgaan.

Alg.in de Znd.volkst.,naar Fr.86 j
l Op zwier,ofaan den zwiergaan,aan

mettreenr'
J&ofe= zicllbedrinken.
Raccordem ent.

R achel.
Racine de bruyère.
R adem aker.Roxoov,80.

Idendraai,aandenvolgaan.

Alg.in Z.-N.,naarhetFr.

V.DALE.- STOETT,n.- /395.

j

Verbindingn8poor.

Term.,p.LXVI.- CRAMEI.

Znd.uitspr.van dezen meisjesnaam : Racltel(leesraa cAa!).

Kosxlx,N.S.,7.

744#2.
8j/,na'a,rjjejjyg..

Fr.naam vooreen houtsoort,waarvan tabakspijpen gemaaktworden.
Gewone schrijfwijze in Z.-N., in

Wortelhout.
Radenmaker,ofwagenmaker.

overeenstem ming met de spreektaalvorm en ramaker,raaimaker ;Dss Rocxss :((Rademaeker,a.m.))

R aden.Ikraaddehet.

Boss., Handl., 2l5 : ( Zeg niet :

V.GEIUDEREN speltreedsrademaker,

in overeenstem ming m et de besehaafde
uitspr.

Ik raaddeofriedhet.

AldusbijKulI'
sss,V.DAru
E en Kol-

vaaidde,geraaid.Zeg :ried,geraden.))

Raffinerie.

NEx.

Fr. w., gebruikelijk in de Znd.

(Suikerqramnaderii.

spreekt.

Fr.raglneur = Ndl.ramnaden,
r.

Raid. Luitenant Koppen en zijn Alg.in Z.-N.,naarhet Fr.dat het Aj8tandarit, -vaart,of -tocltt.Luite- Ndl.raid (uithetEng.),m.= vijanvaidnaarBatavia.
bedoeldew.aan hetEng.ontleende. nant Koppen en zijn '
vliegtooht (of delijke inval,b.v.deraid '
pcn Jameeon,.
plvchf)naarBatavia.
'

Raiffeisenkas.

Degebruikeli
jkebenaminginZ.-N.

R aisonnatie.
Ram enant,m.

Znd.volkst.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Raijj'ei8enbank

Raisonnement,redeneering.
Uitnchott'
pt
z?zrrucltten),o.

Ram m el.Datairkeln)staatop den

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

Klokken8pel.

.

l Kosxsw.
In deNnd.voll
tst.ook redenatie.
V.DAI,
E en KoENEN15,alsZnd.:rc>m enant.

vammel.

î J'
.v.MAvszx, Toen ïllnog iong fz
gcd,

het speelwerk van een torenuurwerlt

14 :((Nu speelthetcarillon 'tkwartier)).

Ram m elen.Hetrammelttweeuren. (KvIPERs,V.DALE);hetin beweging Beieren,spelen (van een torenuur- Bwxxlxo,UitA6fVerleden,l02 :(De
zijn van datspeelwerk (V.DALE).
werk).
Dom tinkeldezijn kwartieren neuriede
laterzijn halfuur).
Ram p.
Alg. in de Znd. volkst., naar Fr. lo Laad-64 (of)loeperron,laad-en
CRAMER,op Fr.rampeen D.Rampe.
rampe= lorijzing van de spoorbaan, (of)lo8kade;ra8te laadbrug;
- Term.,p.XXXVIII.
verhoogde laad-en losplaats: 20 toestel op wielen om vee te laden en te
lossen aan spoorwegstations.

Rané.Debelklonk regelmatig,de
leerlingen zett'en zïcA in rang.TEIaL.swzxs,1,216.
Nadenoenstudie...plaatstemenzïch,
op een teeken derbel,in rang.ID.,1,
alg.

20 veebrug,beweegbarelaadb- g.

Alg. Ndl.ram p = onhei, groot ongeluk.

VlRc.,l50 (Zegniet:in rangen. Debelklonkopgeregeldetijden,de KluMxss,op lzetw.gelid :((Mil.)
Maarzeg:ineenrij).
leerlingen gingen in ded/,in 66n Tï/ rij.Rang m.,rangle det
:t
lltfcf.
vplacés
ScHR.,1, 35, deed opmerken, dat ofop 66zzrijstaan.
t
icôtéles'
11p.9deeautres,lïgs6f.In 'tgnietalleen gebruikelijk is :in een ri/, Na de middagstudie trad men aan staatmennaast,in'
trotachterelkander,
maardathijverdernog vond :op een lop een teeken van debel.
,lerangestdeFancen Fancetla #!6dela
rij(Gr.Fd6.,op hetw.aaneeutaan).
tête tila queue.Blijftin 't gelid,tenez,

Te acht uur schaarden ze (aî.de sol- Ook volgensV.G.,1,140,isin ran- Teachtuur8telden zezïchin 'tgelid.
daten)zïch in rang.DRA/LANS,78.
gen aftekeuren a1seen gall.,en rang,
't Duurde wel een half uur eer ik waarvoorhijopgeeft:op 66nrii.
't Dutzrde weleen half uur eer ik
twintig man tegaarhad,in d6nrangen D.B.
,9:(Semettreenrang.Inderil' twintig man bijeen had,in 'tgelid en

gardez'
pot
vraug8.)- 10.,op het Ndl.
w.rang :(Ran,
gm.ordre(
?u dispo8ition
depl'
tfeïcvrapersonnes s'
?
zrup'
e ,4//46ligne,mAzgécf.(rij).)

'tgeweeraan den schouder.SlMoNs,43. gaan efcczz)(zieook 1p.,62en 88).

V.DALE,op hetw.gelid:c(krijgsw.)
eeneaaneengesloten rijsoldaten,schou-

op den feestdag ...ishetFrans,die

onsin rangstelt.ToNy,32.

'
tgeweeraan denscllouder.

Kvlell:s,ophetw.rang,citeertzulks

Op den feestdag doetFrans ons in deraan schoudergesehaard ))...;((ook

zondervoorbehoud ;Dl REvlz,26 :# derfjgaan ataan.
la jéfc c'estFrt
zAz.
g q'
ui nov,
gmeten

in het algemeen van alle personen die
met eenig doelin eene rij staan :de

Ook bijKOENSN,op hetw.opstellen,
alsverklaring hiervan :(
fmil.plaatsen,
inrangstellen ).
(

P.J.AxoalEssax',De Fc! van een
ffonïzzg//zul,99:(alshijeensoplettend
de nationalegardeshad aangezien,zou

!
'
I

h
ijLaFayettealsgemeensoldaatinAazz
rangen hebben zien staan )).

rang.

caspar Netscher schijnt den derden

Gall.tenir '
uzz(eertainjrtzaz# = een ' C.Netscher schijnt totde ec/
lïltf6r,
g

vang teltouden.
(zekeren)rang innemen,bekleeden.
van den derdenrangtebehooren.
Steppe zou rang nemen onder onze Gall.prendre rang parmi
ge- Steppe zou ziin plaatslWjgea ofïp,-

bestemarinisten.

rangschiktworden onder ...

nemen in derijonzerbestemarinisten.

K inderen en vrouwen stonden op tfea
((Ofschoon de Fr.uitdr.au prezzzïer
Kinderen en vrouwen stonden vooreersten rang.
rln,g in som m ige gevallen in onze taal aan,ofop den voorgrond.

dan8ern8t6lden zïc/zin hetgelid )).

D.V.,92.-.V.G.,1,134.
D.V.,163.- V.G.,1,136.
D.V.,163.

heelgoed letterlijk kan vertaald worden,is dit ten onrechte geschied op de
aangehaalde plaats.))
Alleen in de hotelsvan eersten rang.
Gall.hôtel8 de prepzierrang.
Alleen inhotels'vantfd'zeerstenrang,
GzTT:s,l5.
of:eersterangshotels.

R ansel.

In deZnd.volkst.(Brab.),in 'talg.
voor :tasch die aan een riem gedragen
wordt,nl.ooklodievan schoolkinderen,
20 die van den postbode.

Ras.Metrasnenstap.TlIsL.-STIJNs, Zeergewonefout,in Z.-N.,tegen de
I#105.
gebruikelijkespelling.
Ratatoel.

Ratde cave.

loBoekentaaclt,wchoolfcych ;
2obrieventaach,.

Metva8scheschreden.

JFcp,#.,7.

Alg. Ndl. rannel

vierkante rug-

taseh der soldaten.

Ranch,bnw.;ras,bijw.

.a),ratl.etoe,, V.G.,IT,46l:(Rau :inytajgemeen :
Gewone woordvorm in Z.-N.en in
Ratatouille (lees ratatoell7
'
tm.gebruikelijk.
rata,v.
gestampte kost,b.v.Wovtelrata.:
Fr.ulttlr.,ook in de Znd.spreekt., Waslichtrolletie.
voor :opgerold waslicht.

Rats-af. Dat ...had hijzoo maar

Znd.volkst.(Brab.).

rats-ajkunnen zeggen.CLAES,Sich.N*.,

Dathad hijzoo maarvlakweg kunnen zeggen.

181.

I

Rayon-Rechtstaan.
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Devayonnvan een velowiel.

R azend.Een razendehond.

Schieralg.in de Znd.schrijft.,naar
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V. DALS. KosNsN15 vermeldt
rayon,o.,alsalg.Ndl.in de bet.van

De spaken van een fetswiel.

(( afdeeling of branche eener groote
zaak )).

Een dollehond.

In het oude lied G'
liick t
fes gvootsten
rap8aek IVAL>ZRIVS, Gedenck-clanckj

(
inO.-VI.naastrazig,inAntw.raaadig j
en geraandig, in Diest e. raastig '

inderhaest A1s een ltond die raeat :

Siethem metzijnknapsack Loopen

en graa8tig),voor:lijdend aan een infectieziekte diedoorden beetbijmen-

de gecursiveerde woorden zijn in Kun
i6nogzïngen,zing t
fcAzmee!p.l52 ver-

schen kan worden overgebracht ;vgl.

klaard :Dolle hond.

Fr.'
tll chien cAzrcg/(Di8t.,l61;D.B.,
49).

(De bejaarde vrouw) dreef den r@- Aldaargebezigd in zijn tgw.bet.in De bejaarde vrouw dreef den woe- CREMSR,in een zijnerwerken :(Een
zenden hond in zijn hok terug.TEIRL.- hetalg.Ndl.,n1.indievan '
verwoed. denden hond terug in zijn hok.
van de schepershonden was voazond
Srzzxs,II,105.

geweest)).

W ie den hond wilslaan,zegtdatM/ Contaminatie van hetNdl.spreekw. W ie een hond wilslaan.vindtlïchf STOETT,n.- /800.- DSLINOTTS,op
razendis.Excerpt,aangeh.inDi8t.,161. metzijn Fr.equivalentquand on te'
lzf een 'foà.
hetw.chien.
noyereop,chien,on ditqu'ila la rage.

Razernij.
Rebut.

Récépissé.

Schieralg.inZ.-N.voordegevrees-

Hondadolheid,ook (naar het Lat.) Dist.,161.- D.B.,49.- Alg.Ndl.

deziektevan honden,Fr.larage.
In deZnd.spreekt.m.

rabiea,
J?clvf(leesrobnul),o.

Reeepis(leesreesnpial),o.

Fr. w., gebruikelijk in de Znd.

razernij= dollekrankzinnigheid.
Koxlxg,l72 :(Een brieftotderebuten brengen,ishem terzi
jdeleggen,
omdathijonbestelbaaris.))
K oENEx.

spreekt.,in 'tm .

R echt. Derechtekant,devechtezijde.
pech,t'poorde '
puof.

Rechtoprechfergensheen gaan.
pecl
ttin zijn schik.

Rechthebben,geven aan iets.

Znd.volkst.voor :de kantofzijde,

De rec/
tf6rkant,derechferzijde.

die zich rechts van een bepaalden persoon bevindt;verouderd in N.-N.
Alg.in de Znd.volkst.,voor :recht-

Rechtdoor zee.

AI,Tu.-AB.,l53:(Derechtekantisde
goede kant in tegenstelling m et de
linke kantd.i.de averechtsche of verkeerde kant.
V. DALE.- K osxzxls. - svosw ,

uit,ongeveinsd,zonderlisten.
n.- /1643.
Alg.in deZnd.volkst.
In e6s vecltte!'
J/s ergensheengaan.
V.DALE.- KoENzN15.
Afgekeurd als een germ., recltt Zeer in zijn schik, oprecht in zijn MooltTg.,210,wijst er op,dat blij(= zeer,heel,waarlijk),in Gt
fl.A.N. schik.
kens V.DAIZ
E het w.rechtin die bet.
F.,- /41;in de Znd.volkst.(Hagegeen aanstootgeeft.
land,Diest e.o.)heeft reelttdezelfde
bet.
Zeer gewoon gall.in Z.-N .,anoir,

Recht hebben,geven op iets.

D .B.,75:((11prétendavoirdroit à...

donnerdroit: qc.
JG/maaktaanspraak op uw evkenteni8t.
Alsmenhetfortuinzijnervrouw heeft Gall.(alor84onaledroitd'êtremodeae. Alsmen hetvermogen zijnervrouw
verkwist...,heejtmen h6tzechfzedig te
!heeft verkwi.st,mag men we1 watb6gi)'n.ssosss,112.

eelteidener zï3n,Of :diende men watb6-

acheïtfcs teziin.
Sprekerheeftgeliik.

sprekerheeftreeht.Toxv,99.

Germ.Rechthcè6n;DE REura,l00 :
Lepréopinantarainon.
staatsbuvgerlijke rechten. Belg. Verkeerde vertaling van Fr.droite

Politiekerechten.

Grondw.,art.5.
Politiq1ie8.
Getuigenis afleggen ï?1 rechten. Belg.
Afgekeurd door ScuR.,Aant.,2l.
Btrajwetb., art.150.
Toch vindtmen ook bijKoExEN15,
op het w.recht ((iem.in - 6s rervol-

Getuigenis in rec/tf6 afleggen.

MooRTG., 114. - Wdl. A.N. F.,
14/41.- V.DALS.
ScHR.,#@nf.,5,6en 8.
V.DALE,op hetw .recht :((gerecht :

Qmand çsvechtererz
polges,aanav eken ),
enz.

gen );en bijKvlpycRs,ophetw.reeht:
((getuige '
Js - 61z,voor den rechter )).

R echtdoor.Altijd reclttdoor!

Gewoongebr.indevolkst.inBrab.;

Rechtdoor gaan.
in een rechterichting (gaan).
R echter. Aan den rechteren oever. Aanwending van den verbogen
S'
lmy
cvvElus,in Fi.d.d.e.#.,1,l1.
vorm, in afwijking van het gewoon
gebruik.

Rechterlijk. De zaak bleefzon-

derrecltterliikegevolgen.SsoEas,85.

Een rechterliik verleden hebben.

Almaar rechttoe,rechtaan, of recht.

in 0.-:-1.daarentegen rechtuit, voor : uit!

Reatldtloopen,reclttuitgaan.
Aan den rechferoever.

V.DAI.Egeeftechterook op :(Recld-

doov, bw. 1. rechtaan : deze weg loopt

rechtdoor;2.ronduit.)
Zieook l'
inker.

'

Verkeerd gebr.,onder invloed van

De zaak bleef zonder gerecl
tteliike

Gerechfelïjk= betreffendehetgerecht;

Fr. iadiciaire, dat beantwoordt aan gevolgen.
rechterliik= betrelendedenrechter.
Ndl.rechterlijk en gerechteliik.
Gall.ttzroïr'
tz?zcasierjj'
udïcïtzïr8.
Geen ac/toos (of geen blanco)e/rc/- Boss.,Gt@:.,- /l15.
lregister hebben.

Rechts. Niet links, maar rechts
N6/46/1.

Gall.prendre(= tourner)t
kgauclte,
4 droite.

Nietlinks,maarrechtsajslaan,omslaan.

Rec
htsprinéen.Hijsvingtrechf In een grootdeelvan Z.-N.voor: Opapringen.Hijepringtop bijelke
.
biJ
elkestrivraag.TONY,33.
Zich schielijk oprichten;eig.een gall., strikvraag.
pelinkerzijde ...8pringtzechfen be- .
96dre'
.
986rdebout;DE REUL,27:d cha-

dreigt.10.,99.

96 drease,
que çv-fïos captielue ... il .

Al de jongens sprongen recltt.VER- en l0l:Lagcz
tfcà,
:...86l?fJ6menaLante.

D.V.,ll9.- D.B.,36.- V.G.
,1,
134.- K oxlxo,3l.

Gls#.,7l.
V.DALS,ophetw.recht:(nietscheef

Delixlkerzijde8pringtopendreigt. ofsehuin :diestok 8taatrecht;de tajel
rec/lfzetten n.

Aldejongens8pvongen op.

MAxo., l6.

Hijsgrongrecht,alsvan een wesp ge-

stoken.SlMoxs,35.

Rechtstaan. Maar,) gaat hij
voort,terwijlhijvechtstaat...BoLs,32.
(Mijnheer,)zegde ik rechtstaande ...
TONY, j4a.
w e atonaen allemaal recht. CT,
ARS,
Siolt.Nov.,162.
Allezitplaatsenzijn bezet,wezullen
m oeten v64utaan.
Devergadering zong veclttntaando den
Vla= schen Leeuw.

Hij sprong op, alsof hij door een

Wesp gestoken was.

In een groot deelvan Z.-N.voor : Opataan.(Maar,)gaathijvoort,ter- BsoscxAslc,13.- JFcAld..71.
10 zich oprichten,van zijn zit-oflig- wijlhi
jopstaat...
Alg.Ndl.reeh.
tefoca = rechtopstaan,
plaatsoprijzen (gall.sedret
uerdeboutj; (Mijnheer, zei ik,terwiil ïk '
tl
on d.i.niet gebogen staan (Fr.se tenir
ao zich overeind houden, in staande miin stoelopatond ...
dvoita'
ur1e
..pç64e).
houding blijven (gal1.rester,.
96 tenir, We 8tonden allemaalop.
V.DAI,
E :(Reclttataana,bw.reehtêtr6debolff).
staande).
Allezitplaatsen zijn bezet,we zullen moeten 8taan.
De vergadering zong ataand6 den
Vlaamschen Leeuw.

Rechtstreeks-R eden.
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l
Reclttstaan'g eten.

I
Staande eten.

zoôlang ...bliip zijn redeneering niet Gall.nepa8f8nïrdebout= niet op- Zoolang houdtzi
jn redeneering geen
tatstaan.DePloeg,21-7-1923.
gaan,nietaanneembaar zijn.
8teek.
Rechtstreeks.Reine begaf zich Verkeerd gebr.,tervermi
jding van Reinebegafzichdadeliik,ofonmidzecA/afreek.
gnaar boven.V.Lov.,D'
ure hetvreemdew.direct,ofwelgall.direc- delliiknaarboven.
Eed#40.

R echtstreeksch.

STosw ,n.l186/1821.

fe/nez
n,f.

Indien de

Foutief gebr.van het bijw.in den

werklieden niet reclttetreekeclb verplicht vorm van het bnw .
worden in dien winkelte koopen ...SEr
vzxs,50.

R echtszaak,of rechaaak?
R echtszaal, ofrenl
dzaal?

Indien de werklieden niet reclt'atreeks verplieht worden in dien winkelte koopen

Devormenmet-szijn tevergelijken
met reohtsgeding en gereeht8zaal; de

Reeht8zaak (deGeestgewonevorm). KvlrsRsen GALIZ
ASgeven alleen op :
Reclttnzaal(de meestgewone vorm). reelttzaakenveclttzaal;V. DALZ en K oa-

andere metreeht8F aak en reelttbank.

NEN daarentegen alleen :reclttazaak en

reclttszaal;bijPm cx.Eng.:rechtazaak
enzechfzx k,dochvecldszaal;bij10.,Fr.:

,
R echtsw ezen.Ministervanreolzts- In Ncnd., 252,werden samenstelwezen.BynLlz.,Diot.,181.
lingen met -wezen afgekeurd en aldus
ook recl
ttswezen :(En waarom recht8wezen en niet renhtnaardiglteid8wezen?
wat de eerste bet.is van justitie, of

reelttszaak en daarentegen recldzaal.

Ministervan iustitie.

Y. DALE,op hetw.wezen (7):(ietsin
zijn geheelen omvang met alleswater
bijbehoort(alleen in samenstellingen):
krijg8wezen ;mnntwezen ;postwezen enz.,
zie aldaar),en op hetw.reolttswezen :

liever reehtabedeeling, dat is de werkkring van den M inister van Justitie,

( a'les wat met het recht in verband
staat )).

zooveelmogelijk tezorgen,datoveral

WINx :(Jutitie,naam van een der

het recht goed bedeeld wordt )).

Ned. ministeries.H et Dep.van J. be-

Tegen dieuitspraak inwijstScHR.,1,

heerthetrechtswezen van onsland.)

107-109,op de bet.van het w.wezen
volgens V.DALE,KUIPERS en KRAtal sam enstellingen met -wezen, in

H . C.vAN AsslNozlœ,Staateregeling
ran N edevland en N eA rloséech-fstffg,
p.11 ( (Ministerie van)J'
ustitie, dat
alles behartigt met betrekking tot de

'tbijzonderook recht- ezen,ten slotte
nog :t(de minister van miinwezen >
(N.#.Ct.,26-5-1911),en (deminister
van telegraajwezen )(.
J#.).

rechtspraak en het gevangeniswezen ),
enp.38:(J- titieomvatderechterlijke
machten 'trecl
tt- ezen ).
Jox.vAN W ovoz,M iine.
lictleAlf
:hedn-

MsRs,i.v.,enciteerthijeen grootaan-

neringen,76 :AIk dachtdatereen recytapllegfng in Nederland bestond, m aar

aan mijisnognietsgedaandanonreeltta-

pleging.))

Rechtveerdié. Gèd isoneindig

Dialectiéchewoordvorm,doorZnd.

Godiseeuwigen onveranderlijk,al-

Zieookaanreevden,u
sfeezf,enz.
.

goed, bermhertig, reelttneerdig en a1- particularisten metvoorliefdegebezigd machtig, alom tegenwoordig en alwe-

machtig.Mech.Ccf.,l8.

in deschrijf
t.;DlsRocHEs:tRecht- tend, oneindig heilig, reohtTaardig,
'

veêrdig,ad))

barmhartigenliefderijk.Kat.X/er-l

.

Rechtzinnié. (Wiespreektdaar-

vond, 15.

Alg.inZ.-N.voor:ongeveinsd,zon-

Oprecht,openhartig,rondborstig.

VsRc.,149.- Di8t.,155.

van? $
bvroeg Felix,op dien natuurlij- der achterhoud'
endheid, welgemeend,
ken#rechtzinnigen toon ...SEGERS,54. tegoedertrouw ;DEs RocHEs :((Regt-

xax15.-

cl
ttzinnigverheugik mij,als...1D., zinnig,adj. Opregt.Sineère, nandide.
70Re
.
Regtzinnigen m an.H omme '
Wnc/r6.-

Rechtzinniéheid.Mejuffer ver- (zo6k)Regtgeloovig enz.),en aldaar

VllslsT,
- K osN eerlaytdia,Jul.1927,p. 124.
-

34.- D.B.,58.= V.DALE.

Al
g.Ndl.reclttzinnig,bnw. en bijw.

= streng in 't geloof, rechtgeloovig,

Opveclttheid, openhartigheid, rond- orthodox.

gevemijmijnerecldzinniglteid.10.,229. ook :(Regtzinnigheyd,s.j.),(Regt- borstigheid.
zinniglyk,adv.))

Recipiendus. Aan de aanneem- Naar Fr.auz récïpïcsdcïre,
.
Ndéelaré8
baarverklaardered#endzreiktdejury admissibles, waarin récigiendairee =
een getuigschriftuit.

R ecruut. Urbain washeeltrotsch

fzt
zzn,
ïncntf'
tt
?,m.,mv.examinandi.

Ndl. recipiendlu aan of op te ne.
men persoon (alslid vaneen vereeniging

candidaten voor een examen.

Verkeerd 1
v.gebmzik,naar Fr.'
un,6

enz.).

op dezc nieuwe,door hem aangevoerd: vecrue; ook is het w. in 't Ndl. niet nieuweling, door hem aangeworven.

Urbain was heel trotseh op dezex

Ndl. recruut, m . pas in dienst
gestelde soldaat,die nog moet geoefend

recruut.Ze'
p8'
n,
.
9!66r,61.

worden.

gebruikelijk voor nien,
w lid 'Jtz'
n,689t
Tereeniging.

R edden. Iem.van een gevaarred-

Gall.aanmerqn.d'
zdangev(D.B.,82).
?

den.

Iem . uiteen gevaarredden.

!

l Kvlpsss, op hetw.redden :((ïcv,.'tltw

den dood - ;iem .vïf de Aczztfvan :6?1

viiand - ),en (hiizalzïch welzfïfdie

1moeilijkheid- ).

V.GELDEREN,op hetw .redden :((r.

van,uit

retten,(sterker,deftiger)er-

retten z
po'
n,,a'
lu )).

Rede.Ditstrijdtmetde goederede.
Der6d6daarvan iszeereenvoudig.

Redem atié.DeMoedertaal,eenig

la saine raison.

Ditstrijdtmethetgezond '
pcrellnd.

Verwarring tusschen rede en reden,
beide in 'tFr.rainovt.

Gall.le bon 8en8

De veden daarvan iszeereenvoudig.

InWavtd.,38,opgegevenalseenver-

doel-enredematigvoertuig dergedachte werpelijk germ.,vevnunftmö8zig.
in Opvoeding en Onderwijs, door H.

Redelijk,rationeel.

TZMMERMAN.

Dist.,9l.- D.B.,49.
Dist.,149.--D .B.,52.- Rede = verstand ; gesprek ; redevoering. Reden
oorzaak.

Echter bij KtplrEss (Redematig

,
bnw.en bijw.,overeenkomstig derede,
redeli
jk ).- Ook GALLAS:(Redematig :
conforme à - , conformément à,la raiSOn )).

Reden.Hebtgijdaarvedensvoor?

Verkeerdemeervoudsvorm indebet.

Heb jedaarredenen toe?

van beweegredenen, bewe6ggronden.

Redenebijbrengen.

VERc.,l46 :(Zeg niet :redene è#'-

VsRc.,146.- D.B.,52.- RIJPMA,

143.- Redens

Redenen aanvoeren.

verhoudingen.

HENDRIKS,155:(W atmen biibrengt

brengen.M aarzeg :vedenen inbrengen )).

m oet dienen om aan beweringen, ei-

Ook V.G.,1,139,keurde degege-

schen,aanspraken, enz. kracht bij te

Eehterbijv.DALE,op hetw.grond:
egrondenvoorïef,
saanroeren,argumen-

weert, of de onjuistheid van hetgeen
men bestrijdt,tebewijzen ).

ven uitdr.afals een gall.,apportev tfe,,
:
avguments.

zetten ;watmen aanvoertm oetdienen
om de waarheid van hetgeen men be-

Redeneeriné-Reéeerinéloos.
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lt
enbijbrengen,,enophetw.beweeg-'
veden : (( beweegredenen aanvoeren of

10.,257,.ïsll
resgesishettekennen

geven van iets nieuws, dat tegenover

biibrengen, redenen opgeven die tot
eenehandeling hebben geleid ))
.
Hetis'
voordeze reden,datMax erniet

op gezetwas.

hetreedsgezegdekan gesteld worden ).
Kvxesss, op het w. bqbrengen :
( breng '
.webewiisredenen u/,Jss.4l,

1 Om deze reden,of:hierom wasM ax 21Di).et.,ll4.- D .B.,92.- Fr.* pllu

Gall.c'eetpour cetteraison,,pour cette

eal
ue.

ernietopgesteld,ook :datisdereden, Iort6 rW#O?z,rai8Oytd6F11.
9= met des
waarom Max er nietop gesteld was.

Hijheeftreden ran klagen.

Gall.ila !1v,sujetde,
:eplaindre.

te meer recht,reden te m eerom ...

Hijheeftreden totklagen,of:reden

D.B.,83.

om teklagen.

Allereden plaatsgetl
eA,.
Hoegaathet?- In dereden.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Alg.in deZnd.volkst'
.

Redeneeriné. Een gesloten rede-

Gall.'
unraisonnementserré.

Reden ver8taan,redelijkzijn.
Hoegaathet?- Redeliik,oftameliik.

Eenklemmend(ook wel:eenbondig

noering.

Redenrijker.

V.DALE.
V.DALE.

D.V.,66.- D.B.,46.- V.G.,1,133.

oforertuigendjbetoog.

verkeerde woordvorm Mnl.rede-

Rederiiker.

Dïef.,149.- VERc.,Etym.lpdè.

rikere is afgeleid,m aar door volksety-

mologie vervormd (rijk aan rede)uit
Mnl.rhetorieke,Fr.rhétorique,van Lat.

t
J

rltetoricam (-1).

Rederijkkam er. Ssosss, 203. vaakvoorkomendevorm in Z.-N.;

Rederiikerskamer,ofkamer'
tl
calrlte-

Aezferïjkkc-erd.Toxv,97.

vgl.Dss RocHss ( Rederyk-konst, toriea.
.
9./.)
'
Reek. (Teuterkwam)aangestapt... Bij dezen schrijver navolging t
van Rii.
tusschen de dubbelereek jongensdoor. svssvvzyvs,naardeO.-enW vl.volkst.

VsRc.,Etym. 1#-(fè.- V.DALE.
KUIPERS en KOENENIS vermelden reek

V.LO0I, 20.

in deze bet.zonder voorbehoud.

reek en reke; ook een Nnd. prov.;
Mnl.reke.

Reeks. Een reek8 ..., ofwel een vlvs,371 q eene reeks'
pln jaren
r6eks'
pcs ...?
(niet:eep,
ereeksiarenj).

Een veek8jaren is spoedig voorbij. Kclpsss,ophetw.reek8:q1.aaneenEen Llteele)r66/
c.
9 jaren is daarover schakeling,rij,een aantalgeregeld op-

Men gebruikt evenwelr6ek8 zoowel heegegaan.

volgende voorwerpen een - heurelen,

zonderalsmethetvz.van,maarmet Een (lange)reeks'
pcn jaren heefthij ,bergen ;eene lange - huizen; 2.eene
verschilin beteekenis.
hierdoorgebracht.
opeenvolging van tijdruimten,gebeurEen reeksprentkaarten.
tenissen,enz.:eenelange- van jcres ;
! Een r6ek8'
pcn 6verschillendeprent- ziin!e1l6s iseene- '
van osgelvk/
cea ;eene
tkaarten.
- ran merkwaardigeg:!?6vz/6zl1,
:8zl).

àenreeksmaatregelenwerdengetrof.

fen.

verkeerdmeervoudiggebruik.

1fen.
Eenreeksmaatregelenwevdgetrof-

Nd!..4.N.F.,-/6.

Reenen. Een parceelgoede bouw- In aankondigingen van notarissen Pal6n of grenzen tzol ... (van per- V.DAIZ :(Reinen,(reinde,heeftgegrond gelegen onder Sichem ..., ree- inZ.-N.(
Brab.,Antw.Kempen,Limb.);,ceelen land).
reind),(gew.Zuidn.)(van akkers)grennende MM . de Zerezo, Huybrechts, de Kx . : (
l
(Reen,reyn.'vetlu.Saz.Frïy. ,

Vesten en Veulemans.

Reenéenoot,ofreegenoot.

sicamb. j.pael),en (reen-ghe-noot); k
ê

zen,palen aan :.

Ip. : t
(Reegenoot. m. (...nooten),

2gcçj6r,
.
: Gach.(1745) (Reen,paal,

Eigenaar'
tl
c/teenb6l6nd6ndpereeel. (Zuidn.)bezittervan een aangrenzend

persoon die de scheiding tusschen

Limb.(ziediewoordenbijKolNzx15en
aldaarook alsZnd.rectnlgenoof).

eintpaal,scheypaal )),((Reenen,bygelegen zyn, schea aal stellen )), en
((Reenghenoot,bypalige,gebuur,bygelegene ));vgl.ook alg.Ndl.reetrekker

land ;ook reingenoot)).
TD. :((Reengenoot,zie reegenoot:.
Reinen,ww.,enreingenoot,m .,komen
OOk als provincialismen voor in Ned.

naastelkander staande gebouwen aan- '
:

R eep.Eennieuwenreep om eenkuip
leggen.

wijst.
znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.),
voor : lo houten of metalen band om

Met den reep spelen (zie ook Boss., vaatwerk ;20 houten of ijzeren ring,
Handl.,47).
die door kinderen wordt voortgedreHooiin den reep werpen.
ven ;30 schuin staand traliewerk als
Voederrek in paardenstallen.

Een nieuwen hoepel om een kuip

V.DALE.- KoENEN15.

leggen.

Alg.Ndl.reep,m . lolangeen smalle

Metden hoepel(ook ho6p4spelen.

strook (papier,linnen,leder,lood,chocolade,enz.);20touw,b.v.aan een wagen,aan een klok,enz.

Hooiin der'
uijwerpen.

Re6P,voorhoepel,isalsalg.Xdl.ver-

meld bijKsxMsssen bijKvzrsss.

Reepen.
Reesel, reesem . Maer in eene'
keer valt er '
nen heelen ree8selbeenen
uit de schouw.Coxsc.,Arondstonden2,
90.
Een heele reesem medaillekens.

znd.volkst.,voor:metdenhoepel Hoepelen,.

spelen.

' KUIPERS.- V.DALE.- KOENENIS.
I

znd.volkst.(inO.-enW .-VI.reeeem, Maaropeensvaltereenheelevist(v.) VERc.,Etym.'
1F#è. Kvlpsss.inBrab.enAntw.reeaelj;KIL.:(Rees- beenderen uitden schoorsteen.
V.DALE.- KoEwsxls.
sem.Raceml
u,'
p'
dzc );M eijern Jpac/t.
(1745) ( Reessem,tros,druiventros,
ajuinrist).
Een heeletroa(kleine)medailles.

SlMows,78.

Reet. '
De deurstaatop een veet.
BijMoosvg.,75,opgegeven alsgeDedeurop e6n reetlaten;op 68n r66t westelijk.

zetten.

Reeuw reuk . Nu gaaternietsvan
o.-en w vl.volkst.,vanhetoudew.
uit ...dan reeuwrenk.A.D'HAESE,in reeuw,Mnl.r:(e)= lijk.

Dedeurstaatop een kier,staataan. Kvlpsss,V.DALE en KozxsxlsverDe deur aanlaten, laten aan8taan, melden reetvoorkiera1salg.Ndl.;ook

op een kier laten staan ;aanzettevt.

GALLASen Pm cx,Fr.,geven hetin deze
bet.op.

Liikreuk,lïjkluchf.

VERc.,Etym.W'dè.- KulTy
sRs.
Vgl.V.DALE en KoENsN15.

Zich in kortgeding voorzien.

GALLAS (Réjévé m.:Kort geding.
Jager 6% - :In kortgeding uitspraak
doen ),en op hetw.kort:(- reatdoen :
(recht)Jugeren référé).
V.Dxl,z (Aé/érë,o.(-s),het l
tort

D6K lauwaert,29Juli1928.

Referaat. Zich in rejoraat voor- znd.vertaling van Fr.ee pourvoir
Zien.
en ré/ézJ(BsLL.,13).
v.Dxzayu:(Rejeraat,o.(...raten),
1.verslag,bericht;2.beroep van verslaggever).

geding,voor den President der Arrondissem ents-Rechtbank

Reéeerinéloos. De regeering-

loozen.

verkeerd gebr.voor anareltist

burger in 8pe van een land zonder reeering,voorstander van anarchie.

Deanarcldsten(leesch= scherpeg).

Di8t.,169.- Regeeringlooa= zonder

regeering.

Reéd -kekentes.
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Regelisin deze bet.alg.Ndl.,doch

gel.
naam van hetbedoeldewerktuig.
het)liniaal.
weinig gebr.in N.-N.
Tnssclten deregelskunnen lezen.
Gall.saroirlireentre!6,
9lignes.
T'
ueachen deregelsdoorkunnenlezen. LoMB.,- 155.
Tusschen deregelsdoorlezen.V.THIE- Verkeerde aaneenschrijving,evenals Tusschen deregelsdoorlezen.
Er is immersgeen spraak van doov-

LSN, 19.

bijV.DALE,op hetw.regel(doch niet

lezen f'
uldch6a de regelt
g,doch van lez6n

op hetw.!6z6x).

t'
k 8clben deregelsdoor,d.i.,in :g.zin,
in de ruim te tusschen de regels.

Om bijdenBelgischenconsulhun papieren in regelte laten brengen.DRAC-

Gall.mettreenrlgle,éfre6n,gâgle.

Om bij den Belgischen eonsulhun
papieren in ordete laten brengen.

LANs, 76.

m aliteiten vervuld ; ik heb aan alle

Als mijn kerk in regelzal zijn.ID.,

Alsmijn kerkin ordezalzijn.

198.

Zichïn regelstellen.

D.B.,49 en ll2.- Regenboogkl.,58.
Fr.i6t
vz
dzï.
:en '
râgfe = ik heb allefor-

Gall.semettre611règle.

voorschriften voldaan ;ik ben alle ver-

plichtingen nagekomen ; ik ben klaar ;

Ziin zakenregelen ;aand6reredt
:chle,l il
theb gedaan.
voldoen,alle '
perplïcà,fïllgea nakomen,de

En de dikke postmeester deed een
uitvalïsreg6ltegenaldienieuwigheden.

Gall.jaire'
t
znesortieen règle.

M .SABBE,W .M eu chen.40.

noodigejormalitdten in achtnemen.
En de dikke postmeester deed een
jormeelen uitval(o/ :voer hevig uit)
tegen aldie nieuwigheden.

D.B.,49en ll2.- Zieook geregeld.
Fr.e'est'
tzrteeotti86 en zJg!6 = hetis
een volslagen dwaasheid, een schrome-

lijke dwaasheid; dat is nu eens een
dwaasheid !

Fr.i'aijaittzp,
: demande en règle =
ik heb een form eele aanvraag gedaan.
Fr.'dzl duel6%,règle = een echt tweegevecht,een heusch duel.

In algemeenen regel.

Gall.en règle générale.

Inoforer 'talgemeen,doorden band,

doorgaans, meestal, gewoonlijk,ook
'f18 r6g6ldat ...

In d6nregel.

In Di8t., 134, afgekeurd a1s een

Id.

germ .,inderRegel.

Deuitdr.in den regelisthansalg.ge-

bruikelijk ;MooRTG.,23l :(men mag
zeggen dat ze haar proeftijd gedaan
heeft )).

Alsregelkomthijhierdagelijks.

Angl.asarule.

Reéelm ati:.Hijkomtregelmatig

Gall.ilrïcafrégulorementïcï(VERc.,

hier.
151;V.G.,1,140);ielW éerisfovjoug,
:
Ik schri
jfhaarnogregelmatig.SlMoNs, régulilrement.
8l.
R6g6lmatig6stoomvaartli
jn.
Germ. vegelmAazige Dtz-p/erlïnï6.
(Nd!.X.N.F.- /41),ofwelgall.ser-

In den zegel,ofgewoonliik komthij 1Pdl.X.N.F..- /7.- H.POLAX,in
hierdagelijks.
deHaageehe#o,
9f,llFeb.1928,p.5/233.

Hijkomtgevegeldhier.
Ik schrijfhaarnog geregeld.
Geregeldestoomvaartlijn.

KUIPERS,ophetw.geregeld:('.
9Zon-

dag8gccfhii- ntztzrd8kerk ;'.
%plgr#en.
g
gaatAï/- wandelen n,en op hetw.regelmatig :('
- n'
aGr bed #Jc,
?l;hii è6zoektdevergaderingen '
tl
rï/- ;- enlboolbezoek).

riee régulïcr d'unelign6 de ècf6cuz.

Reéelm atiéheid. De verzeke-

Verkeerd gebr. van een abstract

ring der regelmatiglteid der '
œerkïng is znw.,onder den invloed van het Fr.

gebeurd.

Deregelmatige'
tl
ezkïngisverzekerd.

(Wand.,165).

KRAMERS,Ophetw.régularité (La

r-du m ouvementdescorps célestes,de

regelmatigheid '
?tzllde 661/
76:611# d6r h6mellichamen )'.

Reéeloot.

Reéenscherm .Maarnuheefthij

Volksnaam (Brab., Antw., Limb.)

vooreeh socf
ètvanzoetegroenepruim ;

Koning8pruim,ofreivte-claude.

Als volksnamen van de kroo8ies-

(7v'
?
zïAp,),Prunusinsititia,vermeldtHEU-

hetw.iseenveriasteringvanFr.reine-

KELS :g616 Frzfïm.groeh6 N'
d
zï/ll,kriek-

clcztzd:; ook in het D .Reinedaude,in
't Eng.greengage.

przdzïv,,mirabel,en Ook welreine claude.

Alg.in deZnd.schrijft.,inhetm.;

Pavaplu,v.,mv.paraplut8(somsook

ln de woordenboeken wordt regen-

weer zijnex regenneherm achtergelaten ! DEsRocnEs:f
(Regen-scherm,s.m.) nog parapl
uie, v., mv. paraplldenj, g
'cher-,O.,in deze bet.opgegeven (zie
BoLs,63.
GITTXE,42 :(in het gewone leven verkleinw.parapluutje.
OOk ALL.-AB.,137).Aldus verder nog
En dan spoedt ze zich verder ...m et Zullen we spreken van onze parapl'a ;

J.v.MAURIK,T(46n,ik Tl0# I*lïltg N7J8,73 :

het blikken korfken om den arm en zoodra wijde pen in dehand nemen,
d6n zegeAùt
:cherzzlin de hand.Symj.,45. komtonspedantr6g6n8eltevm voorden
Oei!ik heb mijncx regensclterm ver- dag.Doch,alsdeHollanderzegtpara-

(Eenoudachtigheertjemeteenparaplui
onderden arm, Amsterdamscherenteniertjes, die een morgenwandeling

zelf,het ook sch rijft, dan varen
wijuittegen devoorliefde derHollan-

bijzich ).
KOENEN,WOordlerklariytg,20 :(De

In '
F@n#.,224,wordt ook het ge-

hebbenden strijdmoetenopgeventegen

parapluie afgeraden : (als parapluie

ring :duidelijke,typisehewoordengaan

Wijgaan,moetenregen-enzonneecherm
thuis bli
jven.De plaats van dezen is

hetgroote publiek althans)nemenhun
plaatsin.)
h

tuinen,0P Stoombooten,enz.)
SCHR.,ly102,wijst,Watdezelaatste
Opmorking betreft,Op degebruikeli
jke
Woorden Tegeïtteïtt (Scheepsterm ) =

bOr l914,P.240 :(Zijn wijOnmachtig
VOOr nieuwe zaken eigen woorden te
Vormen ...? Of dom genoeg eigen geVormdeWoorden belachelikertevinden

00n a1S tent uitgespannen zeildoek tegen den regen,en regen8chut = schuil-

dan Vreemde Wat Onder anderen het geValismetregen8cherm en PGrGpluie.9

Plaats tegen den regen,zooalsmen er
vindtaanverschillendespoorgebouwen.

In Wdl.X .X.F.,- /26,Wordtopgegeven ter vermijding van parapl'
u en

eten.TAMB., l1.

Plu en,in overeenstem ming m et zich

m aken,hebben steevasteen regensclterm

ders voorFranscheterm en !))

woorden regenscherm en zonneselterm

bruik van regenscherm voor paraplu of

Paraplu en parasol,dit is taalverbaste-

en PGrG8OlOnSmogen Vergezellen waar

ZOOte1OOr,nietszeggendewoorden(voor

V0Or en achter het huisyin hoven en

A1. EMANTS, in NeerlGHdiG, .
D ecem -

F(WG8Ol :1*696148Ch,61*1* OllzoR%te8che%'m .

Reient.Vrijenormaalscholenvoor

Leeraar M . 0. Private opleidings- Alg.Ndl.règen,
t(leesrngentr)= lobe.
Y696M6%3en regeniessen.0.VAN WAU- ge%d = gediplomeerd leeraar voor scholen voor (o/scholen voorhetvor- stuurder (van een weeshuis,ziekenhuis,
WAERT,in Vl.B6lgië8646* 78.
î:,V,188. middelbaar onderwijs (V.DALE; Gr. men van)leeraren en leeraressen.
liefdadigheidsgesticht enz.); 20 rijksWd6.yVI(
I1l,l308).
bestuurder, plaatsvervanger van een

Reéentendiplom a. Leeraars,

dragers van een regeMendçploma.

Reéentes. In de normaalschool

Znd.oëcieele naam,naar Fr. réNaarFr.projes8eurs,porf6z
t
fra ts'ux

Wpllv,
cderégent.

Znd.oëcieele naam,naar Fr.ré-

Leeraars,houdersvan (o/voorzien vorstbijdiensminderjarigheid,krank-

van)een akte M .0.= een akte rt
za zinnigheid enz.);36hoogste inlandsche
middelbqGrONd6r'
&JM*8.
&mbiena'
qrin deOsidontiën OPJ'
JVJ,die
den residentterZijdeSiaat.

LeeraresM.0.In dekweek-ofnor-

VOOr?696%36886% tO Luik.0.VAN H AU- 96n16 = gediplomeerde leerares voor maalschoolvoor l6erare886nteLuik.

WAERT,in Fl. B6lgiè .
9/671 1830.V, mdb.ondeN i
js (V.DALx ;Gr.JFd:.,
170.
VIII,13ll).

Alg.Ndl.regentee = 10bestuurster;

20 rijksbestuurster, landvoogdes, b.
v.
koni%tgin-regente8.

Reéiena-Rekenen.
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Reéiem .O.VANHxcwAsaT,in Fl. Gewoneschrijfwijzein Z.-N.;som- Régi/me(leesg = zj),o.,mv.réAclgï?8edert1830,V,18lvlg.;J.SABBE, migen meenen zelfs de g op zijn Ndl. gimea.
l35 ;DRAcrAxs,ll2.

Reéim ent.
Reéister.

tem oeten uitspreken in dezuiveretaal.

Znd.uitspr.doorgaansreeziiement'

'
ofreezl
nment/.

In deZnd.volkst.m.;vaak wordt

Aegïpzexf(leesg = g),in devol
kst.
echtermeestalregement(leesg = zj).

Regoter(leesg

g),o.

Dist.,46.- D.B.,52.- Joos,91.

deguitgesproken alszi.

Reélem enttl
csinwendigeorde.

Gall.règlementd'ordreïnf/rïet
zr.

Reélet. Delangejufrouw Monnier

In de Znd.volkst.(Antw.,O.-Vl.)

Huohoudeliik reglement;reglement

op den inwendigen dienst.

De lange juffrouw Monnier,(met)

haargeduchtregletin de hand.ToNv, thans nog regelet,o.en som sv.,voor : haar geduchte plak in de hand.
29.
liniaal; in het bedoeld geval voor
lange dunne breede lat,een voormalig
...

V.DAI.
ZenKoENEx15vermeldenals
Znd.regelet.voor liniaal.

strafwerktuig,Fr.jérule;DERlvz,23:
cette longue ju//rovw M onnier t
w
végletteretfovfé: en main.

Rei.In dereiharerverzenbundels.

R eil.Voorl.Fr.-Fl.Li)'
8t,202.
Reilauto. Id.,33.

Verkeerdeschrijfwijze:vaak worden
6ienreimetelkaarverward (Di8t.,17;
Onkr.,51).

In deriivan haarverzenbundels.

Rei, m. = lo koor, rondzang,b.
v.
de 761/.in Fonded'
e drama'
s;20reeks
personenin een rei,b.v.reinan maagden.
Sïj,v. reeks,volgreeks.
W illekeurigevernederlandsehingvan Rail(leesreelofveejlj,v.,spoor8taaj. KvlrElts.- KoExEx.
hetontleende w.rdil,in strijd metde v.
uitspr.,en gall.autovails.

Spoorbaanaato,m.en v.

Reilweé.BoLs,ll2.

Willek.vernederl.vanEng.railway.

Rein. Een meesterwerk van reine

Germ.zàseHarmonie,reïzà6rUn8inn,

harm onie.
Reine onzin.

rein 'tzs- g?ïcFt.

Datisrein onmogelijk.

Reinaert(de Vos).

Een meesterwerkvanzuirereharmo-

MooRTo.,ll4.- +4!.A.N.F.,14/41.

nie.
Louter onzin,klinkklare onzin.

Datisbepaald,beslist,glad,volstrekt
ofgu'
u,
ronmogelijk.

Middeleeuwsche spelling,die ook

ReinaardofReintie(d8Fo,
9).

Vgl.Klauwaard,Leliaard.

vaak wordt aangetrolen wanneer De ro1van onzen Reintie.BssaM en Alleenwaarhetnoodigistitelsletterspraak is van een hedendaagsche be- HUIZINGA,Lev.derXlren,1,173.
lijk weerte geven spelle men Reinaert
werkingvandesageofin'talg.vanden Het schrandere Reintie.10.,ïè.,1, de Voa, FCI den Vos J?dA,cert
yc, F(In
heldervan.

Reiniéheidsdienst.

Spoorweg,epoorbaan.

In Z.-N.vaak voorkomende ver-

207.

Reiniging8dienst.

Reynaerttfï6Vos,enz.

IFcn(
'
f.,166.

keerde vorm .

Reinvaan,reinvaart.

Znd.volksnamen (deeersteinO.-Vl.,
detweedeinBrab.),beidein 'tm.,voor
een ylant, eltrysantl
temum vulgare;
Mnl.rdnvaneen andere vormen ;Dss
Rocass : (Reynvaren,8. n. (plant)

Boerenwormkruid.

Tanaisie,s.f.))

Reis. Zicl
top reisstellen.

Gall.8emettre6p,voyage.

V.DALE.- Hlvxsrus.- In deNnd.
volkst.heetdeplantook reinfejvaarof
reinlelvaven,v.,doch in enkelegewesten
(Graafschap, Zutfen) wordt er meer
mede bedoeld h%t zpnerscyoon,potentilla anserina, en ïn het Z. van Netl.
Limb.de adelaaranaven,pteris aquilina.

Zïchopreisbegeven,of:opreisgaan.

Dït
sf.,ll0.- Zie ook p.292,kol.4
bovenaan.

Reisduif.

EchterbijPRICK,Fr.,op het w.pigeon : - mee8agev ('
popcgeur),reisduif )).
Reiséoed.Dereisgoederenbezorgd Ongewoon m eervoudig gebr.,waar- Toen het rei8goed of d6 bagage be- V. DALE ((Rd8go6d, o.voorwerpen
zorgd was,beklom hetpaareen berline. die m en op reis m edeneem t, bagage )),
zijnde, beklom het paar eene berline. schijnlijk naarFr.lesbagage8.
Aangeh.in Di8t.,70.

Reiskaartlje).

AlsZnd.vermeld bijV.DALE.

Po8tduij.

doch ook Pakkage, (-s),bagage,
(reislgoederen
Reiskaart kaart aanwijzende de
IndeZnd.schrijft.hetgewonewoord Spoorkaartje, plaatekaartie, plaats- wege
n en plaatsen in de landstreek
VOOr Fr.COMpOR FORr ToyGgeMr,Waar- è6'
tt
)#'
e,plaatebiliet,rell
lïljef,ook kortdoor welke men reist, gewoonlijk opvoor in despreeltt.meestalkaartieof- weg kaartieofbiljet.
weleoupon wordt gehoord.
vouwbaarin boekformaat(vgl.wandelkaart

kaart met de wandelwegen

van een streek).
Spoorkaart = spoorwegkaart.

Reizen. Ik reee,heb gerezen.

Verkeerdetijdvormen,dieindeZnd.

Ik reisde,heb gereisd.

volkst.niet zelden gehoord worden.
88agierisverdergebruikelijkvoor:
Reiziéer. Deveizigersmogenniet Aangetroffen in Brusselsche trams, De pas8agiers (lienesdegtram z.j)mogen reiPa
zigermeteen trein ofop een vaartuig.
als navolging van Fr.royageur :het w. nietblijven staan
blijven staan in den tram.
isechterm indergeschiktvoor persoon,
die een ritdoetmetde stadstram .
v DALs.- K oswsxls.
Znd.volkst.
Rekband.
(J1!lf)elastiek,o.
Gal
l
.
c
o
mpt
e
r
voor
di
t
w.
hee
f
t
het
Onder die schrijvers tellen wij er D.V.,l64 cRekenen is metcijfers
Rekenen. Onder die schrijversrekenen wijervelen die alsde bestege- Ndl. twee verschillende woorden, tel- velen die a1s de beste bekend staan. werken ;tell6n is :op zulke m anier m et
len en rekenen.
cijfers werken,dat men een som bekend staan.
komt )).

Hijrekentnietmeeronderdelevenden.

Gall.ilne compteplusparmi!8.
91S- Hij teltniet meer (-6#e),of wordt EchterbijGALLAS,op hetw.vekenen ;
niet meer gerekend onderde levenden. (Dieiaren - dubbel:Cesannéescompvants.
ID.V.
.,259;V.G.,1,139).
hijisnietmeeronderdelevenden,be- tentdouble ),en bijV.GELOEREN,op
hoortnietmeertot(ofwe)èïj)deleven- hetw.rekenen f
(diejaren r.dubbel=

dçe Jchrereclbnen,ztï/zsex doppeltn.
den.
Rekenen buiten den waard.
VolgensDist.,118,en D .B.,94,een
Echter bij STOETT, 1350/2075
t
dten zijn vijanden (Buiten (ofzonderjden waardrekenen ).
Hijhad echterzonder zijne vijanden gall., compter ac'na eon Alfe, eans .:6,: Hijhad echter b'
GALLAS,op hetw.rekenen:f(F ï6zonennemis.
gerekend.
gerekend.
derden waard rekent,moetnog 66.,9- ;

R ekenen zonderden waard.

maakt een nerkeerde rekening : Qui
com pte sans son hôte, compte deux
fois :.

Rekenhof-Reppié.
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Verkeerdeconstructie.

Ikreken erop,datJ
*okomt.

Rekenhof. Voorl. Fr.-Vl.fà/sf,78; Xaar Fr.eon'
rde8 eompt68;daarenBelg.Grondwet,art.116.
tegen bijossRocass:(Reken-kamer,
s./.Cltambretfe,
.
geompte8,s.f.),enook
bijBsIm.,Diet.,83:Rekenkamer.

Rekeniné. Rekening geven van
zjjn boodschap.

Zich van ietsrekeninggeven.

.

D.B.,7.- 1J3!..
4.N .#r.,- /7.Vgl.:Ik reken op jekomst.
CRAMER :(Rekenkamer.Cour(f.)des
comptes.Acchxusgaho/.)

Rekenkamer.

Verkeerd gebr. naar Fr. rendre

Verslag gcz
pezzofrerslag doen over

Sc1IR.,1,195,eiteertverder:(dere-

eompte,datverschillendebeteekenissen zijn boodschap.
heeft(D.V.,l64;D.B.,42;V.G.,1,

kening,die de ontvanger doet,en de
rerantwoording, die de gemeentewet

136).

burgemeester en wethouders afvergt,

In de Ndl.uitdr.rekening gez
tl6A4,ook

m oeten scherp worden gehouden uit

rekening aFeggen of rekening doen

:elkaar ) IO1aIœNI.
IEIM,1,494),en ver-

(ScHR.,1,194)zietrekeninguitsluitend

wijstnognaarHExomxs,320:(In de

op hetbeheer van toevertrouwde gel- '

uitdr.rekening en verantwoovding goeAz

den tHyzxoslxs, 320). Aldus citeert

geeft '
verantwoording te kennen, dat

Scas.,1,l94:(hij(deontvanger)doet

men de gedaneuitgaven behoorlijk toe-

van de doorhem voor de gemeente ge-

licht,en deeventueelvoorhanden gelden

dane ontvangsten en uitgaven jaarli
jks rekening aan burgemeester en
wethouders (Ned. Gemeentew., art.
115).
Gall.serendreco-pf:deqe.(D.V.,

overgeeft,ten gevolgewaarvan menvan
alle verdere verantwoordelijkheid ten
opzichtevan hetgevoerdebeheerwordt
ontslagen ).
Reken8chap is ruimer van bet. dan

Zich van ietsreken8cltap geven.

l65;D.B.,42;V.G.,1,136).

Ofiseraltijd rekening gehouden f
pc,l

OPMERKINGEN

Gall.tenir compte de qe. = op iets

rekening en wordtmet betrekking tot
iedere handeling gebezigd tHEwoRxxs,
319).

Ofiseraltijdrekeninggehoudenm6t

Di8t..117.- Onkr.,20,26en 29,31.

toestanden,die ... Sqmsvu Ls,in F!. acht geven,beteekenis ofgewicht aan toestanden,die ...
- D.V.,556.- ScHR.,1,2l-22.- D .
d.d.e.h.,1,43.Rekening houden van, iets hechten.
Rekening houden met hoedanighe- B.,42.- ALL.-AB.,62.- Vsass'r,33.
hoedanigheden.10.,ib.,1,43.
den.
- V.G.,1,140.

Men kondtgeenrekening,dathijzeer
jong is.

Op 'feinde,ofop 'fl-fe,op #elIco fe
van derekening.

Foutieve zinsbouw.

Menltoudtergeenrekeningmede,dat
hijzeerjongis,of:men houdtgeenrekening metzijn jeugdigen leeftijd.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);vgl.Fr. Bii(ofperjelof'
van rekening.

ALL.-AB.,220.

BijSTOET'
T,n.844/(1281),en bijHoR-

:la#n,au boutt
f'
tzcompte.

STEN,l09:op slotvan rekening.

Zie ook op hetw.einde.

V.DALE,op hetw.op :((op 'feindetlozi

hetepcl,van :,
J liedje,ten slotte))
.
Loopenderekening.BsLL.,Dict..67.

In Z.-N .vaak ter vertaling van Fr.

Rekening-courant, doorloopende re-

V.DALE,op het w.loopend :t(de loo-

cozzùpf6 eourant;vgl.ook D.laujende kening.

pende rekeningen ajdoen, allerhande

Reehnung.

kleine rekeningen )).

Rekeninésjaar.

Germ.Reeltnungsial
tr.

Boekiaar.dienstiaar;begrootingsiaar.

Rekeninéwet. Belg. Grondw-,

Znd.vertal.vanFr.loidesco-pf-.

Rekenwet,verantwoordingswet.

art.115.

Sc1
<R.,Aant.,l5.

Rekenschap. Rekensehap geven geG
all.rendrecomptedeqe. bericht V
ervsela
gdoenofgerenvaneenreis,j Rekenachapgerentw?c
n,ieta)= zti
ch
ven vandenafloop,vandetoedracht (e6'
?z)'
rslag ofrapportuitbrengen over verantwoorden.Ikben'
zgeenrekenacl
ap

van een reis.

of van den toestand'van iets (D.V., een reis.
Rekenschap houden van iets.

l65 ;D.B.,42).
Gall.tenireomptedeqc.(D.V.,166;
D.B.,42;V.G.,T,136).

Rekeninghouden metiets.

verschuldigd

ik bohoef.tzmijn gron-

den,beweegredenen niette zeggen.
ScHR.,1,195,vond een enl
telemaal:
kristallisatiewetten waar het ware

kunstwerk reken8chap meemoethouden )>

(LoGEMAN-v.o.W ILLIOEN,149).

Rekéom .

Znd.purisme,datin onzeschrijft.

vaak voorkom t,doch door ScxR.,II,
142,(fm itsgaderselastieke gom en neer-

Rubber,m.

krachtigegom ),minderjuistwordtge-

den V1.tekst van een bekendmaking

heeten : f(Bedoelde zelfstandigheid is
geen ltarsen ook geen gom )).

R eklaam .Groote,zwart-kladderige
reklamen.CLAss,fïch.Non.,128.

Reliéie. Rozeken,in relïgïezuster
Barbara.

GewoneZnd.woordvormen.

NaarFr.Rose,enreligionlœ'
t
zrBarbe
(.
Dïel.,85;D.B.,49).

Plucx, Fr., op het w. religion :

van het Duitsche bewind in België.

Reaame.v.,mv.reolames.

Roosje,bijhaarkloosternaam zuster
Barbara.

Ndl.reclame = lopubliciteit(101'.réclame);20reclamatie(Fr.réclamation).

GALLAS,op hetw.wereld
Sophie, voor de

Z'
uater

A eja//rov.
?
zl X :

MlleX .en religion Sœur S. )),en op het'

(MelleX,sœ'
urAlpkonseen - ,alsnon

w.zel
j:(LeoXI1I,rcyzzich- Joacltim

zusterAlphonse)),en op hetw.wereld :

Pecci : Léon X III, de son nom .T. P.

(
fM ère Alphonsine,in de - M ei.X.,
Mère Alphonsine,dans le monde Mlle

Jt
fe'
t
voz
u'
?
zl H., t
lcx zich Ella D. :
Madame H.,de son nom de jeune :lle

X .))

Relikw ie,reliquie.

InNeerlandia.December1915,p.278,

vestigde Mr.P.vAN M sussdeaandacht
fop lletvoorkom en van hetw.rekgom in

Znd.uitspr.meestalrolie'kllie.

E .D.))

X8lë'
W 6 ofr6likwi6 (leesrnliekwie'),

KUIPERS.- KOENEN.

v.,ook reliek,o.

Rem onstrantie. De stralender6- Vr.Znd.woordvorm in debedoelde M onntrans',soms ook we1 remon- V.DALE.
monstrantie.Symj-,23 (zie ook SlMows, bet.;DEs RocHEs :((Remonstrantie, atrau l,m.
Alg.Ndl.remotutrantie,ofremokutra127).
s.j.bast.w.(waerindeheyligeHostie
tie== tegenbetoog.
word ten toon gesteld op den altaer)
Ostenaoir,soleil,s.m .))

Renew atie,ofrenuatie.

Znd.volkst.

Renew eeren,ofrenueeren.

Reppen.Zijnedochterwachttezich

In JFcn4., 92, werd afgekeurd

wel een woord te reppen over hetgeen roppen oweri6ta,voorvan iet8.
in hare loge had plaats gegrepen. SEosss, 274.

Ruine, ondergang, verlien rtzzl p:r- V.DALS.- KoENEx15.
mogen ofjortuin ;rerwoeating.
Reneweeren is ook Nnd.volkst.voor
J?.
/
zïncer:s ;verwoeaten,.
persï:lex.
z'
tzïa66r6x.
Zijn dochter wachtte zich weleen V.DALE,op hetw.reppen :(aanroewoord te reppen orer of '
plzt hetgeen ren,aanraken :van deze zfw k is nietgein haarloge wasomgegaan.
rept,men heefter nietover gesproken >..
K OENEN,op het w.reppen :((- ovov

Oj'
?
JJ?I16t8,erOverSpreken ).

Reppié.Eenreppigevent.
Reppige praat.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Eensclt
unnigevent,gemeenekerel.

Baunnige of 8ehuin6 praat.
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Znd.uitspr.vee/kweezens.
.
&6ç'
u6.
:6s.
:(leesreekweelzonst.
Vaak in de Znd.spreekt.,naar Fr. Requireeren (leesq'
d = kw),opeischen.

OPM ERKINGEN

Boss.,Uitspr..73.

réquiaitionner.

R essort. Op der68sort8dercanapé. Fr.w., in het m. alg.in de Znd. Op deapringveeren van decanapé.
Towv, l7.
volkst.
Ressort-bak.Eenbedmetre8sort- znd.volkst.(Brab.),voorFr.som- J'
.
fcfrc.
s (v.) met epringneeren. Een
bak.
mier.
bed 0/ ledikant met springmatras of
springneevenmatras.
Restaurant.
In deZnd.spreekt.m.,naarhetFr. Re8taurant,o.,re8tauratie,v.
R etenue.Hijmoestretenuedoen,of In Z.-N.,vooralin demdb.scholen, Hij moest schoolbliiren, nabliiren,
ïl deretenuebliiven.
schieralg.,naarFr.jaire,c'
poïzune'
r6- ofwel:hijmoestterugkomen (op school
tenne,éfreen rcfcs'
tze = êtrecollé.
voor straf);hij werd schoolgehouden,
nageltouden ;hijl
treeg (nchooljarreat.
Hij kreeg een Donderdaagnchelnjr6Hij kreeg een Donderdag8ch crrexsf,
fenvc.
hijmoestop eenDonderdagterugkomen.
Retret. In retretgaan.
znd.woordvormen voor:geestelijke Retraite,v.In retraitegaan.
Retrettenhuis.
afzondering; inrichting waar R.-K . I Retvaitehnis.

Reesort (Fr. uitspr.), o., is in deze
bet.mindergebruikelijkinN.-N.;daarentegen is alg. gebruikeli
jk : ressovt
(uitspr.resortl),o.= ambtsgebied,aanleg (van een rechtbank).

D.B.,42.- V.DALE.- KoENEN15.

rcfrcïfe.
sworden gegeven.

Reuéel.

znd.volkst.(Diest),voor:wijfjes-

K'
aiter,m.

KOENEN15:(
fRoge,Rogel(Z..N.visch-

visch,inz.wijfjesharing ;KIr,.:(Ro-

kuit;kuitharing),m.)

ghe,rogher,ovum pï,
scïs )).

Ook KtupEss en V .DALE verm elden
alsZnd.:roge vischkuit.

Réveillon. Hij had daarbij (eé- Naar Fr. jaire le réveillon, zé'
p6.
J!- Nachtpartii.Hijhaddaarbijgenacltt- KOENEN : (Réveillon (Fr.jee8t,inz.
veillon )gevierd.Ssvsx's,228.
lonner.
braakt.
maaltijdop Kerstnacht).m.)
R evolver.
In Z.-N.m.en vaak metFr.uitspr. Revolrer(leesrnvol/rar),v.
Boss.,Uitspr.,73.

Rhijn.
verouderdeschrijfw.,nogvaak ge- Riin (rivier),m.
Rhijnsch. Oude Rhiinnche wijn. bezigd in Z.-N.;vgl.Fr.Rltin en D. OudeRijnachewijn,ofAïjxwijn.

SlMox'
s,80.

Rltein ;bijDssRocass:Rh'
yn enRyn,

VERSCI.
IIJEREN.
Koy
uwEx.

MANHAVE.

voorts vynsclt.

Rhône. Geneve ... is door den

In Z.-N.vaak -.,naarFr.le##t1n,
6.

Rhône in twee deelen gesneden.Borus,
114.

Rhubarber.Pall.,l9.

,

GenèveisdoordeRhône(v.)in twee

MANHAVE.- KOENEN.

Rabarber,v.

BijHEuxllz
s :Rltabarbo'
.

i deelen gesneden.

znd.volkst.(Antw.)rubarbel,naar
Fr.rltubarbe,doch ook rabarbel,m .

R hum atiek.Eenrl
tnmatiekemuur, znd.volkst.; KIL.:(reumati
jck.
een rhumatiekhuis.
Udua,tl
vz
lt
zvt
:,ltumidua).

Een '
voclttigemuur,een noehtighuis.

Alg.Ndl.rheumatisch (lees reumaa'ti-j,bnw.= pijnlijk van rheumatiek ;
in de Nnd.volkst.rumatiselt.

Rhum atism e.SlMoxs,40.

De gewone woordvorm in z.-N.,in Rlteumatiek (het gewone woord),
de volkst.meestal verbasterd tot ru- v.,ook welvlteumati8me,v.(lees rlte'
a
vcfïet
:,rometiee,enz.
= reu).
Richel. Op den vicltelnaast hem. znd.volkst.(Antw.),voor:lijstonder Op devensterbank naasthem.
H .RAM,Fam .xsfchrïkk6l,1,47.

een kamervenster.

In deNnd.volkst.meestalrumatiek.

V.DALE.- KolNEx15.- Gv.&4è.,
XIII,25.- Alg.Ndl.richel,v.= dunne

balk oflat;vitstekende rand oflijst;
schotelrek.

Derichels vanden spoorweg.

In de znd. schri
jft., vooral in de

Derails(leesreelsofreeils)of'8poor-

de bet. van ((balk, waarop de spoor-

juistgespeld )riggel(Gr.<d:.,xIII,
24),nogvaak aangewend(alseenmin-

staven bevestigd zijn );ook V.DAIZ
E in
dezelfde bet.

(.
T:.,XIII, 26);dit gebr.werd afgekeurdinDï:f.,l68,bijD.
V.,7,inGcnd.,

ringhiervan :(spoorstaaf,ijzeren spoorrichel );bij KoENEN15 is het w.ver-

192,en bijV.G.,1,l36;hetw.wordt
als Znd. vermeld bij V.DAI,S en bij

klaard :(spoorstaaf,richel).
Ricltels,voorrails.werd doorJ.VsR-

van ricltel (= spoorstaaf, rail) bij

- /28,is nog opgegeven ter vermi
jding

D.v.,538 :((Men zegtin hetNdl.

De Heer De Vigne had een interpel- I Gr.1Pdè.,X1II,36 :((Zich rïchfezètot

der gelukkig woord voor eng.-fr.vail))

V.DALE, op het w. rail,.als verkla-

K osxsxls.
scl.
IR.,1, 159-160, citeert het gebr.

oAM aanbevolen in den N utsalmanak
voor 1885,p.96 ;ook in G #l.2 .N .F.,

V .DALX,op hetw.tramrail,ook in het
Tecltn. W eekbl., 1902-1903,p. 191,en
in N oord en zuïd,1886,p.228.

Richten. De Heer De Vigne had

KVIPERS vermeldt spoorrichel,v.,in

kranten, wordt richel, ook t( m inder ataren van den spoorweg.

van het ontleende rail : (f spoorstaaf,
richel)).

eene interpellatiegerichtaan den Heer ieta (zïcA) tot iem.rïc/lf6,z;maar bij latie gericht tot den Heer Schepen l(voorheen :cca)iemand ).Verder,t.a.
Schepene van onderwijs.
onze schrijvers leest men niet zelden (o/W ethouder)van onderwijs.
p.:((NogthanszeergewoonmetbetrekWanneeriemand zich tevergeefsaan iets(zïch)richten aaa - .Ditisblijk- Wanneeriemand zich tevergeefstot kingtotgeschreven zaken.Gevolgd door
de bevoegde rechtershad gericht.
baar navolging van fr. s'adresser4- .)) de bevoegderechtershad gericht.
aanoftot....Het...Comité(richtte)een
EchterbijV.DAIUE,i.v.:(een 5r.
J6/,
schrijven aan den
Czaar, Qvwcx,
een ecArïjw6lz aan den Burgemeester
Stud.65.)
richten ; eene vraag aan den voorzitter

zïch naar iem . rïc/zfc,z = handelen

ricltten ).

Richtié.Allesisriclttig.
Onder richtige leiding.

zooalshij,hem totvoorbeeld nemen.

In J#-t8!.x4.N.F.,-/41,enbijJ.v.

Juist.Allesisï?zorde.

Het Gr.Wdb.,XITI,50,en ook de

vzzxaxosssx', II, 134,afgekeurd a1s
Onderbehoovliike,doelmatigeleiding. andere wdbn.vermelden echter riehtig
een germ .,vichtig.
alsalg.Ndl.
Ridder.Riddervande(ofderjLeo- Afgekeurd alseen gall., chevalier de Ridder ivtde Leopoldsorde.
Gr. 'R'#b., X I1I, 72 : ((R idder der
poldsorde.
l'ovdrede Léopold, bijp.B.,69,en bij l
Engelsche Ordevan hetBad ),en 73:

LoMB.,- /72.

(

(DeRiddersvan de eerste klasse t'
pt
zzz

Zieechterop hetw.orde.

deOrderanden NcderltzxdechezàLeeuwj).
(( De Ridders der eerste klasse dezer
Orde )).

Rieken. 'k Riek menschenvleesch.

TONY,65.

Maarwijrieken lont.Bols,35.

In Z.-N.isvieken de gebruikelijke ) Ikr'
uikmenschenvleesch.

woordvorm ; Dvvszs, II,78 (ook in '

Btud.,225)vermelddehetalsalleen in

Z.-N.gebruikelijk.

Maarwijruiken lont.

j
t
,

V.DALE,ophetw.r'
uiken:(Hetver-

schiltusschen ruiken (= geur waarnemen)en rieken (= geurverspreiden)is

slechtseenpapierenverschil.n
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Verkeerdgebr.va'
ndenmeervouds-l Tweeriempapier.

nasssssaca,1,147.- rweez.
ïovr:x

vorm,indien de hoeveelheid als één

papier zijn twee op zich zelf staande

geheeldient voorgesteld te worden.

Riééel. (Zehad)'tbovenraampje

hoeveelheden.

VolgenshetGr.Ndè.,XIII,24,een

leeg gevonden,potdicht en zondernog minderjuistespelling voor richel;het
één bloempjeop den riggel.Len6n8l66r, w.komtnietvoorin de Ov.volkst.en
93.

Detrein stoomdelangzaam over de

Rij.Bij'tuitgaanderschoolstonRijf rijve.

Zieookrichel.

De trein stoomde langzaam voort

D.V.,167.- Zieookrichel.

is hier gebezigd in een bet. die b.v.
aan hetAntwerpsch dialecteigen is.

PurismeindeZnd.schrijft.voorrail.

rïgg6l.:voort.

den dekinderen op rij.
Ingijen gelid.

Vensterbank.

AfgekeurdbijSENDEN,46.

!

over derail8.

' Bij'tuitgaanderschoolstondende

Germ.in Reih .
t41# Glied.

kinderen in derij.
fAl'fgelid.

Zieechterookophetw.rang.

j
l MOORTG.,193.

Wvl.volkst.(Bruggeenelders);KIL.: Reliqaieénka8t,reliek8chrijn(0.).

KvlrERs.- V.DALE.- KoENEN15.

qryve.Hierotheea,jeretrum ).

Rijk.Rijk ïzzredenaars.

VolgensD.V.,519,enD.B.,74,een

gall.,rinl
teen orateurs.
Ktupsxs,op het w.riik :(- aan
geld,aan goed,aan geest;ditland'
J,
:-

Rijkaanredenaars.

aan metalen )),doch ook :((God ï.
s- in

uitvindingen en nieuwedenkbeelden )).-

liqde).

Rijk,o.Danzoudezoninzijneri)'
-

D.V.,415:(Hetw.riikindenzin

F.DOMSLANlsvwsxxtus,Typen,27:

(Men isrijk in plannen,maarguntzich
geen tijd totkalm en rustig overleg ),
doch l55:(eentijdvak,rijk aan,nieuwe
Zieookarm.

Dan zou dezon in zijnriik,of:in

V.DALE,ophetw.riik:(onsrijk,ons

ken nooit meer ondergaan !P.FREDE- van :hetgezamenlijkgrondgebied eens zijn staten nooitmeerondergaan !

landin Europa + dekoloniën en bezit-

szco,DeNederl.onderKeizerKarel,9.

vorsten,wordtnietin '
tmv.gebezigd ;
men gebruikthet enkv.,ofwel8taten.

tingen in anderewerelddeelen (integenstellingmetonzenafccf)).Ditook isvol-

bezittingen )).

gensde oudere opvatting ;imm ers,se-

Ditgeldtnl.voorriiken 8taatin hun

dert 1887 (Nederl. Grondw.) verstaat

oudere beteekenis.

m en onder staat : ((complex van heer-

schend rijk en beheerschte kolonién )
>
(ScxR.,x4t
zxf.,7).
Hijwasleeraarbij'eRiiksNormaal- Verkeerd gebr.ten opzichtevan een Hijwasleeraaraan deSï/kdnormMl- Vgl. '
s Sïj/
c,
s Veeart8enijscltool te
schoolteLier(Aangeh.bijD.V.,475en inrichting die niet de eenige is in het schoolteLier.
Utrecht(deeenigein Nederl.),de.
W jka505).
rijk.
unireraiteit te Leiden (erzijn nog twee
andere rijksuniversiteiten in Nederl.).

Rijkdom .Deriikdommeneenerver-

zameling.

Rijkeliewensch. Een zoon en

een dochter,datisriikeliewen8elt.

Gall.riclte88e:hetme*
ervoudiggebr.

Deriikdom,of:deseltatteneenerver-

Znd.volkst.(Brab.).

Riikeluiswenneh.

van riikdom is in onze taal minder zameling.
uitgebreid.

D.V.,4l4:(zoozegtmen b.
v.we1
.

.

wegens zilne rilkdommenfS6!6> hem vele
nerdaeltteeerbewiizen tendeel,maardaarnaastlti)'verlangtnaarviilcdom ).

AldusbijV.DAI,
E;bijKOSNENisge-

speld :rijkell
xis '
tt
lczà
v
sch;bijSTOETT,n.
/1657 :riikelui'
s wJ6'
??
,
s'
c#.

--

Rijkswacht. Belg. Strajwetb-, Znd.purisme,afgekeurd in '
Fczàd., Gendarmerie.

art. l58; Foorl. Fv.-ïIl. Liist, l30 ; 259,bijScxR.,Il,l29 (zieook l23 en
D.B.,59.
128),Qn bij1D.,21
.cnf.,2l.

Rljm .Alleszietwitvandenriim.
In Z.-N.alg.degebruikelijkewoor- Alleszietwitvandenriip.
Rijm en.Hetheeftdezennachtge- den voor :bevroren dauw ofnevel; Hetheeftvannachtgerijpt.

vi).
md.

Rijs.Doedienzïj.
:indesoep.

vriezen in lichten graad.

Alg.in deznd.volkst.,in hetm.; Doedierïjaf(v.)indesoep.
Dss Rocals :((Rys,s.m.Ryst.Ris,

In N.-N.marechaussee;de riik8veld-

wacht en de mareehaussee vormen er
samen d.
eriikspoli.
tie.

Ook rijm en rijmen gelden a1s alg.
Ndl.,dochzijninN.-N.mindergewoon
dan viip en riipen.

Boss.,Handl.,l53en229.

r'
Jz )).

Rijssel.
Rijstpap.Boss.,Randl.,153.

Verouderdespelling;DEsRocxycs: Ri).
8el.

(Ryssel(stad)Lill6,s.f.)

Alg.indeZnd.schrijft.;indevolkst.

Hier zou men rzistpap e'
fe'
?lvan den riispap ; Dls Roculs : ( Ryst-pap,
vloer.V.Lov-,DureE6d,192.
8.!.Wï.
9,riz,S.m.)

Rijzen. Hetkoren riistalshette

droog is.

luizendeblaren.V.Bsxss,II,153.
Riizendesterre.10.,II,1l.
Erzaldrinkgeldriizen.

zij ...liet zich in het water riizen.

coxsc.,Loteling,115.

De kinderen gaan baantiedjzen.

Hetgeldreesuitzijn hand.

Rijaebrij,v.

Jezou hiervan den vloereten.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.; Alsderoggetedroog is,rii8eltze,

.
Dïdf.,2l.- Onkr.,57en7l.- VER-

scHvy
layux.

V.DALE:((Riistepap.

rijstebrij ))
.

= dunne.

IF@Az#.,266.- ScxR.,1,28-29(naar

ook in O.-Vl.,naastriizelen;in W .-VI. ook :vallen dekorrelsaj,of:nallen ze
reuzen en reuzeI:x),voor:zachtjesne- '
aitdearen.
dervallen (van graan,zaad,bladeren, Vallendebladeren.
gsterrenl
),enz.);KIL.:(rysen,af-rysen. Vallendeofversel
detendester.
Labi,delabi,deddere,de/lvcre,deseen- Erzullen fooitjesloskomen.

J.MAcLEoD).- Kclpsss.- V.DALS.
- KosNsN15.
Alg.Ndl.rijzen = sti
jgen,opstijgen,
omhooggaan,in de hoogte gaan, bv.
d6zon r'
Jjefin hetoosten en daalt'
Jx ltet

dere )).

westen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.);

DEs RocHss :((Ryzen,'p.x....Glyën.

Zijlietzich in hetwatergliiden.

IIU>a
LOU,79.- Dvvsss,1,67.

Dr.W .L.vAN H ELTEN,Over deFac-

Gli8e6r.De jongensryzen baentjesop 1 Dekinderen gaan baantjegl'
J/dex,of: toren van Begripswiizigingen der Goorhetys.Le8gcrçone
:glis8ent.
:'
d
zrlaglaee.) gaan 8lieren,sullen.
den,12 ;(Ril.
zen (r68.
:,gerezen),welks
Hetgeld gleed,glipteuitzijn hand. oudstebet.(zich bewegen )uithetverwante subst.reize is af te leiden,dient

tengevolge eener gelijksoortige beperking aan den eenen kant in de gemeen-

landsche taal om ( stijgen ),aan den

anderen in de znd.dialekten om ((neerdalen,vallen ))uit te drukken.))

R ilde. De rzlde korenstengels. Xavolging van de schrijft. van
cyuxss,Sich,.N on.,116.
STREUVELS e.a.,naar de O.- en W vl.
volkst.

Riné-aaneen. Jos. Joos, 242;

DsAvI.
Aws, 82.Rlnkaaneen .CLxxs,

Znd.volkst.(
Brab.,Antw.,Limb.).

Deslankekorenhalmen.

Aanltoudend, onajgebroken, zoxder

t@uechenpoozen,aan eea st'
akdoor.

Sich,.N ov.,126.

Rinkranken. Ik heb er zoo iets
van hooren rinkranken.

Znd.volkst.(Brab.),van eenpraatje
dat in omloop is.

Ikhebereenlo8gerachtovergehoord.

ScHR.
,1,l14.- KoENEN15.

Riool-Rol.
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Riool.Derioolisgesprongen.

In de Znd.volkst.overa)1w.

Riool,o.(mv.rïo!6n).

De riolen openm aken in de weide.

In de Znd.volkst.ishet w.ook ge-

Greppel, v., m v. -'
%; eloot, v., m v.

bruikelijk in de bet.van Fr.rigole.
Ritsen. De hond ritete de deuruit.

Alg.in de Znd.volkst., behalve in

Depaling vit8teuitmijn hand.

W .-VI.

Riveeren.Een nageldt)66z6s.

Alg.in deZnd.volkst.,naarFr.6-

Riveernaéel.

tez,'
t
z'
?lvivet.

Roef. Na een roejken werkens.V. Alg.in deZnd.volkst.,voor:oogenLool,9.
jblik,korttijdsverloop.
i
R oefen.

Boss.,Handl.,22:.
VlTs, 374.

elooten.

KoENsx15.

Alg.Ndl.riool= onderaardsche goot.

Dehond sliptede deuruit.

V.DALE.- KorNEN15.

Depalingglit8teuitmijn hand.
Een nagelklinken,nï6I6s.

KoENEN15.

Klinknagel,'
rtï6f(v.).
Na een poon'ewerkens.

V.DALE.

t
!

Dorusdreigzd
ij
enze
wlf
osot
re
dzv
uole
lj
ee
nnq
.roejjon).schzrn
ij
dfw
..v
mol
ek
ts
2t.
f's(
i
Bsri
a
nbs.
t
,rijA
dnmtwet.)
d;
egdee- Z
Dij
on
ruwsod
ord
eig
in
dt
erek
ze
kle
fn
s,t
ze
ir
ju
ngn
ke
um
'
wen
lç.
jka-j
czz
xss,sich.Nov-,7.
bruikelijkespelregeis.
belojtetebreken.
J
Roep .zijnenvoep volgen.

Alg.indeznd.volltst.in debet.van

Fr*vocation.

l

Roepen. .4/. iem. iets roepen :
(Gauw,gauw !triephijaan demeid.

Het kind roept op (of qchterj zijn
m oeder.

De pastoorzallten Zondag roepen.

Zijzijn algeroepen.
Demeubelen roepen.
Huissier,voep een andere zaak.Toxv,

Zijn roepingvolgen.

Gall.crierê qn.

Tot(oftegentiem.iets roepen,iem.
(dat.)ietsfo6roepen :qGauw,gauw !)
riep hijtotdemeid.
Znd.volkst.,voor :roepen om iem. Hetkind roeptom zijn moeder.

te doen kom en.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.), DepastoorzalZondaghun h'
tzoelijk
voor:een voorgenomenhuwelijk open- ajkondigen.
baarafkondigen in deR.-K.kerk.
Zijzijn alonderderoepen.
Znd.volkst.(Antw.),voor:bijeen De meubelen oproepen.
openbare verkooping uitmijnen.
Dz RlvI,,213 :H uis8ier,appelez'uzt:

200.
autreajjaive.
De leeraariagezocpes die aanwijzin- D.V.,167:(Etreappelé(ïqc.wordt
gen op tehelderen.
in hetFr.,ofalthans in hetBelg.Fr.,
ook gebruikt in den zin van beutemd
W ijgelooven dat de sterrekunde fof zijntotf6fa,eninditgevalkanhetzelfs
wonderbaredingen geroepen i8.
met eene zaak als onderwerp geconstrueerd worden.Ditgebr.wordtdoor
IZnd. schrijvers,vooralinden(kranten-

levenstaak,am bt enz.

Alg.indeZnd.volkst.
Ga,
1l.aroivpourzrtïeaïos.

Nsx15. - Alg.Ndl.voep = het roepen.

Vorvcht'10f'

D.V.,539.

V.DALS.- KolNEN15.
KoENEN15.
V.DALS.- Ko>cxsN15.

Deurwaarder,roep een andere zaak

op.
Deleeraarisgc/toz
a,
dcn (of:h6f18de
taak '
pc?zden leeraar)dieaanwijzingen
op tehelderen.
W ij gelooven dat de Bterrenkunde
eenmaal wonderbare dingen zc! ont'
slui6ren,ofaan 'flichtbrengen.

stijl),zeervaak nagevolgd.Ditisechter
in strijd metonstaalgebruik.)
Merk echterop :roeping,in de bet.
opgegeven bijKosxxwls:(hetgeroepen of bestemd zijn tot een bepaalde

Roepéeld.
Roepiné.Hijheeftvoovroeping ...

' Di8t.,149.- D.B.,51en 52.- Kos-

Oproeperspremie.
Hi
jheefttotroeping...

Kvlmiss,op hetw.roepen (van
God)Zijnenwi1innerlijk aaniem.openbaren :Godheejtu totdezetaakgeroepen ;
17
61:,
n,zijn geroepen,'
mtzc,
rweinig '
'
Wf'
?
J6rkoren, velen meenen,dat zij tot eene
taak zijn bestemd,maarmet weinigen
isditwerkelijk hetgeval;Paulu8,68n
g61'
06p61%c,
p0df6!1
'.
KRAMERS,op hetw.roepen :(comme
adi.(2crit.)Pauluseengeroepen apostel,
Pan,
ltzp/lelétiêtr6tzpöfrc),en op hetw.
c::6l?:((Adm .mil.)Totd6n dien8tged68ign66rde )).
V .DALS.- K osxsN15.

D.V.,620.- D.B.,87.- ALL.-AB.,

68.

Gedreven door zijneroeping van reis- Gall.8a mission de ...,metbetrek- Gedreven doorzijn roeping al8reis- D.V.,510.- D.B.,87.- Daarenbeschrijver.
king toteen bepaalden persoon.
bescbrijver.
tegen,in alg.zin :deztlepïzàg va'
?z zenRoepzaal.
Roer. Een vogelaan deroerzetten.

Schier alg. in Z.-N .
In de Znd. volkst.(Brab.,Antwa,
Limb.)r.en in den vorm r'
uur,voor :
toestel van i
jzerdraad waarmede de

Verkooplokaal,terkoophlzïd.

Eenvogelaanhetroerzetten.

vogelvangers een vogel,daaraan vast-

deling ï,svevlteven.
V.DALS.- KoExswls.

V.G.,1I,387.- V. GELDEREN
t roervink, roervogel, m . (lokvogel)
R1
.
thrrogel
Tn dewoordenboeken isvoer in debe-

gemaakt met een gareeltje en een
eindjetouw,doen fladderen om andere

doelde bet.nietvermeld,en ook missen
wijdaarin hetww.roeren in debet.
van:

vogels in het net te lokken.

den roervogeldoen fladderen.

Roereieren.

Afgekeurd als een germ.,Ritltreier, Geklopte,geàzvft
gfe,g6ro6rd6:ï6r6n.
V.DALE vermeldt evenwelvoereials
in '
Ft
fl.=.N.F.,- /41.
alg.Xdl.
Roester. Hetmesisopgeëten van Vorbasteringen van roesten roeaten Het mes is bijna verteerd door de Beroesten = metroestbedektworden.
den roeaer.
in devolkst.van Diesten omstreken. (o!het)roea (v.en 0.).
Inroe8t6n, door roestingevreten worR oesteren.IlzerroestertgemakkeIlzerroestgemakkelijk.
den. Verroesten = door roest verteerd

lijk.
Roet.Roetvan eenltaars.

Roetaard.

worden.
DwLS.- K osxsN15. - Alg.Ndl.
sehieralg. in de Znd.schrijft.,naar Talk (v.), 8me6r (0.), Lkqar8jongel
devolkst.(in O.-VI.roete,v.;inBrab. (v.),(kaarsjnet.
CO8J,0. Schoorsteenzwart,pijpzwart,

enAntw.ruutenriet,o.);KIL.:(Ruet.

rookzwart,fjnekoolstof.

Selmm ));DEs RocxEs :((Roet, s.s.
Ongel, smeêr.Suij,s.m.

OOk in debet.van o886nv6t,talk,8m e6r,
isroet,o.,nogsteedsalsalg.Ndl.opge-

znd. volksnaam (
Brab.en Antw.,
naast roetev en roethannej, voor een

geven bijKvlesRs.
Vlaam8elt6gaai,v.

Vaak wordt deze vogel, garrulu8

boschvogel;Dls RocHEs :((Roetaerd,

Roetkaers.V.Bslxs,1,253.

Roééen.Hijbeetgulzigindenvog-

gen boterham.ssvsxs,88.

K UIPERS.- V .DALE.- K ozNEN15.

914*441'11M ,n0g geheeten : m eerkol, m .

a.m.(vogel)Geai,s.m.)
NaardeZnd.volkst.;KIL.:(rueten
Vetkaars, ongelkaar8, t
grleerkt
zt
zrd, DUYSER,II,77.- V.DALE.- KOlkeersse. Sebaceacandel
a ).
jtalkkaara.
NEN15.

In deZnd.volkst.komen voorals

Hijbeetgulzigin de boterltam Tan

sam enstellingen : voggeboterkam en voggebrood.

Roggen bvood.TsxsL.-sqqlxs,II,23. voggennee;een stolelijk bnw.als vogRoééenbrood.VExMAxo.,28.
genbestaatechterniet.
RO1.Deroldien hijspeelde.
In Z.-N.meestal-.,evenalsFr.le

Roggebrood.
Id.
Deroldi6hijspeelde.

De lengte van dien ro1papier.

De lengte van die rolpapier.

rôle;in de volkst.van Brab.en Antw.
verderook m .in de bet.van Fr.rouleau.

Di8t.,46.- D.B.,52.- B0Ss.,Handl.
230.
In hetalg.N dl.isrolvr.;echterm .in

deuitdr.@@n den ToIziin,d.i.aan 'tjolen.
27

Rollen-Rond.
'
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l
Tante moest de eerste rol vervullen

bijdeschooneplechtigheid.Toxv,23.

OPMERKINGEN

l

D.V.,2l9 (In hetFr.zegt men Tante moest de hoofdrolspelen bij V.DALE,op hetw.vol:(Zijn rt?!goed
tlp'
pt4ff6n,1)6r1)ull6n )),en ((der4)!Tan cJAznaastjouer'
t:x rôl6ook remplir'
uozrôle, de schooneplechtigheid.
en dit laatste wordt vaak nagevolgd

klager'p6rpulltlzà,alsaanklageroptreden ));

eenerol'
pcrlazllcAzisbijZnd.schrijvers

ook op hetw.8pel6n

ïîappartenaitdejtlz
d6r leprïacïpc!rôle

10l (zie ook 104): (Ik)bewonderde

zeer gewoon.Zuiver Ndl.isalleen eene
rol.:p6!601));DE RETJL,l7 :8 ma tante
dans cette belle clrémonie.

convictie waarm ede de tooneelspelers
hun rolrervullen )).

Echter bij D.B.,38,tegenover Fr.

R ooktabak,rolen snuif.

Een rolletjetabak.

remplir 'dzn rôle :((Een rolspelen,vervullen.))
Kvllaslts, op het w.spelen : ((eene
rolin een tooneelstuk verrullen )).
Alg.in Z.-N .,in het m .,voor:gerolde pruim tabak.

si
jv.oassenbijuosxsx15alsznd.

J.v.MAVRIX,Toen ik sog jongwas,
265 (zieook 260) de twee-en-tachtigjarige tooneelspelerrervulde de rolvan
Rook-,kauw-en snuiffc&ck.

Een klompj6pruimtabak.

vermeld voor saam gewrongen streng
pruimtabak.
Gall. la conver8ation roulait t
g'
tzr des
Vaak liep hetgesprek overallerhande
R ollen. Vaak roldedesamenspraak
over de m eest afgewisselde onderwer- evjef,
gnariés(Wand.,65;D.B.,84). onderwerpen.
pen.Slgsss,281.
De spoortrein liep,reed met groote
D e spoortrein rolde m et groote snelAfgekeurd in JFc'
n.#., 65 ; vgl. GALheid.
LAs,op hetw.rouler:(Loopen (trein, snelheid,of8neld6voort.
D etrein fluiten begintvoortterollen. rijtuig,flets)),en Pslcx,Fr.,op het- Detrein fluiten rijdtweg.
Bors, l6.
zelfdew.:(loopen,rijden);echterbij
K oENENIS op hetw . rollen,alseen der
beteekenissen hiervan : zich op rollen
ofwielen voortbewegen )),en als vb.

NING,166 Le m atérielroulant.Het
rollend materieel
De wielen van hetrijtuig rolden over Ook inditgevalafgekeurdin 'R'c?zd., De wielen van het rijtuig reden of
65.
gzngen hem overden voet.
zijn voet.

Rom an.De Drij Musketiers, be-

Verkeerd gebr.van den onverbogen

Jean le Chantre )).
V.DALE :((Roltabak,v.1.rol,bundel
tabaksbladeren ;2.geroldepruim tabakl).
In de tweede bet.ook .te Maastricht :
rol,b.v.M aa8tricltt8ehe rol.

V.G.,IT,343,a1sgebruikelijk in de
tabakbewerkerstaalinN.-N.:((Rolletje:
verkoop-vorm van pruimtabak.

GALLAS,op hetw.rouler

(5g.)-

81/1% Loopen
handelen Overy Om vatten,betrekking hebben op )).
V *DALE#p. l9145#op het w . rollen :

(dewagens rollen over de brug,rijden

m et een dof dreunend geluid er overheen )),doch .10.,19246> op hetzelfde w .,
eenvoudig ((zich op wielen voortbewegen ;de wagens rollen orer de &r'/zg )).

Verdertrosen wijaan : Dekoetsen

rolden door de straten )),CREMER,N ov.

(ltetrïjftfïg rolde8n,
61);vgl.ook,K0-

zo6zzld roman door Alex.Dum as.

hijspeeltin dat

8tuk,vervultereene rolin )).
CORN. H vvoExs, Barthold M eryan,

De drie Musketiers,beroemderoman

vorm bijeenniet-onzi
jdigenzaaknaam. doorAlex.Dumas.

en Ft,
rf.,56;(snorrend rolde 'trijtuig
verder )), P. J. ANDRISSSEN,De F@J
r. e. Koning8huis, ll ; (( K ort daarop
rolde de postwagen voort )), 10., D e
Dageraad p. K eizerntroon,47 ;enz.

Alleen bijm.persoonsnamen :een be-

roemd m an,een knap dokter,enz.
0. i.kan het gebr.van rond a1s vz.

In Z.-N.ishetgebr.van rond als vz. Dereisom (ofrondomjdewereld.
Voor den laatsten keer op onze reis onmogelijk bijonsvan Engelschen oorVoor den laatsten keer op onze reis alg.,in de W vl.volkst.ook in de vorj nog met ons vieren om of sprong zijn. Naar wij vermoeden zal
zitten wijnog gevieren rond de tafelin men ronds, rondnt en rond8ten ; dit zitten wi
rond om,eerst zosvan elkaar,in gebruilt
gebr.werd afgekeurd bij VERc.,147, vondom detafelin onshotelbijeen.
onshotelbijeen.BoLs,115.
Alles rondom ons,of :alles om ons gekomen zijn alsversterking voor om,
Allesrondonsistoch zoolief!1D.,ll3. en bi
j VEREST,33.
D iat., 136-137 ((Nnd.taalkundigen lteen istoch zoo lief!
en laterzalm en rondom ,metelltaarverhebben dit rond steeds voor een angl.
bonden,en daarnaast,in Z.-N.en in een
aangezien.Vgl.H ASSynLBACR,Beknopte
deel van N.-N .,ook alleen rond a1s vz.

Rond.Dereisrond dewereld.

Stijlleer,l6,enCoSIJN,Spraakk.,1,l19.

gaanbezigen zijn :behalvehetvz.rondom kentimmersdevolkst.ook hetbijw.
rommelnltom,ontstaan uit de verbin-

In die laatste wordt gezegd,dat rond
alsvz.gebezigd wordt in 't Vlaam sch,
't Zeeuwsch en Zuidhollandsch.Sedert
wanneer? Dat is niet uit te m aken
In 'tM nl.isrond a1svz.nog onbekend,
ook in 'tZuiden ;JAN Rvusssolcb.v.,
bezigt het niet.H et Eng.is de eenige
taal,waarin hetw .alsvz.voorkomt :
round ; ons vond m oet dus wel van

ding rond end'om .

Isrond alsvz.nognietopgegeven bij
DEs RocuEs,daarentegen vinden wij
bijW EILANO,i. :f
(Rond wordt ook
voorrondom ,alseen voorzetselgebezigd:

vond d6 kerk bouwt hij een '
po/rho/.
(N.Vl
b
uRsTEE(
7.l)
KRAMERS ((R o Azd, prép. rondom ,
om .Autour de ...,4 l'entour,toutautour

Engelschen oorsprong zi
jn.
'IFcAz#.,98-99 :((Hetverkeerd gebr.

van dit w.is geen gall.,maar geli
jk

de...Zijloopenr- (rondom)hetlàuis,ila
jon,
tla rondedelamaison,ïl.
:eourenttout
twfo'
d
zrdela mai8on.Zi
jzitten r-(rond-

vAN LENNEP zegt een Anglicisme of

Rotterdammisme (?).Omtrent dit w.
verhaaltvAN LENNEP,dathi
jeens,a1s

om)de tafel,ils sonttzt
st
s'
l.
ga'
uto'
urde la

1id eener Com missie tot het beoor-

table.)h
Verder is rond in analoge gevallen als

deelen van eenigeprijsverzen benoemd
was,endathijbijhetnalezenvan een

daarvan (trond het eilandl)vond,waar-

vz.vermeld nietalleen bijKulI>ERs,V.
DALEenKoENEN15Fdoch ook bijHsRc-

uithijdadelijkbegreep,datzijvan een

Rotterdamm erwaren,en terstond wist

XENRATR,GALLAS,V.GELOEREN,K ltoycs
en Plucx,Eng.

wiedeschrijverwas.Natuurlijk waren

Voorbeelden van zulk gebr.zijn tgw.
ook niet zeldzaam bij Nnd.schrijvers,

alle antwoorden ongeteekend ; alleen

a1s (rond den boom )(V.G.,1,394),
rond den haard (1D.,1,409),(rond
den kring (1D.,1,424),(rond ons )
(10., 1,426), (een kringetje rond de

hetgebr.van datw.hadden schrijver
verraden.))

Ook bijArrssooosN werd nog rond
(letajelalseen angl., strijdig metons

vreem de mevrouw )), M . ScliAsTsx-

taaleigen,afgekeurd.

DatisergensrondBrusselgebeurd.

ANTINX (10.,1,528),(rond deschouw ),
M.VIOI,
A (in Keurle88en,V,177),enz.
Specisek Znd. gebr. voor in den
om trek van.

Rond half drij.BoLs,8 (zie ook 10., Ook ditgebr.van rond in tijdsbe111;AvcTos,254;SIMONS,102).
palingen,in debet.van om en èïj,ten
Rond den elven.BoLs,6l.
s@c#f6(pz)bé)'
,isalg.inZ.-N.(afgekeurd

Rond dittijdstip.J.DExvcé,in FI. in G csd.,99,alleen als Znd.vermeld
d.d.6.h.,II,57-58.
bijV.DALE).
Ja,ze (f.w.de ham)is in huis van
vond St.Elooi.Jos.Joos,190.

Dat is ergens om8treek8 (omtrentof
nabij)Brusselgebeurd.

Om8tre6k8halfdrie,ongeveer halfdrie.

Om een '
u'
/
zroje1f.
Om8tre6k8dittijdstip.

V *DALS.- K oENEN15.

Merk nog op,V.DALE,op het w.om ,

vz.:((van tijd)om eene onmiddellijke
nabijheidtekennentegeven,omstreeks,

om trent:om Paschen ;om den,middag )).
H ORSTEN, 9 ((Er was dus rondom
Ja,ze is in huissedert omatreek8het l600 'n sterk streven naarveredeling ...))
begin van Decem ber.
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Alg.in Z.-N.in bepalingen van hoe-

woners.BoLs,62.
veelheid,in debet.vanmin ojmeer.
Hijzag erronddezestig jaaruit.SEvlx's,139.
Rond devijfhonderd meters.TAMB.,
35.
Rondhetcongres.
Alg.in deZnd.krantentaal:waarschijnlijk naarFr.autourt
f'
t4eongrèa.
Daar stonden meer dan vijftig men- Dvvsss,Stud.,230 :(Ook in N.-N.
schen rond.Toxv,194.
gebruikelijk, maar niet aanbevelensDescholieren stondenerrond.R.Lov. waardig );DE REvL,207 :11y tzpcïf
in haarged.HetGeschenk.
plvedecïxgz
tfcwtf:per8onnes.
Ik ben hier ...om ...de bundelste

Gebr.van rond voor om in enkele

ALGEMEEN NEDERtANDSCH 1
Luzern teltongeveerofzoowattwaalf

OPMERK INGEN
V.DALE,op hetw.rond,alsalg.N dl.:

duizend inwoners.
(ongeveer :rondzo'
t
zdat4 millioen opHijzagerom dezestig jaar,of:om lereren ;dieritï,
:rond 20K.M .)
ca (najbijdezestig uit.
KoENEN15 op het w.rond,alsalg.
Nagenoeg vijfhonderd meter.
Ndl.:(hijd.
g- de50iaar),in de bet.
van om 6n,bij.
Biihetcongres,of:naarccnl6ïdisg Echterook in Ons Zeeland, 9-6-'28,
'
pczùhetcongres.
p.12:(Rond de Vlissingsche staking ).
Erstondenmeerdanvijftigmenschen Vermitsrond,alsvz.,in plaatsbepain '/rond ofrondom.
lingen a1s rond die plaat8, rond ona,
De scholieren stonden eromheen. reedszoogoedalsalg.gebruikelijkis,ook
in N.-N.,iserrond,voornwdl.bijw.,verIkbenhier om de bundelstem aken, derevenm in aftekeuren.

maken,...er koordjes rond te binden. Znd.gewesten ;DE REUL,1l9:Je,
:'
W,
9 ertouwtjesom (ofomheenjtebinden. V.DALE,op hetw.rond,bw.,a1salg.
Toxy,ll5.
ici...po'
ur...jairele8paquet8....li6r
Ndl.voor:in hetrond.
'une eorde autouv.

Ronde. Veertig uren in de ronde. Alg. in de Znd.volkst.,naar Fr.
Pall.,43.
4 laronde(D.CLAES;Dist.,85;D.B.,
49).
Een rondeteekenen.

Alg.in de Znd.volkst.,voor :eirkel,

Veertigurenin'frond,ofïnderondte.
Een cirkelofkring teekenen.

Alg.Ndl.ronde,v. = 10 rondgang,
b.v.van dewaehtofvaneen patrouille:
d6 rondedoen ;20 omloop,b.v.datger'
ucht doetde ronde,wordt overal rond-

Zijstonden in deronde.
kring(D.CLAES;V.DAIZ
E;Kosxsxls). zijstondenin derondte,ineenkring. verteld ;30eenmaalde(ren-ofwielerlEen Hollandsch student gaf op zijne Alg.indeZnd.volkst.,in debet.van Een Hollandschestudentgafop zijn baan rond :z1.ia B twee ronden voor;
beurteeneronde.SlMoxs,50.
Fr. tournée (D. ClzAls; V. DAI,E ; beurteen rondie.
40rondedans,rondgezang.
Rondel(uitspr.rondell),v.

KoENEN15).
Znd.volkst.,naar Fr.rondelle (4'
Jcrov).

M oerplaatje.
j

Rondhalen. Hijhaddenheerpas- Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl., Inzamelen,ophalen,collecteeven;rondtoornoodig...diehetnoodigeoveralzou Limb.); in eenige Znd.gewesten ook gaan om liejdegavevt.
rondhalen.TEIRL.-STIJNS,II,185.

Rondpunt,o.

omhalen.

Verkeerde off. vertaling van Fr.

Rondplein,o.

Vgl.Neerlandia,Nov.en Dec.1905,

vond-pointte Brussel.

Rondrijden. Zijn boeken, zijn

laandschoenen laten rondvijden.

Zie ook omhalen.

p.215 en 232.

In Z.-N.hetgebruikelijkew.voor: zijn boelten,zijn handschoenen la-

op een ongeschikteplaats,nu hierdan ten elingeren,rondalingeren.
daarliggen.

V.DALE,op hetw.rijden,alsalg.

'Ndl.:(alle8ligterterijden,onordelijk,
nietop zijnplaats),enindeuitg.19246
nu ook,op hetw.rondrijden zonder
orde overalliggen zijn boeken rijden
o'
portz!rond )).

Rondschrijven.

In 1P#l..4.N.F.,-/41,afgekeurd

a,
lseen germ.,R'
undschreiben.

Rondzettdbviej, omzendbriej, rond-

gaandebriej,circulaire.

Ofschoon alsalg.Ndl.vermeld bij

V.DALE en KoENEx15>isrondacl
zrijren
vooralhinderlijk,omdat hetgeen mv.
heeft.

Ronk.Naarderonk gaat,ishijver. Alg.in Z.-N.,vooralin de schrijft.,. Het geruchtloopt,dat hij verdron. V.DALE.- KOENENIS.
dronken.
voor:praatjein omloop.
ken is.
Roof.Een roojwol.
Znd.volkst.(in Brab.m.,in Antw. Een1)lie8wol.
D.CLAES.- V.DALE.- KosNEN15.
v.),voor jaarlijksche wol van één
H6t Volle .
!;6ê
?6?z, Handl., 115, 63
schaap ;KIL.:(roofvan t'schaep,j.
(hetvlienwo1).
vlies. Vellus )).

Room en.

Verouderdeschrijfw.;DEsRocals:
(Roomen (stad)Rome).
Room er. Bolus, 5 ; SzMoxs, 71. Degewone schrijfw.in Z.-N.,zooals
Roomers.Pall.,121;CLAls,Sich.No'
p., bijDEsRocnEsennaardedial.uitspr.

Rome.

Di8t.,27.- Onkr.,70.- VycascnussEx.

Roemer,romer,m.,wijnglan.

88.

Room sch ,ofwelRomein8elt?

Teonderseheiden !

Roomsch = betreffendeden K.gods-

KOENEN,N.S.,241.

dienst; Rom einack = betrefende het
Oude Rome.

Roosteriné (vaneengebouw).

Znd.volkst.(Antw.,O.-en W.-Vl.),

voor :sam enstelvan binten of dwarsbalken, die de zoldering of den vloer
dragen.

Roo8terwerk,gebintfej,o.

V.DwLs.- KoExExls.

Root.Een dichteroot.Pall.,47.
Alg.in de Znd.volkst.(in O.- en Rij,v.
Op rechteroten.Id.,105.
W .-VI.rotej,in hetv.;bijKIL.:rote.
R ooven. (Ikheb)bieënenvogelsge- Znd.volkst.(0.-en W .-V1.,Antw., Ik heb bijen-en vogelaelf6zz uitgeroojd.VERMAND.,14.
enkele gewesten van Brab.); KIL. : l
taald.

D.CLAES.- V.DALE.- KbENsN15.
V.DALE.

((rooven den voghel. D etvahere arem
nido )).

Rosace.Bewerkingen...metrosa8e8 Alg.in Z.-N.,naar het Fr.,voor
Rozet',ook welrosetlte),
(sic).Slvzws,109.
roosvormigversiersel.
zetten ofro8etten.
Rotsen.Dewagensrijden enrotsen. Nog steedsdegewonewoordvorm in
...rijden en roseen.
TAMB.,26.
Z.-N.;ook bijDEsRocaEs;bijKIL.

mv.ro-

I#tzwt#.,67.- Kvlly
Ess.- V.DAIZ
S.
- KoENEN15.- zie ook gerot8.

naast rossen.

Waarik metmijne schoolkameraden

liep en rotete.BoLs,33.

Rouw .In rouw zijn.
Den rouw dragen vooriem .

In de Znd.volkst.ook alg.in dit

W aarik metmijn schoolkameraden

D.CLAES.

verband ;KIra.: ((Rotsen,rutsen.Pvo- liep en ravotte.
labi,proserpere.& C'tfrrcr6));in Z.-N.
ook rarot8en.

Gall.êtreen deui! rouwkleederen
dragen (D.V.,442;D.B.,62).
Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.porter le deuil

deqn.(LoMB.,- /73;D.B.,35).
R ow aan.P.D>cMONT,in FJ.'d.d. Ongewonevorm van dennaam eener
e.h.,1,369.
stad in Frankrijk,Fr.Rouen.

In d6nrouw zijn :
Defamiliewasïxdenrouw.

Echterin de bet.van droefheid over
iems.dood :deheele8tadoc,
v in rouw.

O'per iem . rouw dragen, over of om

Fr.grendre led6'?zï! = den rouw aan-

iem.inden rouw zijn.

nemen,in den rouw gaan.

Rouaan.

Aldus bij W INK en in Bos'Seltoolatlan;bijVssscnvzREN :Roeaan.
1
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Rozenpot. Het rozenpotie i8 onf- Gall.lepotcvz ro.
Re8est(fécovrcrf=
Debom ï.
ggesprongen tofgebarsten);
dekt.
hetgeheim isuitgekomen.
men heejthetin degaten (oferdelvchf
van)gekregen,men ï,
verachtergekomen.
Rozenstruik.Boss.,Handl.,195.
Afwijkingvan degebruikelijke spel- Rozestruik.

STOETT,n.185/244.

Vgl.pereboom,noteboom,enz.

ling.

Rozezjiep.

Znd. volksnaam (Brab., Antw.,

Limb.), verbastering van Fr. rose

Welriekendereseda.

4 PAQVE. HEIJKELS.
1
1
i

d'Egypte,voor de plant re8eda odorata.

R uchelen.Hetpeerd rucltelt.

znd.volkst.(
Brab.,Antw.Kempen).

Hinniken.

Ruchtbaarheid. Ruchtbaarheid

Gall.jairedu bruit a'
utourt
f''
t4scaj-

Ruchtbaarheid aan iets geven,of )

vondom ietsmaken.

1faire.

Ruééestrank.
Ruééraat.M.SABBE,Dierk.,36.

V.DALS.- Vgl.D.CLAss,58.

ietsruchtbaarmaken.

Znd.volkst.(Brab.),in'tv,.
Znd.volkst.(Antw.;eldersr'
ttgge-

Rugge8treng,v.
.lvgg6grtztzf,v.
/

gvaat,m.).

Ruéteekeniné.BycLra.,Dict.,ll7.j PuristischeZnd.vertalingenvanFr. Endo8sement,ook indoseement,ï?z- KturxRsenV.DALEvermeldenrugRugteekeningin h6fwit.10.,'
Jè.,l17. endos8ement,endo8sementen blanc.

Ruié.Eenvuigschaap.

Hetruig.
Ruischen.Goed ruischen.
Zou erietsv'
aisehen?
R uiven. En zou men mijmet den
vingerwijzen omdatik ruijkJos.Joos,
86.

Ido88o,0.Blaneo-endo8eement.

Znd.volkst.(Brab.),samentrekking

Eenechurjtigschaap.

teekenaarin debet.vanendossant.

Vxsc.,Etym.+45.:(vuitv.(schurft)

van hetin N.-N.verouderderuildlig.
Het8clturjt.
mettuitslot-tf,Mnl.r'
ude).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);Kzz,.
Flink wriiren,,
9ch'
d
zrcAz.
V.DALE.- Alg.Ndl.ruhehen = een
(ruydschen.Scabere,jricare).
Zou erietsseltorten,gaandezï/l?
zachtofdofgeluid maken.
Schieralg.indeZnd.volkst.;M eijers W'
t
zïczl = verveeren (vogels), ver- D.CLAES.- V.DALE.
Wsch.:(Ruinen,kaalworden );KzL.: haren (anderedieren).Enzoumen mij
r'
ayven ;DEsRocuEs ruyren,ruyén. metden vinger wijzen omdatik kaal
word?

R und .Een rundekeln).

In de Znd.volkst. (Brab., Antw.,
Limb.),voor :eenjarig kalf,datnog

Een pink,m.en v.;een kuis,v.

Verkeerdevertal.vanFr.écltenillage.

J?zzpt
g6zàzl
ert8elgïzèg,rup8enrangst.

alle melktanden heeft.

Rupsenzuiveriné.
R usch.Eenen vuaoltsteken.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.,
Limb.); ook bi
j KIL.; M nl. <t2:.:
resch,risch,rusch ; Meijev8 Wsch.

D.CLAES,57(rïAz#).
Alg.Ndl.rund = hoornbeest,lletalg.

w.voor koe,stier ofkalf.

Zode,gra8zode,v.

V.DAIzE.

((Rusclt,kluit,klont,aarde )).

Rusten .Hetstelselvan Mr.Slagers Gall.reposer;DE RIvru, l77 :Le Het stelsel van Mr. Slagers beru8t
ry
'dlop dezelfdewaarneming.Toxy,l66. sy8tème de A e Slagera r6poac 8ur la (of8teunt)op dezelfdewaarneming.
même ob8erration.

Nu ga ik miiwatvluten.

Znd.volkst.(Brab.);DEN HlsTog,
N.S.,111, 153 : mnl.hem (= zich)
ru8ten, te verklaren a1s tegenst.van
z'
t
zt
vfezlofresten (= doen rusten);vgl.

Nu ga ik watru8ten.

Alg.Ndl.zicltru8ten = zich van het
noodige voorzien,b.
v.voor den strijd
z'
Jch t6n 8triideru8ten.

Fr.8e reposer.

Rustéeld.Opruefgeldgeatdd.

Znd.purisme,reedszeeringebruik

Pennioen.Gepensionneerd.

(V. DAIal); waarschijnlijk naar D.

Ruts9ook welvuita,roefa,v.

Ruhegeltalt.
Znd.volksn.(Brab.,Antw.,Limb.),

Blankvoorn,ook eenvoudig voorn of

voor een visch,leuciscus rufïîvd,Fr. roren,m.
gardon co--vs,zocA6,Eng.roach,.

Rythm us.In den forschen rythmns Vaakvoorkomendeschrijfwijze;ook
vandesterkgespierdearmen.Levensleer, bijScnwslxsssRo,9:rytltmus,daaren53.

Alg.Ndl.isevenwel:eenonderwijzer
in z'
?
z.
:l6,een ru8tend onderwijzer (KUI-

Rhythmus,m.,rhythme,o.

tegen 14 : rltytmlu.

Iœas,op ru8tenru8tend ;Scns
R.,1,l11).
In Regenboogkl.,l64 :Maastrichtsch

rötska= voorntje.
Dr.DEVoovs,Hist.Sch.Ndl.Letterk.,
13 :rytme;Taalea Stiil(Tilburg),111,
l97 vlg.:ritmeen ritmlx8.

S.
S.Een woord met2&.

Gall. 2 s;doorgaans zegt men in

Z.-N.twee eaaen.

Een woord met2s's(leestwee6.
:.
:a.
9).

BijWESTERA, l9, 66en 68: (twee
en 68:(twee91's).Bijv.DArus,19246,
bija,thansvoordeeerstemaalalsmv.:
d-en )),doch daarentegen,19:((twee- 's)),
s'en#e's#ook :essen.

Sabel. De veldwachter met den Bij Znd.schri
jversalswapen door- . De veldwachtermetdebloot:sabel Dist.,46.- Tn het alg.Ndl.isaabe
blooten sabel hield allen op afstand. gaansm.,naardevolkst.;DEsRocaEs: ('
p.)hield allen op eenafstand.
m.als diernaam (Fr. zibeline),onz.in
TyclsL.-sTlaxs,1,24l(zieookToNy,62). (Sabel,a.m.Zweêrd.Sabre,cimeterre,
de bet.van sabelbont en ook in die
s.m.)
van zwartekleur(in dewapenkunde).
Sacoche.
Fr.w.,alg.in deznd.volkst.
Ta8cl
t,v.;handta8elt(voor dames);
gereedacltap8tana (aan nets).
Sacristil
.n.In ltet8aeristil.
n.
Znd. volkst.(Brab.,Antw.).
Inde8acrietie,,of8a0r;.
:jy).,.
Sakser. Karel de Groote trok te Minder goede woordvorm voor : Saks,m.Karel de Groote trok te V.DALS.- KosNEN15.
veldetegen desakaera.
inwonerts)van saksen.
velde tegen desaksen.
Salaad. Kempische kiekens met znd.volkst.(Brab.,Antw.),in 'tm.; Bl
a (de gewone vorm), salade, v. Sla isook dewetensch.naam voorde
8GlGGd.PJP.,48.
D Es RocxEs :((Salaed, s./.))
Kempische (braadlkippen metsla.
plantlactuca H/ïz
tl
c (HEUxELs).
Salle des pas perdus.
vr.term,vertaald bij D.B.,48 : Voorhal(in een station ofgerechts- GM,
rAs,op hetw.pan.- Plucx,Fr.,
( Wandelzaal (wachtzaal), wandel- hof);groote'
?t
d
ltl
rzcll,lll
qndelgalerii.
OP hetW.8qll6.- DELINOTTE,Op hetW.
gang )).

Salon de coilure.

Fr.benaming,als opschrift alg.in
Z.-N.

pas.

Kapsalon,kapzaal;kapperezaak.

1F#!.A.N.F.,- /13.
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Salonika. RoNoov en MIGNON, Verkeerdevorm van dennaam eener
Atlas-Leerb.derAavdriiksk.
Griekschehavenstad.
Salut!
Alg.in de Znd.volkst.alsafscheids-

Baloniki.
Dâàg !ofook wel:6p,n'
ygegroet!

groet ;scllertsend wordt gezegd :sal'ut
ende kost,endewind O p,aclder!

Sam en.Te8amen.

Afwijking van het gewoon gebr.;
bijDEsRocaEs:te,
scpzezl,tesaemen.

Sam enéaan.Die zakengaan niet
eamen.

In Wand.,l75,ten onrechte afge-

Samen,ofweltezamen.

PMERKINGEN
VzascxvzssN.

In N.-N. vooral in den aanhef van
wetten, koninklijke besluiten enz.,als
syn.van h'eil:(faan allen diedezen zullen
hooren,ealut!))
J.v.Mwvm x,Op veis en fhvds,48 :
ttadieu !meneer,tothetgenoegen u weer
te zien ...8alut!))
Samen is ontstaan uit t8amen.d.i. t6

zamen.

Diedingen behooren ofpassen niet

V.DALE,i.v. (
fl'
uizijnen#ïzlà:'
vor-

keurd a1s een gall.,c6e chodc,
gne vont biielkaar.

deringen maken,datgaatnietsamen,het

lijktijdig aanwezig zijn hebzncl
d en

leurs s'allient bien ; niet

pas en8em ble.
Ktulœxs, op het w. samengaan
((flg.:zich met elkaar vereenigen,ge-

edelmoedigheid à.!4Azzà6?lniet- )).

Sam enneiéiné.Derechtsgeleerde

V'
erkeerdepogingtervertaling van

kon zijne samenneiging nietonderdruk- 8ympatltie.
ken.

een sluithet anderuit)).
Pm cx, Fr., op het w. aamengaan :
((die kleuren gaan goed samen, ces cou-

met, être

incompatible avec ).

Sympatkie (= medegevoel,deelne-

Diet.,85.- Scxa.,1,128.

ming,belangstelling,genegenheid,enz.).

Sam enronnen : wanneer
bliksemzwangere dampen

de Verkeerdewoordvorm naargeronnen, W anneer de bliksemzwangere dam- DUFIUOU,56. - KOENEN,N .&.,294 :
totorkaan- verl. dlw . van het oude ww. rinnen, pen ziclt tot onweerswolken sam en- ((BILDERDIJK bezigt geronnen a1s verl.

wolken 8amenronnen.CoNsc.,Loteling, met zijn wisselvorm 7.
/
:p,
/,64 (Mnl.)= trekken ofsamenpakkevt.
144.

loopen, vloeien ; uit rinnen ontstond
het tgw.zwakke ww.rennen.

Sam ensm elten.DeJoden zullen
zich .
gtzvào- mglfen m et de massa.

Gall. les J'
uij8 yc conjondront c'
pec
la pladac.

Sam enspraak. Zeker houdt ge

Gall.tenirty6dpropo8mal8éant8.

slechte 8am6y68PrGken ? TEIRL.-STIJNSZ
1, 88.

DeJoden zullen zïc/èvevmengen met
)de m assa.

dlw.:De lavende dropjes,Tot parels
geronnen uit hemelschen dauw . ))

D.V., 362.

Je houdt zeker onbetamelijke ge8prekken ?

Sam enstellen. Dedeelen,waar-

Gall.êtrecozz
èpodéd6çc.

1)cs iets sam engesteld is.

De deelen, waarvï/ iets samenge-

D.V.,562.

steld is.

Het waren voornamelijk Duitsche D.V.,l70 :(Ditww.beantwoordt Ditleger bestond hoofdzakelijk (of
Echter zegt men de 8amenstellende
huurlingen,welkeditleger8ameneteldev,. aan fr.eompo8er in talrijke gevallen ; wa8 grootendeels aamenge8teldj uit 46616% '
pcn 6en geh66l,d6ecpleozdf6zlexde
alleen dan niet,wanneer eom po8er be- Duitsche huurlingen.
teekentuitmaken.H etgebr.van 8amen-

eenheden 66N,67 ltoereelkeid.
NELLIE, Brieven tzcs M inette, 129

stellenin dienziniseenhinderlijkgall.)

(
fHetzi
jn Nederlanders,geen vreemde-

-

Sam ensteller. Eent smaakvol
eam ensteller en aangenaam colorist.

Sam enstelliné. De Kruisafdoe-

Ditook volgensV.G.,1,136.

Verkeerd gebr.van ditznw.zonder
nadere bepaling gall.eompo8iteur.

Gall.eompo8ition innavolgingvan

lingen,die ons bestuur samenaellen. ))

Een smaakvolkunataohepperen aan-

D.V.,170en 172.

genaam kolorist.

De Kruisafneming iseen praehtig

ning iseen schoonesamevAtelling.
het Fr.wordt het znw.samen8telling tajereel,kunstwerkoffkunstlgewrocht.
De eerste maal,dathij eene .
9c0?18?z- doorZnd.schrijvers ten onrechte ab- Deeerstemaal,dathijeen schilderii

D.V.,170.- V.G.,1,136.

ntelling poogde te maken.Coxsc.,Schil- soluut gebruikt in den zin van samen- poogde samen te stellen.
der, 61.
etelliytg,,
9tWï/càï1l#,Gaytleg '
&JN'66n .96AV-

derijojtajereelenvaak ookindien van
8childerii,tajereel.

Sam entrekkiné. De somentrek-

Gall.eentrali8ation.

Decentrali8atie,ofhetcentraliseerend

kingrcp,'
fbestu'
urin Frankrijk.
Sam envatten. In dekunstschij-

bestu'
arin Frankrijk.
Verkeerd gebr.van den reflexieven In dekunstschi
jnen aldekrachten
nen alde krachten van het ras zïch sa- in pl.v.den passieven vorm gall. se van hetras8amengevatteziin.
-6x te'ptzffe'n..

Santenboetitelk.Heeldesanten- vor
Al
g.indeZnd.volkst.,vooralinden
m santepetik,m ., naar Fr.toute la

Sarée,ook 8argie,,
9t
l
T#6,sergie.De

dekkende8arge.Leren8leer,225.

Bargie.SIMoNs,8 ;DRAUIZANS, 83.

D.V.,340.

condenaer.

Sant.Niemand is8antïzzziin 6.
J:601 Alg.in Z.-N.
Geen projeet'
Ja in zijn (6dg6Az)land
land (of:geen santin 6ïgen !cpd).
geéerd.
De juffrouwen Begijntjes, die voor znd.volkst.,heteerstevoorprentje Heiligenpventje.
iederkind een faantje)ofeen (ean- metdeafbeeldingvan eenmannelijken
tinnetje)ten geschenke hadden.TONY, heilige,het tweede met die van een
28.
vrouwelijkeheilige.
boetik.Dxwtlywiws,l95.
Santenboetiek.Fî. F6rf.,323.

Di8t.,86.

Deheelesantenkraam,deheelerom-

mel.

sainte èovfïçvc.

Alg.inZ.-N.;DEsRocnEs:(Sargie,

e./.bast.w.Sergie.Serge,courerfv'
r:

Deken,bedfdeldeken,v.

de laine,s.f.))

V. DALS.- SToyzTT,n.1050/1618.
KvllayaRs.- V.DALE. - KoENsN15.

VERc.,Etym.Wdb.- STOETT,n.1087/
1682.- Gzd.e.Uitdr.,99.- Daarnaast
ook welin N .-N.:santenboetiek,v.

V.DAIZ
E.- Alg.Ndl.serge,v.=

lichte,gekeperde wollen stof.

Hijligtonderdegroene'
:crgt
s.
Sassenier.

AldusbijV.ELSEN,43en 104.
Znd.voll
tst. (0.-en W .-Vl.,Antw.).

Hijligtonderdegroenezoden.
Sa88ev,aluiswachtev.

V.DALS.
Zieook slnizenier.

Satijn.

IndeZnd.volkst.m.;Fr.lesatin.

Satijn,o.

Boss.,Handl.,228.

Saucies,ofsaucie8e,mv.8auci6e6n, Alg.in Z.-N.;DEsRocxEs (Sauaaucis8en.
cies,saucys,a.j.(zoek)Socies).

Scepter.

Znd.schrijfvorm ;ook bijDEs Ro-

Saueiia, v.,mv.saneijzen.

Schepter(leessclt= sch ojs).

In N.-N.8aueisse,v.,saucisson,m.=
lederen,metkruitgevuldezak onïeen
mijntedoen springen.
Boss., Uitepr.,53.- K OENEN.

CHES.

Schaap .

In de Znd. krantentaal als gall.,
mouton = iem .diealssehijnbaremedegevangene een gevangene tracht uit te
hooren.

Uithoorder (r(Ix een,gevangene).

Alg.N dl.8chaap, hlet betr. tot per-

sonen = een domoor,een sukkel.
Pm cx, Fr.
,op het w.aithooren :((66n
gerangene - , (arg.)moutonner un prisonnier )).
27*

Schaars-schandié.
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Scheerme8;8eheerapparaat.

KullaEns.- V.DALE.- KoycNExls.

in Brab.,Antw.en Lim b.; de 2de in

O.-en 5V.-V1.);KIL.(Schaers,scheers,
culter ra8orius )).

Schab ,o.Op de sehabben stonden znd.volkst.(Antw.);DxsRocxss: Rek,o.Op derekken stonden groene
groenetonnekens.VssMAxo.,6.
( Schab,s.j. (plank om iets op-te- tonnetjes.
Een pronk8cltabbetie.
zetten)Tablette,s.f.rayon,s.m.)
Een pronkrekje,Jfcgâr:(v.).
Schabletter.
Brugsche volkst.
Politieagent.

D.CLAES,60.- Zieook schap.
Vlsc.,Etym.'
I
F(@è.- Kvlpsss.- V.
DALE.

Schacht9 m. Twee 8cltacltten. Sz- Alg. in Z.-N., voor recruut (V.
MoNs,38(zie ook DSAVLANS,81).
DALS ;KosNEN15).

Big,v.

V.G.,II,453.- VoRslNx,111,5.
Alg.Ndl.echcchf,v. steeleener
veerenpen ;beendeeleenerlaars;mi
jnkoker.

Schad ,v.Deblauwendewolkjesder

dchadden.V.Bsxns,1,248.

Znd.volkst.(Kempen),voor :afge-

stoken heizode ;KIL.:((Schadde.Cesp6s,gleba ),en ((heyd-schadde. Cespea

Plag,plagge,v.

Dvvssn,IT,80.- KtTlz>
lcRs,V.DALE

en K oENENlsvermelden 'gehadde, v.,als
alg. Ndl.voor :gedroogde veenzode;

ericetonus);Meiier8F.
scA.:(Schadde,

V.DAI,
S verder nog schaddenvuur als

kluit, klont aarde )); Dss RocHls

Znd.voor :plaggenvuur.

(Schadde,a.j.Gazon,s.m.)

Schadelijk. Rooken isschadelijk
aan degezondheid.

Schadeloosstelliné. Zij heb-

Gall.nui8ibletj...(VITs,245;D.B.,
72).

Gall. indemnité de jrain (ScxR.,

benreclltopschadeloosstelling'
poorlt
unne a1.cnf.,13).

Rooken is schadelijk voor de gezondheid.

Merkechterop :Dentorm deedgroote
8chade aazù de Wj/
cckl (PIZUIM,Syn.,
n.87).

Zijhebbenrechtop rergoeding '
pcs

Sehadeloos8tellivtg = schatdelvergoe-

kosten.

ding,herstelvan geleden schade.

onkosten.Belg.Grondw.,art.57.

Schadevreuéd. Terwijlhijacha-

Germ.Schadenjreude= hetgroeien

devreugd in het vechttooneel had ge- in een andersleed.
sm aakt.

Schadron. Een heelscltadron ku- vsakvoorkomendewoordvorm inde
rassiers.Fî.Ferf.,37 (zie ook SIMoNs, :nd.schrijft.;vgl.D.Schwadron.

Terwijlhijhetvechttooneelmettf'
W-

MOORTG.,56.

velselten wellu8thad aanschouwd.

Eskadron,o.

74).
Schaduw . Elke boomstam sloeg

M .gebr.,en op dezelfdeblz.w.:van Elke boomstam wierp een blauwc
'
een blauwes schaduw op hetlijf.Pall., uitdebreed:schaduw gezien.
schaduw (v.)op hetlijf.
109.

KarelJanssens(heeft)...op hareerfe- D.v.,l72(zieookD.B.,46,enV.G., KarelJanssensheeftgeenzweem,of:
nisgeenenchaduwevanrecht.ToNv,134. 1.136):(DeFr.uitdr.paal'ombrede geen glimpvanrechtop haarerfenis.
Eeneachctfu'œe van waarborgen zonder gc.kan in 't Ndl. niet letterlijk ver- W aarborgen ï?zschiin,maarnietin
wezenlijkheid,een schijn van vrijheid taald worden ; men zegt niet geen wezen ;een schijnbare,doch bedriegzonder waarheid.10., 127.
achaduw 'pcw iets, maar geen spoor
lijkevrijheid.
#een zweem,geen schïjn van ietn).
' Ds Rsvrz,l40:KarelJanssen,
8....6 '
po.s.sp4: pa8 l'om bre ts''
àf?z droit 4 8on
A/rïfcgc;l35 :C6n'étaitplusquel'om-

bre 4'
v0
z6 garantie .
st
zzà,
v a'
ueun ejjet :
Alg.indeznd.volkst.;DEsRocxEs:

dcchferan,daaris nietsvan aan )).
C.H UYGENS,Barthold A erpcn,452 :

En omdat ik mijn zuster hartelijk

une apparence de liberté mennongère.

Schalie. W ie legt de schal
iénî

V.DALE,op het w.schad'
uw :(geen
eeltiiyto!dchcdzf'
?
zl11
)aeerll
cAlt6bekennen,
heelemaalniets;- er blijjtmij g66a,
:
eehad'
ttw '
pc?zhoop t
?'
p6r,in '
tgeheelgeen
hoop ),en op hetw.schijn :(erisschïj,z
noclt'chcd'
l
f'
d
zlran,èez
ts/',hoegenaamd
geen bewijs;- daarï,
snchijn soch g6-

liefheb,vreesik voorhaarzelfs dedchcduw van een verdriet )).

Lei,dekleitofdakleij,'
gchrï/#eï.Wie

VERC..Etym. l1J4b.- V.DALE.-

BOSS.,Handl., 23.
((Schalie, s.j.Ardoiee,s.f.);bijKUI- legtde dakleien?
KOENENIS.- Palcx,Fr.
Op de scltalie washetboomken klaar psssishetw . nogalsalg.Ndl.vermeld. Op deleiwashetboompje (voorhet

metkrijtgeschreven?Lerennleer,l1.

dobbelspel)duidelijk met krijtgeteekend.

Schaliedak , schaliëndak.
Alg. in z.-N.; bij DEs Rocsy
cs
Schaliedekker.Boss.,Hanm.,23. schalie-dak,Sehalie-dekker;bi
j K1JI-

Leiendak.
Leidekker.

V.DALE.- KosNsN15.

Blauwekwikzalj.

V..
DALE.

esxs als alg.Ndl.
E

Schaliezalf.

znd. volkst. (
Brab., Antw.), voor
unguentum hydrargyrisimplez.

Schalm ,m.
Schalm en.Boomen 8cl
talmen.

Scham en (zich).zich orerof'
voor
iem .scham en?

znd. volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);
Kly
=..:(schalmen (vetus).Decorticare);
Meil
ers I'
Fàch. :t(Schalmen,scltillen )).
(Alg.Ndl.schalm,m.= schakelvan
een ketting.)

In onze volkst.wordt het verschil
in bet. goed in acht genomen ; alleen

M erk(op teveilen boomen),o.
(Teverkoopen)boomen merken.

Die man schaamde zich over zijn
zoon.

VERc.,Etym.lTrdè.- V.DALE.
Sehalmen wordtbijKvlpERsals alg.
xdl.vermeld ;bijKosNsxlsheethet:
(inz.Z.-N.).

Tn het eerste geval is de zoon een
voorwerp van sehaam tevoorden vader ;

wanneer vreemde invloed optreedt, Die man schaamde zieh roor zijn in het tweede gevalisdeman zelfeen
ontstaatervaak verwarring.
zoon.
voorwerp van schaamte voorzijn zoon
(ALL--AB-,61).
Scham pavie.Hijspeelt achl-pc- Alg.in z.-x.(v.Ez-ssx.
,239,242en Hijgaatop den loop,ofaan denhaal, VERc.,Etym. '
l
'
Pt
8b. Ktilpsns.*ï8'
262); vgl.Brusselsch Fr.jaive dccv,- hijlaatdehielen zien,hijkieethetha- V.DALE.
parie(zieBlar-wgsv,1,50).
zenpad.
Scham pen.we mogenop hen niet xog schier alg.in de znd.volkst.; w emogenophen nietnaimpen,of: Dvvsas,II,79.- KRAMERSvermeldt
eehampen.Fs.oz CoaT,in zi
jn liedje in oiest e.o.allitereerend nch,
impen methen den spotnietdriiven.
schczzèpe?zalsverouderd ;v.DALX,daarStorm 037Z6e.

schande.'
tIseen schcsg6.

en achampen ; KK .en D ss RocxEs
verm elden ncham pen en daarnaast
nclampen.

overbodiggebr.van hetlidw.v.on-

bep., gall. c'eat =ne ltonte, volgens

entegen,alsalg.Ndl.voor ((schim pen,
selaam per spreken )).

'tIsscl
tande.

o.B., 64.

Schandié.Een saandigfeit.

Nog vaak voorkomendein deZnd.

Hij droomde,dat men hem aaanm g schribft.;ossRocxss:(schandia,adi.
wegzond.Tszsr-.-swzws,1,68.
(zoekjsehandelyk ),en ((schendig-,adi.
Eerloos.Infame,ïst
sgs:).

ScIIR.,1,355,eiteertechterook:(dat

lzulk eene echtverbintenis wettig is, is

eenesehande)(EBSLINO,1,148).

Schandeliik,bnw.enbijw.

Di8t.,170.- Daarnaastheefthetalg.

Ndl.nog de vormen acltandalig,acuxtftzîe'
d
z'
g en seltendig, en de synoniemen
ergerliik en onteerend.
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Schap. Eenegoed ingerichte boe- Znd.volkst.,10(Antw.),naastechab, Plank,kastplank;vak.Een goed in- D.CLAES. VERc.,Etym.Wdb..
kerij,waarin ieder vak zijn achlp
voor :kastplank,vak ofhokje in een gerichte boekenkast,waarin afzonder- Kt7lpyiRs.- V.DALE.- KoExsxls.
heeft.Toxv,74 (ook 113).
kast (DE RACtTL,72 :ces ll
ïllz
lt
?fhâçzl6,
g lijke'
vakken zijn vooriederen tak van V.GELDEREN ((Schapp,s.- (6)e,- 6
bien rlzzg/ea,o'
t
i chaque branche a 8on wetenschap.
= (ndrd.)schap,planlt,kast.)
Die (s!.een flesch)werd op 'tschap rayon);20(Brab..Limb.,Antw.Kem- Diewerd op dekantgezet.
Ook bij Dr. GsrxycwBssg, Giörd,
geplaatst. CLAzs,Siclt.Nor., 17 (ook pen), voor kast, inz. keukenkast;
Bors,l).
KIL.: (Schap.Promptuarinm,@> @Demuizenliggendaarin 'tsch'
apdood. vinm,'
pc,
s,tlteca ); Meiievs '
Fech. :

':z Vertell8teruf'fMönstevland,vonden
wijSchapp in de bet.van kast.
Demuizenliggenervoordebroodka8t s'
chcp is verder een Nnd.prov.voor

(( Schap, spinde, spyskam er )); vgl. dood.
kastplank.
Bvoodscltap, ecfdchcp, keukenschcp ; Nederduitsch Schapp en Deensch
Broodàcyf, etenskast, keukenkcdf;
KtulaEas, op het w. ka8t (( in de

kleerdchcp ;liinwaadseltap;hoekychcp; Skab = rek.kast.
ingemaaktachcp.
Schapenkop.

Schaper.VERMANO.,159.

kleer/ctzdf; linvtenkast (ook legka8t); spreekt. maakt men in vele gevallen
hoekkcyf;binnenka8t,kantindenplvvr. geen verschiltusschen kasen ka8t)(zie
aldaarook ka8j.
Vaak voorltomendevorm in deZnd. Schapekop,ofnchaap8kop.
Daarentegen scltapenhok of schaap8schri
jft.
kooi.
Ov1.volkst.
Rchaapherder,lterder.
s'cF
zcper,in de wdbn.alsalg.Nd1.,is
echter weinig gebruikelijk. Zie ook
8chepev.

Schapraai.Indeschapraai.Levenn Nog schieralg.in Z.-N.;veroud.en
leer,17(zieookV.BEEss,II,98).
gewest.in N.-N.;KIL. f
(schap-raede,

Eten8kaat.

VERc.,Etym.I'
IWè.- DvvsEs,II,77.
- V.DALE.- Kvlrlss,Kolx'
Ex en

In een soort van hoek.echlv ccï. schap-reede. Promptnarinm , armaToxv, 30.
riu
'm ));D Es RocaEs : ((Schapraey,

In een soort van hoekkcyf.

K RAMERS vermelden 8chapraai, schaprade,nog alsalg.Ndl.,delaatsteechter

8.j.Kas.Armoire,s.f.- Etens-kas.
Gavde-mangev,s.m.dépense,s.f.)

alsweinig gebruikelijk ;KosNEN15vermeldt het als gewestelijk.- Zie ook

Scharnier.
In de Znd.volkst.vaak '
p.
Rcltavnier,o.
Scharren , ofecharen.Hooieclta- Devorm echavrenkomtvaak voorin Hooibiieenharken.
e:p,.
deZnd.schrijft.,deandereindevolkst.
Dehennenscltarren inhetzand.
(Brab.,Antw.,Limb.);KIL.:(scher- De kippen (o/ hoenders)8eltarrelevt,
ren,scharren.Ru8pari,terram t
scclpez6, scltvajelen,ofkrabben in hetzand.
Zijnhandscltardewegenweeroverde ...8cabere,rad6r6).
Zijn hand greep heen en weer over

Boss-,Handl.,229.
V.DALE. KOENSN, ook in den
l5den druk,vermeldt 8charren zonder
voorbehoud.- Hooi(echaren )is ook
een Nnd. prov. (b.v. te Vucht, bij
'S-Hertogenbosch).

peuluw.CLAES,Biclt.N ov.,144.

BIJLAGEN,1,5l.

de peluw.

Scharten. In zijn haar schavten. In de O.-en W vl.volkst.degebrui- In zijn haarkrabben,zich achter de
VxsMAxo.,29.
keli
jkevorm voor8charven of8eltaren. ooren krabben.
Schatbewaarder.
Nogalg.in Z.-N.voorFr.tré8orier =
Penningmee8ter,fF
z6dcurï6r.
beheerderdergelden in een vereeniging.

KullaElls.- V.DALE.- KoENEN15.
Gcn#.,259.- V.DAIuE.- KoENEN15.
Ktuzsssverm eldt'schatbewaalderzonder voorbehoud ; daarnaast kom t ook
echatmeester voor.

Schatklstbon.

Zhd.vertal.van Fr.bon t
ï'
?
ztré8or.

Schatkistbiliet.

KONING, 196.

Schaveliné. Hebtgijncltareling'

Znd.volkst.(0.-en W.-Vl.,Brab.,

Schaajsel,scltaajkvullen,ook kortaf

V.DALE. KoENEN15.- Ook in

TAMB.,30.

vaak ook in den vorm 8chajeling);Dss krullen.
Rocxls (Schaeveling,8.j.Coz
tfpotzu,

N.-N.nogvaak echavelingen ;KSAMERS
enKUIPERSvermelden8chavelingzonder

copeau,s.m .))

voorbehoud.

Schaverdijn. Hollandsche sclta- groGoe
woongebr.indevolkst.vaneen Scltaat8,v.Friesehe8cltaat86n.
VERc.,Etym.l'
P#è.-- KtllrlRs.tdeelvanZ.-N.(inenkelegewesten
V.DALE.- KoENzN15.
Schaverdijnen. Men kan sclta- nchojjerdiin,t
scho//cztfïjAàcsriienj;KIL.: Schaat8enrijden(alleenindennoem-

T6rdi3'
s6s.

verdiinen (schaatsenrijden).TAMB.,52. (
t
schaverdijnen,schuyverdijnen,
vorm en als onz.znw.),op dchccfycx
Buiten,op de hofgracht van 'tBeg- schoenen);DEsRocnxs:(Schaverdyn, viiden (in tijdvormen),nehaataen (weigi
jnhof,8chaverdiinden veleBeggijntjes. s.j.(zoekjSchaets).
niggebruikelijk).
Pall., 163.

Schavot. Een hoogscltarot Van T.a.p.in deouderebet.vanhetw.,
daar sprak een priester tot het volk. naarOudfr.escajaut= Fr.échajaud.

Stellage,v.,tribune,v.

Txzxlo-sTlaws,II,227.

Scheeden ,selteedde,gesclteeden.

In deZnd.volkst.alg.in den vorm
schieé.'
:c/à6ët
f6,gescltieé (
Brab.,Antw.,
Limb-), ofwel schee'n, scheedege, g68ckeed (0.-en W .-Vl.).
Scheefslaan. Hijheeft 20frank Znd.volkst.,voor ontvreemden.
aelteejgeslagen.
Scheel.Eenselteelevent.Pall.,129. Afwijkingvan degebruikelijke spel-

l.
Pr#. Uitdr.,101.- Scharotbet
thansinz. stellagewaarop totlijfstraf
veroordeelden hun vonnis ondergaan.

Sclteiden.acheïdde,geseheiden.

Boss.,Handl.,215.

Verdonkeremanen.

STOETT,n.- /1953.

Een scltelevent.

ling.

Scheel.Heteckeelvan de kastrol.
znd.volkst.(Brab.,Antw.en Limb ;
Hetscheelvan een oog.
in O.-enW .-VI.deschele,v.);bijKIL.:
Beheele,ech6lc,en in M eiiers Jtrac/z.

Hetdek8elvan dekastrol.
Het ooglid.

selteel; DEs Roczlss : (( Scheél, s. s.

V.
ERc.,Etym. Wrdè.- V.DALE.
KoENEN15.- Scheel,o.,voordekael,is
ook een Nnd.prov.;Kvzlœssvermeldt

het w.zonder voorbehoud.

Deksel(van eenen pot,ovenenz.)Cou'percîc,s.zn.))

Scheen.Het plaatsen der schenen
(rails).BoLs,40.
Scheer.Metde 8cl
teerknippen.

Germ.Schievte.

Bpoorstaaj,vail,v.

Alg.in de Znd.volkst.;bij KIL.:

Metdesehaarknippen.

V.DALE.- KoENEx15.

scheere,.scAer6,achaere;DEs R ocxls :

Descheer'
pc,
?leen dak,ook :dak8clteer,
'

acltee- erk,scheergebint.

Scheerhuis.

(Scheêr,s.j.C'
J,
s6cuz,s.m.plur.)
Znd.volkst.(Brab.,Antw-),voor
getim merte waarop het dak rust.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

Dedakstoel,hetkapgebint.

Scheerwinkel.

barbierszaak.

son.W INXLER,Oud-N ederland :((De
oorbeeldige oude scheerwinkels verdwynen ook aluit onze steden,en worden vervangen door de nieuerwetsche

kapperswinkels

Scheerzolder.

Alg.in deZnd.volkst.

Vlieving,v.

salone de coijjuvo

liever )).
v @ DALS.- KosNsN15.

Scheiden-schijnwerper.

406

BELGICISM EN

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

1
(

Scheiden (zich).Toch heeftzij

Aftekeurenalseengall.,8eaéptzr:r

OPM ER KIN GEN

I
Toch heeftzijvan haarzoon niet

zicltvanharen zoon nietwillen8eheiden. deqn.,volgensDi8t.,ll0,enD.V.,322, willen sclteiden.
ook volgensD .B.,8,en ALIz.-AB.,97.

KvllaysRs,op hetw.schdden (ook

wederk.,zich - :zicltvan iem.- ;hier
acheidt zïch de weg in tweeén, verdeelt,

Echter bij KolxExls op het w.
scheiden :((reflex.'
vaniem.lteengaan ),
en daarbijalsvb.:(zïchran Fztzt
v zoon

splitst; hier zïc/
z onze wegevt, hier
moeten we elkaar verlaten ;zij hebben
ziclt ïzz twee partijen ge8cheiden, ver-

moeten - )).

deeld )).
W ITXAMP, Gesch.der 7/ N ederlanden,

1,71 ( Ik selteid mii niet van mi
jne
broederen.))

Schel. Geef mij nog eene aa6l
vleesch.TAMB.,28.

O.-en W vl.volkst.,in de bet.van
Fr.'ttnefrtzAzch6deriande.

Geef mij nog een plak,een sneetie
vleesch.

Schelft. Op de 8clteljt. CLAzs, Znd.volkst.,in 'tm.(Brab.,Antw.,
Sich.Non.,85 (ook 188).
Limb.,L.v.Waas),voor:ruimteboven
een stalofeen schuur,waar hooiof

Hooi-of8troozolder.

D.CzzAyus.- KUlrEss.- V.DALE.KosNsx15.- Nnd.provincialismenvoor
ltooizolder zijn hooidilt, o., en ltiltqej.

stroo geborgen wordt ;K.
Ira. : (tschelf,
hilde.Foenile,tabulatum pcbzfltzforïuv,,
horreum pen8ile )).

v.- KOENZN verm eldtnog balkerd,m .,
a1salg.Ndl.voor:hooibergplaats boven
de deel.

Alg.Ndl.scltelj,v.= hooimijt,hooi-

berg.

Schelfthout.

Znd.volkst.,voor : een der losse

Bliet,v.

D.CLwEs.- V.DAIZX.

dwarshouten,dienende tot bevloering
van een hooi-ofstroozolder.

Een Nnd.prov.hiervoorisdiltltout.

Schelm .Het(ofden)t
gch6lzzlin den Znd.volkst.(Brab.,Antw.);vgl.D. Den aap in d6mouw ltebben (ofltounekA6!
?56Az.
den Jschclk im Ncc/cc'
?zhaben.
46n),met8tr6k6n omgaan.

Schenktooé. V.Lov.,D'
areEed,
132.
Schepen ,schepene.

Znd.volkst.

STOETT,n.l7/30.

Toonbank (mettapka8t),bujjet (in

een herberg).
Alg.in Z.-N.,in de volkst.meestal Wethouder (in N.-N.), '
Ueltepen (in VsRc.,Etym.I'
Ptfè.- J.v.VLAANDZscltepene,hetgeen bi
jVlTs,370,en bi
j België).
sSN,1,56.- '
f
'
Fr#.e. Uitdr.,101.DM
LoMB.,48/474),wordtafgekeurd voor
KullcRs.- V. uE.- KoENEN15.
aehepen.

Schepencolleée.

Alg.inZ.-N.,naastcollegeptzAzburge-

onrechte voorgeschreven
college.

Scheper.

Dlgelïjàec?lbeetu'
tr'
ptzl6engemeente,

8chepenen-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);
a1s een prov.in een citaat uitJ.W .
DvvsEs, 1I, 67, teekende het w.aan

Schaaplterder,Aert
fez.

V.DAI,E en KOENEN vermelden 8chebijKOENEN,191611en 192013,op hetw.
perzondervoorbehoud ;zelfs vindtm en

LlE>aqqxcx ; ook volgens KvlrERs is

heteen gewestelijk w.
Schepershond.
Znd.volkst.
Scheppen. De schilder 8chept6 De werkwoorden 8clteppen (voortmeesterstukken.

Voorden vorm achepeneollegeverge-

meeater6A
zsehepenen ;bijLoMB.,48/(74), ofeollege'
pczzbnrgemeester6nwethonder8 lijke men 8ehepenbank, 8chepenkamer,
wordtschcpeneollegieafgekeurd en ten (in N.-N.),soltepeneollege(in België). 8clz6penrolen ook ecltependom.

ncltaper :((m eer :scheper,spreekt.))

Herderskond.
Deschilderschiep meesterstukken.

Dist.,58.

brengen),8chi6p,geschapen,en .
9cAeppen (putten),8chepte,gct
sch6pf,worden
vaak metelk.verward.

Hij 8chepte of aehiep er vermaak in.

Colœ:,44.

Ten onrechte wordtt.a.p.opgege-

ven,betreffende scheppen (putten,Fr.

Hij8cltepteervermaak in.

p'
ui8er):(in fig.beteekenissterk of

l

zwak )).

Schepzak.
Znd.volkst. (Brab.,Antw.).
j Seltepnet,o.
Scheresliep. TEIRL.-STIJNS, 1, Alg.in deZnd.volkst.,voor:scha- Scl
tarensliiper,t
gchccrt
glï/p.
266;Fl.Vert.,271en 272.
renslïjper,naar den uitroep waarmede
hijin destraatzijnkomstaanlcondigt.

Scherfbank .scherfblok.

Znd.volkst.(Brab.),voor houten

Behrooibak,hak8elbank.

Deze twee vormen komen voor bij
KRAMERS,Kvlplxs,V.DAI,
S en KolNEN ;bovendien echaarsliiper bij KnAMlnsenKUIlyADRS, acharensliip bijKUIlasRsen KOENEN,sehaarsl
iep bijV.DAL?
en KOENEN,echaren8l
iep bijKOINEN.
ScxR.,1,335.

gestelwaarop stroo gesneden wordt.

scherfm es.

Scherlinés.V.BVGGENXAVT,135.

Scherreweé.Scherrewegdoen.

Znd.volkst.(Brab.),voor :mesom
stroo tesnijden.

Znd.volkst.(Antw.,O.-enW.-Vl.);

Scltril'lings.

Schieralg.inZ.-N.(inO.-VI.scheere-

Dieverii,oplichterij,ajzetterii.

bijKIL.:((Scherdelinck,schrijdelinck ).

'tIserScherreweg& Ci6.
'J8d#),OOk alsge:ngeerd persoon.
&
Scherven.Stroo g
'cltervevt.
Znd.volkst.(Brab.).
Schiedam .Een druppelSeldedam. Znd.uitspr.sehieJdam ;in Z.-N.ver-

derookvoor:jeneveruitSchiedam.
Schieter. Er zitten ecldeterein de Znd.volkst.,10(alg.in Z.-N.),voor
boeken.
een insect, lepisma accchcrïsc, Fr.
De eel
deter8leven in kaasofin hesp poi88on d'argent;20 (O.-Vl.),voorde
en kunnen springen.

Schil
*nbaar.

Schrooimes, hakselmes,8troosniimes.

Alg. Ndl. sclterjmee = heelkundig
werlttuigom kervenindehuidtemaken.
V DALE.- KoENENIS.

.

'tIsereen ajzetter8boel.
Stroo schrooien.
Schï:dtzzzl?.Een borrelSchiedamtmer.

GITTXE,56.- BOss.,Uitagr.,73en74.
- VERSCHUEREN.- K oENEN15.
loSuikergast.
V.DALE.- Nnd.volksnamen va.n
het eerste insect zijn zilvervi8elqe,
20 Kaasmade, made van de kaas- boekworm en 8cl
tieter, verder ook mot

larve van een ander insect, piophila vlieg.

of sclzietm ot, welke benam ingen echter

casei,Fr.mouchedu jromage.
Vooral in N.-N.vaak ten onrechte
in de bet.van Fr.apparemment= D.
80heinbar, arch. voor a'
ugenecheinlick
= dui
delijk en niet meer tebetwijfe-

ookaanandereinsectengegevenworden.
H.P0I,Ax,indeHaageclte.
P5.
9f,l1Febr.
l928,p.5/233.
s'
chz
ljnèltv = naar den schijn,doch
nietin werkelijkheid.

Bliikbaar,klaarbliikeliik.

len.

Schil
*nw erper.

Afgekeurd a1s een germ., Bchein-

Zoeklinht.

EchterbijV.DALE :(
fScldiytwerper,
!
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7

l Alg.indeznd.volkst.;Kllz.:(schil- Hetza1nietveelscltelen.

Schillen. Hetzalnietveelscldllen.
Heti
*:cho!(of8childejgeenhaar.
'tHeeftweinig geachollen.
W atkan hem datschillenî
Schilteriets?
Schim m el.

Ktulœss:(Scldllen(vgl.acltelenj,w

.

len, schellen, j. ver-schillen. Dijjere,
diacvepare, dintare ); DEs RocaEs :

Hetscheeldegeen haartje.
'tHeeftweinig gencheeld.

zw. ono. (schil, schilde, heb geschild)
(gewest.),verschillen ,.

(Schillen,'
?
J.a.(ikschilde,hebgeschild)
...Verschillen (zoek)Scheélen ).
In deZnd.volkst.(Brab.,Antw.)m.,
evenalsbijDEsRocxEs :(Schimmel,

W atkan hethem 8chelenb
Seheelt,ec/
zorfofltaperterwat?
t
sf
chï-zzl6î,v.

NIEBOER, l17, als Betuwseh dial.
('tScltolmar'
n bietje))
.
Boss.,Handl.,230.

s. m.Beschimmeling.M oisi,s.m .))

Schob ,ookdchop,
v.Hetkarhuis,de

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);

Ajdak,o.,orerdekte opeAlbergplaats.

echop,hetvarkenskot.CLxls,Siclb.Nov., KTc.:((Sehobbe,sehabbe.Operœ lum,
191.
tegumnnt'um )),en ((Schop.Tegumentumtt;
vgl.D.Schuppen.

Schoelie.

Alg.in Z.-N.voor selt,schurk,

Sehoelie,m.

schoft.

KvllœRs.- V. DALE.- K olxzxls.

BijBsosss,2l,als volkst. ( dat
8choeli6)),m aardan ook p.25 :stukkie,

voorstukie.
Schoen.Schoenen laten halFappen Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Schoenen laten '
verhalvezolen en '
per(ofhaljzolevt)zetten en rechtzetten.
hakstukken.
Hij zit in nauwe 8choenties (of in Znd.volkst. (Brab., O.-Vl.);vgl. HijzitïAzd6knel,ofindepckel,ïzl
eleclbte,
9cAt
?6n,
6?zl.
Fr.ilestdan8.
s6,
spetits.
9o'
u!ï6r.
:.
dercfe.
Schoenentrekker.
Znd. volkst.; afgekeurd bij VlTs, Seltoenaantrekker,dchoelzhoorn.
374.

Schoep . Zijn handen beefden om
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),
den steelvan zijn 8choep.CLAss,Sieh,. voor:werktuigom opteseheppen.

ROBERT,129.- STOETT,n.1064/1641.
BijKtupsRsenV.DALEook :acltoentrekker.

Scltop,v.

V.DALE.- KoExsN15.

Op zwier,aanden zwiergaan.

V.DALE.- STOETT,n.303/405.

N ov., 132.

Schok.Op 8cltok gaan.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.,

Limb.).
Schokkelen. Die kar 8cltokkelt Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);
geweldig.

Schokkelpeerd.VERMAND.,185.

Antw. volkst.; vgl. D. Scltaukelplerd.
Schokschouderen. De e Rid- Alg.in Z.-N.; bij VsRc., 151,als
dermetdeZwaantdoetme8cl
toksoho'
u- belg. afgekeurd en bij Kvlplss a1s
deren.Towv,75(ook 63).
Znd.vermeld ;DEsRocaEs:(SchokMaar hij 8chokeehouderde.Ze'
pe- @eer, schouderen,'
p. s.(gem.), Haussev 26.
:
55(ook 332).
épanlee ).
Schol.

Schom m elaar.
Schom m elen.

Die karschoktgeweldig.

vgl.D .schaukeln.

In deZnd.volkst.(Brab.,Antw.),in
't v,
. (naast r.),voor een platvisch,
plenronectes limanda, Fr. limande;
DEsRocass:cSchol,s.j.(gedroogden
pladys)Pl
iet
8ct
gt
séchéc,s.f.)
Znd.volkst.(Brab.,Antw.Kempen).
Znd.volkst. (Brab.,Antw.); DEs

Hobbelpaard.

Dedchovder.
gophalen.

Scltar,v.,ook we1rnwedchol,v.

de naam van een verwante soort,pleuronecte8platea8a,Fr.plieyrcztc/z6,cavrelet,diegebakken wordtopgediend.

Boezelaar,'
tlegàdchorf(o.en v.).
R'
ttw à'
dzït
z
- eràTerricl
tten.

R ocxls :((Schom melen,'
p.a.et
H et huys-werk doen.Remuerménage:.

Schoof. Schoongereide 8cltoven.

Pall.,100(zieook105).
School.Naar'f8choolgaan.

Afwijking van de gebruikelijkespel-

Sehool,v.Mooi in de rij staande

(ling;inveleZnd.gewestenishetw.m. echooz
pen (ofgarlenj.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);Boss.,

naar 't school.Zeg op school,naar
school).
Buiten floten de vogelsmaar voort: VlTs, 372, ook LoMB., - /74, en
'ten wasnooit geen schoolvoor hen ! Boss.,IFdè.,- /l16,keurden ten on-

Sçhoolgaan, naar dchoo! gaan, t6r

...voorhenwash6tnooitschool!

Ditis:naardeschoolgaan om teleeren.Daarentegen :Vadergaatnaarde

8ehooltofnaarhet8chool4om den onderwijzertespreken.
D.i.in tegenstellingvan dekinderen
die naarschoolmoesten,waren de vo-

rechte af :hetis,voor :er ia vandaag

gels daarvan ontslagen :er was school,

(morgen)geen sehool;in hetgegeven

doeh voorhen washetnooit.

gevalware er zelfs mindergepast.

Demiddelbareschool'
plx Kortrijk.

V.DALE.- Vgl.KtupsRs.
Alg. N dl. schommelen
in een
schomm elheen en weer zweven ; op en
nedergaan ;wiegelen.

H andl.,236 ((Zeg niet:Op 't school, 8choolgaan.

VERMAND., l5.

V.DALE,Koawsx en andere wdbn.
vermeldenacltoksaondeven alsalg.Ndl.;
nog troffen wij het w. aan bij Dzx
HERTOG,N.T.,II,138,bi
j Kozxxx,
N. x
S., 258,bij BRvssx, 104,en bij
HossqmN,91(en 92:seltouder8cltokkenj.
V.DALZ.- In N.-N.isechol,v.,inz.

Gall. l'école moyenne de Courtrai
(D.V., 488-496; zie ook op het w.

Zie verderop hetw.klas,kol. 4.

Demiddelbareschoolt6Kortrijk.

hoogeschoolj.

Ri)'k8 midddbare school.

Men zegt eehter we1 b.v. :scholen
1)aAz (de stadjAntwerpen (evenals ltet
stadhui8 '
pax Brugge),om tebedoelen:
inrichtingen dievan de stad afhangen.
Plucx,Fr.:((lycée. m.lyceum,Rijks

Staat8middelbare school.

De eerste dezer benamingen behoort

MiddelbareSfclfeschool.

tothetgewoongebr.inBelgië,detweede werd in zwang gebracht door 0.
VanHauwaert,beidetervertalingvan
Fr.écolemoyennedel'ktat.
TothetmiddelbaaronderwijsinBelgië rekende J.MAc LEoo, Taal 6p,
Kennie,32,alleen de athenaeums en

middelbare school0/gymnasium ).
Vgl.Riiks-hoogereburgersehool,zooals
gespeld wordtbijKUDERSen bijKosNEN,192013(ookbijPm cx,Fr.p.1023,
alsverklaringvan deafkortingR.H.B.
S.),ofwelRijk8hoogereburgerachool,aaneengeschreven,bijV.DALE,KoENEx15

gerekend worden )).
Deze komen overeen met de M 'ulo-

samenstelling het zoogenoemde letterwoord M . U.L.0. = zzleer uitgebreid

colleges,nietfdedusgenoemdemiddelbarescholen,dieeigenlijk '
sRijkslagere scholen zijn,en in onsland verkeerdelijktothetmiddelbaaronderwijs

Lagereltoojd8chool.
Hoogevelagereechopl.GITT:E,76.

seholen of seholen '
poor meeruitgebreid
lagerondezz
up
ïj.
vin N.-N.
De eerste dezer benamingen is in
Uitgebreid lagere dchool, Of ecltool
gebr.te Antw.;beide zi
jn verkeerde voor U.L.0.
vertalingen van Fr.écoleprïpllïre8upéd6z
tlr8.

enV.GELOEREN;verzerRijksNooger6
Land-, f'
d
zïx-6n boschbouwechool, bij
W INK,op denplaatsnaam Wageningen.
In M uloschool is het eerste lid der
lageronderwijs(VoR1uNx,II,56).

Pmcx,Fr.,op hetw.école:(- prç>lïre eupérieure. school voor M. U.
L.0.),en op hetw.ecltool:( ('
tdtgebreidj !Jg8'8 - , école primaire (supérieure)/.)

Schoolouderdona-schouder.
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Gemeentemeinks8chool.

Beide sam enstellingen worden aan-

Gemeenteschoolvoormeinkn,

M einksgemeente8cltool.

getroffen in Z.-N.en menigeen vraagt

gemeentelijkezzàcït
/wt
sc/fooî,

Betreffende de eerste dezer benam in.

zich af welke van beide de goede is of

gemeentemeinkssehool,

de tweede kan vergeleken worden m et

welkedevoorkeurverdient.

ofmei8jengemeenteschool.

gemeentelijke gasfabriek; de derde met

gen bestaat natuurlijk geen twijfel;
gem eentebrandweer en gemeentezieken-

Avï.
s;devierdemetmeisjenbnrger8chool,
m eisbl'eshoogereburger.gchool.

Ko8teloozeschool.

Afgekeurd door J.VESDAM,in den
Nut8almanak voor 1885,p. 91; vgl.

Schoolnoorkosteloo8onderwii8.

Fr.école gratuite.

Betalendeschool.

Gall.éeolepayante.

fcroepdschool.
Scholenrantextielni
jverheid.SlvENs,

Gall.écoleproje88ionnelle.
Gall.écol6d'
ïntfvefrïcteztile.

Echter bij Pl
ucx,Eng., op het w.
jreeschool :(kostelooze school,armenschool )).Bedoelde term is ook alg.ge-

School voor kindeven '
ptz?z gegoede

burgers.

bruikelijk.
Aldus bij J.N.Varxaory'
, Focc6ylary,19126, p.83.Men zegtverderook :
niet-ko8telooze 'chool.

Ambachts-of'
pcàschool.
Scholen '
voortextielindustrie.

174.

Haar kinders zouden Fransche scholendoen.Ssvlws,26(ook 60).

Gall.jaire.
96,
9clas8es,jaired68Jfz
t
fd6t
:.

Haar kinderen zouden Fransche
scholen bijwonen, of naav Fr.seh.
gaan.

Die oratoriën maakten echoo! in Navolging van Fr.jaire école, die Die oratoriums '
vonden navolgers in Dr.DsVoovs,Hist.Sch.Ndl.Letterk.,
den vreemde.J.SABBE,227.
reedsburgerrechtheeftverkregen.
den vreemde.
l2l :( In het bijzonder heeft Cremer
8çth,oolgnmaakt.))

Schoolouderdom . Kinderen op Gall.en t
1g6dedcoîcrïfé = den leef- Kinderen in de nehooljaren ;8choolachoolouderdom.
tijd hebbend om naarschooltegaan. plichtigekinderen.
Schoolsoep.
Gall.soupescolaire.
x
schoolwoedïsg,schoolkindervoeding.
Schoon. Een schoone vrouw met BijV.DALEalsalg.Ndl.opgegeven ; Een mooievrouw metmooieoogen,
eokoone oogen,schoon haar.

dit isin overeenstemm ing met de Znd. mooi haar.
spreekt.

Datisnietschoon van u.

Znd.taalgebruik.

Op een 8choonen dag.

Datisnietmooivan je.

Dit is vooral Nnd. taalgebruik. In
de bet. van rein,z'Wrer, het tegendeel
van 'vuil,bezigtm en ook in N .-N .alleen

schoon,b.v.:een 8choonehanddoek,een

Gewoongebr.,ookindeZnd.spreekt., Op een goeden dag,op een mooien scAoos hemd, een schoone l6pel,schoon
voor:op zekeren dag ;vgl.Fr.'
lzn beau dag.
watev.
*
lour.

Men lteejt8choon tezeggen ...
Gall.avoir beau,gevolgd door een
Hij had zïch 8cltoon met wilskracht onbepaalde wijs.BROECKAy:RT,13,gaf
testalen tegen deem otie...

F cfmen ookmogezeggen ...
'
Dvsols,20 (J'ai !?ec'
t
zeonner,on
Hoe hij zïch ook met wilskracht n'ouvrepan.Tevergeefsbe1ik,mendoet

opterverbeteringvandeneerstenzin: staalde tegen de emotie ...

Ik ltad schoon commandos te gepon, f
(Men heejtwel,ofgoed,tezeggen );

nietopen.- Vo'tu c'
pezbea'
u lescppeler,

.
1.!gaj ik commando'
s,toch begon- il8neviendrentpas.Hetza1niethelpen,

mijnepiketmannen vielen meeaan 't ditisechterook eenbelg.Naareisch ;nendemannenvanmi
jnpiketmeete ofgijhenroept,zijzullennietkomen.drinken.SIMoNs,43.
werd hetgall.verbeterdbijD.V.,173, drinken.
J'eunbeau luiparlerde.
sc.
:parent8,rien
alwaarmen verderleest :(Slechtsin
n'
y #f.Ofik hem alvan zijne ouders
een gevalgebruikt het Ndl.eene con-

sprak,niets hielp.))

structie,die eenigszins met de Franscheovereenkomt:voor'
vo'
usarezèec'
t4
diren1.zegtmenin N.-N.giihebtgoed
graten,in Z.-N.,althanste Gent :gii
kebtweltezeggen )(Zieverder '
Fcoz#.,

Bsvsv,Vrij en Blij,60 :(De arme
Lodewijk had mooi klagen,dat hetregeeren op die wi
jze onmogelijk was ...
Napoleon wasonverbiddelijk ).
Zieook op hetw.goed.

l78 ;vgl.ook D.B.,54-55,en V.G.,1,

136).
Alg.in deZnd.volkst.,voor :door
vleierij iems. gunst trachten te her-

(Het)nehoonmannetiespelen.

Aap !wat:,
64)jemooiejongen8pelen.

V.DALE.- STOSTT,n.15/28.

winnen.

Schoonm ank.Geuren,welke d6n

M .gebruikvandituithetNnd.over-

gedanes schoonm aak aankondigen.V. genom en '
p.znw.
Lov.,D '
uveEed,64.

Schoot. In den echoofdes nachts.
CoNsc.,Hlodmig,72.

Gall.au neindelanuit(DAvIp,l45;

Reuken (o/ uitwasemingen),die de
gedan:schoonmaak aankondigep.

In ltetholle,of(gewoonlijk):in het

W è1isgebruikelijk in hetalg.Nd1.:

Dist.,86;D.B.,49).

ltolat,inltetdiepst,inAefmiddenvanden in tfgs sehootder kerk,zijner jamilie;
nacht.midden in den nacht.
'
J,zden dchoofderaarde,dergoîrczù(vgl.
IIScAztf.,149).
Schorseneel. Een bussel ncltor- Gewone woordvorm in de Z.- en schoraeneer,v.Eenbossohorseneren. HsvxElz
s.- BijV.DALE isbijvereenelen.
Nnd.volkst.alsnaam vaneengekweekgissing gespeld schoreeneeren (dit ook

teplant,aeorzonera.
Znd.volksn. (
Brab.,Antw.), voor

Schossem ,m.

Windhalm.

bijKOZNXI
N 13&15)en achoreeneelen.
PAQVE.- HEuxELs.

een grassoort,aperaspicaventi.

Schotel. Hijhaaldeeen voll6scho- In deBrab.enAntw.volkst.'
J.;DEs Schotel,m.
/
Dist.,46.- D.B.,52.- J'
oos,9l.te1...plattekees.Pall.,4.
RocnEs:(Schotel,8.j.Plat,s.m.)
Boss.,Handl-,225.
Belgische ministerie-ratten, ...veilig Znd.volkst.(O.-V1.);vgl.Fr.l'
as- ...veilig aan A6/laatie zittend,of:
aan '
fschoteltjezittend.DRAVIZANS,77. aiettecz
? beumre.
aap,dentaat8vuijetend.
Schoteldoek ,schotelvod.
Alg.indeZnd.volkst.;DEsRocxxs: Vaatdoek,keukendoek.
V. DAI,
S en KoENEN15 vermelden
T

Ychotelhuis.
Schottisch.

(( Schotel-doek, s. m . Torchos, s. m .
larette,s.f.))

scltoteldoek a1s gewest. en Znd.; K UIrsss,als alg.Ndl.

AlsZnd.vermeld bijKOXNEN.

Bijkeuken,'
tlcdchhlzïa,wascl
tltok,
wa8ehplaat8.
Znd.uitspr.schoties',naarhetFr.
Schotsclt,ofSehotlti8ch,m.

Schouder.

IndeZnd.volkst.(Brab.,Limb.,ook
welAntw.)w.;DlsRocass:(Schouder,e.j.)

Sehouder,m.

Hijtrok zijn schoudersop.

Afgekeurdin I#WAzd.,68:((Schouders
optrekken ofopltejjen,voorhau88er les

Hijhaaldedeschoudersop.

Schofelhuï.
:isalsalg.Ndl.vermeld bij
KUIPERSenbijV.DALE.
In N.-N.meestal:D'
aiteehepolka.

Echterisook de dchoz
d
zder.
g optrekken
a1salg.Ndl.vermeld bijV.DALE,op de

épaalee, zegt men niet ; maar schou-

woorden optrekken en echokeeho1xderen,

dersophalen,een teeken van minach-

en bijKUIPERS,OP ditlaatstew.

ting,geringschatting )).

Zie ook eehokeehoudereït.
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Schouw .De 8clto'
u'
w van een huis, In het grootste gedeelte van Z.-N. Dencltoorsteen van eenhuis,vaneen
Scxs.,1,151,haaltnogverschillende
van eenfabriek,van eenlocomotief.
(in W .-VI.b.v.alleen teBrugge,doch fabriek,van een locomotief.
voorbeelden aan betreffende het gebr.
Hij wees op de hesp in de 8cltouw. elderskave)hetgewonew.voorschoor- Hijweesnaardeham in den 8choor- van scltouw voor schoovsteen in N.-N.,
SzMoxs,l9.
steen ;inDist.,161,enookbijDuvsycR, 8teen.
en KtqlaEss vermeldthet zonder voorH et tikken derpendule op de schouw. II, 66, werd het aangestipt als een

Sxvlxs,222.
F'
d
w zin deychov'
/
z,
.

Het tikken van de pendule op den

prov.;V.DALE vermeldt schouw als 8choor8teenfmantelj.
gew.Zuidn.in de bet.van (schoor- Schoornteenbrand.
steen,inz.boven op een dak ook
K osNlN15.

Schouw bord. Een doos op het NaardeZnd.volkst.schouwberd (of
ncltouwbord.R.Lov.,M eesterH'
ayghe. .
schovoplcx/
c).
Schouw en. Geslachte varkens Znd.volkst.,voor 10metkokend
aehouwen.
water begieten,20met koltend water
Een melkkruik sehon,
wen.
wasschen;bij KIL. 8ehouden,yc/zc'
t
:-

Schoor8teenrand.
Geslachtevarkensbroeien.

Een melkkruik '
uitbroeien.

den ;Fr.écltauder.

Mijn arm is niet verbrand, alleen

maarwatge8choufwjd.
Schouw er.

Schouwéarnituur.

Znd.volkst.(Brab.).

behoud.

PRICK,Fr.:(8chouw,v.l(inspectie)
inspection,visite /.;2 (schuit)bateau,
bacm.;3 (sehoorsteen)cheminée/.

DvvsER,II,77.
KvllaEss vermeldt schouden in deze
bet.zonder voorbehoud (en acltouwen
a1s spreekt.);V.DALE daarentegen als
gewest.en Znd.

Mijn arm is niet verbrand, alleen

maarwatgezengd,ofge8eltroeid.
Znd.omc.vertaling van Fr.vi8iteur Trein8mid,wagenmeester.
(bijde spoorwegen).
l

Alg.inZ.-N.

Schoorsteengarnitl
m r,o.

CRAMSR.- Term.,p.LXIX.

V.DALE.

Schouw kleed .
Alg.in Z.-N.
Seltoorsteenkleed,o.
V.DALS.
Schouw plaat. (Hij liet) eenige T.a.p.in de bet.van Fr.tablette Dekt
s/'
uà '
van den eehoor8teenmantel. V. DALS en KoExEN15 vermelden
bankbriefjes op de sehouwplaatliggen. dech6zzèïzléc.
Hij liet eenige bankbriefjes op den 8chouwplaat als Znd. voor vuur-,
SEGERS,248.

Schouwveéer.

8choor8t66nmantelliggen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.;

Schoorsteenveger.

in O.-VI. schouwvager en in W .-VI.

kaajragerj.
Schram oelie. Terwijl hij de Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
echramoelie wegschopte. CLAES, Biclt. uitgebrandekolen,Fr.encarbilles.

haardplaat,d.i.in de gewone bet.van
alg.Ndl.sehoorsteenplaat.

V.DALE.- KoENEN15.

KvlraRs vermeldt ook sehouwveger

Sintel8,mv.van8intel,m.

zondervoorbehoud.
Nagenoegdezelfdebet.heefthetNnd.
prov.8chreuven,v.mv.(V.DAI,l).

Hij8cltreidealseen kind.

V. DALS, op het w. 8chreeuwen :
(schreien :datkind 8ehreeuwtnacht6/,

N on.,113.

Schreeuw en. Hij 8ehv6euwd6ge- In deZnd.volkst.(Brab.,Antw.)het
lijk een kind.
gewone w.voor :weenen,tranen storten.

dag :hetecheelfzeker iets ;zich ïa elaap
,gc
hzeez?z'
tt)e0z)).

Schribilden.De asch en deselt
ri- Een der vele basterdvormen,naar De asch en de 8'
int6ls,die hetvuur Sintelpad,o.,sintelweg, m.
bilden,diehet(s!.hetvuur)toedekten. Fr.e8carbilles,indeO.-enW vl.volkst. toedekten.
weg metsintelsverhard.
Levensleer, l7.
(bijDE BO :eeharbielie,ech6rèï6!j6;bij
Zie ook ecltramoel
ie.

pad,

Is.TEIRLINCK ziem en op hetw .schra-

bode).

Schrift.Ietsteechrï/fstellen.

D.V.,l73:(Dezeuitdr.isongetwij- Ietsop 8chrijtbrengen ofntellen,ïAù ScylR.,1,195,196en 198,vond bij
feld gebruikt in navolging van fr. (gel8chrijtbrengen of stellen;iets op- Nnd.schri
jvers :in (gelychrï/fbrengen,
mettreparécrïf.In 'tNdl.zegtmen te ychrï/'
pcs,0p-ofaanteekenen,noteeren ; 8tellen,en op achrï/fbrengen,afellew.,er
boekatellen).ZieookD.B.,34,enV.G., iets te boek 8tellen,iets boeken,boek- daarbijop wijzende,dat te boek atellen
1,136.

8taven.

Kowlxg,5 :(Couchersurlepapier,
parécrit.Op 8eltrijtbrengen.)

nietgeheelhetzelfde is.

Verdertrofen wijaan,in deHaag8ehe
Po8t,16-4-1921,p.627:op dchrï/fzetten.

10.,23 :(Mettre qc.en (par)écrit.
Ietsop8tellen,op 8chri? bvengen.)

Schrijfboek. Schri
jfboek ran

Fransch,toebehoorendeaan N.
Schrijfboek '
van,opstellen.

Gall.caltierdejrançai8,Jpw rfencp.
f

(ïN.,
cahier d6rédccfïoAzd,

schlw
ijfboek '
van rekenen.

cahierd'
arithmétique,

Sehrijboek t
'l
tza teekenen.

cahierd6dessin.

Schrijven. Een opstelin hetnet

acl
trijven (ofin h6Ineto'
pert
schrz
è'
z
p6zzl.

Schrijfboek voor ('
f)Fransch (of

D.B.,70.
- AT,
L.-AB.,67.- Gemeen-

roorFranschetaal),'
van N.
Schrijfb. '
voor opstellen, opstellenschrift.
Schrijfb. voor rekenwerk, rekenschrift.
Teekezzdchrï/f,teekenboek.

zaam zegt men ook : miin FrtzA/t
:ch
sehrijt.
Een net8chrijtofsclt
rijjboek '
potv p,
61schrijt(Fr.'
u,zcahier de corrigëd);een
kladschmijt(Fr.'
un cahierdeèrozfïllozza).

Een opstel60
1hetnet8chrijren,ma-

ScaR.,1,188 :(o'
vereehviirenisniet

D.V.,120-12l:f(TeGenthoortmen

onderdeschoolkinderen nietzelden de ken ;een opstel ï,z 'fnet brengen of altijd hetzelfde alsmettre(u9
1brouillonj
uitdr.in #ef net schriinen,of in het overbrengen,(netie8)overschrijven.
c'
?
znet.Mettre ('
?
z?z brouillon)t
z'
tln6t
ac/
zoo,z schrijven, met betrekking tot
nettjes) overschrijven. Zoo vind ik
een ofander schoolwerk.Een en ander

toen ik het opstelklaar had las ik het

isletterlijk vertaald naarhetBelgisch 1
Fransch écviretz'
d
zneten écrirec'
?
zpro- :
pre (in Franltrijk zegt men mettre'
t
zzt

zeertrotsdooren 8cl
treejhetnetieso1)6z
(N.R.Ct.,20-9-19l1):.verderverwijst
hij voor de uitdr.'
Js hetlzef scltriiren

brouillon t
z'
tf ?z6f), uitdrukkingen die
waarschijnlijkop debedoeldewijzehet

naarhetGr.JFWb.,op hetw.net.
HENoluxs,71:(over8chriiven (wordt

eerst werden vertaald door onderwij-

bijvoorkeurgezegd)van het'
J,zhetnet

o'
ver8chrijven ).
In een voetnoot wordt verder de
terechtwijzing van CoOPMAN, die in
deze uitspraak nietkon berusten,wederlegd. D. V. voert er nl. aan
dat, naar zijn meening, de uitdr.
ïaltetnetec/trïjrea inHolland nooitgebruikt wordt,alvindtmen ze bijV.
Dxlu
s :(ErstaatbijV.DALE zooveel,
datgeen Hollanderooitzegt))
.
D.B.,22:(zcrireaupropre,aunet.
Orerschriiven.In '
fnetechri/'
pcn.)
KONINO,25 :(Mettre un écrit au
net.Een geechd/fïn hetnetbrengen,
.)

PLVIM,n.146:(over8chriiren gebruikt
menvoorhetinhetrtcfschviirenvanhetgeen men reedsin klad heeftgemaakt
ofnietnetjesgenoeg heeftgeschreven ).
In 'fnetychrïjrenisevenwelnietaltijd
orerschrijven.Zoo leestmen b.v.bijR.
v.D.MEI,Hoemoetik noordragen?,5l52 :((Vervolgensbegintmen, met de
punten vöörzich,directïx '
tnethetopstelin 'tcahier teschriiven.Sommigen
zijn gewoon,het opsteleerst op klad,
daarna in 'fnettemaken.Ditisechter
minderwenschelijk.)
LINNEBANK,51 (Sehriij nooit -

zers,vanwiedeleerlingenzegaandeweg
overnamen. De goede N dl. uitdr. is

overbreltgen van hetgeen m en vooraf
in klad opgesteld heeft)).
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OPM ERKINGEN

Nietalleen vindtmendeuitdr.ïnhet

in 'fnet- vöörge gloeitvoorhetgeen

netechrïjz
pcxbi
jV.DALE,nl.opdewoorden overackrijven,neten schrijven,doch
ook bij Kvlfsss,op de woorden net
en aj8chrijven ;bijKoExzN,op hetw.

ge moet beschri
jven A1 kladdende
komtsomsdewarmte.)

net,en in verschillende vertaalwoordenboeken.

Gccr gaan w6datechrï/wen?SIMoNs, Alg.in de Znd.volkst.,alsuitroep Datmogen'
œewelaan d6nbalk.
gchë'
74.
voor:datisietsmerkwaardigs.
r6n,of:datmagwelmeteenkrijtjeaan

STOETT,n.98/14l.

den balk.

In hett
:chd/pel van den Minister.

Schrijver. De ael
triiner van een

kring.

Afgekeurd a1seen germ.,dasSchrei- In d6n briej(ofh6tbericht)van den Schrijven,voor bviej,ïs a1s alg.Ndl.
ben,in Wdl.A.N.F.,14/41,ook door Minister.
vermeldbijKtupEas,V.DALE en KozH.PoLxx,in deHaagschePo8t,llFeb.
xEx ;hinderlijk isvaak dathetw.geen
1928,p.5/233.
mv.heeft.

IndeZnd.schrijft.vaakalspurisme

Desecretarisvaneenvereeniging.

voor : bestuurslid, belast met het
schrijfwerk,de correspondentie en het
houden der notulen.In Gcn#.,259,
werd ditgebr.gehekeldalsvolgt:t
(Secretaris was vroeger geheimschriiver,
maarnu ergeen geheimen meerzijn,
ishijmaar 8ehriiver,evenals de griffer.En desecretarieisdeschrijrerii.>
'
F#l.a1..N.F.,11/30,tervermijding
vansecretaris:penvoerder,schrijver.

Schrijverbeteekentreeds:10iem.die

schrijft,b.v.6en vlug ychrïjper;20 samensteller,vervaardiger (van een brief,
van een artikel); 30 auteur (van een
boek,gedicht,enz.);40iem.dieschrijfwerk vooreenanderverricht;50klerk,
kantoorbediende.
W erd reedsvroegerdesecretarisvan
een rederijlterskamer ecltviivergeheeten
(V.DALE),thans leest men nog steeds
bijKosNsx15,op hetw.8chrijver:(d6
seeretari8'
pcAzeen wcrc6ztïgïp,g,een gezelechap,een bond heetook wel- )).

Hetboek lteejtroor.
9chd/flerden heer

Gall.avoirpourtz'
d
zfezfr.

A.Burvenich.

Hetboeki8g6t
vc/trct'
cn doordenheer

D.V.,620.

A.Burvenich.

Het mannetje van den sohriiver is Znd.volksn.(Brab.,Antw.,O.-VI.; Het mannetje van de geelgors is V.DALE.- Ool
tinN.-Brab.schvijver
gelerdanhetwijfje.
in Dieste.o.ook kanltl8chriirer en gelerdanhetwijfje.
of schrievevik tKuzlyuRs; BsycxM en
korenvos),vooreen vogel,emberiza cïtrinella.
HetSchrijrerke.Titelvaneen gedicht Znd.volksn.(0.-en W .-Vl.)van een

Dedraaikerer.

van G.GEZELIZ
E (ook bi
jM.SABBS,Vl. waterinsect,gyrivtus.
A ent
:chezl,l06:'tecltriiverkenb.
Schrik.Beltrikhebben.
Znd. volkst. (vooral in Brab. en

HvlzzNox, II, 118; Dr. LAURILIZ
AXD,
Bprokk.,251).
V.DALZ.- KoExlN15.

Bangtofbevreeed)zï/n.

Antw.),naarFr.a'
voirpczfr.

F. DOMELA Nlsuwsxxtus, Typen,
129 :(Dehalven,deschipperaars,hadden wree,:voor hen )).

Voor sehrik beven,vluchten.
Deschrik van strafweerhield hem.

Germ.rorSchrecken b6b6n,#ï6A6il.
Gall.lap6vrd'
a cht
lfïpzeAzf.

Fcp,sehrik beven,vluchten.
Deschrik fojvrees)voorstraf

Dist.,135.- MoosTg.,184.
ALL.-AB.,66.

Schrlkken. Hijschrikte ran het Gall.s'ejjrayerd6gc.,aroirp6urdegc. Hij schrikte voor het bezoek dat ScHR.,1,301,citeertnietalleen:(hij
bezoek,dathijhadafteleggen.
(D.V.,562;D.B.,72;ALL.-AB.,62). hijafteleggen had.
8chrikte of ecltrok voor het gevaar dat
hem dzr
eigde )tKvzzayzns,i.v.),(8cl
tvikken (ook beven,sidderen)voorden dooda
(BRILL,lI,12.
1),doch verdernog :(Ik
echrikte er van, dat ik eensklaps voor

hem stond)(DINHssToo,N.T.,II,30),
enz.

schruw elen. (Moeder!1 echru- O.-enW vl. volkst., voor gillen,
welthetmeisje.SsvExs,19l(ook 239). hardschreeuwenvan schrik.

(Moeder!)gilthetmeisje.

Vgl.Nnd.prov.(Betuwe)achrauwen
= roepen,uitroepen (NIEBoEs,27 en
105).

Schudden. Hij sthudde m6t het VERc.,l46:(Zegniet:hijschudde Hijnchuddehethoofd,of:hij8cltudde BANNING,Uit#ylLeven,31:(Dedahoofd.
methethoofd,maarzeg :hijschudde methethoofd.
meaohuddemetaflteerltetltoojd).
ltethoofd ).
A.W EsvMktTs Buxlwg (zie Hsslus
ScxR.,1,346,heetechterbeide uit-

en Tooss,Aangenam e Uren,1,260) :

drukkingen goed Ndl.en haalt 7 ex-

((hij)sehuddemetz'nhoojd).

cerpten aan methetvz.met.

P.J. ANDRIESSEN, De Val w'czù een

V.DAI.
E :(
fHoojdscl
tudden,o.het
schudden met het hoofd,ten teeken
van ontevredenheîd of weigering );
(aehMddebollen,... hethoofd gedurig
heen en weder bewegen,schudden ),
en op hetw.schudden :(methethoojd

Koning8huis,76:(Lodewijk ...schudde
metA6fhoojd),en 106:(Maardekoning
schudtA6fhoojd).
In het brochuretje Gccrozz
à ik mij
op deHollandscheRevueabonneerde(verspreid door de red.van dit tijdschr.),

scltudden )).

p.8 ttIk m oest weer ontkennend het

V.GEI:OSREN,op het sehudden :
('thoofd,met'thoofds.= den Kopj,

hoojd echz
tft
ft
fozz),f
tik schuddemetmijn
hoojd van (neen ).))

mitdem K .lchlffel?z)).

schulel.Diemaniseenechy//eî.

OP (464)ncltujjelloopep,
.

Znd.volkst.(
Brab.);KIL.:(schuyf- Tajel8chuimer, echuimlooper, klap- D.CLAES.- Bcltuijelaar,in dezelfde
feler. Holl.Parasitus).
looper;g'
ulzigaard,gemeeneelokker.
bet.,bijKolxsN15a1sgewest.,daarentegenbijKvlryuRsalsalg.Ndl.
Znd.volkst.(Kempen,Hagel.,Has- Klaploopen, dchvïpzloopcp, op d6 STO
ETT,n.668/990 en 1106/1708.-.
peng.),voor:op denzakvaneenander klap ofop (:6)schobberdebonkloopen. &
$'cAv1/6J6z,.in dezelfdebet.,bïjV.DALE
teren.
als gewest.,doch bij Kvlzœss a1s alg.
Ndl.

Schuif. Indenlhninenderladenkas. A1g. in Z.-N. (in de W vl. volkst. La,lade,echvï#cde.In de laden van V.DALE.- KoExsxls. Y.G.,1,
ToNY, 9:.
scltuve,v.,enecho/,0.),voor:schuifbak decommode(o/lata
fel).
238,vermeldtschuijin dezelfdebet.a1s
.
Hijtrok hetaauijken open.R.L0v., in een tafel,kast ofkachel;DEsRo- Hijtrok hetlaatleln)open.
een Zeeuwschw.inhetNegerhollandsch
inhaarged. HetGeachcxk.
cxEs:(Schuyf,s.j.Laey.Tiroir,s.m.
derDeensche Antillen.
layette,s.f.);DE RsvI, 90 :dann36.
9
Alg.Ndl.schuij = lohouten ofijzetiroivs dela eommode.

ren schot ter afsluiting van duikers,

J'
a,n ... ugtbijden baron ook '
Jx d6 Znd.volkst.,voor:bijiem.in gunst, Jan 8taa.tbijden baron ook in een
bov6n8t6ech,
w/!osavsxxs,19.
goed aangesehreven staan.
goed blaadle.
Hetseygajken krijgen.
Znd.volkst.,voor :geen absolutie Hetseltuijjekrijgen.
ontvangen (in debiecht).
(

sluizen enz.; 20 schuifplank (aan een
schrijftaf.el);30dekseldatop een doos
geschoven wordt; 40 grendel, deurknip ;50holteofruimtewaarineenlade
geschoven wordt.

l
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Schuifel-sesens.

BELGICISMEN
Schuifel,m.,schuifelet,o.
Schuifelen.Een liedje8chuijelen.
Hoortgi
jdevogelssnltuijelen?TAMB.,

TOELICHTING
O.-en w vl.volkst.
O.-en Wvl.volkst.

ALGEMEENxEoERluAxoscH l
opxERltlxgsx
!
I
1 Fluitie
Kosxsxls

26.

.

.

Eendeuntje Fuéten.
V.DALS.- Alg.Ndl.8cltuijelen =
Hoort gijde vogels Fuiten,of zïn- 10sissen,sijfelen,blazen (van slangen);
gen?

Detram achuijelde.V.Lov.,DureE6d,

20heen en weerschuiven m et de voeten.

Detram Foot.

Sohuijelen isverder een Nnd. prov.

178.

voor :fluiten m et 2 x 2 vingers in den

De wind ... 8chnijelde vervaarlijk.

DewindFoot,ofgievdevervaarlijk. mond.

Vr.CovsTM., Geschenk, 104.

Schuifpoeier.

Alg.in Z.-N.,voorFr.tale(écrcs/). ç Glijpoeder,o.

Schuim .

In Brab.en Antw.m.(vgl.D.der
Saaumj,in O.-Vl.'
p.
Schuiven.Ik schoojin mijneblok- Znd.prov.voor:schuivendaandoen.

Schuim,o.

Ik schoojmijn klompen aan.

ken.SlMoxs,38.

Schuld.Deschuld valtaan hem.

I

Verkeerd gebr.van hetvz.aan,wat
kan gebeuren doorbijgedachteaan de

Deschuld valtop hem.

uitdr. de schuld ligt a a n hem

AfgekeurddoorBsozcxwsR'
r,l3.

Pmcx,Fr.,op hetw.scl
tuld :(aan
wiede- .wiens- ishet?àquilafaute?)
GALLAS,op het w.schuld :((A an,wgïea

('
F c?
1d., 144).

Schuldié.Seltnldigeeerbied.

( J.v.MxvRzx,Krate8,l10,alsdialect:
dclt
uujpoeier;V.DALS,19246,thansook,
alsalg.Ndl.:8ohuijpoeier,o.
Boss.,Handl.,229.- MooRTg.,173.

ligtde- ,wien8- i8't?A quilafaute?$
3

Ver8eltuldigdeeerbied.

EchterbijGALLAS,op hetw.sehuldig:(Dfz,due(= verncltuldigd).- ziin:
Devoir (qch àqn).Ziin - cplicht:Le

V.DALS,op hetw.aehuldig :(verschuldigd :iem. de 8chuldige eer bewiizen,weigeren ). Ook Scxa.,1, il9,
verwijstnaarditvb.,nog te vinden bij

devoir qui1uiincombe.))

KulrEas,op het w.schuldig.

Mijn 8çhuldiggedrag.Toxv,39.

D.V.,174 :(
fEvenals pliclttig,ge- Mijn leel
iik, aanstootelijk, onbeta- ScaR.,1,199,wijsterverderop,dat
bruiken onzeschrijvershetw.snl
tnldig melijk,laakbaarofslechtgedrag.
schaldig,in verband met zaken, niet
Onze onbewuste,doch daarom niet in den zin van strajbaar, misdadig, Onze onbewuste, doch desondanks telkens kan vervangen worden door
mindersehnldigekoppigheid.GITT:E,p. onderden invloed vanfr.eoupable,dat niet minder aj te keuren koppigheid. etrajbaarofmi8dadig,en ookniettelkens
X.

de beide beteekenissen heeft )); DE

W ijzouden onze stilzwijgendheid als Rsta,34:ma eonduitecoupable.
aehuldig beschouwen.

onder den invloed van fr.coupable kan

W ijzouden heto'
nvergeeFiik vinden ontstaan zijn.Nog haalthijaan :(mis-

scxs., 1, 199, citeert evenwel : als we zoo ietsverzwegen.

(achuldigegezichten )(N.R.Ct.,24-101910),( toen de meisjes binnenkwamen meteen 8cl
tuldigen blik )(ALMI-.
NE,84),f
(ze had zich verraden door
haarschul
dig gelaat )(1D.,162),f(tot
een verboden, een 8chuldigen hartstocht)(BosB.-Tovss.,225),(de8chuldigehandeling) (Tiid8chr.roorStrajr.,
1911,p.309),enz.
Schup.Naarhviseene8chup halen. Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.), Spade,apa,v.,mv.npaden.
FI.F6rf.,39(zie ook Jos.Joos,9).
voor:werktuigwaarmedemen graaft,
delft of spit.

Schuppen.Scl
tuppen istroef.
Schurft. Doe uw eclturjtecommia8ie zelf.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).
znd. volkst. (Diest e. 0.),voor :

daad of een strafbaar feit in het alge-

meen wordt begaan door boos opzet
of door 8chuldig plichtsverzuim )
(SMIDT,1,73);(echuldig(= hettegendeelvan opzettelijkj= e'
ulpeuœ)(HAus,
1,222).
D.B.,73:(Coupablede.Hiii8echvldig aa p, mi8daad.Het vz.aan duidt
hierdeoorzaak aan.Vgl.rreugdebeleven
aan ziin kinderen.)
V.DALE.- KolNEN15.- V.Msvss,
Kriekende Xrïekeke, 21 (
Betuwsch) :
((Een sch'up met eerde er op gesmakt )).

Schoppenistroef.
Doejeleeliik(ofst
w r)akesetiezelf.

STOETT,n.45/67.- Nrd.e.Uitdr.,l4.

onasngename boodschap ;vgl.M .SAB-

BE,Fil.,45(Brugsch):de'
pule,8eheeve
commis8ie.

Schutsm iddel.
Schuurw inkel.

Schuw .Sch'
uwzijnran iem.ofiets.
Schw adron.Sehwadronnen.
DRAULANS, 60.

Scrophularineeën.

Germ .Scltutzmittel.
Alg.in de Znd.volkst.

InveleZnd.gewesten(Brab.,Antw.,

O.-vl.)acho'
uw ziin '
t
hc,l...;VzTs,245,
eischteervoor:8elt%&w ziin voor...
W oordvorm naar D.Scltwadronen,

BangzijnToor(ook:'
pcn)iem.ofiets.

MooRTg.,57.
D.Crz
AEs,52.

Alg.Ndl.8eltuw = denabijheid van

iets vreezende,inz.die van menschen,
b.v.d6haasï,
s8cltl
xw,datkindï.
gscltuw.

E8kadron,o.,mv.-a.

mv.van Sawadron.

VolgensSEBR.,29,verkeerdewoord- Seropltulariaceeén, of leeuwenbekEchter ook bij V.DALE,op het w.
vorm,naar Fr.acropltularinéea (plan- aclttigen.
leeuwenbekachtigen : scrophularineeën.
tenfamilie).

Secondwijzertje. CLAES, Sieh. Afwijkendewoordvorm.

Nor.,139.

Voorbeltoedmiddel.
Bevgplaatsvoorhooïen graan (naast
dedeel).

Secondenwijzerltje).

Sedert. Sedertdelaatstejaren,of: Dikwijls laat men achter 8edert (of In de laatste jaren,of :gedurende 1 Coplafl,170.- DEN HERTOG,N.T.,
8ederteenigejaren.
sind84nieteen tijdpvnf,maareentijd- eenige jaren.
1,47,en F.T.,147.
duurvolgen,watechtermindernauwMen zegt met een tijdpvnf :sedert
keurig is.
datiaar,8edertlerî8dtl
zèiaar,8edertPaschen,8indsdien dag.

Sefens.Ik zag8ejjen8,hoelaat(of)
he
twas.Toxv,177.
'
Nuvalteralleenlijk8ejjensnaarmiddelenuittezien.Boss,5.
Bejjen8kwamen zijafgeloopen.Pall.,
101.
Jongen,gemoe%8ejj6n8tebed.SzMows,
11.
*
(A 6f)éLn lV/6ae.

Nog alg.gebruikelijk in Z.-N.;het Ik zagdadelijkhoelaathetwas.
door ons tusschen haakjes geplaatste !
o/,dataanhetNnd.taalgebmzik beant- Nublijfteronsnietsandersoverdan
woordt,komtnietvoorinvroegereuit- dadelijknaarmiddelenuittezien.
gavenvànErnestStaas;DEREvL,189: Aanstond8,terntond,of(meerin hooie'
pi.
gdefvïf:o'
t
iAzo'
tt.
gétions.
jgen stijl)onmerwiild,verdernog :onimiddelliik,oogenblikkelijk.
,
Znd.volkst.(Fr..
4
:4 tjlcjoi8).
BijJJs tegeliik.

KRAMERS vermeldt 8ejjen,
s als verouderd ;ookKoENENIS,dochdaarnaast
als Znd.Geven KUIPERS en V.DALE
hetnogalsalg.Ndl.op,toch ishetweinigmeergebruikelijk in N.-N.W ijtroffen hetb.
v.nog aan bijG.KELLER (in
Keurlessen,IX,211).
V.DALE.- KOENENIS.

Sein-sim .
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Sein. Het sein l'cs (het) vertrek Gall. (donnerj le signal du départ
(geven).
(D.V.,48l;D.B.,68;ALL.-AB.,66).
EchterbijV.GELDSREN :(.
4.bjahrtn-

Hetsein tothetvertrek (geven).

8ignal,s.= sein,signaalvan vertrek )),
en op hetw .8ein ((s.va,n vertrek =

OPM ER KIN GEN

Pzzoszz-Rzlxoycss, 31 : ((Voilà le signaldu départ.Daarïshety6ïa ran, wcr.
trek);:.x.vxsxxoyw,Thezrapcjuz,
a
Companion, 5 : (( The starting-signal.
H (?tteeken ztltas nevtrek )), en 53 :((Thatis

Signal,Zeichen z'
t
fr .1.bjahrt).
thestarting-signal.Ditïahetteekevtwtw
Hetsein d6sop8tandnwasvan hooger Gall.le8ignalde la 8édition (D.V., Het sein tot den t
l3Mfcn,
4 was van vertrek ).
hand gegeven.
428-429;ALL.-AB.,67).
hoogerhand gegeven.
Seindraad .
Onbeholpen woordgebr.uitoverdre- Telsgraaj,v.
Alg. Ndl.is seinen = telegrapheeren,
ven afkeer voor een vreem d woord

Seinknop.

(VEREST,35).
Znd. vertalingen van Fr. bouton

Seinriné.

d'appel,csncf
ztzd'appel.

per telegraafberichten,b.v.ik heb u .
?Hf

Drukknop.

Amaterdam miinkomatg6ean,.j(v.oAss).
Term.,p, x III-XIV.

Trekving.

Selder.De 8eld6r.RONDOU,48.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),
Hijhad ...d6nseldergelegerd.DsAv- in 't m.;bij DEs Rocass :( Selder,
LANS,189.
e.j.)en (Seldery,8.j.)
Gvep8elderen krop86V6r.
Locale benamingen (Diest e. o.);
elders (Turnhout e. o.) roor8elder en

Selderie(ook we1nelderl
,
'
l'l,v.
Hijhad deeeldevieingekuild.

Ià-tqtys.- Hyusxsrus.- v.DALS.KoENsN15.

Bladselderieen knolselderie.

raap-of tolknelder.

Sem m elen.

bijZn
Dd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);

Bammelen,zemelen,leuteven,z6urep,,

EsR ocHEs : eammelen en 8emme- zaniken.

lelt.

senaat.Tn hetSenaat.
Senateur,senator.

Nietzelden o.in Z.-N.
Deeez'ste vorm ishetgewone w.in

In den Senaat.
Senateur',m v.eenateurn',dencfeu/r6n,

de Znd. spreekt.;vaak wordtin Z.-N . ofsenaltor,m v.8enaltora,nenatolren.
ook de tweede vorm uitgesproken met
den klemtoon op de eindlettergreep.

serb.DeSerben.
Vaak aangetroffen in de Znd.kranSerbië.
tentaal,naarFr.Serbe,Serbie.
Sereen.Zijn8er6enegelaatsuitdruk- NaarFr.serein,vanveelvuldiggebr.
king.L6nen8le6r,347 (ook 122, 178 en bijC.Bvvsss ,de schrijfwijze sereene
241).
voor8er6neis in strijd metonze spel-

v.DAIUX. - Aldaarook,evenalsbij

Kosxsxls, znd.aemmel,m.(voor:gezem el, gezanik) en nemmelaav, m.

(= samlllelaar).
Vzsc.y146.- In N.-N.:EersbeKamer.
In N.-N .;lid wcs de.&6r.
,j6Kamer.

Servièr.De Serviérs.
t
scrrïg.
Zil
'n bliimoedigegelaatsuitdrukking.

regels.

Serie.

Serjant.

Znd.uitspr.seerie?.

xselz,
J6,mv. aetvieaof8636ë1
z,ook wel scxlavé, 67.- Kosxsw.- BjjKtu.
nerieJ,mv.seric.v/ofsevietén.
ssss alleen Retrie.

InZ.-N.vaakvoorkomendeschrijfw., Sergeant(leesge= zj).

waarin 1.= zj;in Reinaert.vs.984
serlant = dienstman.

Serm oon.Bors,l06;CLAES,Sicb.

De gewone Znd.woordvorm ;reeds j Sermoen,o.,preek.v.

No
v.,168.Sermonen.ID.,ï6.,36;DRAU- bijDEsRocass.
Lxxs, 33.
serveet. De restwordtin deeerveetgeknoopt!TEIRL.-STIJNS,1,45.

serviette. Metde 8erviettein de
hand.Jos.Joos,131.

Sezoen.Jos.JO0s,173.

j

Dia,
lectische woordvorm (O.-Vl.);

Serret,o.

hetw .isook f).in de Znd.volkst.

Fr.woordvorm,bijvele Vlamingen

Id.

ook in de spreekt.

Ongewone woordvorm, naar ana-

logie van het doublet plezier en pleizier.

sidderen. Sidderennaniets,ofwel: VlTs,245:asidderen rooriets(niet:
roor iets?
'c0
p
1)>.Beidevoorzetselszijn echtergebruikelijk,metverschilin bet.
Deblarensidderdenlan deboomen.
Germ.zittern (ruimervan bet,
.).
side-car.
Eng.w.,alg.in Z.-N.in '
t'
p.
Znd. betoning sieraad'.
Sieraad .

Seizoen.

Sidderen nan vrees,t,
t
zs angst.

AidusbijKvlpynasenbijV.DALE,i.v.
ScHR.,1,301,citeertverder:t
(sidderen
roorden dood n(BXILL,II,124).
Deblaren trildenaan deboomen.
M0oRTG.,l16.
Ziinw nwagen.
V.DAI,
E vermeldt ook aidecav,m.
xhe/
rc,
cd (in gewone t.),mv.aietra- Boss., Uitspr.. 73.
Kvzpsss.
den ;8ieraad'(in hoogeren stijl),mv. - KOENEN.
eïeztl'diën.

siéaar.Een aigaarkrijgen.

Znd.volkst.;ookin'tBelg.Fr.'
uzè

Eenstandiekrijgen.

Siéarenkastke). Ze lieten ster

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Sigarenki8t,-ki8tie.

sijncope.SiinnopenOfbreeknoten.

Verwarringtusschenpenii.

Syncope.v.Syncopenofbreeknoten. WORP,84.- VELDXAMP,24en26.

Aldaa'
rtegenoverFr.C'estv,zcanari

'tIseenkanarie.

en sigarenkaeken achter.Pall.,166.

cigare = een berisping.

Nnd.volkst.hijocadesfgctv = hij

liep er tegenaan ;hij kreeg de schuld
(V.DALE).

Zieook ka8.

M >:sToAcn, 30.

sijsje. 't Is een kanarievogel of

Detammekattarie(Fr.aerin domesti.

feel ail'
nl
'e.TAMB.,44.
ou ecrïn iaune. Fov.
:avez encore 4ee
q1164 Ftamt.af van den wilden kanavie
Gijhebtnog distelvinken,groenepa- chardonneret8,desperruclten,destarin8. Gijhebtnogdistelvinken (o/putters), (e6rinu8 ccncrïvd,Fr.canavi,,
s/
?rïa dea
Pega'
aien,tariintje8(.
W/d/6#).ID.,45.
Hetsilw
sl
-eheet in de W vl.volkst.ta- parkieten,8ii8ie8.
Ccnc6lgl.Een anderesoortisdeEuro.
riintie#fïrf
r
/nf?
'
eFtriintieoftrientie#naar
pee8eh6 7
ctzncrï8t'ogel,ook geelaïjejc of
Fr.tarin ;invelewoordenboekenwordt
gewone geelvink geheeten (serin'
tu Aorsiin'
ein 'tFr.vertaald serin,vandaar
t'
ulanwq,Fr.serin cïxï).Verderhebben
wellichtverwarring bijden genoemden
wi.
jhet ail
'
.
n'
e fchrysomitria apïaaa,Fr.
schrijver.
/c'
8n).
sim .DeSim,deAap en deNoot.
Bij een Znd.dichter,naar de Fr. A#n,'
u&'
/je#ccp.De Aap,de #Wn Alg.Ndl.sim,v.= aap.
fabelLa Guenon,16 Singe et la N oiz ; en de Noot.

hijgebruiktedussim voor:vrouwelijke
aap.

Datmeisjeiseen aim.

Znd.volkst.(Brab.),meestalin den
VCCG YGW;VCCC1CWWCCZCImOiSJO.

Doetje.
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l ongewoongebr.;vgl.Fr.amvle' '
tIs

Sim pel.'t Is 8impel liik de dag.
doodeenmoudig,ofzoo eenvoudig
S'
TaEvvElus,Minnehandel,II,79.
comme bosjc,
tfren Ndl.zooklaarcl
'
,
9d6 mogelil.k.
dag.

Sinéelen.Mi
jn oorsingelt.

Mijn vingerssingelenvan dekou.
Sinkelrm.
Sinkelhout.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Mijn oortuit.

Scbieralg.in deZnd.volkst.
znd.volkst.(Dieste.0.).

V.DALE.

Mijn vingerstintelen van dekou.
Hooibergplaat8(naastdedeel).
Sliet,v.,mv.-6Az.

V.DALE.--KoExExls.
KoExlx vermeldt als alg.Ndl.balkerd,m.,mv.-s,voor: hooibergplaats
boven de deel.

Sinksen ,ofSinœen.Men viertden Alg. in Z.-N., doch verouderd in Pinksteren,v.FeestderAllerheiligste VERc.,Etym.W'dh.- Wr
rd.e.Uitdr..
feestdag van de H.Drijvuldigheid op N.-N.;KIL.:(Sincksen,j.eincl
tsen. Drieëenheid, Zondag na Pinksteren. 95.- Kvllp
yzns.-V.DALE.- KOENIN,
den eersten Zondag na Binkaen.Yech. Penteconte);M eiiersW8ch.:(Cinksen, Kat.Roerm.,l7.
13dedr.,vermeldtSinksen,Sïnzen nog
Catech., 21.
Sinzen.Jos.Joos,172.

Pinkater ));DEs RocHss :((Sinxen,s.
m .Pentecôte)).

Sinksendaé. Het was op eenen
Sinksendage.H .M Eruls,Reinaart,5.

als volksn. 1D.,l5dedr.,verm eldtdeze
beidevorm en a1sveroud.en Znd.

vgl.den oorspr.tekst,Reinaert,vs.

HetwasopeenPinksterdag.

KvlpEss.- V.DALE.

41:((Hetwas inenensinœen daghe)).

Ook zegt'men gink8ter ccp.,ginketer

TweedeSink8endag.

Alg.in Z.-N.(in de Brab.volkst. Pinkatermaan dag, of tweede Pink- /0
1)
66 en piïtk8ter drie, voor : eerste,
tweede.
S%xgedcgl.
sterdag.
tweede dag van Pinksteren, Dinsdag

Sint.SinteKatrien.

Znd. volkst.; in straatnamen ook DelteiligeCatharina,ofSinteCatha- Alleen bij namen van vrouwelijke
nog SintlejXcfhclïjwte,b.v.teBrussel rina,indevolkst.SinteKatrijn.
heiligen gebruiktmen,naastsint,welSt.-Katlteliinestraat,en te Antw.Ste.luidendheidshalveook ainte.
Katheliinenest.
W ordtde heilige in persoon bedoeld,

,

Sinte M erten.

Znd.volkst.;naaranaiogie van ninte

De heilige M amtinun ofSint3.
'faarten dan gebruike men geen koppelteeken

bijden naam van een vrouwelijkehei- isdepatroon derkooplieden.

tusscben sint(ofsinteten den persoons-

gebruiktbijeen mannelijken heiligen- op 11November.

vereischt wanneer namen van heiligen

lige, wordt niet zelden dezelfde vorm

naam .

In St.Pieterskerk.

na Pinksteren.

De feestdag van SintM aarten valt naam : het koppelteeken wordt echter

Op denavond vö6rSt.-M aarten,of: worden toegepastoJ)hun gedenkdagen,
vöörSt.-hlaartensdag.
'opkerlten,steden,bergen,stroomenenz.

Gall.l'
égli86de,Sf.Pierre(WrcAzd.,7),: In de St.-pieterskerk,of:in dekerk en verderook wanneerzevoorkomen in
l'hôpital#Sf.Jean.

Zijt ge dan ook in StJans hosgitaal

'pcAzSt.Pieter.

samenstellingen.

Bent U toen ook in hetSint-lan8-

geweest? SEvsws, 57.
hosgitaalgeweest?
Binter-Goele ! H . TEIRLINCK, in
Schier alg.hoort men in de Znd. Ste.-Gudulakerk !
VsRc.,Etym .1Cd6.,op hetw.8int:
FI.4.d.e.h.,I,.72.
volkst. Sinter-Goele voor de kerk 'plzz
((Sinter- als in Sinterklaa8,is niet sint
De K erkzangers van Sintev-Goelen. Ste.G'/z,tz'tzltz te Brussel.
De koorzangers van de Ste.,Gudula- heer,maar een vr.datiefovereenkom enF!.F6rf.,47.
kerk.
dernetm1',88ein constr.a1stsenter Victorn

Hij woonde in Sinte-Goedele het Te
Deum bij.AvcTos,127.
De grijze toren van SintBaaja.H.
Tm xLlwcx,in F!.d.d.e.h.,1,107.

Hij woonde in de Ste.-G'
tzdvlc/
cezk mi8ne,dan dt
noranalogie ook gebruikt
hetTe-beum bij.
in constr.metdagalsroïrsenterM avgrieEigenaardig gebr.van op zich zelf Degrijzetorenvan deSint-Bavokerk. tendaeh,voorts in constr.met onuitgestaande genitieven,d.i.met onuitge-

drukt mis,dag, kerk,enz.a1s tot sinter

W anneer daar op Bint-pieters de druktkerk,kwartierenz.,naarde Ovl.

W anneer daar in h'et s'
iztf-lNeferd- ''iit8,ft
Wsf6rGillis,eneindelijkbehouden

Vlaam sche Universiteit hare poorten volkst.
zalopenen.11).,ib.,1,108.

Sint-Bernard.
Sint-Gothard .
Sint-Helena.

Deze aardrijkskundige namen worden in Z.-N.gemeonlijk uitgespr.sintbernaar'# àwtf-goltwr'Fsint-l
teeleelnaa,

kwartier de Vlaamsche Universiteit als de eigennaam zonderbepaling was.((
haar poorten zalopenen.

Sint-Bernlhjard (leessint-berlnartt.
,Sïwtf-Gotltlhard (leessint-go/tartj.
zsf
ïsf-/.
lclenc (leessint-ltee/lvnaat.

KOENEN.

naar hetFr.

Sinte-Katrienew iel.

of rad

ran Sinte Katrien.

Sint-Laurens.

Alg. in de Znd.volkst.voor een

Ringworm.

DECocx,Volk8gelooj,II,13en 92.-

huidziekte,hevpes foztt
- rcAzd.

Znd.uitspr.meestalsint-lorewq',naar

1p., Volksgeïtee8k.ïx F!.,255.

Sint-Lau'ren,
s(leesau = ou).

KOENIN.

Fr.8t.Laurent.

Sint-M arkoen. Het Sint-Mar- schieralg.in de Znd.volkst.,naar
koen hebben.
Fr. St.a'
Jfczcozlll)
St.Markolf),

Iiet koningazeerhebben.

DE Cocx, Volksgelooj,II,26,86 en
9l.- 1D.,Volkegeneesk.ïs F!.,296.-

voor zekere kwaal,scrophulosia.

PAqulq,343.- K oENENIS.

Sint-M edard. Als het op Sint- W eerspreuk in een groot deelvan A1s het op St.-i
kledard'
t
u (8 Juni) M. SACRX, Folklori8tische Kalender
M edard regent. regent,het zes weken Z.-N.(uitspr.nint-meedaar?,naar het regent.regenthetzesweken (o/40da- roorepabant,p. I:a.
aan een stuk.
Fr.),evenals in Frankrijk :quand il gen)lang.
In N.-N. : al8 'J op St.-M argriet
plevftjla z
sf.-lfégt
zr(f,ilpleutquarante
(20 'Juli) regent. regent Ft6f zes weken
p'
ouretKsAxlxs,op Saint-Médardj.
achtereen ;in EngelandspeeltSt.Swithin
(gedenkdag op 15Juli)dezelfderol.

Sint-Quintijn.In twee veldsla-

Gewonevorm vaneenFr.stadsnaam

gen,bij St-ouintiivt(1557)en bij Gre- in Znd.gescbiedenisboeken ; daarenvelingen (1558) bleven de Spanjaar- tegen bijTEN HAv>
c, Geill.Leerboekje
den ... overwinnaar. L. Psruzsx, K ort der A lg. Ge8ch., l9ll3, p.59,en bij
3
108
D
vysEa
Ove
r
z
i
c
ht
der Alg. Genclt.,
Begrip devAlg.Gesch..11 , .
,

saint-quentin.

190713 p. 124 :St.-ouentin.

Sire.Een armesl
're.Toxv,169.
Siroop 9ofstroop.

Sisser.Allesloopt'
dzïfop een sisser.
DeJschel(ïe,24Jan.1924.

DE REUL,l79:'
t
z?zpauvre8ire.
In de Znd. volkst.(Brab.,Antw.,

VEltscxvlluN.

WINx.

KRA-

MsRs :(
tSaint-quentinois,-e,aq. Uit,
l'
pcAzSaint-ouentin (tf6p..
1.
ï,
9n6).)
Echterookbi
jPLUIM,OnzeTaal8ehat.
IV3,34:cdeheldvan k
st.-ouintl'
,
l'
n).

Een sukkel,eentobber.
stroop,ofsivoop,v.

Lim
b.)m.
1
Contaminatie van de gebruikelijke Alleslooptmeteen sisseraj.

Boss.,Handl.,230.

svosvv,n.lls0/l74a.

uitdr.m etopx'Jefa'uitloopen,ofwelgall.
ectevmineren g'uo'/z:dcrat.

Sjaal.Met den warmen zachtea

sjaalaan.Levevtsleer,228(ook 231).

In deZnd.volkst.in denvorm ejal

overalm.;vgl.Fr.lechâle.

x
sf
jt
wl,ook 8ltawlof châle,v.,mv.

ajaaln,8hawl8,châles.

Sjam foeter. Wezijn ervan af, Alg.in de Znd.volkst.,naar Fr. Beroevling(platw.),ellendeling.

van diesjamjoeters.DRAULANS,186.
Sl
*erp .Hij...bleefmetde handen
aan de goot klampen; maar toen hij
wildeloslaten,bleefzijne sierp aan het
hoekje van de dakgoot hangen.L.F.
Dm xs,Lezen en Ver8taan,111,l3.

Jean-foatre.
In de Znd.volkst.(Brab.,Antw.),
naastn'
al,in 't-.,voor:langesmalle
wollen halsdoek vooralgedragen door
kinderen en mannen,naarFr.écl
tarpe.

Boujjante,v.(mv.-.
s),halsdas,v.

V.DALE.- Ko>;NlN15.
.
Alg.Ndl.aierp,v.= lijfgordelvoor
omcieren,burgemeesters,ook we1voor
damesen kinderen.

'

Sjiek-slaéhout.

414

BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPM ERK INGEN

I
$

Sjiek#sjik.Een siiek ftoebakj.
Datisgeen.
s>'
,
6ktoebakweerd.

Sjieken,sjikken.
Sjirpen.Demusschensjirpen.

znd.volkst.,ook wel8iek ofsik, Eenpruim fcècà/,eentabaks'gruim.

KoENsx15.- zieookchâque.

Znd.volkst.,ooksiekenofsikken.
znd.volkst.(
.
Brab.,Antw.),naast

Zieookchikken.
KosxEN15.- k
hjirpen,inhetalg.Ndl.

naarFr.ckique.

Datisgeen t
sïll
/c8yzJftjylwaard.

nirpen,aiilpen.

alleen voorhetgeluid derkrekels.

Sjok.Doordensjokvielhij.

Znd.volkst.,naarFr.choc.

Doorden8chokvielhij.

t
l

Slaan. (W atuer is 't daer gesl6-

Gewestelijke vorm (0.- en W .-Vl.)

W elk uurisdaar(oj heefthet )g6-

genî))Ned.Liederb.W .-F.,IT,151.
voor het verl.dlw.
slagen'
Den dag waarop Filips van Artevelde
D .V .,174 :((Tn onze taalkan m en
Den dag w>arop Filips van Arteden graafvanM alegenlagenhad.
elaan niet bezigen in den zin van t,6r- velde den graaf van Male ver8lagen
alaan.M en 8laat'î6v,.,men 'verslaate6n had.
leger. In het Fr. heeft battre de beide
beteekenissen ;vandaar het gebr. van
slaan,waar rer8laan vereischt wordt.

EchterbijKUIPERS,ophetw.slaan :
((in min ofmeeroverdr.of;g.bet.),
verslaan; eene overwinning behalen
op (den vijand,vooral ter zee):den
vijand- ,opde'
plvc/zf- ;defgzg6lyche
nlootwerd bij Kiikduin genlagen ; (in
het spel)iem. het spel van hem
winnen )).

De gevolgen van het misbruik van

Gall.le88u1368 de l'abu8 (f6.9liqlge'ure

STOETT,n.l127/1739.

Pruimen,tabakkauwen.
Demusschentjilpen,ofajilpen.

AI,
L.-AB., 200. Joos, 121. - DE
BAESE, 137.
K RAMERS, op het w.8laa.
n ( (Mil.,
Mar.) Battve, combattre, !
.
ipr6e bataille,
naincre. Den vijand s-(verslaan),battre,
vaincre l'ennemi. Een generaal, adm iraals-, battre,dqaire'
à
fxgénéral,v'
?
lamiral. Hunnevlootwerd bijKijkduin ge-

slagen,lenm Fottejutdqfaite pr/,
sdeK.
Een slags-,livrerbataille.)
BijT.v.o.Bzuyxx en Ta.LANCkE,
UïfdeLe'
v.Taal,113,79,wordtonder.
scheid gemaakt tusschen slaan en rer.
slaan :(Een der oorlogvoerende partijen heeft volgens de dagbladen den

tegenstander geslagen. zonderdat deze
nochtans'vernlagen is )).
De gevolgen van hetdrankm isbruik
Dist., 102.

sterke dranken slaan ook de l
kinderen alcoolique8 jrappent tzz
d
zdt
d les ezè
/tzzzf.
g trejjen ook dekinderenderdronkaards.
der dronkaards.

de.a alcooliaés.

Hijwasmetbewondering,metverbazing
geslagen.

Gall.êtrejrlppéd'
admiration,d'
Jft
?Aznem ent.

.

Hijslaat er op gelilk op een kajzak.
ofgel
iikdedt
'4'
s'
pelop Geeraard.

'

znd.volkst.(V.ELSEN.191).

Hijwas (6r overjrerrv/
cf,in bewon- Di8t.,102.- D.B.,33. - Slaan met
dcrï/lg,in '
vervoering;hijwasonthuut, ietawordt enkelin ongunstigen zin gezeerllerltl
olltft
vt
f,hij stond ver8teld,h6t bezigd ;aldusin bijbeltaal:deHeerz@l
rerbaasde hem in den hoogsten grcG . v metf6rïsg,m etkoozfa,metoszïsz/frg/tcW ,
metblindheid slaan.

Hijslaatermaarop los.

Slaaplijf. Haar rood 8laapliij. Alg.indeznd.volkst.;KIL.:slaep- Borstrok,m.

Pall.,96.

ujjken;DssRocxss:(Slaep-lijf,s.n.

V.DALE.--KONTNG,272.

V.DALS.- Koycxswls.

Caminole,chemi8ette,s.f.))

Slaaprobe.
Slach.LiedenvanuwalccA.AvcTos,

g2.Een vogelvan dat slaelt.10.,84.
Allealcch van vleesch.GITT#IS,86.

slaé.Zulkeonvoorzichtigenverdie-

nen 8lagen.BoLs,60.

De sl
ag van,Waterloo verbrijzelde al
die hoop.Towv,69.

znd.volkst.(Dieste.0.),in 'tm.
Indebet.vannoortisdezeschrijfw.
nog schier alg. in Z.-N.,zooalsbijDEs

R ocxss.

Naeht
iapon,pon,t
sltzcproà,m.
Liedenvanuw 8lag.
Een vogelvan dat8lag.
All6rltand6 vleesch.

In vele znd.gewesten gebruik-elijk j Zulke onvoorzichtigen verdienen

doch iem . slaag.een pak 8laag geven en

van hetmv.slagen,
.
Afgekeurd bij VERc., 147, en bij

8laag kriigen.
Ook in N.-N.wordt,evenwelin zulk

Deslag biiW aterloo

o . v.,487 : (
(Om de stad ofhet dorp

gevalhetvz.van gebruiltt:ttNapoleon

aan teduiden,in welkeromtrek ofnabijheid een veldslag geleverd werd,
gebruiktmen inhetNdl.hetvz.bii;in

verloorden slag ran Waterloo )(KxAMERs,op het w.'
verliezent; (De slag
van Waterloo (10., op het w.'
ptza);

het Fr.echter het vz.de la bataille

((op den dagvan den slag van W aterloo ))

d'Ivry,de'
pr
cferloo,la'
t
lïcfoïr:d'Austerlitz.Door Znd.schrijvers wordt deze
Fr. constructie veelvuldig nagevolgd,
en men schrijftde8lagzlc'
?lGaver,'
pt
zn

(V.DALS,opbetw.ï?z);(bij(in denslag
t'
cn)Waterloo )(HSRCXENRATH,op het
w.4);(Deze schilderijmoet den slag
'
vqyt W aterloo verbeelden ) IW IRTH,

byj Ganer, bïj Pavia enz.);zieook

titelvan een gedicht,hetmeesterwerk

Rlvru,64:labatailled6Waterloo@A?c?ztitfovfeespérance.

(Taalen k
sfï/!,Tilburg,1117,162);(In
den slag '
van Sadowa )(Keurlessen,IX.
281).

p.605);(De slag ran Nieuwpoort ),

D . B., 69-70, en ALL.-AB., 67 ; DE

Mijnheer Van Bottel (komt) elken

Welzegtmen iem.slagen foct
fï6zzcp,

voorelaag, m .,ontstaan als verkorting 'elaag.

pavia,nan waterlooenz.,in plaatsvan

Op alagwcs vieruren.

D1'
,
8t.,l8.-.Oktkr.,54.

van 1.DA COSTA ;((Deslag 'van Poitiers))

Bij v.DALE als Znd.vermeld,bij

Methetslaan nan vieren,metklok.

V.DAI.y
c(zieook KoENzxls,
l,a1sal
g.

Gr.J,
J'(f!?.,XI,28l(0p):(Opklok8lag

MeneerVanBottelkomtelken Don-

Gr.WWè..XI,283(0p):(Op ('f)slag

K osxswlsalsinz. Znd.in de bet.van : 8lag van vieren, klok8lag vier uur, Ndl. ((hetis op .:Jcg van,vieren,het zal
precies te.
klokke vier.
weldra vier uur slaan )).

Donderdag op klokslag drie ...en ver- - ,op slag nan - ,gevolgd doordeaan- derdag klokslag drie uur en vertrekt ran - ,gevolgd doorde aanduiding van

trektop 8lag'
pcztzessen.ToNv,73.

duiding van hetuur :juistalshetge- meth6t8laan ll
cn zessen.
het uur :even vöör dicht bij het
noemde uur slaat;tegelijk met den
slaan ).
(kloklslag.Alleen in Zuid-Nederland.)
Zieook boven,ophetw.klokslag.
slag noor slag (ook :8lag roor keer) Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Slag op slag (ook :keer op keer,of
komthijtelaat.
telkens,herhaaldelijk.
k6erccn keerjkomthijtelaat.
Een vogelin den slagvangen.
In de Znd.volkst. (
Brab.,Antw.) Een vogelin hetslagvangen.
Joos,93.
De duifvliegt naarden slag.

slaéen.Wantmedicusenbrouwer

ook m.in de bet.van vogelknip en in
dievan duiventil.

In devolkst.van Brab.,Antw.en

elagen Denspijkervastnietopdenkop. Limb. de gebruikelijke vorm voor
Fs.os Cosv.
slaan ;ook in Drente en Friesl.;bi
j
De klok slaagt.

KIL. elaeglten,, .
S!c#A8?l en 8l4en'; ten

De duifvliegt naarhetslag.

Slaan.
De klok slaat.

onrechte alseen germ.,schlagen,ver-

Di8t.,51.- ALL.-AB.,139.- DE

BAERE,137.- DrysEs,II,78.
VORRINK,1,l07:(Inden volksmond
hoort men evenwelspreken van slag6n

en b.v.Aï/alaagt).

meld in w ana.,la9.

Slaéhout.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor

houten draagstuk voor m etselwerk
boven een deurofvenster,Fr.linteau.

Bonendovpa,bonendremvel,m.

v.oay-x.- xoswswls.- Algxdl.

elaghout = lo hout waarmede m en op
ietsslaatofklopt ; 20ychaarhout,kreupelhout.

Slaém olen-slef.
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' znd.volkst.(srab.,antw.,,-imb.); ouealagerii.
l

Slaém olen.

j
l v. oar-s..-- x osxsxls.

KIL.:ftslach-m olen.Trapen,trapetum

Slaém ulder.
Slaéroom .

molaolearia).
In #TWl.z
4.N.F.,-/41,afgekeurd
alseen germ.,Schlagsahne.

Olieslager.
Geklopte(ofgeklut8tejroom.

V.DALE.
V.DALE :(Blagroom,v.zeervette

room van minstens40 O
/ovet,geschikt

j GALLas,ophetw.slaan:(Genlagen

om stijfgeslagenofgekloptteworden;

room : Crème fouettée ), en verder
((Slagroom m .:Crèm e fouettée v.))

l'an slagroom kan men geslagen room mak6n )).

Slam eur.Ontdaan van den dage- Alg.in de Znd.volkst.,in Brab.m. Beslommering, last, dvul
tte, moeite
lijkschen slameur. Cr,
Als, Sich.Nov., en o.,in Antw.pz.,in O.-en W .-VI.o. 6p,zorg.
114.

(Een hofvan 8lameur ) (groote be.

KUIPERS.- V.DALE.- KoycxEx.
VERc.,Etym.Wdb.:(elameurv.,met

R orr). suff.en a uit protonische o,uit

tslommer, misseh. onder invloed van

drijvigheid).V.Lov.,D'
areEed,21.

Slané

OPMERKINGEN

!labe'
ar).

lcztelangondcrde
Er 1%'gtt

bloemevt(ofonderderozenj.

Slangetnlbeet. Slangenbeten.

NaarFr.ilya'
t
z,zaerpen,
tctzché8ou8 Er,
sc/zz
t
fïlfeenadderïzt(ofonderjhetf HrcAzd.,197.- STOSTT,n.32/51.-

l
eaj/éwr,
s=ilyaquelquef
zsguyll6soun gras.
rocAc.

ù
Kowlxc,211.
l

Woordvorm met overbodige ver- Slangebeet,m.,mv.alangebeten.

BoLs, 97.

Afwijkend ook bijS.BIEGSL,Handl.

bindings-n.

Slapen.Ik gaslap6n.

Dezeuitdr.geeftin Z.-N.vaak aanleiding tot ongepaste scherts, door-

der Gezovtdbeidsleer, 19123, p. 3;0 :
slangenbeet.

Ik gaalt
zpeAz,ik ganaavbed.

' Verder wordt hiervoor gezegd naar
(d6)à001
*gaGn,uitdr.ontleend aan de

dien er op geantwoord wordt : ik lig

Zeem anstaal.

terwijlikslaap,ofik ga '
Kào,
aïfterwijlik
ylct
zp,ook welklopdan èïjon8eensaan

c
!.
9gef/
zzfï.
s'
zerc,zslaapt.enz.;om aan
die schertste ontkom en

l
l

,nze
g)e
eeds
velen :ik ga elt
zpoztligge
(g
!?
.nr
Ik bli
jfbijN.8lapen.

l

Dezeuitdr.kan aanleidinggeven tot Ik blijfbij N.orernachten,ryz'
zzcchgrappigedubbelzinnigheid,daa'
rbijiem. fcAz,logeeren.
slapen tweeërleibet.heeft :10in iems.
huis den nacht doorbrengen, 20 iems.

bedgenootzijn.
Gall.dormirg'
zfzàaommeitdeplomb Hij sliep als een oa,ofal8een rooe
v, OOk metslapen als overg.ww. hi
j
= zeervastslapen (D.15.,27l;V.G., hijlagindiepenslaap,hijwasï?zdiepen Sliep d6n elccp der'
rpchfrtzczt
fïgelz.
1,141).
alaap gedompeld.
Alg.in Z.-N.voor:den nachtlaten
Zich op ietsbeslapen.
KUIPERS,V.DALE en KoExExlsverVoorbijgaan alvorens een besluit te
melden evenwelook oï'erofop ietsa!@nemen ;vermeld alsspeciflek Znd.bij
P6n a'
lSa'
lg.Xdl.

HJJ
.sliepvan eenslaap alslood.
Over(0fop)ietsnlapen.

Dvsluov, 79.
znd.volkst.,ook wel:geen nlapens.

Geen slapen kunnen vinden.

V .DAIZS.- K oEwEN15.

Geen elaapgelegenheid, geen nacht-

verblijjoflogieskunnen vinden.
I
*k . Zijne slareliikebrood- w vl. woordvorm ; elders in Z.-N. Zijn slaajscltberoep.
1 V. DAI.E vermeldtals Znd.8laapijk,
Slaveli)
winning. Vsuwzwxp.,191.
'
k, slajeliik; DEs Rocllss
8l4!6liik;KOENENIS alleen dit laatste.
nlaajll
,
l'
(Slaevelyk,adj.tzoo/
clSlaefsch ).
Slavets. Scheefgeloopen slavetnen. W vl. volkst., naast 8letse, slejjer, Scheefgeloopen slojjen.
ZieOelkele!en sloej.
Y.Lool,l4.
alajjer,8lijjer,slujjer.
Slecht. Dat'
J.
:nietalecht,een lief- Gall.in deZnd.volkst.,cezà'
6,
:Ipa8 Die',
sgoed (of:een menschkrijgtwat PRICK,Fr.,OP hetw.mAl:(
telle9>'6#f
desverklaring!Sr-vsws,17.
mal= ellecafbonne,celle-là !
tehooren,alsJJjnietdoojï#),een lief- FJ'
S- ,zeZieternietkwaad (nietonaardesverklaring !
dig)uit,;diemop isnietonaardig).
Slechten. Een gesehil,een twist ! D.B.,39 :(Slechten is nietin den Een geschil, een twist beslechten, EchterbijV.DALE,op llet,w.slechfVC#f6?l'
f
l#uurlijken zin gebruikelijk ;benlechten biileggen,'
?
J6rV/6z?6/l.
te1%:l
t6*n 968*%11*@60#f6/l,bijleggen,beisin den eigenli
jk-en zin verouderd ).
Slechten en bij KullaERs,op het w.
Een zaak slecltten.
J#uAzd., 140 :(ntechtevtis afbreken Een zaak vevejjenevt,ï?zorded
lr6ozgeo
z. 8166ht6% :t(fig.)ult den weg ruimen
bijv.een huis,een hoogteafgraven )
k.
661%#P80hï!- ;6e1$eZ'
J/tz?'
ïfh6l'
d- ',enz.
(zie oou scnn.,1,:52).

Slechterik.

AlsZnd.vermeld bijKulpsss.

Snoodaard,boo8wicht.

V.DALE geeftslechterik a1salg.Ndl.
op.

Slechts. Slechtstweemaanden la- Verkeerd gebr.van slechta met be- Eevsttwee maanden laterwerd hij
terwashijvijftienjaaroud.
trekking totden tijd,datis nl.in de vijftien jaar.
De boekdrukkunst, die alech,ta gedu- bet.van nieteerderdan :gall.aeulement,
Deboekdrukkunstdie1%8gedurende
rende de l6de eeuw eene aanzienlijke n,
e...q'
ue,c:n'
estque(D.V.,174;o.B., de l6deeeuw een aanzienlijkeuitbreiuitbreiding verkreeg.
99;Vluy
ns'
l',32;v.g.,1,136).
ding kreeg.
Het was .v?trcAf: den 5 October 1836,

Ter verbetering zegt D .V .:((W an-

Den 5den October 1836 werd Van dGn.e6r8t?nieteerder? ))

datvanDuysebenoemdwerdalsleeraar. neerbeteen begrip van tijd geldt,ge- Duyse 661.
8t als (o/ tot) leeraar bebruikt men eerst, met betrekking tot noem d.

Hijzorgteerstvoor ziehzelfen dan het verleden ;pas metbetrekking tot
elecôf.svooreen ander.

de toekom st )).

V.DALAT,op het w.eerste:vhijkan
661*
8t?N'O?'
#f?k(Ofmorgen 66r8t h.
i6r zïjn,
niet vroeger;- weet gïj dattl
tl
rd/ x'
/
z
(Of?à'
t
zeerstj,nieteerderdan nu pas;dcn 6er8t,na dit gedaan te hebben;-

TD.,OP hetw.pas (zooeven :hiiia

'PG8 Jc?lt/ello/N'e?1; - nu eerst ik h,eb

Hijzorgteerstvoorzichzelfen dan 948 #6dtlt'n;ni
et eerderdan :hijgaat
pa8vooreen ander.

1/48 om één tt'dxr ytaGr b6d ''.

Terreyn,diegisteren 8lecl
tt8isaange- Evenwelworden eersten pa8 beide Terreyn,die gisteren pas (of :eerst TD.:t
(Bl6ch,
t8,bw.alleen,nietmeer
komen.CtAss,Nament,23.
gebruilttzoowelmetbetrekkingtotde gisteren)isaangekomen.
dan :datko8t8!8chfd6en :1!tf64 ;--niet
toekomst a1s tot het verleden en het
anders dan :gii hebtdlcchf.
gt6 gehoorheden.

Sled.Hierwas'teen boer,dieegge znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.):
Ofploegopdeveld8ledhuiswaartsleepte. slet,v.,mv.slettevt (in W .-vl.slette,
V.Baxss,1,249.
aledde,aleej;Kls. :( sledde, slidde.
Tvaha,tvahea )).
((sleep is m . in 'tNdl.en is het ook
in de znd.dialeeten.))

Sleep.Metzil'nesleep.

Sleepen en slepen.

In de gebruikelijke spelling wordt

zamen,;vraag hem .
sl6chf,9

Slede, 8lee, v., mv. 8led6n, .
S!e6én. DUYSER,1T,80.- KCIPE'
RSvermeldt
op de'
veldslede.
T6ld8l6d Zondervoorbehoud.
Sleep,m .,m v.8lepen.

Iem.naardegevangenis8leep6n.

onderscheid gemaaltt tusschen aleepen,

w egs/6pcxtfe m uziek.

overg.ww.= voorttrekken,en8l6pen,

Mijnvoeten8lepenmijna.

' Di8t., 46.

X'
;9f.,10.- Onkr.,50.--RIJPMA,30.

onoverg.ww.= voortgesleeptworden. . Een nlepend kleed.

Slef.Slejjen.BoLs,56.

znd.volkst.(Antw.).
?

Sloj,v.,mv.slojjen.

Zie ook 81061.
28

Slek-sluiten.
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I

l Indevolkst.vanBrab.enLimb.ss Ulak,v.

Itclplcus

Slek ,slekke. De SlekendeKrekel.Titelwt
zneenjabeldoorJ.B.W lI.
rœ- deeerstevorm hetgewoon gebr.(inde
xsNs.
prov.Antw.daarnaast ook 8lak4;de
Gelijk de8lekke.VEaMANo.,27.
tweede vorm wordtgehoord in O.-en

. --

v.owy-yc.-- Kosvsx.

MT.-Vl.;Mnl.8lecke.

Sletié. Dansen 18 8letig aan de
schoenen.

Alg.indeZnd.volkst.,behalvemis-

Dansendoetdeschoenenslijten,door

V.DALE.- KoENEx15.- Ktzlpsxs

schien in W .-Vl.,voor:sleetofslijtage het dansen komter8teetaan de schoe- vermeldtalsalg.Ndl.sletig = sleetsch,
veroorzakend.

nen,of:wordendesehoenensleetaa.

b.v.::
(diejongen i8zeer,
qlcfïgin nchoe/18?1 )).

Sleun ,m.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

Snoeisql,anoeihout,nn,
oeitakken.

D.Csxss,62fnleen8el,nleen,,
:!cvn).-

voor :afgehakte takken van woudboom en.

K vlpyizts.- V.DALE.
.

Sleunen.Eiken nleunen.

Znd. volkst.,voor het overtollig Eiken 8noeien.
D. CLAES, 61 (sleenen. sleunen ; bij
hout afhakken van woudboomen (Fr.
KIT-.sleunen,slonen).- VEac.,Etym.
éTt
zgz
àz6r),terwijlsnoeien er alleen geJP(
f&. Kvlpsus.- V.DALS.-.Kosbezigd wordt voor :het afsnijden of
jxEN15.
afknippen van takken van vruchtl ,
S!6Af;
1 en 8leunen zijn ook Nnd.proboomen (Fr.taillev).
vint
?ialismen.
Sleuren. Daarzultge zekertoch Znd.volkst.,ook welaan .
ï6f,
9slenren Daarzaljezekertoch op dereisniet Alg.Ndl.nleuren sleepen.
op dereisnietmeesleuren?BoLs,22. ofdragen.
aan 8iouwen?
Slib vangen.
Ook in N.-N. vaak voorkomende Slip vangen.
D.i.zijn doelniet bereiken,in zijn
spelfout,omdat hierbij ten onrechte
oogmerk niet slagen (STOETT,n. l140/
wordt gedaeht aan 8lib = slik,slijk,
l76l).
m odder.

Slijderen.Men kanaliideren(glij-

den).TAMB.,52.

Naar de Wvl. volkst. ,
gl
iederen; Slieren,baantieglijden.

Mnl.8lideren.

D.CLAES (8ll
îdderen;KTS.aledderen,

slidderenj. - Vsac., Etym. '
;lfî!
?. :
slieren..

S1iJ
*k van Henegouwen.

Onkundige vertaling van Fr.limon
henbayen.

Slijten.Vlassliiten.

He8baaischeklei.

Scxa.,1,332 (bijSEBR.,50 ?fzïzn,èvrf
/t
gcàz kleij.

O.-enWvl.volkst.;ookin 'tMnl. VlasItittrekken,oogsten.

V.DALE.- KoENEx15.

'Ftf!).

Slim m erl
*k.

Alg.in Z.-N.;bij KvlpEss a1s ge-

west.en biJ'V .DAI-S, 19145,als Znd.
vermeld.

Slink .De'
glinkehand.

NogvaakindeZnd.volkst.;veroud.

Blimmerd.

KOENEN en V.DALE,19246,vermelden slimmerik alsalg.Ndl.

De Tïzllr
erhand.

KtTlzay
cRs.- V.DALS.- Kosxsxls.

in N .-N .

Sloeber. e O 8lo6ber!8lo6ber! > Alg. in Z.-N.; niet vermeld bij
raastvadermetbevendestem.C.Bvvs- Kvlpsus;in zijn gewonebet.van gesE,M oeder.
meenerenta1sZnd.opgegevenbijKoycNEN11en bijV.DAIz
s6.
Sloef.W armesloejen.Jos.Joos,28. Znd.dial.woordvorm (Brab.,Antwv,
O.-Vl.).
Sloester,m.
Znd.volkst.(
Brab.,Antw.,Limb.),
voor : buitenste groene bast van de

Sclturk,Felt.

KoExsx13vermeldt8loeber (ook 8loeberd)in de bedoelde bet.zonder voorbehoud ;V.DALE6,fn de bet.van '
vuilpoea als(Nnd.)volkst.
Sloj,v.,mv.alofjen.
D.i. wijde, inz. neergetrapte pantoffel.
Bolstar,notebolnter,m.,notenchil,v.
PAQUE, 346. - D. Cruxxs, 62.
VsRc., Etym. H'4è. - K vlpsus.

okkernoot;bijKII,.sloester, nnoenter;
DEsRocaEs:(
rSnoester,8.j.Bolster.

V.DALE.- KoENEN15.
Sloesterisoolceen Nnd prov.

Eeale,s.f.>

Sloesteren.No*n nloe8teren.

Znd.volkst.,voor:(noten) ontdoen
van den bolster; bij KIL.8loenteven,

Noten bol8teren,ontbolsteren.

D.CLAES,63.- Kvll
ay
cRs.- V.DALE.
Sloerterenisookeen Nnd.prov.

gnoesteren ;DEs Rocass :f(Snoesteren,
w.
Bolsteren.Ecaler )).
.

Sloor9v.Een arme eloor.
Slooren planten.

Alg.in deZnd.voll
tst.
Alg. in Z.-N., ook in enkele Nnd.

Een armenukkel.
K oolzaad planten.

gewesten (N.-Br.),alsvolksn.voorde
plant brassica xtzplf,
g (oleijeraj, Fr.

V.DALE. Koy
lxEwls.- Alg.Ndl.
6en p'tffîcsloor sloerie,slons.
i PAQUE.- HETJKELS.- VERc.,Etym .
è IFcf:.-- K vlrslts. - - V.DALE.- Koz-

Ny
2N15.

colza.

Sloorbeet.

ndvo
.vo
s
.(D
ie
(
7va
.),ninh'ettm.
Ko
lr
ap,v.(ook welkoolraaponder)(ooNkiewe
tltegevhe
erewtaernren
ebovvaea
kdoeo
naZ
am
ol
rk
et
en
va
rs
it
ëte
e.
it
k,
oa
ol
ls
- den
go
ro
na
dj
koom
l
re
at
apd
np
nl
zaad,brassica Azcpzfy,dieom den knol
grond of knolraapj, brassica oleracea,
(vleezig onderaardsch stengeldeel)geFr. chou-rave, D. Kohlrabi, Oberkoltlkweekt wordta1svoedervoorhet vee,
Fr. cltoa-naret,D . K ohlritbe, Erdkohlrabi.

Slotm aker. De8lotmakerheeftge- O.-en W vl.volkst.(in O.-VI.naast
zorgd voornFeuwesloten.SEvlNs,106. 8lootmak6r6j.
Slot-en stoojmaker.
Als opschrift te Diesten in andere
Znd. plaatsen, waar nochtans afzon-

rabi,een koolsoort m et ronde raapvorm ige knollen aan den stronk boven den
grond.

Slotenmakev.
t

Slotenmakere?zkachelsmid.

derlijk gebruiktwordt:8lotenmakeren
ook stovenmaker.

Sluimerwt.
Sluiten. Het congres ia met een

banket ge8loten.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor: Peulerwt.

erwtdiem etde ((sluim )),d.i.peul,gegeten wordt ;KIL. ((Sluym e.Cortez,

ailiqua )
@@@
.

Verkeerd gebr.van al
kdten voor :e-

Eenewandeling rond de stadsvesten v,zbanquet.

dluïfonsoponthoud inBern.BoLs,112.

Het congres werd met een banket

'gî'
?2ïfee : gall.terminer 'tzn congrl8 pcr benloten,of :eindigdem et een b.

Een wandeling langsde stadswallen

zijnetanden sloten zïchopeen.

I
I
S

D.V.,175.- Vgl.D.B.,26:Zil.ntl
oor-

drachtm et66A gedieh,tbesluiten.

Echter bijKRAMy
cRS,op hetw.8lui-

waa:,
:fslotoflteteindevan onsopont- ten :; Eene rede s-,Fnir,tzcAetler '
us
houd te Bern.

zïc?taluiten.Zijn oogen 8loten zïch.

1 D.CLAES.- zieookerwt.

diseours )).

Verkeerd gebr. van het passief- H2)'nlootdeoogen,hiideeddeoogen KRAMERS,ophetw.jermer:(Laplaie
reflexief,in p1.v. den bedrijvenden to6;zijn oogen gingen fo6,vîelen toe. sefermera bientôt,dewondzalwelhaaat
vorm :gall.8e jermer,volgensD.V., Hiinlootzijn tanden opeen,of:hij toegaan 9.
342-343 en 344,ook volgens D.B., 10, knarsetandde.

KUIPERS,op hetw.'gluiten :(tzich -

#

Sluizenier-snakken.
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Zijne kleine vuistslootzïch als 6646 en ALL.-AB.,98.
Hijklemdedekleinevuistom parelklem om parelsnoeren halsdoek.
Aangaandedeoogen 8luiten zichleest snoeren halsdoek.
De deur'laitzïch.
men bijD.V.,343:(hetkan zijn,dat De deurgccftoe,wordttoe-ofdiehtdemenseh ditweldegelijk wil,en dan gedaan,,wordtvaatgemaakt,genloten,of
zegt men dat iem.zijn,oogen dlzfïf; op elofgedaan.
ofwelkan dit geschieden ten gevolge
vaneen oorzaak buiten hem,b.
v.door

dichtgaan :dewondeylvïfzich ;sommige
bloemen zïjn deenaclttsgesloten ).
V.DALE,
dewondet
szl
zïfzieh,
begint te heelen,dicht te groeien ;dichtgaan sommige bloemen .
s!'
?
zïf6x

zwakte, vermoeidheid enz., m aar
daarom hoeft m en nog niet te zeggen

oogen sluiten zich weer)).
BAxNlxg,Uithet.fze'p6Az,279 :((Eenige

datiems.oogen zich 8luiten ;in over-

oogenblikkenlaterslotonzich,zijneoogen

eenstem ming m et de volkst.kan m en
heel goed zeggen dat iems.oogen toevallen )).

voor eeuwig )).

)
Hijslootzïc/tgeheelaan zijnen vriend.l
1 Germ.sich,an 6inc'
n,anschlie.
gzen,.

j
Sluizenier.

Hijnlootzicltgeheelbijzijn vriend

(zïchh
,,8c'l
tlzzt
?,
s).

J.v.MATTSIX,Versv .No'
p.,22:(zijn

I

MooRTG., 182.

JJ?1.
Znd.volkst.(Diest,e.0.),naarFr.

Sluiswachter,.
sc.
:,
:tv.

Zie ook sassenier.

éclluier.

Sm aak.Smaak hebben aaniets.
Germ.Gesehmackan ...
Sznaak hebben in iets.
MooaTg,,179.
Sm aken. Die herinneringen moet Gall.goûterçc.(D.V.,l75;VEREST, Dieherinneringenmoetmen genieten V.DALE,op hetw.8maken :(geniemen smaken en her8maken.
34).
en nogmaalsgenieten.
ten :genoegen 8mak6n in ïcfe
q).
H et smaaktnaarnog.

Alg.in de Znd.volkst.

H et smaaktnaar meer.

sm art.'De heldere dagen mijner

Verkeerd meervoudig gebr.,naarFr.j De heldere dagen mijner kindsheid

V.DM .E.

Scnu.,1,256,eiteert.evenwel:(
fde

k
indsheidmethunnelevendigevreug- doaleureA,v
olgensD.V.,415,D.B.,
53,jmethu
nuitbundigevreugdeeneinde- t
ijdlenigtallesmarteni
ttKtTlpsRs,i.v.),
den en eindelooze8mavten.TONY,15. enAIzL.B.,l42;DEREUL,8:lesjt
aur: llooze(
.ojdiepe)smart.
ede8marten vanhetkinderbaren ,(To.),
hellreuz de pzos en.fanceavecleur8joie8

(ondersmavten.baren )(V.DALI,i.v.),
(onzesmarten )(N.R.Cf.,19-12-1911).

bvuyante8etl6vr.
sdouleuredcw,.
s#4.

LAIJRILLARD, Bprokkelhout, 148 :
1 zMaria szeven 'breugden en zeven 8ntar-

lfcaz),.

Sm eeren.AvcTo'
a,151.
Sm eren.Zijdoen nietsals(o/dan)
amulleu 6Azsm even.

Afwijkingvan degebruikel.spelling.
Znd.a'
lliteratie;V.DALE vermeldt

Smeren.
Zijdoen nietsdanteren ensmeren.

AldusbijKrlrsRsen bijKoENy
cN15#

smeren alsZnd.voor((goedesiermaken,

op hetw.8meven ;in laatstgenoem d wdb.

slampampen ),doch in dezebet.ishet
w.ook welin N.-N.gebruik-elijk.

ishetw.in dergelijlkverbandverklaard:
(lekkeretevsen'#
'rinkevt;inz.Z.-N.slampampen )).

Sm ert.De8mertenvan hetlichaam. Dialeetische woordvorm, waarvan
Borzs,37.
Znd.taalparticularisten zich bijvoorNu brak zijne ingehoudene 8mertop keurbedienen (On,
k'
r.,24 en 26):(In
eenslos.1D.,52.
Znd.dialectenwordtdeavoorgedekte
rsteedse)(Dist.,138).
sm etsen.
$ Znd.volkst.(Brab.),voor :metde
liPPen ofdetongklappen bijhoteten ;
KIL.:(Smedsen,j.smack-muylen ).
sm odderen.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
op onzindelijkewijzemetiets.
omgaan.

Bmavt,v.

Smakken.

KvlrlRs:(Smart,ook Smarte,oudt.
Smert.Smerte).BijKOENENIS,op het
w.smart,isdevorm 8ml
trtalsgewestelijk
opgegevenyterwijlV.DAruEhem vermeldt
zondervoorbehoud.
h D.CLAls.- VERc.,Etym. J#-(
fè.V.DALS.- Koxxsxls.

Mornen.

VzRc., Etym.JPé:. - V.DALX.KoENsN15.- Kvlpsssvermeldtsmodd6r6n in deze bet.als alg.Ndl.

Sm oel.Korreldeeg(of8moelj.M.DU
Znd.volkst.,naarFr.8emoule.
Grienmeel.
CAJV,DeDegeliikef.
fzzït
gll
rozzlt',89.
Sm ooken. Bij 't smookend olie- Afwijkingvandegebruikel.spelling. Smoken.
lampje.TEIRL.-STIJNS,II,8.
Sm oor.Overdengrond ...hingeen Schieralg.in deZnd.volkst.voor: Overdengrondhingeengrijzenerel.
grijzesmoor.Pall.,2 (ook 91en 103). damp,rook,nevel; KIL. Smoor.
De smoor,die uitde vele schouwpij- Fumua,vapor);DEsRocnEs:(Smoor, De smook,die uit de vele schoorpen steeg.Id.,127.
s.m.Fumée,s.f.)
steenpijpen steeg.
De zaal was blauwig van den smoor,

KrlrlrR,
s.- V.DALE.- KoENEx15.
M iat,m.= dikkenevel.
Smook,m. dikkerook ofdamp.

De zaalwas blauwig van den rook,

dieuitpijpen ensiga,
rensteeg.Id.,128.
dieuitpijpen ensigaren steeg.
Sm ooren ,sm oren.Na het eten Alg.indeZnd.volkst.(in O.-en W .- NahetetenrooktePallietoreen pijp. Diet.,16l.- KUIPERS.- V.DALE.smoordePallietereenpijp.Pall.
,l6(ook Vl.smooren,in Antw.8moorevten smoKoENEN15.
103).

rcs,in Brab.en Limb.smoren);DEs

De m annen stonden daar te pruimen R ocnEs :ftSmooren,t).s.eta....Roo-

of.tesmooren.VERMAND.,65.

De mannen stonden daartepruim en

Alg. Ndl. smoren = stikken, ver-

stikken,doen stikken ;stoven.

ken.Fumer. Tabak smooren.Fumer ofterooken (of:smoken,gemeenz.).
du tabac,petltner)).

Hetsmoovt(mist).TAMB.,2l.

In dezebet.minderalg.(0.-en W .-

Vl*)Antw.);KIL.:((smooren.Fumare,

Hetmist,of:hetisnevelaehtig.

Dï,
9f.,161.- KUIPERS.- V.DALE.-

KosxExls.

raporare,eœhalare)).

Sm out.Een kruik 8mout.
Raapy-oufen 8loov8mout.

s'
pzolzfbeteekende vroeger :olie-of
vetachtige stof in 't alg.;thans in

Brab..Antw.en Limb.,zoo ook in Ned.

Ol
ie,plantenolie.
Raaptllï:en koolzaadolie.

Scns.,1,16.- V.DALE.- KoExsN15.
KRAMERS :(Smout,n.(autvejoie,en

général,subntance grcese,onctueuae,/t'?H-

Limb. olie,inz.uit zaad geslagen ;
daarentegen in 'talg.Ndl.,zoo ook in
O.-en W .-VI.:uitgebraden vet,sm eer,
reuzel;KIL. : ( smout, raep-smout,
lijnsen-smout.Ole'
um ez eepzïzzïb'
?
zarapi

leu8e;graiase,ècvrr6,huilejgesmolten
vet van slachtvee. Graisse yoM lfe f.;
azongef.ov sain-douzm .depo'
rc(reuzel,
varkenssmout).Eenespijs zopder zout
ofs-klaarmaken,apw êter'
t:zlmets ytzx,
g

aut lini ezyrcla'
tzz?z )); DEs Rocnss :
((Sm out,s.n.H '
uile de lampe,huile de
navette,s.f.))

aelnigrtàaao.))

Sm outtelbol.Hel-verlichte kra- Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

men,walmende rook van smoutebollen voor :bolvormig koekje,in raapolie
en patates-frites.DRAVLANS,203.
gebakken (kermisgebak).
Snakken.Hijgreea(f
# :hijschreeuw- Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
d6)datAïjanakte.
hikkend schreien.

Oliebol,oliekoek.
Snikken.Hij8nikte.

Kvllalqusvermeldtemoutebol= smeer-

bol;V.DALS en KOENEN,emo'
utbol=
(kermis-lvetbol.
V.DMz
E.- KoENlN15.- Alg.Ndl.
naav Ivchf8nakken = happen,hijgen.

Snede-solferstek.
BELGICISMEN

4l8
I

Snede,snee.Hetbierisop (zï/n)
anee,of'
van 8ne6.

TOELICH TING

Alg.in de Znd.volkst.voor :juist

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

Hetbierisge8chiktvoorhetverbruik.

goed om gedronken te worden.

OPM ERK IN GEN

V.DALE.- KoExEN15.- Alg.Ndl.
rechtter snede = van pas.

Sneeuw . Eene brug van vastge- Evenals bijDls RocuEs,m.in de Een brug van vastgetraptcsneeuw. In 't alg.Ndl.is nnee'
uw v.a1s stof,
traptex sneeuw.Bors,95 (ook 109). Znd.volkst.,in afwijkingvan hetalg.
b.v.O.L.V.terSneeuw,en o.inhoogeren
Ndl. (Dist., 46;VEREST, 33;Boss.,
stijl,inz.in de bet. van blankheid,b.v.
Handl.,230);vgl.D .derSchnee.
hetvzàct
3v'
?
zl'
van zwanendons.
De zieke vi6lajals sneeuw voor de Stijlfout:hetajrallen van een zieke Dezieke verging alssneeuw voorde VII
SRI.
IOUT,2.- ROBERT,212.
zon.V.THIELEN,27.
isniet te vergelijken met het ajrallen zon.
van sneeuw .

Snel.Hijtrokhetaf(s!.hetroosje),
de snelle gast.Liederb.1F.-F.,II,6l.

O.-enW vl.volkst.voor:aardig,be-

Hijtrok hetaf,deFinkegast.

V.DAJu
I4.

vallig,m ooi,knap,flink.

'
k Heb uw 8n6116n broeder dezen In dit 2de vb.is hetw.bovendien Ik heb dien aardigen (of Fjnen,leknacht zijn zaligheid gegeven.SEvlNs, in ironîschen zin gebezigd.
kerenjbroervan jeverleden nachton187.

Snelbrief.
Snep.Debo8ch8nep en dewaterdncp.

gezouten de waarheid gezegd.

Znd.purisme.
Alg.in Z.-N.

Snerp . Een snerpe winteravond- Schrijver verwarde waarschijnlijk
lucht.EvG.ZETTERNAM.
8nerpend,van hetww.snerpen = bijten,schrijven,met scherp en bezigde

Telegram,o.
Snip(degewonevorm),.
%nep (weinig
in gebr.).De hout8nipen dewaterdlïp.

Een nnerpendewinteravondlucht.

DAVID, 35, teekende de fout aan ;
zijn verklaringwerd vorbeterd in Distw,
149.

Snoep8ter.
Snoeper.

V.DA1.,
>cvermeldtsneuken en aneukerelz als gewest.en nneukelen a1s Znd.

aldus een onlxestaanbaren vorm .

Sneuk ,v.
Sneukelaar,sneuker.

Znd.volkst.(Brab.).
Znd.volkst.(in O.-en W .-VI.snenkeleere, in Antw. 8neukeleer, in Brab.

Sneukelen ,sneuken.

aneukers.
Znd.volkst. (het eerste in Antw.,
O.-en W .-Vl.,het tweede in Brab.),

VEREST,35.

voor :ssoepen.

Snoepsn.

p
sse?f/ccîcn isverder in N.-N.gebruikelijltvoor:inontuchtleven IKvI1aERS;
V.D.
&L>:).

voor lekkernijen eten,inz.in 'tge-

heim.

Snevelen.

Snijden. (Ik ben hierom)depot-

looden tesnijden.ToNv,115.

Snijschool.

Di8t.,l50:f
(Ndl.iswe1sneven,maar Snewlelen (in gewone taal),8nenen Olzdtzjdswasook 8ner6l6ngebruikelijk,
alsfrequentatiefwordtalleen '
m euvelen (alleen bijdichters).
dat oorspr.beteekende vallen,struigebezigd ).
kelen (W EIL&xo).

Gall.tailler le8crcpo?z.
:(Dl REcru,

119).

Znd.vertal.vanFr.écoledecovp6.

...om depotlooden tesoherpen,te

8l
iipen,of:ttztznltepunten.

Knipcurnus,dnï/curyvs.

Snok.Meteen linkschen snokstond Znd.volkst.,naastnnak (0.-en W .- Meteen ruk naar linkswas hijverhijontzet.V.Lool,11(ook 73).
Vl.,Antw.).
lost.
Snokken.Aan debelsnokken.
Znd.volkst.,naast snukken (0.-en Aan debelrukken,h6z
pïg trekk6n.
Endewagenssnoktenachterna.Crz
AEs, W .-Vl.,Antw.).

Kr:llyEas.- V.DAI,E.- KosNEN15.
Kulrycss.- V.DALE.

En dewagens8chokten achterna.

Sich.N or.,129.

Snor.Dennordoen gaan.

Znd.volkst.(schaffen),voor :jon-

Snorrebot,o.,8norrepiip,àor,v.

gensspeeltuig dat een snorrend geluid
maakt.

Snuisteren. Indeboekensnuinte-

Znd.volkst.(0.-en W .-Vl.,Antw.).

In de boeken nnujjelen.

zc?1.SEvEx's.224.

Snuit.
Snu1.
Sociëteit.

InBrab.f
7.,in Antw.m.en'
p.
Alg.in Z.-N.
Alg.in Z.-N.,vooralîn despreekt-,

Snuit,m.
Sul,8tumper,onnoozelehals.
Veyeeniging.

voor :vereeniging in 't alg.,inz.ver-

Kvly'
ERs.- V.DALE.- KoENEN15.
In N.-N'.bedoeltmen metsociéte%
'tof

societeit,bijverkortingooksoos,vooral:

eeniging tot gezellig verkeer,naar Fr.

Sodanitraat.

5T.Dwlz
yc.- KclrsRsvermeldtsnniateren in deze bet.zonder voorbehoud.

lo besloten gezelsehap, 20 clublokaal,

société(zieBIJLAGEN,T,52).
b.v.naarde'
socïefeïf(ofsoos)gaan.
Alg.in Z.-N.,in de spreekt.meestal Cl
tililsalpeterj, natrium8alpeter, ac- ST2BR.,S0.- ScR'
R.,1,330-331.
kortweg xïfz
rctclf,m.,naar Fr.nitrate triumnitraat,alleo.
de eovd6.

Soepiet.
Sol.Een oudeFranschesol.
Een solleke.

Znd.volkst.(
Brab.,Antw.),in 'tm.
Znd.volkst.(Bra,
b-,Antw.).
Bij CLAES,St.-lane-Fgïeadert, 51
?8euleke(d.i.'
n sölleke).
Solaneeën.
VolgensSEBR.,29,verkeerdewoordvorm.naar Fr.solanées (plantenfamilie).
Solde. Het overschot van zijne Alg.in deZnd.volkst.,naarhetFr.,
nolde.slwloNs,75.
voor:bezoldigingvan soldaten.
Tusschen de soldeen 'tgeneeskundig
onderzoek.DRAULANS,82.

Inkoop van alle soorten eolden.Adv.

in Deksch6ltfy,18 Juni1928.

Verderook alg.in Z.-N.,voor:over-

(Kal
jsjzwezerik,m.
Een oudeFranschestl
xiverofaou.
Een vijj-centiemstuk.

Solanaceeén,ofnaeht
schaden.

V.DALE.- KoENsN15.

Echter ook lni
j V.DALE,op lt
et w.
naclttnchade:solaneeën.

Hetoverscllotvan zijn soldii.

V.DALE,19145:(Sold,o.(veroud.)
betaling, soldij O0k K'
cfrERs verTusschen de'
aitbetaling d6r8oldiien melddedatw.nog zondervoorbehoud.

hetgeneesktmdigonderzoelt.

Rentant,o.,opruiming8artikel,koopie;

geschoten waar,die tegen verm inderen ongeregeld goed. Inkoop van allerlei

prijswordtopgemzimd ;Fr.Ll
iquidation ongeregeldegoederen
Solden voor inventaris.Adv.in Cine- d6)8olde8crcAzfiytrentaire.
Inventari8nitrerkoop.
pzc,l Juli1927,p.29.

Soldenhuis.

Alg.in Z,-N.,naar Fr.maison de Koopjeswinkel.
GALLAS:(Soldelxrm.:Koopman van
noldes= speeialewinkelsvanverjaarde
restanten, in ongeregeldegoederen.)
stofen.
Solfer.
In Z.-N.hetgewonew.,in 't-.,in Zwavel (het gewone w.), v.,aoljer KoENEN15.
enkele gewesten sltljer; vgl. Fr. le (weiniggebr.)ensul
jer(dicht.),o.env.
aoujre.
Een doosjesol
jers.SlMoNs,34.
In deW vl.volkst.auliera.
Een doosjel'
ucijers.
KOENEN,Woordnerklaring,259 :ql'
u.
Solferstek.
Nogin enkeleZnd.gewesten (Antw., Zwanel8toklvroeger);(thans)lucijer,m. eijer,doorouderen van dagennog altijd
Soljerstekvoaen. TEISL.-STTJNS, II, O.-Vl.),voorFr.allumette(,
:ou/rëe).
Lucijerspotten.
66p,zwareltjegeheeten).
277.

Solo-speculeeren.

419

BELGICISMEN

i

Solo.Klarinetsolo.
Een partijvoorbugelsolo.

TOELICHTING

Alg.in Z.-N.,naarFr.clarinette8olo,
buglesolo(zieook BlzruAcsx,1,53).

ALGEMEENNEDERLANDSCH )
i
Solo-klavinet.
Een partijvoorsolo-bugel.

OPMERKINGEN

N6crlcpdïtz,Nov.1903,p.l48:(diepe
solo-clavinet).- J.v.MAvmx,Krates,
lll

Soort.Eensoortkroniek.

Afgekeurd bijVsRc.,148.
D * V.,393 :(Indeeigenlijkevolkstaalhoort men gewoonlïjk ...soorten
èïez.soovten zeep,soorten '
t
zl
ïjAz,noorten
vleesch,,tfxrwijlmeer beschaafden ook
we1 samenstellingen als komesoorten,

Eeneoovt'
pc,
nkroniek.

tabakssoorten, vleeschsoorten enz. ge-

de riool-8olist)).

V.DALE,op hetw.eoort:f
(eeneq
swtv
llan,tajel;66n6Jsj'
n,
e8oovt.
W#c,
r6'
?z).
GALTUAS,op hetw.soort:tEen- ran
tf'
ulerg :Unemanièredenain ).
PRICK,Fr.,op het,w.soovt:f
teen #6n'
,
*
6,unefaçon degénie)).

H AssEI,BAcH, 1, 82 (( soort stoel )),

bruiken ).

ç
(Soortjasje),t
(soortroos).

V.GELDEREN,Op hetw.8oort:((een

RIJPMA,211 ((een soort deur )).

s.van planten,eivtez1.r/(ro?z)PFanzen,
einePFanzenart).
Sop ,o.Dehoogstesoppekenavan de znd.volkst.(Antw.,Limb.;inBrab. Top,m.De hoogste toppen van de KUIPERS : ( Sop (Nhgd. zopj), m.
boomen.BoLs,33.
naastn'
opl;KlL.:(sop des booms. boomen.
'
-pen (veroud.),top ).
Turio:cacument;MeijeraWncl
t.:(Bop,
top,opperste,'t hoogste )).

Soudeeren ,8oedeeren.
sehieralg.in de Znd.volkst.,naar Soldeeren.
KUIPERS:(So%tde6r86l,O.,soldeersel).
Soudure,soednur,m.,8oedeerael,o. Fr.aouder,noudure.
soldeerael,t
solt
fcce,o.
Soum issie.Daarhijmetzijneq8ou- Alg.indeZnd.volkst.,naarFr.sou- Inschriiving,aanbieding(bijeen aan- Sabmieeie,v. Onderwerping;ootmiasie ) redelijk hoog stond.SEosRs, miaaion,aouminsionner.
besteding).
moed.
248.

Soum issionneeren.
Soupape.Desoupapevaneenveloband.
Soupir.Desoupir.M '
uziekscltool,l0.
De8oupirofsnik.MssToaca,8en 17.

Sous-m ain.

Fr.w..alg.indeZnd.spreekt.
Fr.muziekterm,alg.in Z.-N.

Fr.

gebruikelijk in de Znd.

spreekt.

Inacltrijren (bijeen aanbesteding).
Het(o/de)rentiel(o.en m.)van een
fietsbsnd (o/rijwielband).
Dekwartrust,v.

Ondevlegger(bij'tschrijven);.
uchril
.
j-

KUIPERS en V.DALE vermelden ook
svtik (muz.), m. korte rust, korte
tijdruimte.

D.B.,50.- LoMB.,- /76.

m ap,vloeiboek.

l

Spaan. Hebt gij schaveling? En Dialectische meervoudsvorm (W .-' Heb jeschaafkrullen?En 8panen (of
8paan8?TAAIB.,30.
Vl.).
npaanderaj?
Spaansch.Hijstrooidehandsvollen znd.volkst.(Brab.,Antw.):Spaan,. Hij strooide handen vol (o/ volle PAQUE.- HEUKELS.- OOk in N.-X.
kempzaad,8paan8cheterwe.Pall.,6.
acheterj;Dy
cs Roczu s : spaensche grepen)hennepzaad,malîp
n(v.).
alsvolksn.Turk8che(ofSpaanscl
tejtarterwe.M ais,s.m .))

Spaar. Openbare verkooping van

dennen sparen.

we.

W oordvorm metverlengdea vöörr

in devolkst.vanBrab.,Antw.en Limb.;

Spar,v.

...dennen 8parren.

hetw.isergebruikelijkin debet.van:
langrond stuk hout,meestaleen dennestam.

Spaarkas.

In Z.-N.het gebruikelijke w., ook

Spaarbank.

kspar,m .= een boom,in de weten-

Schap alleen de pieea ezc6lsq, d.i.het

Zgn.ç
(kerstboompje );in gewone taal
'OOk voornaaldboom in 'talg.(zieBIaLAGEN,1,24).
Alg.Xdl.spaarka'g= kasb.
v.in een

voor :inrichting voorhet beleggen van

fabriek, waarin de werklieden geld

opgespaard geld tegen matige rente,

kunnen inleggen IKtTI1>ERS;KosNEN).

Fr.caisaetf'épcrgsc.

Spaarzaam .Spaarzamebaden.
BpaavzameIlzevwegen.

Gall.bainnéconomiques,in opschriftenvan openbareinrichtingen in Z.-N.
Arerkeerde vertaling van den naam

Goedkoopebaden.

SpGqrzt
lam,VanPersonengezegd,bet.:
zuinig, huishoudeli
jk, behoedzaam in

Econom oche Spoorbanen of Tram .. hetuitgeven ;m ettoepassing op zaken

eener Brusselsche trammaatschappij, wegen.
bet.het:karig,b.v.dekaarsrcrdpr6ïdde
Cheminsdejeréconomiquea.
een spaarzaam licltt.
Spaarzaam heid.De spaarzaam- Gall.encouragerl'économie,î'
Jpcws: Iem. tot apaarzaamheid opwekken, Ooltkan gezegd worden :ltetypcren
heidaanmoedigen.

(I'l'czz(f.,J.64).

iem.totam rcztaanaporen,.

Spanader.Deguitisvanden spa- IndeAntw.vol
kst.vandenapcatwrg ...vandespanader(v.)gesneden,of:
nadergesneden.AvcTos,96.
geavteden ;in Brab.(Diest e.o.):hij (goed)van dentongriem gesneden.
islt6taptzzztztzrgenneden,voor:hïjkan
ferm praten,goedzijn woord doen.
Sparen. Hij spaarde zijn helper D.v.,175 :(
tMen zegtin onze taal Hij fbelspaarde zijn helper bitse
bitse woorden noch onrechtstreeksche nietiem .ietaaparen,maariem . ietabe. woordenpnoch (bedekte)hatelijketoeverwijten.
sparen.Toch wordtbijonze schrijvers spelingen.
in dergeli
jke gevallen nietzelden het
simplex spaven aangetroffen.Ditgebr.
iseen gall.:menzegtinhetFr.zoowel
épargnezrotreargenta1sépargnez-moi
lapeined'pallerenderg.)
D B 25-26:f
t
Behalvehetalgezneen
begr*ip *#van spaven heeft besparen,,in-

STOETT,n. 1236/1898. V.DALE,
19145 (Spanader werd gew.apanaar,
spavtaard,Zoodat men daarnu hoort:
eaïtde?
'
>'
Upan'
aard:6.
9/4646/1ziiyt'.
V.DALE,OPhetw.eparen :(iem.(ïx)
h6t!61/6/18PG%'
en'hem nietdooden ,
).
KUIPERS,OP hetw.apareyt (laten
behouden iem.(dat.)ket!61/% (acc.)
(fig'),(iem.*rOOriets onaangenaams)N'rijwaren :zijvtvrienden ...'
?6rzoekend 2ïcà t61767.
&76/t06**
6/1t6%t6ind6A'
?
21%
(dat.) h6t dchozftt
ldpc! (acc.) van ziin
dood8tmb'
d t8- ,BUSKEN HUET (gii
k'
tn,
tN'(dat.)d6moeite(acc.)- ).

zonderheid toegepast op onaangename

V. GELDEREN, OP het w . epareït

omstandigheden,aandoeningen, enz.,
debet.,van :zorg dragen datmen iets
nietbehoeft te lijden ;iets onnoodig,
ja,noodeloosmaken ).

(
t(iem .iets,een onaangenameervaring,
een teleurstelling)er8paren ;diemoeite
kun je 8. 41686 J
V VAC kqytn'
8td'
z dir
?
er8p.;dat blijft hem nietgespaard

Toch zegtm en in 'talg.Ndl.zoowel

d48 bleibtïè?F; NichtfrdPJrf;.'.Sp&af

iem.ietsaparenalsiem.ietabespaven.
Spartiaat.Spartiaten.

aanmoedigen,a1smen reedsspaart.

Gall.Spavtiatelaj

inwonerts)van

mijdat = '
ver8chonevt#
S'
ï6michdamit).
Spartaan,m.,mv.Spavtanen.

0nà?'
.,7l.

Sparta.

Speclaliteit van leverpastei.
Speculeeren.

Gall.apécialitédept
lf/dejoie.
In de Znd.volkst.(Brab.,Antw.),

in den vorm spikkeleeren,voor:naden-

ken.

speeialiteitïs leverpastei.
Prakkezeeren.

Alg. Ndl. speculeeren,Weinig gebr.

voor : bespiegelend overdenken, bo-

venzinnelijke beschouwingen maken.

28*

Speculoos-spijs.
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Speculoos. Een pakje Liersche

Znd.woordvorm,in 't m.,ook in

speeuloos.SzMoxs,86.

Speculaas,o.,8penulatie,v.

VEnc.,Etym.1,
154?
,.

Spaak,v.

DuvssR,II,80, teekende hetw .speek

'tBrusselsch Fr.spéculaus,8péculation.

Speek.Evenalsspeeken rondhunne

Alg. in de Znd. volkst.; KIL.

as.V .BEEss,T,249.

((speecke,rad-speecke.Radius rotae));

als speeiflek Znd. ; KUIPERS en

De speeken zijner wielen.VERMAND., DEs RocHEs :(Speek,s..
i.(van een
203.
Speeken.

wiel)Rayon,s.m.9
Alg.in deZnd.volkst.,in O.-en W .-

vermelden het zonder voorbeSpuwen,apvges.

Vl.naastspeekelen,eldersnaastspeeknelen en tujjen ; bij KIL. speeckselen

ook V.DAI,E daarbij ook 8peekselen ;
Kvlrygus geeftspeeken op zondervoor-

en spicken.

behoud.

Speelboek.

O.-en W vl.volkst.,in 'tm.

Harmonioa.

Speeldiné.Eenspeelding.
Speeléoed.Een8peelgoed.

Alg.indeZnd.vol
kst.
Verkeerdgebr.alsvoorwerpsnaam )

Eenat'
uk8peelgoed,een8peeltuig.
Id.

all.'
d
z,zjouet.
Alg.in de Znd.volkst.,behalve in
Aambeien (of spenen) hebben,
W .-V1.,voor :pijnlijke zwelling van aambeien lijden.

Speen.Het:
.p86n hebben.

de speenaders,haemorrhoides.

Spek (vanhout).

Alg.indeZnd.volkst.;KIL.:(speck,
j.speckhout.Alburnum );DEs RocuEs :(Spek (inhethout).a'
luèïer,c'
?
z-

houd.
Koycwsxlsvermeldtspeeken alsZnd.;

Sgip,
t (van hout),

v.1)ALyc.

Diat.,

Npeelgoed iseen verza-

melw.))
Ndl.speen,v.= tepelvan een
enz.;gummi-dop,elastieken
voor een zuigflesch.

V.DALE.

bour,s.m .))

Spektakel.

BijZnd.schrijvers,vaak in de bet.

Tooneelvoovntelling, nevtooning,

van Fr. spectacle; verouderd in het acltouwnpel.
Ndl.

Spel.Hetspelisop d6n '
d
zh
tzg6'
n,
.

Alg.indeZnd.volkst.(DECocx,34; Het spel is aan d6n gang,of
V.ELSEN,4 en 17 :Acf8pelkomtop poppen zijn aan 'tdansen.
den wagenj.

Op hoeveelplaatsen is er epel ?

Alg.in de Znd.volkst.,voor :dans-

gelegenheid op dekermis.

Op hoeveel plaatsen is er bal, of :

tedannen?

Ndl.8pektakel,o.= lawaai,rumoer.

Spektakelstuk = Fr. pièce (h grand
apectaole, mélodrame.

V.DALE.- STOETT,n.1035/1597.
V.DALE.- K oENEN15. - Alg.Ndl.

8pel(mv.apellen) parti
j;stelvoorwerpen om te spelen ; kerm istent;

spel(mv.8pelenj= vermakelijkebezigheid (WESTERA,21).
Gall.jaireleje'
?
zde,
9osnoi8in = zijn Koren op den molenvan zijn buur- GALLAS,op hetw.ieu :qJoucr,jaive
plannen bevorderen @ i8t.,l01;D.B., man brengen,in zijn kaartdpeles,hem le - de qn.: Iem.spelspelen ;(5g.)
45).
in dehandwerken.
zijdellngs helpen, belangen voor-

Hetspelvanzijngebuurmaken.

staan,-begunstigen )).

Speld.Ergenseen speld voorspeten Alg.in de Znd.volkst.,voor :iets Ergens een slo/cje (of e6n schotje) STOETT,n. l198/1841. Alg. Ndl.
(ofnteken).
beletten,tegenhouden,doen ophouden. voorsteken.
een 8peldj6 bij iets steken = over iets
niet meer spreken (STOETT, n. l158,
/
De8pelden derdennen.SEGERS,82.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

Denaaldenderdennen.

1787).
DUYSER,II,76.

in den vorm spel,m v. spellen.

Speldenw erken.

O.- en W vl.volkgt.,in den vorm
spellewerken(overigensis8pelledeoude
vorm voor 8peld); DEs RocuEs

Kantmaken.

((Spelde-werken,r.a.Faire de la den-

ook V.DALS a1salg.Ndl.apeldenwevk,o.

telle);bijV.DALE ishetw.alsZnd.

kantwerk, kunstig bewerkte kant;

opgegeven.

speldnaéel.

Kvzpsssen KosxEx',191611,vermelden speldewerken zonder voorbehoud.
EvenalsKUTPERSen KoEwsx,vermeldt
verder nog speldenwerkster,v.
werkster.

Znd.volkst.(Brab.en Antw.apel-

nagel;O.-VI.spellenagelej;DEs Ro-

Dvaadnagel.

kant-

V.DALE:f
(Speldenagel,m.(-s),dunne

draadnagel.)

caycs : Spelde-nagel, s.m. Cloa tf'égingle,s.m .))

Spelen. Dat apeelt in mijn hoofd
Znd.volkst.(Brab..O.-V1.),voor
(ook :in mijnenkop,in mijngedacht). daarzitik overtetobben.

Dat maaltmij (steeds)in (o/ door) V.DALE.- Alg.Ndl.datspeeltpzïj
hethoofd.
noorden g6esf= ik herinnerermijiets
Van.

Hijapeelt,hijbeginttespelen.

Znd.volkst.(Brab.),voor:nietgoed Hijmaalt(of:het maalt hem ),hi
j V.DALE,op hetw.apelen :(erloopt
bijzijn verstand zijn.
beginttemalen.
é/zùvan de'
pï//6iihem (Ic)spelen,hijis
nietgoed wijs).
In iets (in bloemen,in duiven)spe- Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
In iets(in bloemen,in duiven)liej- KosNEN15.
len.

hebberen.

Hij8peeltdchoo?zweermeteen ander- BijKoswxwlsalsZnd.vermeld,voor: Hij speelt mooi weer met (o/ van) Aldus vermeld als alg.Ndl. bij V.
mansgeld.
hijleefterroyaalvan.
eents)andersgeld.
DALE,op dewoorden wederen mooi.
spervuur.
Germ.Spevrfeuer,volgens JFfyl.
Gordiinvuur.
Echter bi
j KRoEs f
(Sperrjeaer,s.
N.F.,- /41.
(mil.)spervuur,afsluitingsvuur.)
Speten.Speetereen speld aan.
Alg.in de Znd.volkst.,behalve in Spelden.Steekereenspeld aan.
V.DALS.- Alg.Ndl.speten aan
W .-VI.fapellenj;KIL. apeten metde
een epit(0.)ofspeet(v.)steken.
apelle.

Spieéelbal. Een sgiegelbal, die

Tn de Znd.volkst.apiegelbol,voor

T'
uinnpiegel.

detrekken van dedaarin kijkenden tot Fr.bonledeiardin..
caricatuur misvormde.Levensleer,275.

Spieéelharst.

Znd.volkst.(Brab.),in 'tm.:spie-

Fïool/tcza,apiegelhars,v.eno.

Alg.in deZnd.volkst.,behalvein

(Vvuchtenlmoen,o.Appel-oce;prui- Alg.Ndl.epijs= voedsel,gerecht.

ge!A6(z)s/; Dls RocxEs
harst,s.j.Colophane,s.f.)

Spijs.Apvekapiia:pruimensl/e.

Spiegel-

W *-Vl.,voor:brijvangekooktevruch- menvzoey.
ten.

I

Zieookharst.
V.DALE,19246Nvermeldtthansook
sgijs a1s alg. Ndl. voor moes van
vruchten.
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NavolgingvanD.Speisehaus;echter

Eethuis.

bijV.DALE :(Spijahui8,o.(...zen),

In J#-(f1..
4.N.F.,- /30,tervermij-

ding van ventaurant :eethuis;ook in

eethuis,gaarkeuken.))

Neerlavtdia,Jul.19l6,p.156,werd aan-

geraden CajéenRe8tauranttevervangen
doorKome-enEethui8.

Spijsverteeriné.VERMAND.,96

Spijswaéen.
Spijt.Totonsspijt.H.TEIRLINCK,

Afwijkingv/dgebruikelijkespelling. Sgijavertering.

Germ.Speisewagen,waarvoornogj Eetwagen,eetrijtuig.
In de Brab.en Antw.volkst.o.,

Totonzespijt('
p.).

in F!.d.d.e.A.,T,101.
evenalsbijDssRocuEs.
Zonder eenigen spijt.M.SABBE, FJ. M .gebr.,waarschijnlijk onder den
M enschen,48.

J#r#l..4.N.F.,-/41.

meestalre.
stauratierijtuig of-wagen.

Di8t.,47.- D.B.,52.- Joos,9l.-

Boss.,Handl.
,225.

Zondereenigespijt.

invloed van Fr.le regret.

j

Hetzou8pijtzijn.Coxsc.,Batavia,88. InveleZnd.gewesten,waarschijn- Hetzouspijtig(ofiammerjzi
jn.
lijk naarFr.c'
e8tdommage.
Laterzalik er spijt overhebben.V. Ong- oongebr.van hetvz.over.

j

Laterzalik erspijtvanhebben.

Wèl zegt men

Looz, 50.

Spijts.SgiitshetvermanendGods-

berouw, leedwezen

o'
v er ietnAc!)d):s.

Zeer gewoon bij Znd. schri
jvers,

Spijt,ten ,
:1//van,trotn,ondanks,

Vroegerook,dochthansverouderd:

oogkadertje:f
(hier vloeckt men niet). waarschijnlijk- naar analogie van on- niettegenstaande,in '
tz,
cervgï! '
pcs. On- inapïjfwcn.
Pall.,89.
dank8ofweltrots.
danks de ingelijste godsoogprent met
het verm anende c H ier vloekt m en
niet )).

Spinneéeweef.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.Kempen). Sginrag,q
:pïxzt6suloq/ael,spinneweb-

Spinnen.Hij zaler geen wol bij Znd.volkst.(Brab.,Limb.),voor
spinnen.
ergensgeen grootewinstbijmaken.
Spioen.Pasop voordesgioenen.
Alg.in deZnd.volkst.,voor:10beZij trok 't gordijn weg om in den spieder;20vensterspiegeltje.
sgioen tekijken.Levensleer,291.

Splijtzwam .

Deaginheetindevolkst.vaakapin-

(è60
z),alle o.
Hijzalergeen zijdebijspinnen.

nekop (v.).
STOETT,n.1432,
/2188.

g
%gion,m.,mv.apionn,t
spïtlxAè6n.

(zeerdrukwordthetw.apliitzwam

Ook in Z.-Afr.is de vorm ngioen gebruikelijk voors#on = bespieder.

Element'
pcnsplitsing.

gebruiktalssym boolvan een optreden,

N..
&.Ct.,5Nov.1919(H.PoLAx,in

De Sociali8tische Gida,Nov.1919,over

datbijv.een organisatie splijt.Dit is
echter verkeerd.Wanteen splijtzwam

taalbederf (buiten en in dearbeidersbeweging)).

is een zwam ,die zich voortplant door

zichzelf te splijten, niet een die iets
anderssplijt!)

Spoedbestelliné.

Spoedié.Spoedigst.

HetFr.-Belg.blad La Gazette,5-3-

Ezpres8ebestelling.

beaelling naarKt7zrERsen V.DAL? ;ook

(ScHI
t.
,IT,ll).

komthet w.in debedoeldebot.voorbij
KOENEN, GALLAS, Pslcx, Fr., en in
and.wdbn.

Germ.baldigst,schleunig8t.

n spoedig8te, zoo npoedig moge-r
lil.Te
k.

Spondte).Despondenvaneenkar, znd.volkst.(Brab.,Antw.),in den

vaneen kruiwagen.

Spons.De8poneen.

ScxR.,II,l2,verwees voor npoa-

1913, keurde dit w . ten onrechte af

De (op8taande)zïjdfv/c/
ce?zvan een

vorm apon,v.,mv.nponnen;DssRo- kar,van een kruiwagen.
cass :((s.ponde,s.j....(aen wagens
enz-)ridelle,s.f.)

J#-:!..4.N.F.,14,
/41.

Alg.Ndl.sponde,v. = bedsponde,

plankvööraandebedstede;(inhoogeren
stijl)bedstede,bed,ziekbed.

De gebruiltelijke meervoudsvorm in Spone, v., mv. sponaen, ook we1 Aldus bijV.DAI,
E en bij KoExEw ;
Z.-N.
sponzen.
bij KtTlrsRs alleen epovt8en. Ook het
ww.ism eestal8ponsen.

Sponsdoos.

Znd.volkst.(Brab.).

Sponzedooe.

Sponséoed.

Znd.vertalingenvanFr. ti88uJp(
?zz-

Badetoj,v.

Sponshanddoek.

Sponsnetje,-netteketn).
Spook.Aan spooken geloovep.

ge,sernietteéponge.

Badhanddoek.

Znd.volkst.(Brab.).

Sponzenetie.

In Z.-N.vaak voorkomende schrijfwijzenaardedialectische uitspr.;ook
bijDEsRocxEs:(Veélemenschen ge-

Aan 8poken gelooven.

Ook :spoken'
,ww.

looven nog aen de spooken )).

Spoor.Alen isop z'
:
?js spoor.
Op 6601slecltt8poorzijn.

Spoorhaltle).Bernardvergezelde

VanGenck naar de apoorhal. Syct
lynlzs,
142.
Ik zag de lage leelijke epoorhalle.H.
Tsluuxf
-x,in Vl.d.d.e.h.,T,106 (zie
ook BELL.,Dïcf.,254).

Gall.on et
sfsur.
:6atraces.
Men isltem op '/spoor.
Znd.volkst.,voor zich slechtge- Op 'Jrerkeerdepad
.,opden tl
crke6rtfen
dragen.
weg zijn.

PurismeindeZnd.schrijft.;inonze

BernardvergezeldeVan Gencknaar

volkst.isstatiehetgewonew.OokJon. het(spoorwegj8tation.
W INXLER, Oud-Nederland, gebruikte
met voorliefde het w. spoorhalle; Ik zag het lage, leelijke 8tations
Scl.
lR.,1,104,citeert het,a1s aange- gebouko.
troffen in hetAlg.Handel8bl.(A'
dam ),

Onzeoom szullen in de8poorltalmet 20-9-1902.

dentreinbinnenstoomen.Boss.,Handl.,

D.B .,64.
KOENENIS.

I'
Pc?z#.,231.- Debet.van hetw.

halis,b.v.volgens V.DALE :(1.eene
wijde, overdekte ruimte, waar koopwaren worden uitgestald en verkocht;
ook in samenst.vleeachhal.lakenhal;2.ruime zaal,ridderzaal;- 3.hooge

Onzeoom szullen het8tation binnen- en ruim evestibule,in m oderne heeren-

W ordt met spoorhalllebin de twee stoomen,of:metden trein in lletata- huizen,stationsenz.)Alduszou 8poor-

7l.

eerste voorbeelden vooral het gebo'aw tion aankom en.

halnietanderskunnen beteekenen dan :

Er zijn er (Az!.musschen),die uitde
statie komen ...en,nu deavond gaat
vallen,naar hun nachtverblijf komen
gevlucht,omdatonder de 8poorhallede
verkoudheden zoo goedkoop zijn.Jos.

bedoeld, waarin verschillende afdeelingen voorbureau's,wachtkamev8,enz.
aanwezig zijn,daarentegen is het w.
indetweedaaropvolgendevoorbeelden
gebruiktin debet.van plaats'
pczzaan-

groot verkooplokaal,overdekte markt
in denabijheid van een spoorweg.Voor
8tationsgebouw is hetw. dan ook niet
bruikbaar,veelmindernog voor(8poorwegjatation = stationsgebouwten)

Joos,90.
komat en rertrek der treinen, onder de
Aan de Noovàetspoorhalonzer hoofd- overkapging, zooals t'e Antw. en te
stad.SSGERS, 159.
Leuven.
Misschien is het purism e gevorm d
naarEng.town-hall= stadhuis;in het
voorlaatste vb. vooral is het veeleer
een germ.,Stationshalle.

Erzijner,dievan hetstationkomen
en,nu deavondgaatvallen,hunnachtverblijf komen opzoeken,omdat het
onderdeo'
verkapging bijna nietuitte
houdeniswegensdekoude.

l

Aan het Noordersfcfïolz te Brussel.

stationsterrein of -emplacem ent.

i

Sport-spuitebuis.
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Sport.Dedischgenootendievandat Sporfisin deZnd.volkst.o.enonder Dedischgenooten,dievanh6tschouw- Alg.Ndl.sport,v.= ontspanning in
aportstondentegenieten.Jos.Joos.131. meergebruikelijk voor:grappig voor- spelstonden tegenieten.
deopen lucht,dievaardigheid en kraeht
De majoor,aan ditsportgewoon.was val,vroolijk tooneel;in ironische op- De majoor, aan dat apellletiej ge- vorderten bevordert,zooalsjagen,viser over in een vloek en een sprong.SI- vatting,ook voor :onaangenaam werk. woon,waser overin een vloek en een schen,roeien,wielrijden.worstelen,voetMoxs, 32.

Sportsvereeniéiné. De twee

sportsvereenigingen.Levensleer, 61.

sprong.

woordvorm met overbodige ver-

bindings-a.

Spouw en.Zijhebben op den vloer In eenige Znd.dialecten voor:spugespollwen.
wen,speekseluitwerpen ;Boss.,Handl.,
215,alste vermijden dialectischevor-

Zijhebben op den vloerge8puwd.

m en :8pâuwen,apauwde,ge8pauwd.

Dezieke moest8ponwen.

ballen enz.

Sportvereeniging.
Spouwen isook een Nnd.prov.voor
spuwen (V.DAIE).
VoRRlxx,1,l09:(M alen en spouwen
hebben alleen maalde, .
spovz
ttgtf: ;verder

znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.),
voor :overgeven ;vgl.Eng.to8p6w.

De zieke moest braken, operg6rcn, gemaald of gemalen en gespouwd ofge8puwen.

npouweyt.))

Spraak.Eene vreemde spraak als In debet.van :deverzamelingvan Een vreemde taalals voertuig van
HENDRIKS,330 :(Sgraak ishetver.
voertaalvan 't onderwijs, door A.en woorden en uitc
lrukkingen waarvan hetonderwijs.
mogen, uitsluitend aan den mensch
Ta.vAx HEuvERswvN.
een volk zich bedient teruitdrukking
eigen,om zijne gedachten en gewaarvan de gedachte,is spraak een archa-

wordingen door hoorbare teekenen,

ïsme,nog voorkomende in bijbeltaal
(KvI1aERS,i.v.),in dehedendaagsche
taal een germ.,Sgraehe (Di8t., l34;

spraakklanken of woorden geheeten,
aan anderen medetedeelen.Taalheeft
een veelruimerbegrip ;hetduidtin de

l12).

wat gesproken wordt,verderdeverza-

M ooRTg., 232 ; AlaraEluoooRx, IT A,

Erisgeen spraak over.

Natuurlijk kon er g66n6 dprx k zijn
bijJozef zijnen intrek te enemen.Sx.

eersteplaatshetspreken aan,vervolgens

meling spraakklanken, waarvan m enschen ofvolken zich bedienen )).

Verkeerd gebr.v/h vz.o'
ver.

Erisgeen spraak ran.

Foutieve zinsbouw.

Wand.,89.

Natuurlijk kon er geen yprt
zc/
c van
zijn,bijJozefzijnintrek tenemen.

Gsns, 311.

Spraakleer.

VolgensDist.,135,afte keuren a1s

Spraakknn8t,grczzlzzèc/fïcc.

kuna is een spraakl6or, d.i. een goed

isvanoudsspraeekkonst,thanssgraakkun8t);hierin heeftsgraakzijn oude

geordendoverzichtvan dewijzewaarop,
in een bepaalde taal,de letterklanken

bet.van taalbewaard.
M oosTg.,233,daarentegen acht het

gevormd en tot woorden, de woorden
totzinnen en deze onderling verbonden

w.nietverwerpelijk.
Spreekbaar. Zeggende dat zijn verkeerdewoordvorm :gall.vinible.

worden.)
Zeggendedatzijn meestereerstna DAVID,25.- Colap:,l70.

meester slechts binnen eenige oogenblikken epreekbaav was. CoNsg., Arm e
fdedpkll.

Spreekdraad.

Sprekelijk. Ik ben altijdnweke-

liik.TSIRL.-STIJNS,II,210.

HAsssrBAcx,1, ll ( Een 8praak-

een germ ., Sprachleltre : ftEcht Ndl.

eenige oogenblikken teyprckcn was.

Purismein deZnd.schrijft.

Telejoon,v.

Verkeerde wpordvorm,vaak voor- Ikbenaltijdtet
spreken.

komendeindespreekt.,misschiennaar

ZieBIJLAGEN,1,54.

COPP;,170.- V.G.,1,140.- DUv-

SER,II,78.- V.DALE.

Fr.'
vi8ible.

Spreken. Ik sprak den leerlingen Gall.jepcrlcï,
vleFamand c'
d
zz é!J'
p&9 M etmijn leerlingen sprak ik altijd Alet iem.8prek6n zich met iem.
altijd Vlaamsch.
(D.V.,271;D.B.,76;V.G.,1,14l; Nederlandsch.
Onderhouden,een korter of langer geRegenboogkl..58.)

zi
j aprak daar echter niet van aan

hare ...zuster.

j

sprel
tmethem hebben overiets.

Gall.parlerthqn.deqc.(D.V.,539;l Zijsgrakechtermethaarzusterdaar

D.B.,75en 76).

Iem.spreken = iem.ontmoeten om

niet over,of :ze zei er echter tegen methem tespreken,b.v.:(kan ik Pe-

haarzustergeen woord van.
terIwanowitsjspreken?)(aangeh.door
Hijzouapreken aan zijnen baas...en Gall.parler 4 qn.= aller voir qn. Hijzou zijn baasspreken en meneer ScI.
IR.,1,296,uitdeN.R.Ct.,24-2-1912).
mijnheer W appers zou er van apreken (D.V.,539;D.B.,76;DUFLOIJ,58). Wapperszou ermeneerVan Breeover Ziiepreken 6//cccrnooit= zijhebben
aan mijnheerVan Bree.CoNsc.,Scltilaprc/ces.
geen omgang metmekaar.
der, 29.

patspreektaan dezieleeneverrukke-

Iijketaal.BoLs.l8.
Tegeniem.spreken.

Totiem .8pr6ken = iem .toespreken,

Gall.parler'
?
zzzelangue4qn.(D.V.,

Dat spreekttotde zieleen verruk- het woord tot iem.richten,b.v.:hii

539;D.B.,75).
kelijketaal.
Ten onrechte afgekeurd bij Corpé, Tegen iem.spreken.
170,enbijVlTs,245,en volgensbeiden
tevervangendoor:totiem.spreken.
ScRR.,1,296,citeert :((om tegen de

kale muren te sveken ) (N. R.Ct.,
5-2-1912),f
(niemand spreekttegenme)
(.
Jd.,16-2-1912).
op de Latijnsche school wordt niet D.V.,563 :(Men zegtin hetNdl.

sprak tothetrolk.
ScHR., 1, 296, verwijst ook naar
HASSELBACH,1,l32 :(Tegen iem.,
:> 6ken = oftot(tegen)iem.ïef,
gzeggen,of=
iem.groeten )),en naar V.DALE,op het

w.spreken:t
fnietf6g6Azelkander.
:N6/
c6n,
het zwijgen tegenover elk. bewaren,
(ook)elk.nietgroeten).
Op deLati
jnsche schoolwordtover KUIPERS.OP hetw.hart:(daar't-

gesproken dan ran veldheeren en over- alleen spreken 'pa zz ietsin den zin van niets dan veldheeren en overwinnaars 'vol'ptzzz'
J',rloeitd:m ond '
ptz?z orer )),alwinnaars.TONY,62.
gewagen wczàiet8 ;in elk ander geval gesproken.
daar verklaard ((waar men veel over

Gedurende een heele week werd er agreken o'
per ieta.In Z.-N.schrijften

Gedurende een heele week werd er denkt,daar spreekt men graag over ).

spreken '
pcx iets, ongetwijfeld onder

hartrolran i8,looptdemond t't
z?
zo'
ver.

den invloed van fr.parler deqe.))

waar men veelaan denkt,spreektm en

D.B.,82 :(1.Hij8prak on8 o'
per
zijn zaken,d.i.hijonderhieldonsover
zijn zaken. 2. Hii sprak '
pan die
zaak,d.i.hij sprak terloopsvan die
zaak,hijgewaagdeervan,hijrepteer
een woord van (over).)
Znd.volkst.(Dieste.0.),voor:bek-

veel'
pCAz).
Een scherpegrenstusschen hetgebr.
van orer en 'lcpzbijhet ww.epreken is
ook welniettetrekken.
D.B.,7 :(Hijspreekter zelfsover,
dit,tedoen.)

haast'
van nietsandersgesproken.

sprik.Het8prik hebben.

zegtmen echterzoogoed alstzitsluitend haastorer nietsanders gesproken.

V.DALE, op het w.rol :((waar ltet

Dep;p hebben.

ziektederhoenders,vogeldiplltherie.

Sprinkelen. Dat die pen maar

Znd.volkst.(Antw.).

Datdiepen maarnietzoo npatte.

zoo nietsgrinkelde.C0Nsc.,Loteling,43.

Sproot. Desproten van een leer(o/ Znd.volkst.(Brab.);KIL.:(
tSprote,
ladder),van eenstoel.
j.sporte.Grad'
usscalae).
spuitebuis.DRAR ANS,203.
Znd.volkst.(Antw.).

Alg.Ndl.etrijkgoed .
gprenll
clpAzofïnvochten.

Sport,v.,mv.sporten.
Bpuit,glazennpuit.

D.CL-tES.
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I

Sputten.Dedeurisgesput.
H aver 8putten.

Znd.volkst.(Brab.),voor:10zwellen door de vochtigheid ;20doen zwellen door in water te zetten en op een

Dedeurisgezwollen.
H aver zwellen.

zacht vuur te laten koken (in Antw.
spuiten,of 8pruitenj.

Staaf. Het ontnam aan den staaf
nietsvanziinesterkte.J.SABBE,84.
Staan.Ik staan.
Hij8tong aan dedqur.
De barom eter staat np schoon weer.

Ongewoon m.gebr.

Staaj,v.

Dial.vorm voor den onv.tgw.
Dial.vorm voor den onv.verl.t.
lti)
'atoeng (Antw.).
Znd.volkst.

Ik sta.
Hij8ton,daan dedeur.

DE BAERS,137.-- Vgl.gaan.
Boss.,Handl.,216.

De barometer staatnaar m ooiweer,

Plucx,Fr.,op het w.8taan :(top 10

wi
jstmooiweer(aan),of:staathoog. graden (l06 % )-.,être à,10 degrés
(à l06 %)).
(Toeneene)postkoetsvoordewoning Betreffende dit gebr. van houden Toen een postkoetsvd6r de woning Gr. '
BWè.,VI, l151,betreffende de
van den notaris hield '
Nfx oz. CoNsc., staan bijCowsc.leestmen bijDAvlo, van den notaris atilhield (of 8tilbleej uitdr.l
touden 8taan :( De bepaling is
ArmeEdelman.

24 :(Neen.De voerman houdtzynen staanj.

een tgw.dlw.geweest,maar dooreen

Een hollend paard houden 8taan (of wagen ofde peerden 8taen ;maer de Een hollend paard stilhouden,tegen- onbep.wijs vervangen.Dit laatste is
aaan houden).
wagen staet8tilofhoudtstil.)Echter houden, tot 8taan brengen, doen 8til- gewoonlijk in Z.-N.hetgeval;in N.-N.
ook in andere gevallen ishouden staan staan.

Een wagen houden 8taan.
in 'talg.Ndl.schiernietgebruikeli
jk. Een wagen totstilstand brengen.
Hij heeft ons l0 minuten lang hou- V.DALS,op het w.8taand :(
fiem. Hij heeft ons tien minuten lang
den 8taan.
staandehouden,zorgendat,hijnietvalt; etaandegehouden.
(ook)zorgen dat hij nietin eene ondeugd,totarmoedevervalt;(ook)hem
op weg aanspreken,methem blijven
staan praten).
Het openbaar ministerie had houden Alg.in Z.-N.,voor:volhouden,blij- Het,openbaarministerie had 8taanaaan dat ...
ven beweren dat iets waar is;afge- degehouden,dat...
keurd in Wand.,72(zieook ScaR.,II,
97en 99).
W eemoed,diedealledaagschheidzeer Germ.jern stehen,gevolgd dooreen Weemoed,die met alledaagschheid
Terreefo?ztf.
datief.
niets gev.t
g6n'
: had,of:die (zeer)verre

is daarvan maar een voorbeeld. ...1e-

mand staande houden (houden efccn),
hem stildoenstaan.1et88taandehouden
tAov#6Azstaanj,het,overeind,in (zijn)
stand doen blijven ;ook :hetbeweren,
volhouden.Ziebij8taan.)
ScHR.,1,64,citeert:(zijweten dat
hij naar zijn zaken gaat en dus nîet
eft
zcntf:gehouden mag worden voor een
praatje)(N.R.Ct..l7-12-1910).
HILOEBRAND,C.0.:(hijhoudtzijnen vaderntaandedat hij over ijs van
één nachtloopen kan )).

MooRTg.,58.

rc?zalledaagsch was.

Staandeweés. FelixVan Genck,

Znd.volkst.(Antw.),naaststaande-

die nietzelflen ternauwernood den tijd roets.
had,om 8taandewegs een stuk te eten.

...om etaande een stukje te eten,
ook :om eenstukjeuitd6tluïef,ofuit
hetvui8tieteeten.

'

SEgERs,60.

,

Staat.Zoolangdestaatvan den weg
hettoeliet.DRACLANS,105.

Gall.état= condition.

Zoolang de toe8tand (of :de genteld- V.DALS,ophetw.staat:(stand,toeheidj van den weg het veroorloofde stand waarin ietsofiem.zich bevindt,
(o/toelfet).
omstandigheid waarin iem.of iets verl

keert : dat Alfï.g i8 in goeden, alechten,
bouwvalligen ataat)),enz.

Staat.Belg.Strajwetb..art.27.

ScHR.,Aant.,20-21:(In art.3van Rijk.
Staat= complex van heerschend riik
hetstrafwetboel
trijk enin onderhavig
en beheerschtekolonién.
artikelweerstaat.)
Zieook op hetw.vijk.
Staatsnaturalisatie.Belg.Grond- Als vertaling van Fr.grande natu- Groote O fvrcllcfïe,nolkomen ncfv- ScHR.,dcnf.,5.- Verderisgebruiwet,art.5.
Irali8ation ( een fabricisme,waardoor ralisatie.
kelijk :'
volkomen en onvolkomen genchet bedoelde begrip verkeerd wordt
voorgesteld )).

Staatsnorm aalschool. A. C. Nog vaak in Z.-N.,naar Fr.écol6
vAx DER CRvvsssN,in F!.Belgiésedert n
'ormaledel'Xfcf.

t'uraliseerden,.

Riiksnormaal8cltool,H//cekYee/cdchool.

'

Pnlcx, Fr. ( riik8kweek8chool. v.
écolenormale/.del'ztat).

1830,V,9.

Staatspensionaat. Hij was

Znd.volkst.,sehertsend voor >ge-

HoteldeAovfea lepel.

vandaag ... het.Staatapenaionqat ont- vangenis.
loopen.Jos.Joos, 175.

Zieook op hetw.pensionaat.

Staatsschool. A. C. vAN ols Tot heden gewoon gebr.in Z.-N.;
Csvvssycxr,in Vl.=6?gï?sedert1830,V, ook nogbijKvllaEnsenbijV.DALS.

V.DALE :(Rijksschotel,m.(scherts.)
uitdenrijksschoteleten,in degevangenis
'
zitten )).

Rijkaaehool.

PRlcx,Fr.:ttriiksschool,v.école j.
del'ztat).

l3.

Stad .De8tad van Brugge.

Gall.lavilledeBrugea(Aru
L.-AB.,68).

De8tad Brugge.

Oudtijdsook in N.-N.:(
tdeatad ('
pcs)
Utrecht,e.d.)(HAssELBAcx,II,34).
Moraen neem ik u lnee naar '/8tad. Gewoon gebr.in eenigeZnd.dialec- Morgen neem ik je mee naar (d:) V.DALE,op hetw.stad :f
(naar(d6)
V.Bycsss,1,262 .(DeBeetedelingj.
ten, evenals ran 'tstad (komenj, op 8tad.
gft
t
zt
fgaayt).
'fzolder,e.d.

Stadhuis.

VeleVlamingen leggen in ditw.den

nadruk op de eerste lettergreep :8tadllt'
u%'a;echter is de klem toon verspron-

Stadhno',zcczl//tuïe.

gen,doordatmen hetw.in zijn eerste

heteigendom eenerstad is.

Aldusb.v.ook atadsJziekenhlgi8.

bet.niet meer gevoelt.

Stafhouder,stokhouder-Bxruru., In Z.-N. alg.voorkomende, al te
Dict..35.
letterlijke vertalingen van Fr.bâtonnier (d6 l'ordre de8 adrocat8): in de
middeleeuwen was,in Frankrijk,een
bâtonnier de man dieden stok (bâton)

Deken nan deovdeéeradvocaten.

van een gildevaandel in bewaring
kreeg.

Staée9staéie : 'enhuismêvier

Alg.in deZnd.volkst.(uitspr.ge,

ScaARp#:,7l.- Boss.,Uit8pr.,73.DEBAERX,29.- KosxEx,N .S.,6.
Daarentegen stadelh%tia = huis dat

D.V.,l3.- ZieookBIJI-AGEN,1,55.
Alg.Ndl.stajdrager = beambte die
bijzekereplechtighedeneenstafdraagt;
iem.die bijprocessiën .66v de geestelijkheid uitgaatmeteen staf.
Nnd. prov. stokh,ouder
houder,vendum eester.

Xfcgc,v.(mv.u),verdieging,inz.

eteugié.Coxsc.,Avond8tonden2,87.
gie = zje,zjie;mv.stage8,efcgïga); bovenmerdieping.
Aan devenstervan 'n tweedeetoas8ie. vaak verbasterd tot staaize, 8tazie,
Levenaleer.84.
8tasie, enz.; DEs RocHEs : (( Stagie,
s.j.bast.w.Verdieping.ftage,s.m.)

V.DMz
E.- KolNEN15.

boelhuis-

Alg.Ndl.ntage,v.(mv.-e)= noviciaat;
proeftijd,voorbereidingstijd, b.v. van
een candidaat-notaris.
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Stakiné-standplaats.

BELGICISMEN
Stakiné. In8taking(of:in '
&Jez/
c-

staking)gaan,zijn.

De8takingdergekrui8tearmen.

TOELICHTING

NaarFr.aemettre6zlgrève,êtreczt

Gall.la :r16de8 brascroïeél.

NaarFr.cais86degr/zr
c.

Stallen 9 znw.,mv.De atallen in

Znd.meervoudsvorm

Stallen ,ww.Destukken 8tallen.
Stam .

l ALGEMEENNEDERLANDSCH

gz.
?v,
6.

Stakinéskas.
den schouwburg.

l

l

(Hetwerk)8taken,hetwerkneerleg-

OPMERKINGEN
EchterookindeN.R.Ct.,26-9-1918,

g6n;hetwerk gedfcc/
cf tof neergelegd) Ochtendbl.B : ROngeveer 5000 manhebben.
nen ...ziin op hetoogenblïk volgensde
Hetliideliik'
verzet.
berichten in ntaking ).

Weeratandska8,stakingsjond8.
poging om

De8tallesin den schouwburg.

Ndl.ntallen isalleen hetmv.van 8tal

den vreem den oorsprong van het w.
te bemantelen.

= gebouw,stalling.

AlsAntwerpschebeursterm vermeld Destukkengrolongeeren,of:defond- V.DAIuE,19246,vermeldt stallen in
bijKNAP/ER,Handelsrekenen,440.
sen ingrolongatiegeven.
dezebet.reedsa1salg.Ndl.
Verkeerdevertaling van Fr.coupon Strook,v.(mv.-6Az).
op Belgische postwissels,als benaming
voor den rand dien de geadresseerde
ervan m ag afnem en.

Stamainee.Geengeldhebbenom op
etaminéte gaan.VEsMAxD.,214.

Znd.volkst.,z,.in Brab.en Antw.,
m .in O.-Vl.,voor :estaminet,o.

Bierhui8,herberg....om naart
f6lter-

V.DALE.- KoENsx15.

berg te gaan.

Zie ook

estaminet.

Stam ineebaas.DsAvLAws,197.
Herbergier,waard.
Stam m en.Eengebruik,datuitde Germ.,ntammenau8...,volgensFt
fî. Een gebruik,dat uitde l3de eeuw Echter bijKul1>Ens,op hetw.8tam13deeeuw stamt.
A.N.F.,14/41.
dagteekent.
men :(afkomstigzijn (van),afstammen :
Hijatamtuiteen oud geslacht.
Hijisajkom8tiguiteen oudgeslacht. dieplantstamtwitxz
lzïë;dit'
œoord stamt
uit'fFransclt;ltiistamtuiteen edelgenlacht)).

Stam p.Iem.een stamp geven.

Aig.in Z.-N.,voor :stoot metden

Iem.eensehop,eentrap geven.

V.DALS.- BijKoswEx isstamp in

voet.

Stam pen.Iem.stampen.
Gestamptvol.

Stand.Dehoogestanden.

De leidende standen (oj klassen).
De regeerendestanden.
Totvvfcnd komen.

dezebet.opgegeven zonder voorbehoud.

Alg.inZ.-N.,voor:gevoeligmetden
voetraken ;(ook van paarden)achter-

Iem.sehoppen.

V. DALE. Alg. Ndl. stampen =
stampvoeten,metden voet,krachtig op

uitslaan.
Znd.volkst.

Stamg ol.

den grond stooten.
K osxExls.

Vol
gens D.V., 462-463, verkeerd
gebr.vaneenpositief,inpl.v.eencomparatief gall.les haute8 clct
gde.
gdela

Dehoogerestanden.

ScER.,1,268,citeertevenwel: (de
voorrechten der hoogestanden )(N.R.
Ct.,l5-l0-1911).

8ociété.
V.DALS,op hetw.stan,d :((dehooge-

M .TEN Bovwxuvs,Tweefcvtpep,,25 :
f(De Regentwaseen verdorven mensch,

re,delagerestanden,de aanzienlijken,

wiens losbandig levensgedrag door de

de mindereklasse )).
Zie op hetw.klas.
Zie op het w.klas,p.253,kol.2.
VyuRc.,148 :((Zeg niet :totsfcp.d kom en,m aarzeg :ontstaan )).
Sc1As.,1,40,keurt de llitdr.tot8tand
komen niet alleen goed,doch zegtverl
der : ((W e moeten onderscheiden tusschen ont8taa'n en totstand komen.OAzJstaan
beginnen te bestaan, voort-

hooge 8tanden trouw werd nagevolgd )).
K ()ENEN15,op hetw . stand:(deeerste,
delaagste- 6Al;men8chenwcsltoogen-->
K OENENIS,op het w . 8tand :((tot kom en, ontstadn ; iets tot - brengen,
doen ontstaan )).
V.GEIUOERXN,op hetw.stand :((tots.
brengen, kom en
zustande bringen,
kommen )).
Sc:sR.,1,40-41,citeertaldus:f(die wet

Tot8tand komen ;ontntaan.

komen (uit), zijn oorsprong nemen
(KtTIrlRs,in v.);tot.
gtand komen =
klaarkomen (10.).)
D.B.,9:(11seformaun comité.Een,

zalwelnooittot8tand komen )(V.DALE,
op hetw.stand);(
t
hetverdrag kwam tot
stand )(TD.);(overeenkomsten,welke
totstand kwamen )(De N.Tijd,1909,

commis8iekwam totstand,ont8tovtd.))

p.659),((volgenslatere berichten iseen

Dat besluit is heden tot8tand geko- Di8t.,l76 (De bedoeling van den Dat besluit werd heden n'
itgevoerd,
en.
schrijverwas,dat '
tgeen men besloten often '
t
zïft,oergalegd.
had, gedaan werd. Van een besluit
zegtmen in dien zin niet,dathettot
stand kom t)).

Zookwam hetontwerp niettot8tande.

Verkeerd gebruikte datiefvormen
germ .zu atande.

In éénen mzk,kwam en de ((Gedichtenl),
enz.te v
sfc'
zzdc.
Palestrina heeft een zwaren stand geltad.

Germ .einen schweren Stand haben.

vergelijk totdfcp,
d gekomen )(N.R.Ct.,
25-2-1910);(
rtotstandkoming van naamloozevennootschappen)(Id.,16-2-1910)9
(detotstandkoming derwet)(1d.,17-31911),enz.

Dientengevolge kwam het. ontwerp
niet totatand.
In één ruk kwamen de cGedichten ))
enz.toté'fcad.
Palestrina heeft het hard te verantwoorden.gehad.

MooRTG..175-176.

M ooRTg., 58.

standbeeld. Het 8tandbeeld van In Z.-N. vaak ten onrechte voor Het gedenkteeken ofmonumentvoor Standbeeld = een bijzondersoortvan
degesneuvelden.
gedenkteekenin 'talgemeen.
(o/tereerevan)degesneuvelden.
gedenkteeken,n1.het beeld van iem.,
dat te zijner eer is opgericht,b.v.ltet
atandbeeld '
ptzs Jan Breydel en Pieter tf8

Standbeelden. Twee Vlaamsche
dichters,die teAntwerpen gestandbeeld
werden. De K l. Vlaming., Mrt. 1923,
P. 56.

Stande,v.

Gall.statuFerqn.

Twee Vl.dichters,voor Aiemen te ConinckteBrugge.
A.e6n standbeeld opgerichtheeft,of : PRlcx, Fr. : ( statuner, v.tr.een
die teA .hun standbeeld hebben.

standbeeld oprichten voor, bestandbeelden )).
Znd.volkst.,voor:lo(0.-enW .-Vl.) lo Tz-cf,tobbe, kuip ; meelnat, meel- K vyrsRs.- V.DALI.- K ozNsN15.
grootvat om veevoederin te doen,om tobbe,meelkuip.

meelin te bewaren,enz.;20 (Brab.,
Antw.en Limb.,ook in Ned.Limb.)

20Karn,boterkarn,v.,karnvat.

Zie ook boterstandt
.
e).

soort van kuip waarin boter gekarnd

wordt(men hoortstan ofstand).
standplaats. ByuLra.,Dict.,254. Puristischeuitdr.in deZnd.schri
jft.
De afcagpucfs van, den iizeren weg. voor het bij ons meer gebruilcelijke
soss,114.

Stamlplaats = 10 plaats waar iem.
staat,b.
v.van,t
fcz:standplaats kzfzzfgi)
hetterrein overzien; 20 post (van een
schildwacht'
);30plaatswaa'
riem.(predikant,notaris,inspecteur,stationschef
enz.)zijnambtuitoefentofzijngewonen

aatie - plaats van aankomsten vçr-

De standplaats des iizeren wegs. trek van spoortreinen en ook welvan
Ty
ulsra--sTlaws,II,130.
trams('
RrtzAztf.,231;ScHR.,1,362).
zebereikendestandplaats.Id.,1,104.
De standplaats van de tram. Ssgsas,
336.

Het(.
symor-6glefc/ïop.

Zebereiken ltet8tation.
H6t tram8tation.

werkkring heeft; 40 plaats waar voertuigen gestationneerd worden, b.v.

Rtandplaatsen voor riituigen,voor rïgït

lantes,voor cvfo's.
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Standregelen-stapelplaats.
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Standreéelen.ByzruL.,Dict.,254.

Znd. purisme voor atatuten, of fa- De statuten,de grond8lagen.of: het
GazetpczzBrusset,29-7-1927:((Groote
Aan het hoofd van hun atandregelen. bricisme ter vertaling van Fr. statuts reglement(van een vereeniging).
vereenigingen alshetf(Algemeen NederL.I)E RAIT,in FJ.d.d.e.h.,II,158.
landsch Verbond )),((TotNutvan 'tAl(d'
uAz6sooiété).
gemeen het Nederlandsch Onder-

wijsgenootschap )spreken van hun wet.
Vgl.:deNutswettdewetvan (TotNut
van 'tAlgezneen )).)

Standvastié. Een standvantige

Znd.volkst.(
Brab.),naaststeeva8t.

Alg.Ndl.standraatig = onwrikbaar,

Een vastewerkman.

onwankelbaar,duurzaam blijvend,niet

werkman.

Gall.constammenten magasin.
Voortdurend in voorraad.
veranderend.
Btandvastig in magazijn.
Stap.Opstap gaan,blijven.
Alg.in Z.-N.,voor Fr.aller au pa8, .In den pc:gaan ;in den ptz.
sblijven, Alg.Ndl.op 8tap gqan = vertrekken,
gaan loopen (V.DALR).V.G.,1,514,
Op rijen van vier,en zoo mogelijk op z6t
vfcrau paa;afgekeurdbijVy;Rc.,1479 of:stap houden.
stap,op de maat van de m uziek.DRAv- zie ook D .B., 93.
vermeldtdeuitdr.alseen stundentikooszoomogelijk ï?zdenptze.
IZANS, J92.

Op stap rijden.
De koetsier (werd) gedwongen
depaarden op 8tap tedoen gaan.Coxsc.,
Bchilder,69.
Iemands stappen drukken.

Gall.(passerjc'
?
zpaa,vooralin off.

vertalingen in Z.-N.

D. V., l78

Deze foutieve uitdr.

werd blijkbaar gebruikt door bijgedachte aan fr. s'uivre !6.: paa de qn.,

waarbij echter uit het oog verloren

werd dat fr. pa8 én 8tap én roetstap
bee ent,maartevensdat8tap natuur-

Stappen doenom te

lijkerwijzeietsandersisdan voet8tap ).
Ten onrechte afgekeurd bij Coppk,

geestig gezegde voor weggaan, er op
uit gaan.
D .B.,93.- I/P#l..4.N . F.,- /44.SmF oeta rijden.
De koetsier was genoodzaakt de N eerlandia,Oct.1909, p.224,ook Nov.
paarden stapvoets telaten gaan,of:de 1909, p. 247, en Jan. 1910,p.18 (zie
paardon te laten stappen.
BIJLAGEN,T,56).
Iemands voetstappen of voetapoor
K trlzasns,op lletw . .gtap :((voetspoor,
drukken, iems. l?oetspoor volgen, in indruk (vanden voet):menkan46-pcp,
ï?lhetzckzr/,ï'
/zde8nee'aw zien )).
iem s.roet8tappen.treden.
KoEwExls als verklaring van het w .
stap l hetstappen ;manier'tlqa stappen ; 2 tred, .9chr6#:; 3 fig. poging ;
4'
voetepoor )).
Pogingen doen,aanwenden of in het V.DALE,op lletw .stap :((poging om
het een ofander te bereiken ik zaler
'dz/6rk 8tellen om t,e
#664 8tGp zptlt)r doett;de ytoodige ajlpp6yj
doen )).

170.
D .B.,31 :((Fairedesdémarches.De
noodige pogingen ctzAèu,eAI#eAz; de noodige8tappen doen.))
Stappen doen ;pogingen aanwenden.
In Z.-N .zeer gewone contaminatie
Stappen aanwenden.
van etappen doen en pogingen aanwenden.
Alleen de eerste stap kostmoeite1alle
H et'J.s 8lecht.% d6 eerate stap di6 koet.
Gall.iln'y a ç'u: le preAzàï6r pc.s qui
J.M >CULEPAS,K lasboek, naar het Fr. coûte.
begin '
J.
Nmoeiliik;wacht,4roorden eervan A.BovlluLow en D .SCtTRBECQ.
8t6n stap;18deeeratejoutbegaan,dan
perpfzlfmen liehtïzlmeer.
'

W ij keeren fer'
yg op onze stappen.

Alg.in deZnd.schrijft.(indevolkst.

KoENlx15 op hetw. atap (flg.den
eer8ten - tot r8rzfa8lzïzzg doen,de eerste
Poging )).

De eerste van deze zegswi
jzen ter

vertaling van de Fr. spreuk, bij DE
R UYTES, Gevleugelde Jjroorgcsl, 91; de

tweede bijROBERT,54,en bi
j GALLAS,
op het Fr.w.P s ;de derde, waarbijde
F
r.spreuk a1s equivalent,bij GALLAS,
op hetw.stap ;de vierde (en ook de
tweede)bijKoNlxg,253.

W ijkeeren ferug,wijgaan ferug.

hoortmen daarvoor:wegaan ferug '
van
'BoLs,20.
Na een kort.bezoek in de gemaakte z
œccr ll)e gekomen zM'n); in Taal 64

Palcx,Fr.,OPhetw .pa8 :((revenirsur

96.
%- ,op zijn schreden terugkeeren ).
Na een kortbezoek aan dekunstm aGALLAS,ophetw.ja'
l
a f
t-saedorfï6:
grot onder in den ijsberg gehouwen, Stiil#III (Tilburg?),p.135,als gall. tigegrot,dienl.inden ijsbergisuitge- 't Doen alsofmen heengaat,terwijlmen
op zijn achreden terugkeert),en op het
keevenwijoponzestappenferug.10.,108. vermeld.Ook op zijne.sc/zr6tfeAzterug- houwen,gaan wijwederheen.
w.rebrousser (
? cltemin (Op zijn
keeren werd afgekeurd bijCorp:,l70,
schreden) tertzgkeeren, rechtsomkeert
en alsgall.opgegevenbijPLVIM,N.S.,
.

maken )).
Eo.BROM,in K eurlessen, VI,4 :((de

IT, 153.
GAIZLAS,op het w.pa8 :((Retourner
,
9'
?,fr aes
: Den zelfden weg terug-

wolf, onbevreesd, keerde terug op zïjn
achreden )).
C. 1. KIavIET, Okke Tannema, 39

keeren ;(5g.)hetzelfdedoen.Revenir
dlzr .
9e8

Den afgelegden weg nog

(Detweejongenskeerden ophunne8chr6-

eensafleggen ;(flg.)ietsvan voren af

Tijd is het,dat wijop onzestappen
xe- g/ctlpzen.

W ij kwamen op onze 8tappen weer.
VIRMAND., 158.

Stapel.
Stapem uis.

aan overdoen.))
den fcr'tzg )).
DELINOTTE,Op het W.'
relleybir ((reveD .V., 188,keurde hierin alleen af
Hetistijd datwi
jterugkeeren.
het gebr. van terugkomen voor terugnirsursespas,op zijne,
9cAr6d64 terngkeeren ;vgl.D .B.,39 :((Revenir.W e
W ij keerden f6rug,of gb
'
ngen weder komen ).
zullen op onze stappen'terug/c66r6x.)) heen.

Op oëcieele berichten van de stad
Brussel als verkeerde vertal.van Fr.
dépôt.
In W and.,250,wordtbetoogd datdit
w.,in Z.-N.vaak gebruikt alspurisme
voor entrepot,niet uitdrukt waterm ee
bedoeld wordt (( behalve het groote

Op8lagplaat8;depot(leesdeepool),o.

Entrepotl(leesot= oo),o.

Stapelplaats.

V.DALE

Stapelhuis. (...zen),

pakhuisvoorstapelgoederen ;entrepotk.
TgINTNGA, Practisehe H andelnkennis,

8:(Deopslagplaatsenvanvrijtemaken

goederen noem tm en (fentre-pôts )).))
LIJSEN, n. 4l2
goederen opslaan
in het entrepôt,entrepo8er des marchandi8e8 ));n.4l3 :((de goederen, die uithet
entrepôt genomen worden,les 8orties de
l'entrepôt));n.1443 :(fgoederen in entre-

gebouw, het Koninklijk Entrepôt,
zijn erveellokalen,diehetzelfdedoel
hebben,bijv.ltelders,waarinwijn,enz.,
in entrepôt, zooals men dit zegt,liggen ;kan men nu zulk een kelder een
stapelhuis noemen ? op een andere
plaats is het een geheeldok,het entrepôtdok,zooalsin Am sterdam :de schepen,die er in liggen,de pakhuizen,de
kaaien,alles is entrepôt.))
In 'Fcad-, 250,wordt het verkeerd
gebr. van dit w. gehekeld, waar het
m oet dienen als purisme voor zaak
waar koopwaren van een groothandelaarin 'tklein verkochtworden,e.d.

Stapel,m. hoop, een aantalop e1kaar geplaatste voorwerpen, b.v. een
stapelhout.

pôt (niet ingeltlaarde goederen), marc#tz?z#z',9e.9en entrepôt).

Depot(leesdeepool),o.

V.DALE t Stapelplaats,

(-en),

1.plaats waar iets opgestapeld wordt;
2.plaatsdie hetstapelrecht had ;

plaats waar gewoonlijk zekere koopwaren het meest heengevoerd worden

Dordreehtwaseertijdsdeetapelplaat8der
JNjat
:chewiinen enderEngel8chewol;
-

3.algem eene vooraadschuur )).

Star-steek.
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Star. W anneerzijnekwadestarhem
D.V.,178:(Slar.Hetgebr.van dit I Avanneerhetnoodlotwou,dathijop V.DALE ( k
%tar,v.(-ren), (dicht.)
heeftdoen verslingeren op eene vrouw, w.inden zinvan ge8ternteiseen gall.: eenvrouw verslingerdevanwiehijgeen ster).
van wiehijgeenewederliefdeverhoopt. fr.étoile beteekentzoowelstara1sge- jwederliefde verwacht.
Palcx,Fr.:(étoile,f.ster;gesternte,
ssycscxx.

sternte; m aar ndl.star kan m en niet't

geltlksster, levenskter )).

geeb
V
ruikenindenzinvanconstellatie.)
rg.11W:.#.Nederl.Taal4,1815.))

GALLAS,ophetw.etoile f
lLevens-,

geluksster, gesternte.Lot.))

V.G.,1,136,terverbetering ;ziin

V.DALE :(
fGeluksster,...atar,v.(-ren)

kwaad gesternte.
Dist-, 86-87 (( 8a Azltztzwcïdt? étoile.
W elbestaanin'tNdl.deuitdrukkingen
gelnkkig of ongelukkig g8.
W8rp,f6 ont-

lïet gesternte, dat iemands voor- of
tegenspoed bepaa,lt N apoleons geluknsterrctya, ging jc/n.ca )).
Io. ((Ongelukester,v.het gesternte

leend aan de sterrenwichelarij;maar

datiemandstegenspoed bepaalt).

van goedeof kwade .
$'/6776% spreekt het

To., op het w.ge8ternte :((o'
nder ccp,

niet;welvandeyt
vlW'
?
zofhetn'
oodlot.)
Statie.BELIa.,Dict-,254.

Alg. in Z.-N., zoowel in oëeieele

stukken als in de volkst. (KvlrERs;
V. DALE ; K olxExlsj
,; vssc., 150,

Na hetconcertkeeren wijweernaar heeft het als belg.afgekeurd en bij
de atatie.BoLs,119.
GITTXE,23,heethet:qonswanschepsel
zondag zullen de overwinnaars aan 8tati6 kent m en in 't N oorden niet )).

jgelukkig gesternte geboven zijn,een

gelukskind zijn (Zie hiervoor ook
STOETT,n.402/558.)
Station (lees 8taasiejon/ of 8taat8i6- V gl.,betr. den vorm,ba8tion,ylf
k
dïo'
n,
.
.
lovtl),o.,mv.ntations,verkleinw.eta- Station wordtnietalleen gebezigd in
tionnetje.
denzinvan8poorweg8tation(= 10plaats
Nahetconcertkeerenwijterugnaar van aankomsten vertrek derspoortreihet(8poorwegj
8tation.
nen,20 stationsgebouw), doch ook in
...aan hetntation,.

andere beteekenissen, b.v. po8tstation

dentatieafgehaaldworden.TONY,96-97.
Te Gent,nietver van de etatie.SEvsxs,l13 (op p.229 :naar hetnabijelegen 8tqtionj.

Reeds vele Vlamingen gebruiken dan
ook bijvoorkeurden alg.Ndl.vorm ;
aldusb.
v.H.TETRLINCK,in '
U!.d.dd.#.,
1,84 :Het8tation,en 69 :voorbil'het

(= pleisterplaats voor postpaarden),
hoogtestation (= zeerhoog gelegen station voor meteorologische waarne-

Hi
j hêtde nachtdienst in de stoasie.
Lenenaleer,8 (nabootsing van Gentsehe
volkst.).
Nuhijindegroote8tati6...dennachtdiensthad.Id.,16(op p.33l:hetglw
oot
ntationj.

Noordstation.
DycRycvL,98 Dimanehe,le8'
ptzïrtq'
uel
xr88erontr6ç'
tz.
gt
ilaetation.
AlsequivalentvanFr.stationen van
Lat.8tatiowasdevorm 8tatievöörde
opkomst der spoorwegen reeds veelvuldigin gebr.alsterm van den R.-K.
godsdienstvoor:een der 14 voorstel-

pomp8tation, telejoonstation, F
crt
zc/
tfdfc.
f?
;oAz,stationvoorelectri8chestroomlenering,
Istation '
ptlor draadloozetelegralle,(X'
Uà,
9landbouwjproejstatiop, Rijkszuivelstation
(vgl.ScHR.,1,103-104).
Alg.Ndl.statie lo (R.-K.) voorstellinguithet.lijdenvanJezus;20(R.K.) standplaats van een geestelijke ;

lingen van Jezus'kruisweg ;overigens
ishet een analogievorm naar natie,te-

30 vereenigingsplaats van vlootafdeelingen ; 40 staatsie, uiterlijke praal,

mingen), bootstation, reddingstation,

genover Fr.nation,en naarbastaard-

plechtighefd.

woorden op -atie,tegenover Fr.-ation.

Evenalsin Z.-N .isstatieook in Z.-Afr.

lvoB
ei
hnal
d
vevi
onlks
Zt.N.k
omtgr8t
atie
nog
van
xnd.
ens
plaator

d
ebruteikgeel
ijkve
ervo
rmg.v(oroar
8pyt
ooertw
goj
ate
atg
ion
no
En
ilf
wa
ae
ti
n-

treinpersoneel; aldus vinden wij bij
V.G.,1,187,in eenproevevan dialeet
vandegemeenteSittard(Ned.Limb.):

zoo leestmen in Regenboogkl.,200,op
eenafdruk van een tramkaartjevan de
(MunicipaleTramwegen )tePretoria :

.

,

sen, vroeger bediend door Belgisch

nao de 8chtaviie,voor vtaar het8tation.
TegenoverFr.tg?zgare.

Tevstatie.Voorl.Fz.-F!.Li)'8t,130.

Statieéebouw . TEIRL.-STIJNS,1,

Znd.schrijft.

107.
Statiehuis-lnïketstatieyno (Naam
van een herbergteTestelt).
Statieonderoverste.

als Ndl. natie tegenover Eng. nation ;

Stationrestant.

Station8gebowr.

Znd.volkst.(Brab.).

Id.

Vaak a1s opschrift in Belgische

Onderatationschej.

Stqtiotuemplacement, o.

terrein

behoorende bijeen station.
Vgl. onderkantoorcltej, onderhanen-

spoorwegstations
deze verkeerde
vorm werd zelfs eenm aal in een Vl.
krantverdedigd,zoogezegd omdatm en
er toch niet m ee bedoelt ((overae van
een onderetatie))!?

m eenter, onderkiesdistrict, hoojdpostkantoor,e.d.

Alg.in Z.-N.,ook als oGcieele be- Stationschej.
naming,tegenoverFr.chejdestation,
chejde gare;in de volkst.hoort men
meestalcltejvan destatie,zeldenstatie- Den Heer Chej '
t/
cn het s'
poer-Gg.
ehej.
afcfïozlteMechelen.

KOENSN, op hetw.stationschej,vermeldt:t
(ook :Stationcltej).Dezevorm
verdïentechtergeen aanbeveling :vgl.
station8arbdder, 8tation8opziehter, stationspereoneel.

aannoevdervoorkapelmeester en spoorf
zl6gowczé'
fcvoorstationschejzijn teveroordeelen,omdatwijaan de woorden
aannoerderen orersteeen geheelandere

bijKosxEw ;statiecbej en statieonerste.
bijV.DALE.
ln Z.-Afr.is in dezelfde bet.gebruil
telijlt ntatiemeester;vgl.Eng.station

Statieoverste. TEIRL.-STIJNS,
II,295;Bziru
L.,Dict.,55;Voorl.Fr.-Vl.
Li)'
Rt,57.
.
Den Heer Statieonerste wc'
?
zd6 Spoorwegs
t/
c/ï:teMechelen.DsBolcx,Briej'
ecAzï3revz4,26.

Arrsrupoosx',11 A, l23 :t(muziek-

A!s Znd. isopgegeven :statie-overste,

beteekenis hechten )).

Statieplaats.Boss.,Handl-,138.
Alg.in Z.-N.
Statlestraat. Langsheen de Sta- Alg.in Z.-N.
tieatvaatheefthet(p!.een huis)drieven- '
sters.Sztelts,199.

Spoorstatie.
GALLASen Pltlcx, Fr.,op het w.ntation.

master en Znd. postmeester.
Zieook chefen overste.

Stattoneptein,o.
Zieook plaats.
Aan (den kantvan)deStationstraat Ofschoon daarnaast etationsweg gebeafthetdrievensterramen.
bruikelijk is (vgl. ook stationaplein),

'

toch verdient de vorm Stationsstraat,

zooalsvermeldisbijV.DAI-Eenookbij
KoExsw (in dit laatste wdb.:qook :

Stationstraat>),geen aanbeveling,tenzij
er mede bedoeld wordt :een straat die

naar meer dan één station leidt (vgl.
Kerkstraaten Kerken,
straat).- Zieook
straat.

Stetdle.In8t66 de banden uit te i Verkeerdeweglatingvanhetvz.ean
steken.

in deze uitdr.:germ .stattz'
?l ...

In.
9/:(d)6vandehandenuittesteken.

MooRTg.,190.- Zieook boven,op
betw . plaats,p.375.

Steek. Om toch zekerte zijn niet Alleenstaand gebr.;vgl. Fr.reater Om toch zekertezijn dathljnietzou W è1 is alg.Ndl.miin geheugen laat
ïx den 8teek te bliiven.M.SABBE, F!. encaraje= restercouzl,d.i.nietkunnen bliinen .
9tekep,.
mijïzzden 8te6k.
A esdches,25.
voortgaan (bij'tspreken).

Steekkar-steken.
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Steekkar.Een kruierreedmeteen O.-en W vl.volkst.,voor :kar of
eteekkarvetjetotvöordekeuken.TEIRL.- wagen die met de hand voortgeduwd
STlzxs,1,259.
wordt (in andere Znd.gewesten stoot-

Handkar,Ac.
zl#t
zh
cgcAà.

OPMERKINGEN

Volgens KVIPERS ïs8teekkar ofsteekwagen een ûkar,welke ondereen opgebeurden lastwordtgestoken ).

'tVerhuizen dergebrelckige meubel- karofstootwagen geheeten);in O.-en

GALLAS:(Steekwagen,m.:Haquet.

tjes,op eensteekkarkengeladen,gingge- W .-VI.bet.steken in een dergelïjl
tvermakkelijk.V.LooT,68.
band :(voortlduwen,(voortlstooten.
BijV.Loolishetw.gebruikt naar
deschrijft.van ST.S'
raEvvElus.
Steen. Iem.den steen werpen of Alg. voorkomend gall. in Z.-N., Een steen opiem.werpen;den eer8ten
toewerpen :
jeter la pierre 4 qn.,waarvoor D.V., steenop iem.werpen :
Mrerp haar den, steen niet. V. Lov., 449,alleen opgeeft ;een ozzgzfAzdfïg oor-

Diable m.)
BijV.DALE isbïjateekwagen a1sverklaring opgegeven :(wagen dievoortgeduwd wordt);zie ook KoEx>?N15.
PR1cK,Fr.,op lletw.pierre :(4
'cfer
de8 - .
9t
l qn.., iemand met steenen

Wrerp geen steen op haar.

gooien )).

DltreEed,l2.
deel'
vellevtoveriem.Echter wordt de
GALLAS,ophetw.jeter:(- '
?
zAz:pievre
Och,datzij miiden eersten steen flg.zegswijze,op andere wijze uitge- Och,datzijden eerstep steen op me cokzfrcqn.:Iem.meteen steen werpen.
Ioewerpen.VERMAND.,171.
drukt,ookin '
talg.Ndl.gebezigd,naar werpen.
(5g.)- lapierre4qn.:Deneerstensteen
denbijbeltekst:Dieranuliedenzonder
op iem. werpen, iem. beschuldigen,
zonde is,vt/crpo het eerst den ateen op

schande over iem .roeperl.))

haar,son.8,7,ofweleenigszinsgewijzigd,zooalsbijV.DAI.E :wieuwerzon-

KRAMERS,op het w.jeter 5- la
pierre à,qn.,een t
sfceAzop iem.werpen,

Men werptiem.(dat.)iets (/06)wat
hij wi1opvangen ofwat men in zijn
bereik wildoen neerkomen,b.v.werp
me den baleens,den dvenkeling wevd
een boeitoegeworpen,.
Iem.meteen8teenwerpen,ofeendf8ezz
op iem.werpen ishem ermede treffen.

gen );op hetw.pierre:(Qui!uijettera
la premi/rep-?wiezalden eernten ,
s/t
?6zz
op hem (V haar) d'
?
zrzh
cAà werpen? wie
kentzichgeheel'
prïjran '
Jgeenmen hem
(0.
/haar.
b
,telaute legt?) en op het w.
'
nteen,:(Een s- op iem.werpen, jeterla
u lard e'zfrçn.))
pierret
iqn.,(fam..)crier c'

Een steen naar iem .werpen,ofnaar
iem .m et een steen werpen is trachten

KOENEN,op hetw.steen :czegsw.den
- op iemand 'z,tvpeoz,a1s eerste aankla-

erhem medete treffen.

gertegen hem optreden ;Bi
jbel,bijde

derzonden ï.
s,werpeden 66rtsfc?zsteen.

Het8teen bebben.

h6m ',
'6f,
: te laste leggen,,hem be8chuldi-

steeniging flen eersten steen m ogen werPOn )).

In de Znd.volkst.(Brab.,Antw.)o.

Den ef6co
zofhetgraveelhebben,aan

DALE.

in debet.van :zekerezieltelijke ver- (t@ep,)8teen lijden.
harding in de blaas.

Steenkapper.

Alg.in deZnd.volkst.;bijV.DALE

Steenkapperil.

alsZnd.vermeld.

Steenkool.

Wand.,49 :(Steenkolen wordt zel-

ScHR.,II,l23 en 136.- KosNEN15

Steenhouwerij.

ve
rmeldt8teenkapperen daarbij:einz.
Z.-N.))

Steenkool,v.,meestalgebruikelijk in

ldeninhetenkelvoudgebruikt.)

EchterbijV.DALS,i.v.:(steenkool

hetmv.8teenkolen.

1
Steenweé.

Bteenhouwer.

a
bruak
nkdee
nn,at
gfc
/
a
ck
se
l/l
oo
;?re;
tte,ma
bg
laev
r
te
ke
8te
o
en
fkw
oo
it
l
te
;
steenkool.waterdrijfkrachtvan stroo-

!m end of vallend water )).

Alg.in Z.-N.,in devolkst.meestal

Straatweg, groote weg; geplaveide

V.DALE vermeldtnteenweg alsZnd.

steeweg;bi
jKIL.steen-wegh;DEsRo- weg.

KUIPERS en KoENlx geven het daar-

cals :((Steen-weg,s.m.K assey-weg )).

entegen a1s alg.Ndl.op ;ook GArrAs en
Pnlcx,En,g.en Fr., V. GyczzosRyzx en
K sols.

Steert. Destoombootkeertzijnen Dialectischewoordvorm ;reedsvroe- Staart. De stoomboot wendt haar
loggensteertnaarZûrich.Borus,28.
gerbijKIL.;bijDEsRocuEs:(Steêrt, loggen achter8teven naarZûrich.

Di8t.,138.- Onkr.,24,26en 31.

8.m .))

Steiéeren. Het land 8teigerttot

steile heuvels.

Germ.8teigern,
.

Hetland8tl
'
.
l
'gtofrij8ttotsteileheu-

vels.

MOORTG.,l18.- Ndl.hetpaard8tei-

gert,d.i.zetzich overeind op deachterpooten.

Steinen. Pallieter was bezig met Znd.volkst.(Brab.,Antw.);Klrz.
Pallieterwasbezigden honigfojhoden honing in steinen potten te doen. (Steyn,steynen,j.steen,steenen.
ning)inateenen potten tedoen.
Pall.,96.

Stek @ (Ikvind)op den kerkhofmuur

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);KIL.

Ik vind op den kerkhofmuurgetee-

KUIPERS.-- KOENENIS.

geteek-end :eenen dikken bo1 met.twee ((steck,stock ));DEs RocnEs :((Stek, kend een dikken bolm et twee 8tokken,

atekken,dieeen mannetjemoetverbeel- s.m.Stok.Bâton,s.m.latte )); Ds dieeen mannetjemoetvoorstellen.
den.Tt.
)NY,38.

REUL,33 : Unegro8se boulemontéed'
tfr

r
/6'
u,
z quilles.

Alg.Ndl.atek,v. = loot,afgesneden

takjetotverderevoortplanting.

V.G.,11,294.vermeldtstek voor stok

onder (
1e Vl.woorden bi
j de Amsterdammers in gebruik (diamantslijperstaal).

Van zijn ntekvallen.V.THIELEN,34.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,in O.-VI.
van zijn 8tekk6 vallenj,voor flauw,
'

Van zijn ntokjevallen (o!raken).

in onmacht,in zwijm vallen,buiten
kennisraken.

I STOETT,n.- /2024.
l

!
l

,

WeerOp zijpz'
gtekken,Zijn.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Weerop(/6lappen,op deyzr/ppcn,op STOETT,n.765/1l54en 1051/1619.
van eenzielttehersteld.
de?
accAlofin ovdezijn.
Steken. De Lamme is ge8tek6n ! Dialectisehe vorm voor het verl. DeLammeisgestoken(ook:heefteen Di8t.,55.- ALL.-AB.,200.- Joos,
V.LOOl,40(Ook 41).
dlw.; Reinaert,vs. 3283 glteateken ; dolk-ojmessteek gekregen).
12l.- DEBAERE,137.
Een koperen weegschaal die om- DEsRocuEs:(Steéken,'
p.a.(ik stak, Een koperen balans (ojweegschaal)
hoog kon ge8teken worden.VERMAND., hebgesteékenojgestoölten)).
ldbeomïjooggehaald kon worden.
6.

Een wollen 1ap op de borst eteken.

Znd.volkst.(O.-Vl.).

Eenwollen lap op deborstleggen.

R .en V.LOVELING.

DUYSER,IT,78.- Alg.Ndl.een strik
op 4@6bOr8tqs/c/cc/à,d.i.hem meteen speld
vastmaken.

De Pistonsvan den bugelblijven 8t6- Znd. volkst. (Brab.), voor niet Deventielen (ofpistons)van debu- Alg.Ndl.erï,
gh6m 66p.graGtï?ldek6el
à8/l.
(goed)Werken ofloopen.
ge1blijven zitten.
èN/'
t?6?l8t61:6* ;d6'
&Jlge?lï'
Sil'
tdB?N'
Odd8'
blijTen,
9/6:64 ;hetN78//:%
'
8 ?@i7
Y6Al'
Steken,.
Een vat bier8teken.

Alg.in de Znd.volkst.,voor :er de

Een vat bieraansteken.

kraaninsteken(enbeginnentetappen).

l
I

Alg.Xdl. bier 8tek6n = het door een

hevelvan het eene vat in hetandere
Ilaten loopen ;bierslijten,bijde kleine

)maatverkoopen.

Stekkebeen-stenlnlen.
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Zijatakdevensterluz
'kenopen.v.Lov., O.-enW vl.volkst.:8teken = (voortlin haargedicht'
sM orgensvroeg.
stooten,(voortlduwen ;openstekevt

l

NEDER LANDSCH

Zijstietdevensterluiken open.

OPM ERKINGEN

Dcysss,II, 77.

openstooten, openduwen.

Zichden '
pïngcr(ofden d'
tzïzn,
lï?z'foog Zeerverspreîdgall.inZ.-N.,86mettve Een bok (soms:een bok methorensj
nteken (somsmethettoevoegsel:totaan (of .
:6jourrer)le doigtdana!'œïJ()
'
u.
S- schieten.ct'
zzFaterofeendommen streek
den elleboogj.
çv't
z'
?
zcoude)= zichleelijk (ojschrome- begaan,den,balpzït
seftzczl,zich in den
lijk)vergissen.
vingersnijden.
Iem .een riem onder 'fhartsteken.

Tegenwoordig vaak voorkom ende

Iem . een hartonder den r''
,:p1 steken.

wijzigingvandeoorspronkeli
jkezegsw.,
doorbijgedachteaan:hetF
zcrlzinkthem
in de8ehoenen.

pekor8ten steken hem.

De broodkruimels steken hem,ook
hijZn
id.volkst.(Brab.,.Limb.),voor
suitgelaten van weelderigheid. hijisbrooddronken.
Stekkebeen. Zijne lange 8tekke- Znd.volkst.(Antw.,O.-en W .-Vl.), Zijn langespillebeenen.
beenen.VERMAND.,83.

Dist., 102.- D .B.,32.- ROBERT,9.
STOSTT,
498/725.
Woordverklaring, 89-90.
n.109.

Kosxsx,

scxgtrvs,

Onderhartdienthierverstaan teworden :m oed.

STOITT, n.237/314.- VIERHOUT,23.

VOOr :dunne,lange beenen.

Stekken. Daar werd ze (s!. een
klokhen)aldra op den kop geetekt.V.

O.-en W vl.volkst.

Lov.,DureEed,90.

Steksketn),stekle.Een 8tekie. Alg.indeZnd.volkst.,vooralinden

Boss., Handl., 6l. Gijhebt licht en vorm stekskelnj;TAMB.,24:Vo'
usa'
vez

tekskena (zwavelstokjes).TAMB.24. dela lumièreetde8allumette8.
Stekskensdoosken.SsvsNs,135.

Daarwerdzealdra(o/reedsspoedig) Alg. Ndl. 8tekken
door stekken
op den kop gepikt (x!. door andere voortplanten,een stek in den grond zetkippen).
ten om zetelaten groeien.

Lucijer,m.
Lacifersdoosje.

Fc?z(/.,181.- Scas.,1,29en33;I1

,
20en 21,24.122,142-143. - V.DALa.
- Ko(
ExExls.- Phoaphorntekakejsa1s
gewe
.vermeldbijV.DALE.
D.st
i.doosje voor ofmetlueifers (V.

DAIz.E).

Stel. Stel wagens. Voorl. Fr.-J'î. Verkeerdevertaling van Fr.ramede Wïj,reeka,koppel(m.)ofsl1
,erl
'
.t
)(m.) Hetstel'
pt
zx een '
?
z,cge?
z,ofeen wagenLijst,202.
wagon8.
(spoorlwagens.
stel = het onderstel,het benedendeel
van eenrij-ofvoortuig.
Stelen. BijSI.EEcKx,Gronden #6T Boss.,IFdè.,58/70,en Haïtdl.,211, Ik,hijstal.
Di8t.,102.- Joos, 121.- DE BAsaz,
Ndl.Spraakleer,56:(stelen,steel,stal waarschuwtalleen tegen hetgebr.van Gijstaatt(jestal,U stal,julliestalof 137.
fstool),mv.stalen (stolen),gestolen ). fik ofkil
'lstool,terwijlhijtenonrechte stalenj.
Bij Colali,44 : (ik stal,gij staalt voorschrijftgijofgestoolt;dezevorm, W ij,zijstalen.
(afoo/f),hijstal,wijstalen (stolenj...) evenals(ï/
c,hi)'
)8toolen (wij,zi)')8tolen.
BijBoss.,Gdè.,58,
/70 :(ik stal,ge zijn dialectischevormenvoorden onv.
efoolf,hijstal,we,zestalen ;zteg)ntiet): verl.tijd,ontstaan doorcontaminatie
stool).
methet verl.dlw.gestolen.Reeds bij
DEsRocnls :(Steélen,v.a.(ik stoöl
ojstal,hebgestoölen)).
De soldaten steelden de eieren uit de
Ook de zwakke vorm voor den onv. De soldaten stalen de eieren uit de
HoRSTSN, 59 : steelde, blaaede bi
j
kiekennesten.DRAULANS,56.
verl.tijd isdialeet.
kippen-ofhoendernesten.
jongensvan l5jaaren ouder).

Stellaadje.AUcTOR,224.

1

Evenal
tellagie, een verouderde
.s 8

schrijfwilze, in strijd met de heden-

Stellage(leesag6= cczja),v.

Di.
gt.,140.

Een handteekening plaataen,zetten.

Iz
fJtfl..1.. N.F.,- /41.

daagsche uitspr.

Stellen. Een handteekening atel- Germ. eine Unterschrijt stellen
len.
(= 86tz6*).
Iem.in arreatstellen.
Germ.inArreststellen(WdI.A.N.F.
,
14/41).

Een lijsttezamen8tell0n.
A1s degelijke,werkzame boerendeernen atelden zijzïch aldra (tedeugen ).

Germ.zu8ammen8tellen.
O.-en Wvl.volkst.

V @Lov.,DnreE6d,39.

stellin:.Eeneeervolleatellingver-

Iem.ïAzheehteni8nemen.

OokbijV.DALI::iem.inarrestnqmen
arre8teeren.

Een lijsteamen8tellen.
A1s flinke,werltzame boerenmeisjes
nlqren zijop '
trcg weldra beste mede-

,

MooRTg.,59.

helpsterste worden.

Germ.Rtelle = ambt,betrekking,

Eenaanzienlijkeplaat8(in demaat-

MoosTg.,118-119.---Fd!.-4.N.F.,

werven.
post,plaats.
schappij)verwerven.
14,
/41.
stem .Bevaadalagendestem.
Gall.voiz délibératire.
16,
9!/
1,
96/1d6 stem.
Scax.,1,3en 5.- - Plucx,Fr.,op het
Raadplegende stem. Voovl. Fr.-F!. VerkeerdevertalingvanFr.'
voizcps- Raadgel,
ende(ofeonnulteerendejstem. w.délibératij:qaroir roïz -ï.
p:, stem Liist,262.
8Itltatl
'
1)e.
gerechtigd zijn s.
ScHm.,1,5 : (fvoiz prgpozzgzrtzzz/c =

Stem m en. Vooriem.stemmen.

D.V.,576 Alg.in Z.-N.is het
gebr. van stemmen '
poor iem. ...
Alaarin goed Ndl.zegtmenzijneatem

Op (ofvoortiem.stemmen.

overwegende stem (Oz*zNxxIk, II,
blz. 15), dubbel wegende stem (10.,
blz.88))).
ScHR.,1,216:(daarook donationaalliberalen voorhem stemllen ))(N. R.6%.,
27-11-1909),en 307:qomdateen groot

uitbvengen,atemmen o p iem .;stem -

aantalnatiooaal-liberaleafgevaardigden

men '
poor iem.isblijkbaarnietsandersdan deletterlijkevertaling vanfr.

voor den sociaal-democratischen candidaatgestemdlleeft)(10,,l1-2-1912).

noter pour qn.))
Ook D.B.,83,isvan dit gevoelen en
geeft verder op a1s voorbeelden van
goed gebr.:((Ik dfepz o p de /c@fAolï6-

10.,1,2I7 :((oan,'
??oor iom . ../c,n,,n,c.
isniettelkens'hettegenovergestelde van
tegen iem . stemmen. Im m ers vind ilt
8temming voor voorloopige candidaten

ken,oflieverik 8tem katholiek,ik.
sf6zn,
Rechtsch,fzïzàlwch.- Ik stem m et de
katholieken,is watanders. Ik stem
'
poor, .
51,stem tegeAz.:

(N.R.Ct.,5-3-1909),stemmingt,
ooreen
lid der Provinciale Staten (f#., 25.21910),stemming voor een 1id van den
gemeenteraad (Id.,19-8-1911).>

iem.ojiet8- ).

tvzclzn6z?
.'
van ocp,bepaalde gezindheidt

K oENsN13 op het w . stemmen :((op

Io*15Fop hetw .8temmen :f(- op den

candidaatzïjg
zcrpartii).

V.GEIZDEREN,op het w .ntemmen :

((op iem.s.= einen '
.JlAl6pz
?
,/'
areinen
stimmen ).

V.DAIUE,op hetw.8temvee:(stemmenopdedoordepolitiekeleidersaangewezen candidaten ))
,doch daarente-

1D.,1,217 :((Insteevan testemm eytop

zegt m en m eer ho6 men stemt. Zoo vind

ik :ofhijchri8telijk-historiach.ofcpz'
Jrerolutionair, ofhijvriizinnig-democvafït
:c/ldanwelUnie-liberaalaemmenmoet
(N.R.Ct.,18-l0-l91l).)
Verderisstemmen ook a1sbedri
jvend
ww. geliruikelijk.Aldus bij Kxupzss,
i.v.:f
(kiezen (doorhetuitbrengen van

'
-..

Stenlnliné-sterven.
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f

gen ook,ophetw.stemmen :czijn stem
voor oftegen iemand uitbrengen ),en
op hetw.voor:qten voordeeleoften

destem):welkenkandidaatstemtgij?>
AldusverderbijScaR.,1,2l8:(als...
ieder een partiigenoot8temde ) (Vragen

8temnten :qIk za1voor den heer P.s-,

dan f'l/Jp6 candidaten worden gestemd ))

behoeve van : voor iem.,eene wet
8temmen ).
Verdernog bijKRAMERS.op hetw.

Eenwetstemmen.

ievoteraipour M .P.,J'
.
f.P.aura ma
voiz,lnon ezf//rcge,mon vote.)
Een dermeestverspreidegallicismen

d6aTi)'
dn,1910-1911,1,233),ggestemdq
candidaten)(1d.,II,p.239),(daarkunnen dus doorde vrijzinnigen nietmeer

(N..
R.Ct.,18-7-191l),enz.
Een wetaannemen,ook ze (bijof

KONING,30:(La1oia passé.Dewet

inhetZnd.,zoowelindegesprokenals met meerderheid van stemmen,) goed- ï8doorgegaav,,tztzzàg6zàopzc'
?z.))
in degeschreven taal,voterzfzàcloi,'
tzgz keuren.
J.W .ol Joxga,H etRadevwerk tlcl

Het denkbeeld en het voorstelhad Foiet(
Dïdf.,l08;D.V.,260;D.B.,3; Hetdenk-beeld en het voorstelhad d6nStaat,T3,44 :(Hoeeenwettotstand
van den Staat zelven moeten uitgaan, V>zRlsT,34;V.G.,1,l3l).
van den Staat zelf naoeten uitgaan, komt9;47:(hetf()/8tap,
dkomenvan die
door de Kamers ge8temd worden. J. Scnr
R.,1, 218,verwijst naar KRA- doorde Kamersdienen aangenomen te wet);49:(Ten slottewerdero'
verdewet
SABBE, 5.

MsRs, op het w.stem men : ((een wet worden.
stemm en = apgrourer une loi; voter
'une loi,adopter une loi )), doch merkt

hierbijaan :(Ik zolzliever zeggen :

TweedeKameraangenomen );50:(ook

een wet8ontwerp. een wetsroorstel, /?6Az

doorde Eerste Kam er werd de wetaan-

wetsvoordrachtaannemen.Dan,een ver-

genomnn ));50 :((Het wetsontwerp of

gadering kan een voorstelaannemen :
öf bïjstemming öf zonder stemming.

wetsvoorstelwas nu pas een eigenlijke
wetgeworden ).

zonderstemmingaangenomen (#
$'.Kroniek,l9ll-l912,blz.38).)

ïcwczftfzkdood stemmen ).
KUIPERS,op hetw.etemmen :(ikzou

Zoo vind ik :deze 3 stellingen werden

Een credietstemmen.

Gall.voter v,z cvédit,

Een subsidie atemmen.

voter v?zsubside,

De inrichting,de oprichting van iets

roter î'Jfc6îïe
sd6zzèeAzf,la jondation de

aemmen.
çc.
De flam ingant atemtmoties van onGall.roter unem otion.
tevredenlleid.Du-tvruwxs,43.

Stem m iné.Eenvoorstelin(ofterj

stemmîng leggen.

in haargeheelgestemd.Daarermeerdan
de helftvan de aanwezige leden voor de
wet waren,waa de Leerplichtwetdoor de

Gall.mettreauzwoïz;DyuRlvrz,l0l:

L'amendement...eatmia cvz voiz et

D .B.,3:((Voterla m ortde qn. #'o or

moeitehebben om ïzàden dood tlcAzzoo een
gevangenete- ,H osqmola>.
E en kvedietwet aannemen ; machti- D .V.,261.- ScHR.,T,217.
ging totAtlfdoen '
ptzzzuitgaven vevleenen, Zie ook op de woorden bedanking en
tle '
tt,F'fgtz'
?J/?o?toestaan.
belasting.
Een subsidie toestaan,ïrtwpïîlïg6a.

Dein-ofoprichting van ietsinwil-

ligen,erin toeatcmm en.
De flam ingant brengtm otiesvan ontevredenheid vïf.

Een voorstelin stemming brengen,

of er over laten stemm en.

D.V.,106.- '
Fcn#.,65.- D.B.,3.

- V.G..1,l34.

Het amendement wordt ... in reieté.
Het amendement wordt in stemstemming gelegd en verworpen.ToNy,
ming gebracht en verworpen (o/ afge99.
stemd).
De 8temming van een wetsontwerp.
Gall.levoted'
un projetdeloi(.
Dïaf., Deaannemingvaneen wetsontwerp. In een andere opvatting zegt men :
79-80;D.B.,4).
biideetemmingoterhetontwevp.
De 8temming is verplichtend.Belg. Eenonjuistheid,ookindenFr.tekst: Deelneming ctz/ld68t6mming is ver- SCITR.,dcnf.,10-11.
Grondw.,art.48.

Le voteestobligatoire.

plicht.

De legersterkte wordt ellt jaar bii Verkeerdevertal.van Fr.Lecontin- De lichtingssterkte dient elk jaar
aemmingva8tgesteld.Id.,art.119.
gentdeJ'
crpzéee8t'
pofét
lannuellement. goedge8temd (teworden).

Stem m inésvol.

Germ.stimmungsroll.

Aandoenl
iik,pakkend,aangrijpend.

ScHR.,x
z
lcnf.,l5.

1Ptf!..
4.N.F.,- /41.

Ster.(Ikhadsindslang)gezien,dat Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Ik hadsindslang gezien,dathijieta V.DALE,op hetw.ster:q(gemeenz.)
hijietsïzzzl
'
,
l
'
nesterhad.SEGERS,39. fetsvan plan zijn,eengeheim oogmerk in het(0finzijn)q
gtt
At
'@dvoerde.
voorhoofd; hoofd het (hoogjin zijn
hebben.
ster hebben, krijgen, hoovaardig zijn,
worden 9.

Sterfput. A.vAN Hovcxl en J. Znd.volkst.(Brab.,Antw.),ook in
Fluxyrycx,Ambachtvl
M et8elaar,347. hetBelg.Fr.:daarnaasthoortmen nog
/d

Zinkput,zakput.

8terjkuil, watechtergeen gernetselde
putis;ookbijKIL.enbijDssRocass:

Sterk.Datisaltesterk.

sterj-put.
Afgekeurd a1sgall.,c'
esttrop jort,fn

Datisaltekras.

KUIPERS vermeldt eterfp'
ut als alg.
Xdl.;bijV.DALE,19145,wordthetw.
nOgOpgegevena1sweiniggebruikelijk ;
bij V.DALE,19246,komt hetw.niet
meervoor.
V.GILDEREN,op hetw.stark :tdas

Di&.
t.,93,enbijD.B.,56.
EchterbijKosNsN15!ophetw.atevk:
(zegsw.datï.
v- ,bïjna nîet te geloo-

iatzus.= datistesterk,teerg,tegek).
V.DALE, op het w. sterk : (datf,
g
eterk.kraclztig, treffend door geest of

Zich sterk dvagen vooriem.

D.B.,55,besehouwde dit als een Hijisknapfofgondonderlegdjin (de)
gall.,ileatjorten histoire,ofschoon hij geschiedenis.
verderopgeeft,p.56 :(En jztzzzçcïail
t
s
t
:fjaible.ln hetFransch ishijzwak.)
BlcLlz., 10:(Se porter fovt lleet bij Vool'iem.instaan..
velen :(zich sterk dragen ),somswel
zooalsbijL'
EoEgAwcx,(zich sterlken
machtigmaken !)inpl.v.'
(zieh sterk

V.DAIu
E,op hetw.aterk :((bekwaam
in :hijis.
#6rà in ccrdrv'
jlwlwzzt
fe,op dc
'
/ïor
p!;hii ï.
9 sterk bii Aef kaarten,biliarten ).
PRICK,Fr.,OP hetw.'
gterk :(zichmaken,Sefairefort,(de)).
V.DALE,op hetw.aterk :f
(ik maak
mii.
$/6:/:h6m t
?')8rteAtzît
l?
l,ik wed datik

H et rechtvan den 8terksten.

maken )))).
Fouttegen deverbuiging.

hem zaloverhalen )).
Di.9t..31.

ven,te verwachten )).

Hijissterk in geschiedenis.

Sterrekunde.

Vaak voorkomende afwijking van

eene andere eigenschap )).

H et rechtvan den eterkste.

Sterrenkunde.

V.GELDEREN Speltreetls.
gterrekun,
de.

x4tzAzeen ziek-te,aan depokken,aan

Daarentegen ook in het alg.Ndl.:

de spelling - De Vr. en Te W .: de
tusschenletter n wordt in do uitspr.
doorgaansniet gehoord.

Sterven. Fcx een ziekte,nan de

Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.mourirt
f'zfsc

pokken,wcAz de cholera,ran de tering, maladie,de la petite vérole,(fvz choléra, cholera,aan,tering,aan een beroerte, 'tww, ouderdom , 'van,koude, van dorst,
van een beroerte, van een wonde, 'van de la pltti8ie, d'apopleœie, ts'vae blea- aan een wonde,aan een schedelbreuk '
van llonger,ran gebrek,'van ontbering,

oen schedelbreuk sterven.

e'
ure,t
z''
2x:jracturet
?
f'
/
zcvâne.
sterven.
Tn 'talg.Ndl.wordt.eenlichameli
jk

rtzAl hartzeer,'
pqn verdriet,v/t
zzà ongeduld sterven ;verder:dooreen pistool-

vz.aan (BAvwsNs,907;D.B.,79).

tuurlijken, gewelddadigen dood, dui-

ltwaad a1soorzaak aangeduid door het

schot,en zonder vz.:een zachten,nazend dooden stervell.
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Stettelen .Hijetetteltaltijd.
Hijheeftmijge8tetteld.

Prov.(Dieste.0.),eig.stertelen,voor:
iem.op hetglijbaantjeachternazetten,
vooralm et het doel om hem te doen
vallen.

Steun.O !de groote nood van die IzoMs., /79,keurde ten onrechte
twee versleten menschen wier st'
ut en af:8te'
ttn'
?
Jl,
'
?
z'fgezin,en hieldhetblijkete'
un weggenomen werd ...Men had ge- baarvooreen gall-,soutiendejamille.
prObeerd hem vrij te kri
jgen van den KvlrycRs,op het w.steun :((flg.)
troep,a1sste'
u'
n van zi
jn ouders.CLAES, troost,hulp :veel tzq,
zèiem.hebben ;
Sich.N ov.,189.
verzorger,:diezoon zald6 z
dz'
-p.
gouderdomszïjs,HoyuTso'
p).

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPMERK INGEN

Naglijden.Hijglijdtaltijd na.
Hijheeft(t
)/is)menagcgleden.

KIL.:( sterte-bollen,steerte-bollen.
Holl.j.tuymelen ).

Ko8twinner.

V.DAIS,op hetw.steun :(ltijï.
:d6
ateun,zïj?zc.
roudera.dekostwinller,verzorger).
. KoExEN15,op hetw.nteun:(diezoon
wasJàtzcratu,
ten ).
Plucx,Fr.,op hetw.ateun :,zijheejt
veel aanhem,illuiestd'un grandsou-

l tien )).

Steunen. Hij sten'
nt zïch op dat Gall.sejonder,s'
cpyzl
fpcr:il8'appuie HiJ8teunt(ofberoeptzich)op datbe- l
I VERc.,148.--..D.V.,322.--.D.B.,8.
bewijs.
kl
n
'
rcette>v6z
?
f'
J6.
?
wi
js.
--V.G.,1,139.
W aaropi8zijn hoop geateund?
Gall.s'
u'
rqlboidozàespoire8t-il/oz?
,
#J, Waarop steuntzijn hoop?waarop is
basé?
zijn verwachting gegrondveat (of geStichel,v.(en m.).

znd.volkst.(Brab.);KTL.:qStiehel.
Gradua,scala );M eijers'
Fac/à.(l745):

baseerd)?
Slagboom,dîzfïf&oozn,dwarsboom.

(fStichel,hek )'.

Stichelen.Een weidestiehelen.

Znd.vollkst.(Brab.).

Sticheliné.

V.DALE. KoyuxEwls.
Kl7ll>EIts vermeldtstichel,v.,zonder
voorbelloud.

Een weide omheinen,metqen 8taak-

Atlïzàï'p,g omgeven.

Staakheining.

Stichten. De Napoleonisten had- Gall.jondev'
tzAz:société(APPELDOORN, De Xapoleonisten hadden een '
ver- .
PLuIM,Syn.,n.103 :(Figullrlijk beden een maatschappijgct
:fïchf.V.Lov. 11A,l19).
eenigi'
n'
g Opgerieht.
zigtrnen stichten ook voorgrondvesten :
(De) Vriendschappelijke Eïgenaars : DE REvlu,188:2'Union (!e.
sgrogrié- DeVriensehappelijkeEigenaars,een fl
czàatadstichten,66.
)1jondanooroudenvan
eene maatschappij,die ik zelve gesticht taires,zfz:sociétéquej'cïjondée,z4ï,
so# vereenigingdieik zelfheb opgerichten dagenstichten;liejdadigeaticlttingen.Van
entotstandhebgebracht.TONY,l76.

jlot.

tOtstand gebracht.

vereenigingen zegtmenmeeroprichten.)

Stichtend. Een stichtend boek.
D.V.,l84 :(In navolging van fr. Een stiehtelijk boelt.
Echter ook bij V.DALE,op het w.
Mijn dood ware ...nog een stiohtend Jt
fï/ztzx/wordtdittgw.dlw.nietzelden Mijn dood ware nog een stichtelijk atichten :(dit!)c.
6k sticht),en (atichtend
voorbeeld geweest. TEIRL.-STT.
TNS, II, a1s bnw.gebruikt,; men zegt echter 1 voorbeeld geweest.
metiem.aprc/
cco,),.en bfj K'
tzTz
asRs
,op
.
184.

I

stichtelilk.)'
Ook volgensD .B.,58,gebruzkt het
Ndl.liefst niet llet tgw.dlw.in derge-

het.w. stichten (f'
tem . door ziln zpoo'
rbeeld )).
Volgens V.G.,1, l30,is een,stichtend

lijkegevallen :Een,stichtelijk leven.

voorbeeld geven een der uitdrukkingen,

Een zeergewonetzitdr.isverderook :

dfe /(doorweinig Nederlandersals Galli-

8tichtelijke@t
rcfzftz'
r.- '
BiiDEsRocHEs:
(Stigtend,adj.(zt?6à)stigtelijk ).

cismen gevoeld worden, nog daargelaten ofhet,inder.daad bewezen is,dat
'

hetGallicisznen ziln )).

Stichter. Alfonsde Cock,8tichter
van de wetenscllappelijke folklore in

Gall.jondateur.

vlaanderen.

Alfonsde Coek,groltdlegger van de Alg.Ndl.det
vfïc/trez''
van /
zcfPerzische
wetenschappelijke folklore in Vlaan. 'riik,destichteravan Ao?zzc,enz.
deren.

Stichtersaandeel.

znd.vert.van Fr.(!@)partde.
/oxdc- Opriehtersaandeel.

Lllsax,n.2242.

teur.

Stichtiné. De stichting van een

Gewoonznd.gebr.,voorFr.lacokz-

naamloozevennootschap.

ntitutiop,t
'
/'
?,
fzà:aociétéanonyme.

Stichtinéskosten.

Gall.jrai8deprcpzï/
?rétablissement.

De oprichting van een naamlooze

vennootschap.

Oprichtingskosten,k.rc'
?zrorming.

Stiel.Welkenstieldoethij?

Alg.in Z.-N.;DlqsRocHl
ss:(Stiel, W elk ambachtof bedrijj oefent llij
8..
zn,
.Ambagt.sl
/étier,s.m.pvojension, uit?
Kleermakervan stiel.
s.f.9
Kleermak-er van (zï7'
?z) beroep,van
zijnambacht,van zijn Clt
z/
c.
Van iemand,diezijnen8ti6lkent.Vl.
Van iemand,die zijn vak kent,of
Vert.,272(ook SyuvzNs,l9,83en 105).
diebedreven isin hetvak.
Een zekeren tijd opstielzijn.SxvEws,
Een zekeren tijd in,deleerzijn.
110.
l

Twaalfstielenendertienongelultken. Alg.indeZnd.volkst.
Iedez(o/elk)isdiefinzijnen stiel.

Znd.volkst.(DE Coex,33;V.ETu-

Stielm an.SEvlws,110.

sEx,39).
Alg.in Z.-N.,voor iem.die een

Gijallen,stielmannen.1D.,107.

ambachtuitoefent.
tête (D.B.,34).

Stijéiné.l)emeeste(electriciteits- NaarFr.êtreenhcvddc(beursterm).

waarden)zijn lichtelijk in stijging.De

n'
fr
/tftztfïgt
rRticltting (Fr.jondation).
Dist.,161. KvlrEss. V.DAluyc.
ltoycwsx'. Bî
j V.G.,T, 190.in een
proeve van Sittardsch dialect (Ned.
Limb.):11(
,
'
uj%,
a,n,aclttielu
= mannen van
het vak ;ook vermeldt'lli,
J
', I1,294
(
rstiel:vak )
',ineen lijstvanVl.woorden
bij de Amsterdammers in gebr. (diamantslijperstaal).

Twaalfambachten,dertienongeluk-l
s'
ToEnaq?,n. /8l. RoBsR-r,253.
I

ken.

El1
çiseen diefin zijn nqring.
Ambachtsman, mv. ambachtslieden,

ambacl
ttelui.

Stijfsel.Hetstijfsel.Roxoov,9.
InO.-VI.o.;inBrab.enAntw.m.
Destijfsel(r)..
Stijéen.Deverontwaardigingntijgt Gall.l'indignation '
/zo'
tf.
smonte tlla De verontwaardiging o'
vermee8tert

onsnaarhethoojd.

stichtingwordtinhetalg.Ndl.vooral

gebezigd van e6n '
t
zl6/cat
sc/
ècpp6lïj/
ci
: of

Ons.

STOET'
I,n.255/347.
Pc,
'
/
cwtz?
z(mv.vakmannenj= iem.die

zijnvak goed verstaat.

Indevolkst.stijsel(KoENsx).
Verderisgebruikelijk :alcohol'
sfïjgf

mijt
dt
zï
zelïjlcnaar'thoojd,hetbloedstiigt
h,
em naar'fAoo/d,zijn woedesteegà6p,top
(V.DAz.
l).

Demeestezijneenigszinsoploopend. Verderisgebruikelijk:hetbroodloopt
op(= wordtduurder),depriizen.
:f#'g6n,

Btandaard,12-8-1928 (Beursoverzicht).

dedvï/
cerisg6.
Sf6#69z.

Stijlvol.

Germ.stilvoll(I'
1Jt
ïl.4..N.F., /41). In.
*f?
'jî;z'
ttirerf
/t
?
htlz
?
,
z/
#:?z.

V.GELDEREN vermeldtechter8tijlvol.

Stil. Een machine,een motor,een
Znd.volkst.;afgekeurd in '
Fcnd., Een machine,een motor,een molen Alg.Ndl.is :door tegenwind moesten
molen stilleggen (ofstilleggen).
3l.
'
gtilzeff8'
r
t,8tilhouden,doe?lail8taan.
de dchepe?z stilliggen, dc etoomboufen
Een fabriek stilleggen.

Vgl.D.eineFabrik stilllegen.

Een fabriek 8tilofstop zetten.

Stilaan.

In Z.-N.gewoonlijk aaneen.

Stilaan.

Stilliééen. De fabrieken liggevt

Afgekeurd alsgerm.,stillliegen,in

Defabrieken8taan8til.

etil.

Vlaanderen, weekbl., 8 Dec. 1923.

Echter vermeldt GALTUAS zoowel bij
still
iggen als bij stilstaavt ( chômer

I(jabriekj).

Nggc?zdaar tweetf/zge?lstil.

Vgl.ntillekeneaan,ztzch//6,
saan.

Pslcx,Fr.,ophetw.stilliggen:((h6t

werk ligt dfïl,le travailchôme )),en op

hetw.stil8taan :qdehandelstaatstil,
1esaffairesnevontpas).

Stilstand-stom per.
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Stilstand.

Stilstand op vraag.
Stilaand t)p aanrraag.
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OPMERKINGEN

Verkeerde vertaling van Fr. arrêt Tzt
zzzlhclftel,v.(mv.-Ac!fcs).
bij Antwerpsche tramwegen, voor
vastpunt wa,
ar de tram stopt;aldus
ook te Brussel tramatilstand,ter vertaling van Fr.arrêt#zc.
Twee verkeerde vertalingen van Fr. Facultatieve hc!f(e);etopplaats (van
arrêtfacultatijbijtramwegen,heteerste een tranl).

Ndl.8tilstand = het ophouden eener
beweging,b.v. 6en wagen tot efïldfcM
brengen (V.DALE).
KoEN>ZN,op hetw.station,bijwijze
vanverklaring:f
tFr.eig.stiutandplaa.
tst.
Term.,p.LTV :((Train tlarg'êtjtzcvdfcfï/.Trein die aan bepaalde stations

te Brussel en te Gent,het tweede te

slleen dan stilhoudt,als het door reizi-

Antw.; als verbetering bij LoMB.,
- /
79 :'
vrije(tramthalte.
KOENEN,192013:(
'Stopplaats(plaats,

gersin den trein ofaan destationsverlangd wordt ).(T.jacultatij.Facultatievetr.,tr.metwisselvalligen loop ).

waar treinen, tram s inz. op verzoek

stoppen)).

Stilte.D6stiltebewaren.

! Ga,
l1. garder le t
sïîenc: Fr.silence Hetstilzwiigen bewaren (o/ in acht D.V.,184.- D.B.,33.
bet.zoowelstilte als stilzwijgen,van- nemen),ook kortaf :zwiigen,stilzwii- GALLAS,op hetw.stilzwiigen :('fdaardefout.
gen.
bewaren :Garderlesecret(sur).)
Stilvallen. Het (n!.het zakuur- Alzegt men in 't Fr.hiervoor ge- Het horloge (0/ hetzakuurwerk)i8 Wand.,31.
werk)isstilgerallen.TAMB.,20.
woonlijklamontre,l'
horlogea'
6sfarrltée, blijven stil8taan,ofstaatstil.
Merk ook het verschil tusschen e6n
De klok ...isatilgerallen.A .vAN DE toch is de lzitdr.een gall.,tomber en

Vxrupyc,Tijl,37en 39.

De klok is blt'l'kqen stil8taan.

arrêt,datin vele Znd.gewesten reeds

H etwerk is 8tilgevallen.

doorgedrongen is in de volkst.

Stilzwijzend. Gilbert bleej.
9fï!-

zwi)'
gend.

Stilzwijéendheid. Vergeef mij

mijn langestilzwiigendheid.

Gall.restert
vïl6ncï6uz.
Wand.,l63 men vraagtvergife-

nisvoorhetstilzwiigen,hetnietspre-

etilstaande auto en e6n t:fcfïonseerepfe

auto :laatstbedoelde wachtop klanten.
H et werk staatefïl,ia etopgezet,of
erisgeen werk.

Gilbertzweeg,dpgckgeenwoord,:.
4614

zijn mond.

Vergeefmijmijnlangstilzwijgen.

ken,maar nietvoorde deugd van stil-

D,V.,185.- V.G.,1,136.
K'
czesns :(
fStilzwijgendkeid,v.,de

deugd van tezwijgen,watmen nietbehoort te zeggen ; geheim houding : ï8-

zwijgendheid.Beidewoordenhebben in

mand8- koopen.)

'tFr.één woord,s'ilence.

Stipt. De vertooning begint te
3 uren 8tipt.

Gewoon gebr.in de Znd. schrijft.

De voorstelling begintte3 uurpre-

voor Fr. : 3 heur68 pr/cïd6s. In het ei68,of:preeieste 3uur.

weekbl. Vlaanderen, 11 Jul. 1925,

Degewone uitdr.in N.-N.
V. Mu sssN,op het w. gerado ((-

%&m 4 Uhv,juistom 4uur>.

keurde Byuox ditafalseen gall.,waar-

GALLAS,op het w.ezccf:((Fenyr (à

voor hij eischte klokke drie,of met

I'à6ur6 - : :Precies op tijd komen ),

klokslag '
tltzs drieén.

enophetw.précis:f(Jresïrtil'lteuve--e:

Stiptop tijdkomen ).
Stock.Eengrooten ntockkoopwaren Eng.stock,in deze bet.alg.gebrui- Eengrootennoorraadgoederen voor- In N.-N.isatoek in deze bet.weinig
in magazijn hebben.
keli
jk in hetFr.,drong ook doorin de handenhebben (in magazijn).
gebruikelijk ; in Z.-Afr. het gewone
Znd.spreekt.waarin hetv,.is,in pl.v.
onz.;zelfs in het m v.hoort men stokken,in pl.v.atoeks.

Stoefen.

woord.
ts/ocà,bet.verder :geldswx rdige papieren,aandeelen.

Schieralg.in deZnd.volkst.;in de Stoljen, pochen ; snoeven, zwetsen,
schrijft.nog vaak stoejjen,zooals bij openiiden;pralen,pronken.
DEs Rocxls : Stoeffen enz. (zoeà) Op ietspochen ;ietsroemen.

Op oforerietsstoefen.

V.DALS.- KosNEx15.

stoffen enz.:

Stoefer. Klagers hebben geen
nood,geefdestoejerseen stuk brood.

Stoeferij.Ssvlws,76.
Stoeferketn), -tJ
*e. Het waren

Znd.volkst.(vgl.V.ELsEw,106).

Klagershebbengeen noodenpocltevs
hebben geen brood.

STOITT,n.- ,
/988c.

Poelterii,windmakerii.
Znd.volkst.,voor:fljn zijdenzak- Foulard,m.en o.Hetwaren geen

geen zijden neusdoeken metkant,geen doekje.
aoejjerties die naar Keulsch water ro-

zijden zakdoeken metkant,geen joulardadienaareau deCologneroken.

ken.Jos.Joos,29.

Stoel. Btoelder waarheid.TsIxL.- In de Znd.schrijft. vaak voorkoSTIJNS,IT,43en 321.
mendeomschri
jving,naarFr.cltairede

Predik-ofpreekstoel,kansel,m.

D.V.,185.

wérïf/.

Stoelkeszetster.
Stoep.Op den breeden stoep.
Stok. Eenstok lak.
Een stok solfer,kaneel,suiker,kalis-

Znd.volkst.,naast stoeltje8zet8ter.
In Z.-N.vaak m.
Znd.volkst.

Stokaéent.

Brusselsche volkst.(uitspr.met g

siesap.

drop.

= zj).
Stokkaneel.
Znd.volkst.,in 'tm.
Stokkepaard. Daar zit ik weer W oordvorm naar het een ofander
op mijn 8tokkepaard.
Znd.dial.(0.-en W .-Vl.),ofnaarD.
Bteckenplerd.
Stom doof.
Znd.volkst.(
Brab.).
Stom p.

Stom peeren. De tijd

Znd.volkst.,naast stoemp (Brab.,
Antw.),voor:gestampteaardappelen

stom-

peerde de kleur der dingen. H . TzIRzulNcx,in F!.d.d.e.h'.,1,116.

Stom per.

Stoelenzeteter.
Op debreedcstoep (r.).
Dist.,47.
Een piip,stang ofatoklak.
Een pijp ijs = een blok kunstijsuit
Een #jp zwavel, kaneel, suiker, een ijsfabriek.

metkoolofanderegroente.
NaarFr.estomper.
Znd.volkst.,voor:lo(Brab.,Antw.)
stampstok om eten 5jn te stooten ;
20(Brab.)verbasteringvanFr.eaompe.

Verkeeraagent(leesg= g).
Piipkaneel,v.en o.
Daarzitikweeropmijnstokpaardje.

Doojstom,of:doojenstom.
Stamppot.stampko8t,ntamp.

Diat.,150.- STOITT,n.1199/1842.
'
Fczzg.,148.
V. G.,II, 464,als soldatenwoord :
xRats :algemeene naam voor atamp,

verkortuitvatietoe(Fr.ratatouillej.:

De tijd doezeldedekleurderdingen

weg,of:vervaagdede kleurder dingen.

10fHouten)8tamper,groenteetamper;
20doezelaar,doezel,m.

29

Stoof-stopsel.
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Stoof. Roxoov,26 en 39;Leveu -

Alg.in Z.-N.(inO.-enW .-VI.in den

Kachel,v.

leer,16;Pall.,145;Symj.,38.
vorm storejin debet.,reedsvermeld l
'ij
n
Bijde stooj.Towv.l98;STMoNs,59. DssRocnls :cStoöf,8.j....Kaehel.
Een Leurenschentooj.
Poêle,s.m.):vgl.Eng.ato'
ve (VE1tc.,

' GITTZE,17 :((De boer en de boerin

zitten beidenneer,metdevoetenop een
8tooj,d.i.een voetwarmer.)
Een plattebuiskachel, een Brabant- DEN HERTOG,.
AT.x$,111,25:((Eene

l50;K'
t
uyayclts;V.DATUS ;KoEwsxl. schekachel.
Alg.Ndl.etooj= 10voetwarmermet
ofzondertestofvuurpotje(Fr.chaujje-

Stoofbuis.
Stoofhaak.Roxoov,39.

jrette);20(oudtijds)badstoof(Fr.éfv1
J6).

' Znd. samenstellingen.waarin stooj
= kachel.

Stoofhout.
Stoofpot.
Stoom boot. In den stoomboot.

In deZnd.volkst.m.

'foo/isetymoiogischnietsdan een (vers
warmer)en zooishetnietvreemd,dat
eng.8toveeenekachelbeteekenten hd.

stubeeenverwarmdvertrekh
).

Kachelpijp,kcch6lèvïe.
V.DALE.- KosxExls.
Pook,m . (mv. poken), kachelpook, Alg.Ndl.stoojpot= pot om eten te
etookiizer.
stoven.
Jfachell
tout.
Potwtza een (poftkacltel.
Indestoomboot('
p.).
Di8t.,47.- Zieook boot.

BoTus,39.

Stoom sleeper. Zijne nieuwe
stoomsleepera.SEGERS,86.
Stoom trekker.

pïaf.,76:(men makezich nietbelachelijkmeteen8toomnleperof-trekker,
waarnooitiemandspreektdanvan een
locomotiej).

Locomotiej.

ScRR.,1,364,doetopmerlten:lonaast
efoopz?ocozzèofïct'e?
z zijn er ook electriaclte
locomotieven,benzinelocomotieven en petrolellmlocomotieven; 20stoom8leeper =
sleepstoomboot (KvIesRs); 30 .
gtoomtrekker
stoomlocomotief (CALIsc1
T,
N .I'Ptf&.der Ndl.,Fr.,D.en Eng.Talen,

i.v.;KRAMERS,i.v.);40voorlocomotiej
vond hijnogtrekmachine(zrch.w.Hand.
en Ni).
r.. 1899,p. 140) en treintrekkev
(V.DAI,E en ook W .Pmws,op hetw.

locomotiejj, dit laatste dus alleen bij

Stoom tulé.Stoonbtuigen.S:
utl>ils,
86.

Stoom waéen. De Etoomwagen.

ln de schrijft.van Z.-N.meerge-

Stoommachine,ntoomwerktuig.

wijzevan verklaring.Locomotéejiswet

bruikelijk dan in dievan N.-N.

degelijk het gebruikelijkew.in alg.zin.

InZ.N.somsnogalspurismeinge-

Locomotiej.

V. DALE, 19145, vermeldde nog:

Titel van een gedicht door V.BEsss wone schrijft.: behalve in poëzie is
(11,3).
zulk gebr.niet aan te bevelen ;dich-

ç
fStoomwagen,m.(-s),locomotief,(soms
ook)automobiel).- TlR HAAR,Genat.

tersbezigenverderookhetw.8toomros.
Stoop.Eenen stoop bierhalen.
Een ntoopken jenever.V.Lool,76.

znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
een soortvan aarden flesch ;DEs Ro-

jv
Verr
ep
em
lad
a.
t,
sl
b1
a5
re:f
s
(L
tooom
omoabc
ih
el
i,
ns
etoomwagen,
)).

Een kruikbierhalen.
Een kruikiejenever.

cxEs (( Stoop, 8.m .K ruyk. Cruche,
s.f.))

Alg.Ndl.stoop,v. lo voehtmaal
van 2 % L.(oudtijdsin gebr.);20krulk
van dezen inhoud.

Trek hem een tijdlang op 8toopkena. Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor : Leid hem een tijdlang om den fuïn STOETT,n.348/470.- Zieook ophet
S>zGElts,41.
iem.bedriegen,beetnemen,verschal- (of hier ook :houd hem wataan h6t W.F68(?
hken,erin laten loopen (V.ELSEN,14).jlijntjej.

Zoo trekken zedegoedeburgersvan

j zoo houden zedegoegemeentein l

Antwerpen op stoopen.AvcTos,214.

Stootkar, stootwaéen. Nog

An
twerpenvoorden gek (of:voor'
flape).

znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,

Handkar,handwagen.

ééns zouden ze terugkomen met de O.-vl.),voor:l
tarofwagen diemetde
stootkar.Dzu vrwxws,197.
de hand voortgestooten of voortge
W achten op het stootkarke.10.,198. duwd wordt ;DEs R ocxEs ((Stoot-

KOENEN vermeldt ntootkar zonder
voorbehoud.
K OENEN, Woordverklaring, l6, a1s

W achten naar de ltandkar.

Stootwagen.Toxv, l01 DAAT
JLANS, wagen,s.m.Charrettet
jmain,s.f.);
64.
Ds Rzvzz,53 :charrettetjbras (p.l02
Het8tootwagentje.Towv,58.
ten onrechte:bvouettej.
,
Stop.Den stop op deflesch doen.
In deZnd.volkst.(Brab.,Antw.)m. Destop ('
p.)op deflesch doen.

Twen/sch dialect
kar)).

8tottekaor (hand-

De visscher stond stilalseen rotste Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
De visscher stond onbeweeglijk te
loeren naarden rooden stop.Pall.,118. kurken drijver met een penneschacht turen naarden roodendobber.
(zij) wachten dan geduldig,totdat aan een hengelsnoer.
hetstopiehen verwittigtdathettijd is.
BoLs, 1.

Stopéat.Voorstopgatdienen.

znd.volkst.(Brab.,Antw.),naarFr.

bouclte-trou = persoon die doet wat

voorgat8topper(ofnoodhulpjdienen. Stopstak,0.= iets,dataangebracht
wordt om te xrullen,om een gatte stop-

een ander weigertofverhinderd iste

Pen (KUIPERs).

doen.

Stoppen.Detrein 8topt.

Bi
j colœk, 170,afgekeurd als een
belg.,en ook in '
iFcAz4.,257,als een
angl.,fostop (zieverder(PruuIx,N.S.,
II,153).

Detrein houdt8til.

Daarentegenleestmen inDi8t.,l36:

Op,houdtstil),endit8toppen is,helaas.

f
(Stoppenisonsovergekomen (op vleugelen van denstoom )enwordtgezegd

reedsdoorhetalgemeengebruikgeijkt;
bijlletstoomwezen en vooralop stoom-

van het stilhouden van stoom booten,

booten bezigt men allerlei Engelsche

treinen,stoomtrams.Hetiseen geijkte

termen.)

bannen zi
jn.Ook in het,Fr.drong het

Zijn weaan deeerstehalte !station Bo-

term die a1s zoodanig niet zalte ver-

H .DE VEER,Trou-ringlt:qH o !hier

woord door :stoppev.a

Stopplaats.

terboer ...atoppen !))

Kvllasas,V.DxLs,KOSNSN en an-

Verderisgebruikelijk :eeyt machine

dere woordenboeken verm elden het w.
als alg.Ndl.

8tOpp6n,d.i.stilhouden,doen stilstaan.

In '
rFcatf.,257,werd ditw.ten onrechte afgekeurd voor halte aan de

Stopsel.Hetstopnelop deflescb.

KOENEN, FVf onzen Taalsehat,IV3,
l38 Anglieismen zi
jn foutieve uitdrukkingen,ontleend aan de Engelsche
taal;menzegt:Detrein8toptAïer(houdt

Btopplaata.

SCHR., 1, 109-1l0.
Gr. 'lfT#6. en
V.DALE,op hetw .halte.

driewoordenstation,ltalteenatopplaata

CRAMER : ( Stopplaats.Point (m.)

werdnl.conventioneeleen verschillende
bet.gegeven.

d'Jgrlf.>- T6rm .,P.X XVII :((Etablosement d'kza pointd'arrêt, Indienststelling van eene stopplaats.))

Znd. volkst. (Brab., O.-Vl.); Dss
RocaEs:qStopsel,a.n,Bouclton ).

Deafop (v.)ofkuvk(v.)opdeflesch.

KoENsN15.- Alg.Ndl.e6n atopsel
tabak = zooveelalsnoodigisom eenpijp
te vullen.

Store-streviné.
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Rolgovdiin,o.en v.De volgordiinen

Storeisin N.-N.mindergebruikelijk.

ophalen,neerlaten.

Storm . Tot op het oogenblik,dat Gall.battrela cltarge(= den storm- Totophetoogenblik,dattrommelen
trommel en horens den storm zouden marsch slaan),sonner!c charge(= tot horens hetsein totden ccnrc!(of het
tztzAzAe//ep..
den aanvalblazen).
teeken tot.
9ff
nrzn'
loapeAzlzouden geven.
Storm en.Hetzalerstovmen.
Znd.volkst.,voor:heettoegaan.
Hetzaler 8tuiven.

Stortinébulletijn.Voorl.Fr.-F!.

lïpf#45.

Stouterik.

znd.vertaling van Fr.bulletin de

Stovting8biliet.

Alsznd.opgegeven bijKvllazss.

stouterd.

versement.

OPMERK INGEN

Dist.,177.- Zieooltaanral.
K osxzxls.

Zieool
tbulletiitt.
V.DAI,S en Kosxy
cx vermelden ook
stoutevik zonder voorbehoud.

Stovenm aker.

znd.volkst.(in O.-vl.stoojmakevej;
Dxs Rocsss

Kacltelnmid.

Zieook stooj.

Delengtevan een,straal(-.).

Di8t.,47.- D.B.,52.

Stoöf-maeker,s.m .

Poêlier,s.rn.))

Straal. Delengtevan eenestraal.

Destraalvan een bij.

In eenige Znd. gewesten (Brab.,
Antw.)t).

znd.volkst.(in O.-VI.An,.;in W .-VI.

Deangelvan een bij.

V.DAI.
E.- KoExEN15.
- Bij Kvlrycss is straal in deze bet. opgegeven
zondervoorbehoud.

Straat. De velden en weiden van
w'eerskanten de ntraat.

In deznd.volkst.wordtditw.niet

Develden en weiden aan weerskan-

alleen gebruiktin debet.van weg,ïaz. ten van den landweg.

'

Ler.l'
1@d.,111,49.
H ORSTEN,73:(('n Dorpsm ensspreeltt

In de holle, zandige bergyfrccf.V. geplaveideweg tlunclten tweerijen hui- Indenzandigen hollez
t
regdiepcTtgt
:of van 'n 8tïaaten 'n stadsmensook,weer
BssRs,1,248(D6Be8tedeling).
zen ï?zeenstad ojdorp,doch bovendien o'
ver den A6'
?
z'
?8! loopt (Ofwel die 6'
rg metveelverschilin voorstelling ).
ook in die van onbestrate weg op h6f bergop gccf).
Op 8traat= in de open lucht,in het
Platteland(aldusb.
v.ookinNtzzztf.,2644
Openbaar.Op 'aHeerevtstraten = op den
..
openbaren weg.

Dorpstraat,ofDorpsstraat?

Dlkwijlsontstaatllierovertwijfelen

HijwoontindeDorp8tvaat.

Dopetraat eigennaam vooreen str.

niet zelden spelt men verkeerd.
st.-lanatraat,of St.-lann8traat?

Geen m ensch was er in de eenzam e die naar het een of ander dorp loopt.
dorp88traatte zien.
Een dorpsstvaat= een str.in een dorp.
ook hierin vergist men zich som s, St.-lanetraat.
In straatnamen met straat a1s 2de

bij vergelijking met samenstellingen

liddersamenstellingwordtgeensachter

Betreffende het al of niet aaneenschrijven heerschtweifeling.

Hijwoontin deBrus8el8chentraat.
Inhetlstegevaliseenbepaaldestraat
Erwasveeldruktein de8r1J88618çh6 bedoeld meteen eigennaam,dien men
8traten.
bestaaneenschrijft;inhet2degevalzijn

als St.-lannplein, St.-lan8veld,Volk8lein,Rtationnweg enz.

Brusael8che8traat,ofBvu88el8che8traat?

het lste lid gesehreven als teelten van
den genitief,doch welom een m eervoudig begrip uit te drukken,b.v.Bakkevs.
ntvaat= str.waarin vele baltkerswoonden.

bedoeld straten in de stad Brussel.

AntwerpstraatteLier.

w aarschijnlijk naar Fr.Rue d'An-

Antwerp8che8traatteLier.

Zieook ophetw.poort.

r6rd.

Trappéstraat,1,Luik.
Ilzerstraat,8l,Namen.

vaak vindt men op boeken van t R'
tteTrcpp?7Luik.
waalscheuitgeverseen dergelilkever- R'
ttedeFer81Namen.
taling van den eigenlijken straatnaam.
H etvertalen van vreem destraatnam en

isongewenscllten ongerijmd zn adresopgaven,vooralten opzichtevan straten die niet naar een persoonsnaam

Wand.,210 :(Denamen van straten
enz.,endievan gebouwen zijn eigenna.
Imen,tenzijsommigedie een algemeene
fstrekking hebben, bijv.markten voor
bijzonderewaren,stadlauis,Beurs,enz.)
Aannemelijk is daarentegen we1het,
gebruik van vertaalde straatnam en in

genoemd zijn.

letterkundige verhalen, zulks vooral
voor hetgem ak van den lezer.

Straatkapoen.

znd.volkst.(Antw.,O..Vl.).

Straatbengel;etraat8liiper.

V.DALE.- KOENENIS.

Straatlaweit9of-lawijt.

Alg.indeznd.volkst.

Straatrumoer, yfzctz/àtzsccl, stvaat-

Zieook laweit.

lawaai.

Straatm est.
Straatrem edie.

Alg.in deznd.volkst.,in 'to.
Alg.in deZnd.volkst.

Straatrail,0.
Hni8middeltie,T9lk8g6yt668midd6l.

KOENENIS.

StraaW aéer. Hoe dikwijlshad

o.-en Wvl.volkst.,waarin ook'
?
Jc-

StraGtz
leger.

Zieook'
vagelb.

hij de straatvagera niet ontmoet. Ss- gen degewonevorm isvoornegep.
vsx's, 232.

Straf. De straf ran zijn onvader- qall. . bijFr.puniren p'
anition staat De straf voor zijn onvaderlandsche
landschehandelwijze ondergaan.
eenbepalingmetde,dochin'tNdl.zegt handelwijze ondergaan.
men iem.&'
trajjen '
poor (wangedragten
derhalvebehoort ook bij8trajeen bep.

D.V.,481.-.D.B.,70.

metdatzelfde vz.

Streek. Van Genechten, die ter
atveke woonde.Ssgyclts,248.

Streen.Tweestrenen garen.

Alleenstaandgebr.,naaranalogievan

ter plaatsc, ter stede.

znd. volkst. (Brab., Antw.); Dss

Van Genechten, die ïs deze 8tre6k
woonde.

Streng,V.Twee8tr6%tgen garen.

Rocxycs (fStreén, s.j.Streng.kchevea'u,s.m .

Streep.Streepen trekken.

vaak voorkomende afwijking van

V.DALE.- Kosxlxls.- Kvlyplss
en K osxsxll verm elden atreen zonder
voorbehoud.

Str6P6ntrekken.

de spelling-De Vr.en Te W .

Strekkiné. Vondel's geaardheid

Meervoudiggebr.,naarFr.tendance8.

Vondel'sgeaardheiden8trekking.

D.V.,416.

en strekkingen.

Strepen. Zijn arepen broeksken. Alleenstaandgebr.a1sstoffelijkbnw., Zijn ge8tr66ptbroekje,Of:8tre6pi68Cowsc.,Schilder,35.
voor:van streepjesgoed.
broekje.

Streviné. De geestkrachten de xaarFr.tendancesenpréoccupations: De geestkracht en de aanleg van scym.,1,253,vondevenwel:(tegen
jn 'tNdl.isstrevingzelfsin 'tenkv.wei- een volk.
elkander indruischende strevingen
Erisgeeneenheidindeetreringenvan nig gebruikelijk,men zegt gewoonlijk Erisgeen eenheid van opratting bij fHolland,p.171),(andere strevingen n

strevingettvan een volk.

dieschilders.

ltetafz6fen (o.v.,4)6),

die schilders.

(.
Jf.k
%.Weekbl.,1911,p.390).

Strijd-struikelen.
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Aldetwistenvanvroeger.

D.V.,417.- ALL.-AB.,142.

Depolitiekestrijden.
frq/oïs,lutt- pt
llïlWlJet
:.
Depolitieke 8trijd.
De strijd voor het bestaan,'
voor het InDiat.,l14,wordthetgebr.vanhet Destrijdom hetbestaan(of:om het
leven.
vz.voorin ditgevalafgekeurd alseen leven)dienteen strijd voorhetbestaan
gall.,laluttepnvrl'ezistence;het2devb. (of:noorhetleven)teworden.
isbijVlTs,243,alsfoutiefopgegeven :
volgensbeidewerken zou hierhetvz.
om vereischtwordenenaldusvindtmen
verdernog bijD.B.,7l.
Menzegtechternietalleen :strijden
om çef',dienen om loon (HAsssLBAcE,
1,128),doch ook :atrijden voor '
J6fd,
Wenen voorloon (10.,1,135).
TlN Bouwavys,Twee Eeuwen,2 :
(HetProtestantisme ...behoefde niet
meer den bangen strijd roor zijn bestaan te voeren )).

De strijd van elken dag el '
pcn ieder

oogenblik.

Strijdié. Datisstrijdigaan onze

belangen.

Strijdiéheid. Inatriidiglteidmet.
Strijkaadje.
Strikijzer.

Strikken.Kousen atrikken.
Een netg-trokken hebben.
Strikw erk.

Gall.laluttedelou.
gl6sjovr.
:etdefo-

De dageliiksclte,onajgebvoken strijd.

Gall.contrairetj...= nietovereon-

Datisstrijdig(o/:instri
jd)metonze

18.:inetants.

D.B.,45.

Gcnd.,82:(wordthiereenbepaalde

stemmendemet...(Wand.,82;D.B., belangen.
72).

strijd bedoeld,dan ishettegen onzebelangen x.

Gall.6neontradiotionc'
pec...
Inftegenjstrijdmet...
Verouderdewoordvorm.
Strijkage.
Znd.volkst. (Limb.,Diest e.o., Breinaald,5r6çp,
r46z4,breiven.

Antw. Kempen); KIL. : stricken.
Sinamb. j. breyden. Contezere rete,
rittam.&c.);DEsRocass:(Strikken,
n.a....Breyën.Tricoter );vgl.ook

Men onderseheide etrijd om hetIewea
(= strijd op l
bven en dood.stri
jd na
welkseindeslechtseen derpartijen het
leven behoudt)en strijd voor hetle'
p6?z
(= strijd om zijneigen leven in standte
houden zonder daarbij de tegenpartij
vanhetleven teberooven).
Zieook Blalz
AoEx,1,57.
BijV.DALE,19145.op hetw.strijd,
vinden wijverder qde 8trijd '
pcl ltet
beetaan ),en zoo ook bijV.G.,1,546 :
(indenatriid'
pcAzhetleven ).Ditbet.:de
stl.
ijd,dien hetbestaanofhet levenmedebrengt.

'
F@M.,165.
Diat.,l50.- Vgl.bagage.
V. DALE en Ko>2xsxls vermelden

Kousen breien.
Een netgeknoopthebben.
Breiwerk.

etrikken alsZnd.voor:breien;Kvllœss
vermeldt het als gewestelijk voor :
knoopen,breien.OokinNed.Limb.isn1.
8trikken gebruikelijk.

D.stricken.

Stronkelsteen 4struikelsteen. Vooral in den vorm atrunkelsteen oatiseen nteen 4c,
9aanntootavoorde
Dat is een 8tronkelnteen voor de Znd. volkst. (Brab., Antw.), voor : familie.
fam ilie.

Detheoriewaszijn strgdkelsteen.
Stroodnk ,Ofetrooien dak!

10wat ergernisgeeft;20verhindering,

beletsel; DEs Rocuss

Struykel-

steen,s.z4.Pierre d'cc/loppeplcnf)).

Velen verkeeren desaangaande in
'
tonzekere;bijDEsRocHss:tStrooy

Theoriewaszijn atruikelblok.
swoodak,ook welstrooiendak.

dak,a.s.))

Stroohoed. V.Lov., Dure E6d,
121.

KUIPERS.- V.DALE.- KoENEN15.
STOETT,n.12/21.

W oordvorm,door Mr.C.BAXS,in j swooien Ao:g.

N eerlandia, Jul. 1912, p. 166, afge-

K UIPERS,V.DALE en K OENEN ver.

melden beide spellingen, de eerste op
hetw.zelf,detweede op hetw.atrooien.
bnw.; zelfs V.DALS,op het w.atroo
strooiendak.
Zie echterop hetw .ltoed.
,

keurd;reedsbijDEsRocxss:(iStrooy.
hoed,.q.m .))

Stroof. Deeerstestrooj.

Znd.woordvorm,naardeuitspr.van

oeeersteatvopl
te.

Fr.8troplte.

Strooi. Hetstrooi.RONDOU,4l.
Dialectische woordvorm ;DEs RoHooi en atrooi. STsynuvynLs, Kerate- OHls :tStrooenz.(zoek)Strooy enz.)

Vaak wordt reeds gespeld stroje;

aldusnl.ook doorV .GELDZREN.

Hetstpoo.
xooien atroo.

WQ4d.,202.- LoMB.,51/80.

H nd,14.

Strooien. Toen hetmanneken ver- Gewoneschrijfw.in Z.-N.;vgl.Fr. Toen het mannetje verhuisd was, STOETT,n.- Jl849.- Vgl.etrooman
huisd was,kwam destrooienman ...het homme d6 paill6 = persoon die zijn kwam de atrooman het huis bezich- in Zijnoorspr.bet.metsneeuwman.
huis onderzoeken. L. SMlTs, Uit h6/ naam totietsleent.

tgen.

Leven.

Strooiken-trek. Zij doen 8trooi- Znd.volkst.,naast atrooikefnttrekkentrek.SlMows,38.
k6n, .
9Werà8 tr6kk6n, W/!/
c8 trekken,
lotjetrekken,enz.
Strooim est.

Strooken (metiets).

stpootjejz:kk:s. zijtpekkenatrootje.

Ook dit is als Znd. vermeld bij
STOETT,n.329/449,doch a1salg.Ndl.bij
V.DAI,
S en bij PRlcx,Fr.,telkensop
hetw.8trootie.

In Z.-N.vaak voorkomende vorm

swoomeat,m .

Daarentegen strooizand = zand om te
strooien.

W egens gebrek aan taalkennis ge-

s'
taidegv(metiets).

Str0Ok6n metï8fd = er mede overeenkomen,b.v.16w daden atrooken n.
i6t m6t

om er m ede te bedoelen : stalm est,
waaronder stroo dat totstrooiselheeft
gediend voorhet vee.

bruikte een Vlaming deze uitdr.in den

'

'

zin van aandrui8chen (fcgen),nietorereenkomen (-ef),d.i.juisthettegenge-

steldevandebet.ervan.
Stroopijl. Het Stroogiil en de Ditw.uitdeZnd.volkst.ist.a.p.ge- Rg'Wty
osyep,stpooqe.pesvuvttevende
'o
Balk. Scltoolbl. wr. Vlaand., 7-5-1921, bezigd naarFr.lapaill6(cflapoutrej. j)al
k.

'
uw woorden.

1
i
Zie0OkOphetw.oog.

p.148.

stroot.Iem.bijdestrootpakken:

d.volkst.(Brab.,Antw.;in O.- Iem.in den strot(of :l
akj (s koctj KosNlx15.
V1Zn
. n
trote,evenals in het Mnl.en bij grijpen
KIrz.),in 'tr.
.
Strop.Hij zetvoortzijn atroppen. Alg.in de Znd.volkst.,voor :strik Hijgaat voortmetzijn arikken te Alg.Ndl.etrop.m.= lusofstrikvan
cswzs,xw ch.Non.,45.
om wild te vangen.
jeggeyj(oj:tespannen).
t0uW,inz.om misdadigersop tehangen.
Strulkelen. De kegels atrgdkel- Alleenstaand gebruik in een derge- se uej
ojsaoton,. jsjwnuys ofbuita. 80'
W/
C638Tè= (Vanmenschenen dieren)
Onderhetloopen m etden voettegen iets
d6n neer,allenegen.V.Looz,19.
lijke opvatting.
dog aueD
yyegen om .'
aan stooten en daardoor dreigen te
vallen.

Struisch-studie.
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Struisch. Eenntruiache,sterkeke-

Alg.in Z.-N.,voor :kloek-,forsch-

Een sterke,gespierdekerel.

rel.AucTos,103.
ofsterkgebouwd;a1sZnd.vermeldbij
Een struiscltebeggijn.Pall.,43.
V.DMzE,19145.
Strunkelen. Zoo etrunkelen wij In de Znd.volkst.(Brab.,Antw.,
tweestraten door.Toxv,93.
O.-Vl.), naast stronkelen, doorgaans

Struisch isevenwelalsalg.Ndl.opge-

geven bijKcllazRs,bljKOENEN eneinEen skscltebagijn.
delijk ook bijV.1)ALE,19246.
Zoostrompelenwijtweestratendoor. StronkelenisbijKvlry
uasalsgewestelijk opgegeven voor : strompelen ;bij

voor : struikelen ; hier echter voor
strompelen,d.i.m et m oeite gaan.

V.DALE ishetalsalg.Ndl.verm eld voor:
stx.uikelen.

Studeeren. Jan Rubens8tu
'd66rd6 D.V.,262 :(Ditww.isonoverg.: Jan Rubensstudeerdeïn derechten, KRAMERS,op hetw.studeeren :(Inde
de rechten.
menzegtstudeerenïx ietn(ïp,derechten. of:studeerderoozadvocaat.
rechten,In de godgeleerdheid s-(quelHij was een godgeleerde,die wijsbe- ïn de godgeleerdheid); een voorwerp ...een godgeleerde,dieïn dewijsbe- qnejoiscomme'
?.a.:Derechten,degod.
geerte en geneeskunde gestudeerd had. kan alleen staan bij bestudeeren. De geerteen in degeneeskundeg6stud66rd geleerdheid studeeren),étudiev le droit,
Studeerdieboeken.Toxv,171.

foutisontstaan doordien fr.étudierook had.

6% droit,ëflzdïer la théologie,eAlthéologie.

overg.is).- Zieook D.B.,3.- Ver-

Inderechtenstudeeren,jaire80n droit.)

Bestudeerdieboeken.

De zorg, waarmede hij zijn onder- dernogvermeldtV.G.,1,l41:hil'dfu-

werpen ntudeert.

De zorg,waarmede hij zijn onder-

HaagscltePo8t,12Aug.1922,p.1271:

deertAefvecltt,alseen gall.,ildfutfï: le werpen be8tudeert.
droit.

t(A.D ....willatereconom iestudeeren :;
;J.v.d.V.8tudeertscheikunde,,.

MooRTo.,242 :(In Z.-N.staatstudeeren als bedrijvend ww.doorgaans

Verderisop temerken,bijD.B.,3:
cE6n gedïchfbe8tudeeten ishetmetaan-

onder den invloed van Fr.étudier,in
N .-N .meer onder dien van D .ntudie-

dachtoverwegen om te zien watde ver.
schillende dingen beteekenen,wat er in

ren )).Echter verklaart hij,op grond
van voorbeelden van zulk gebr.bij
tzorgvuldige schrijvers alsJ.DAvTo,
(

zit,enz.
9E6ngediehtl66renisin zicllopnemen
waterstaat;zich doorherhaald lezen

C.H .DICN HlsToo e.a.)),dat de be-

in 't geheugen prenten wat er staat.

drijvendevorm alsmin ofmeergeijkt
m oet beschouwd worden.
Fcs een beursstudeeren.
vaak gebruikelljk in Z.-N.
Student.Hijisstudentïnrechten. Gall.étudiantendroit.

Uiteen beursstudeeren.
Hijisstudentisderechten,of:inde

LOMB.,- .
/80.
D.V.,442.- D.B.,61(en7l).

rechtswetenschap.
Deatudenten vandemiddelbare schoNaarFr.étudiantwordtin Z.-N.het
De le6rling6n van de m iddelbare
In N eerlandia,Jan.1915,p.7,naar
len,norm aalscholen,enz.
w .ntudent ook gebruikt vooriem.die scholen,norm aalscholen,enz.
aanleiding van deuitdr.((studentaan de
een inrichting van m iddelbaar onderN orm aalschool te Antwerpen ,
), aange-

wijs,een kweekschoolvoor onderwijzersenz.bijwoont.
Gcxd.,262-263:(Alleen zij,diehet
Hooger onderwijs volgen,heeten 8tudent.Zelfs zij,die Middelbaar onder.
wijs op Handelsscholen, enz., ontvangen, zijn geen studenten, slechts
leerlingen.)
Zie ook V.DALS en KosNsx15 op
student.

Studentin.

BijMoouvo.,217,vermeld alsnavol-

gingvano .studentin,doch aldaarniet
afgekeurd.

troffenineenV1.tekst:(bijonsminder
weidsch kweekelinggeheeten v.
VlGqïtdereïtnWeekbl.,25-11-1922,p.5:
tLeerlingen aan gymnasia,kweek- of
normaalscholen,enz.,worden leerlingen,
%nl
'
tolieren, gt
l
/pzpz
ct
gïcxgfe/l, kweekelingen
genoemdenonderdenalgemeenen naam
iongetnd3Rf8?lsamengevat
?

studente,meuie-student.

Aldusbijv.GsyuozRsx,tervertaling

van o .studentin ;verdernogverm eldt
K ROESalleen etudente.

Studie. Met zijne geliefde 8tudiën o.v.,4l7 :(Het w.studiewordt Met zijn geliefde etudie der (of : Echter verder ook bij HAssyzLsAcx,
der wijsgeerige en maatschappelijke alleendanin 'tmv.gebruikt.wanneer metzijngeliefd8tud6or6nopde)wijsgee- 1,147:(8tudi68= sehetsenteroefening
vraagstukken
het bet. :vruchten,uitkomsten van rige en maatschappelijke vraagstuk- van een kunstenaar,een sehilder,dichwetenschappelijke onderzoekingen ;in ken...
ter,enz.;studién = studie,oefeningenin
zijn eerstebet.:de daad van hetstudewetenschap ).
deeren,ishetmv.volgensonstaalgeOok bijRIJPMA,l44 :(Studie8wordt
bruik onmogelijk.In debeidegevallen
a1s kunstterm gebruikt; naast 8tudiéx
gebruiktmeninhetFr.étudeu;vandaar
(wetenschappelijke oefeningen, onderdefout.)

zoek)komtin despreektaalook '
gtudies
VOOr )).

cosw. Hvvosws, Barthold M eryan,

422 :cditvormde zi
jn kracht- een

kracht die steeds m eer gevoed werd

doorzijn historische en wijsgeerige en
natuur-wetenschappelijke studién ).
Goedeg
tfzltfïëAldoen.
Aftekeuren alsgallicismen,jairede Goed,Fink,m6trzuc/zf8tudeeren.
Tn de Xdl.vertaling van J.VERNS,
Ziinedfz
tfdïgxdoenaaneenhoogeschool. bonneaJfu(f6a,jairea6aaudes (: !'usï- Aan een hoogeschool,aan een uni- D6 lco/ld6re
gfrtzc',44,dit minder voorversitét,volgensD.V.,185,enD.B.,3l. versiteit8tudeeren.
komendgebr.:c...enhadzeergoedeefuBeiden badden pas hunne midflelbav6

xaary'r.terminere6sétudesmoyennes.

Beiden hadden pas de middelbare dïé?laan de H ooge schoolgemaakt)).

studién beéindigd.SlMows,132.
achooldoovloopen.
Verdertroffenwijaan,bi
jCORN.HvvToen ik,naheteindigen miinerlagere Met lagercafvtffëx ishier bedoeld : Toen ik,na het'
voleindigen lcx mijn GENS,BJrfhold 2
V6r#JA,38 :(alshijte
studién,op vacantie kwam,en de Uni- gymnasiaalonderwijs;Ds REvlz,86 : lt
umaniora,metvacantiekwam,en de Delftziint
gfz
tzdïe.
9had gedccoz,zouden zij
versiteit in het verschiet begon te ont- lovnque, mea Aupwsïféa terminLes, )
'e Universiteitin hetverschietbegon te trouwen>;105:(Nu zijn dfzft
fïc.
g'
voltooid
Waren.TONY,86.
venina :s vacances en attendant !':4ztï- ontwaren.
%l
)Gr6%t)
',en 23l:(JehebtnujemiddelD e dwaze meening dat middelbare

vernïfé.
xaarFr. des gftztfca moyennes.

De dwaze meening dat middelbaar

bGre'Sfztzdï6d aohter den rug )).
5.V.MAUATK,K r4t68, 138 ((Dorus

atudién ofhumanioraonontbeerlijkzijn,

ofaymnasiaalonderwiisonontbeerlijk WaS,na ziin '
gflfdï/llOP hetconservato-

ziter nog te veelin.Ssvsxs,174.

js,'
fsnogtediepingeworteld.

rium teBrusseltehebbenroleindigd,op
reisgegaan )).

scHs.,1,375,citeertnog:(ziin8tudie8
had hijaan een gymnasium nolbracht)
(D6 Feck,1912-1913,p.698).
V.DALE,op het w.aj8tudeeren,als

verklaringhiervan :(zijnestudiën voltooien,inz.in toepassing op de studiën
aan deAcadem ie )).
GALLAS,op het w.étude:((M ettre'
t4xe

Gall.mettre 4 l'étude '
tzx: piècesou- Eennieuw (tooneellstuk(latenjïztef'
u- giicea !,- :Een tooneelstuk in studie
Een nieuw (tooneellstuk ter dfvdïc l?:tto(s. v., 1(j6; o .s.,a ;v .g.,1, deeven.
doen nemen.- d''un zô!6 :Instudeeren
l6gg6n.
!34).
van een rol.))
29*

Studiecom m issie-sulferstekje.
BELGICISMEN
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Een ontwerp,een vraagstukt6rdf'
?
zdïc Gall.mettre '
d
z,l projet,'
d
zole q'
ueetion Een ontwerp,een vraagstuk bestu- KRAMERS,op hetw.étude(Théât.):
leggen.
ttl'étude;laqnention est:l'
étude(D.V., deeren,onderzoeken.aan e6n onderzoek (Lapièceest2
%l'é-,h6t8tukï,
s'
J?zstttdie,
106-107;D.B.,3).
onderwerpen.
d6repetitién ziin ?kcgozfzltl
?z.)
Datvraagstuk i8ofligtterstudie.

Dat vraagstuk wordtonderzocltt,??cV.D xL>c,op lletw .studie :qgezet,
8tudeerd.
system atisch onderzoek :deJzfïzùït:fcrzal

De 8tudi6 van MeesterAdams jeune. Gall. étude = advocaten-, notaris- Hetkantoorvan Mr.Adamsjunior. datonderwerpinstudienemen ).
KoENEx15,op het w . atudie : (wij
Toxv,ll1.
kantoor,enz.;DE Rzvrz,115:L'étude
Daarishetwerkvertrek.datbijadvo- deMaêtre Adams/6'
?
zne;T0.,l16 :Là Daar is het werkvertrek, dat bij brachten 68?z bezoek aan de - nan h6t
caten en notarissen de etudie ...heet. ae voyait l'endroit ç'
/
zï prend 16 nom advocaten en notarissen (het) kantoor ï- fïlu'
uf))
.d.i.in debet.van 8tudeer1D., 112.

Studiecom m issie.

d'étude chez 16%
9 lroccfe,l6e Altlflïrce:.

heet.

Znd.vertal.van Fr.oommiasion d'ëtudes.

Studlelaar. Heteerstestudiejaar

zaal,8tftdiezaal.

Commh8ievan '
poorbdreït
ïïozg,ofran
preadvies.

Gall.annéed'/fvde,
g:inhetkageron-

Het eerste leeriaar van de lagere

van de lagereschool.
derwijsen zelfsop onzegewone(mid- school.
Bij E.vAN oza Wovos,PevnpediDe zesatudiejaren van de voorberei- delbarescholen:iseerspraakvanleeren Dezesvoorbereidendeleeriar6n (of: '
visclte vvt
,r.
:cà,
#- cl6s,leestmen p.l30
dendeafdeelingeenermiddelbareschool. dan van studeeren.
voorbereidlngsklassen) eener middel- (
4EersteLeerjaar);142:(TweedeLeer
bareschool.
jaar),enz.waarspraak isvan deL.S.;
daarentegen,246:nEersteStudiejaar);
'
248 :(Tweede Studiejaar ),enz.waar
spraak isvanRljks-Normaal-enKweekStuiken. Kleine Vedaillse stuikt6 Alg.in de Znd.voll
tst.voor:neder- Kleine Verfaillie '
viel(of8torttejmet Scholen.
met zijn last een granaattrefter in. storten,vallen,hetzi
j voorover,hetzij zijn vrachtin een granaattrechter.
V.DALI.- KosNsN15.
szMows, 95.

achterover,inz. voor :met het hoofd

Alg.N dl. stuiken = 10 duwen, b.v.

Vaderstuikteopeenstoel.VSRMAND., naarbenedenvallen;KU..:qstuycken. Vaderzeegop een stoelneer.
78.
Luderenucibusïa no'
obem coniectis).
W eldrastuikten ze... In den Zoeten
Weldra traden ze de herberg (
fden
Inval)binnen.V.Lool,32.
ZoetenInval)binnen.

Op drijstappen van onze zitplaats,

.
'
.
#'8tuikte zzlïj anhterorer;20 (jongensspel)knikkers of lcnoopen in een kuiltje plonzen ; 30 (smederij)ijzer in de
lengtein elkaardrijven,zoodathetdik-

l Op driestappenvan onzezitplaats kerwordt;40(landb.)koren,vlasenz.

etuiktpe berg ineenslijnrechtnaar be-

zinktde berg ineenslijnrechtnaarbe- aan hoopen zetten om tedrogen.

neden in hetm eer Zug,BoLsx45.

neden in hetm eerZug.

Marcellien moest helpen ( ntuiken ). Alsprov.(0.-enW .-Vl.,ookAntw.)
V.Lov.,D'
ureEed,127.
gebezigd voor (haver) aan stuiken

Marcellusmoesthaverhelpen8tniken.

Zieook op hetw.mandel.

zetten,in welke bet.het evenwelalg.
Ndl.is.

'

Stuiven. Zezetluidruchtig uiteen, Alleenstaandgebr.van hetverl.dlw. Zezetluidruchtiguiteen,hoeheter
hoehetergestuijdheeft.Jos.Joos,92. van ditww.ln den zwakken vorm.
gutoven heeft.
Stuk.Deregen staakte,en een stuk Vergissing in hetgebr.van de bui- Deregen hield op en een stuk diepdiepblauwen hemel sloeg open.DaAv- gings-s :in dergelijkegevallen isnl.de blauwehemelbrak open.
HxsssruBAcx,1, 153 :. Op de tajel
Lxws,177.
oorspronkelijkegenitiefbepaling veranataat een ple.
:ch rood6 w ï/s. Hi)'
derdin een hjjstelling.
dronk 6:n Fesch roodes w ï/n.)
Gustaafhad6en ntnkaken op.SEvEws, Znd. volkst.;daarnaast is ook de Gustaafltadeenetuk'
Jn Lziin krclg).
213.
alg.Ndl.uitdr.in gebruik.
SToycTl',n.1210/1857.
Kunstmarmer,uitstukbereid.
1 InZ.-N.isdezesehrijfwijzegewoon Kunstmarmer,uitDt'
ac(leesstuuk,
voor at'
uc (naar hetFr.) = soort van onz.)vervaardigd.
Hetmv.vanstukindebet.van exempleisterkalk.

Sturen. De kinderen zijn aan
'tsturen.

Stuur.In destunrzitten.
Substituut-procureur.
Succesvol.

Znd.volkst.(Diest,ook in 'tN.der

plaaris stuks,b.v.twintig sfvk, ree.

De kinderen zijn aan 'tscltommelen.

Antw. K empen ; in Lim b. en ook te

Schaffena'
uren,.
:'
/
w r).
In den 8eltomm6lzitten.
Titelvan een rechterlijk ambtenaar Sub8tituut-oycier tl
on Jn8titie (in
in België,Fr.substituttf'
?
zgroenzelxr. Nederland).
Z9eook procureur.
Tewrakenalseen germ.volgens'
Fd!. M etgoedgevolg ;ajdoende.
A.N. F.,- /41, en ook volgens J.
V.Gœraosasw vermeldtevenwel:(sucscxrxrsMAxzsCz.,inM oekaM agaziin,
cesvol = erjolgreich ook is het w.
Jan.1927,p.55.

Succursaal. S'
uccursalen in alle
werelddeelen.towv,l9.

Suliks.

Suééestie.

Gewoon gebr.in Z.-N.

overigens reedszeer in gebruik.

Filiaal,o.,mv.slialen.

Ook we1in N.-N.s'
aecursale,v.,mv.
uglz(leessunks',de'
?
za1sink'
uchen -X 0f-8,doch mindergebmzikelijk.
Znd.uitspr.s'
uujéeknJ,tebeSchouwen
k%
alseen gall.in deklankleer.
deialsindik),o.
D.V.,p.XXIV.

Znd.uitspr.8unkzl
'
estieJ,naar Fr.
suggestion.

Suggentie(leessugesttie,deu a1sin
mugj.

Boss-,Uitspr.,59.

Suiker. Zijn handen plakten van IndeZnd.volkst.overalm.,vgl.Fr. zijn handen plakten van desuiker
den suiker.Pall.,87.
!881xereen D.derZ'
tfckee.
(w.).
Verschillende8%dker8.
Vooralin de taal van den handel, versehillende Lsoorten '
?cn)euiker.

D'
iat.,44en 47.

naarFr.8'
ucre8 :het meervoudig gebr.
van stofnamen isechter in 'tN dl.veel
beperkter dan in 'tFr.

Suikerbol. Rozeken stsuikevbol-

len metvollen m ond.V.Lool,36.

Suikeril
*.Saikeriisteken.
sf
uï/ccrïjstengels.DRAULANS,172.

x

Suikeronkel. Levensleer, 140.

Znd.volkst.
Znd.volksnaam (Brab.,O.-Vl.)voor
een wilde plant,tarazaeum o//Ccïz
//cl:,

Fr.pi8senlit.
Znd. volkst., meestal in den vorm

'Foatf.,48-49.- Zieook bier.

Roosje at gulzig suikerballetjes, of

babbelaara.

Paardenbloem.
PAqus.- HEUKSruS.- Nnd.volks-

nam en :m olala.#ï.:e6!)8tf.- Alg. NdI.

Suikeroom .

efzïlrcrzlo,
n.
ll
c!= rijkeerfoom.

suipetn),
Sulfer. W aarzijn de s'
uljers(stekskens)?TAMB.,3l.
Sulferstekl
*e.Fl.V6rt.,52.

Zie ook bol.

suikerij bekend koëesurrogaat.
V.Dwrus.

Verouderend in de Znd. volkst. B%etpap,v.;kandeel,v.

(Brab.);KlI,
.:(suypen,kandeel).

W vl.volkst.

zwarel,v.W aarzijn delucijers?

Zieook 8oljer.

Lucijer,m.

l
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Sum atra.

znd.uitspr.euulmatraa.

sumatra (leesnuumaattraaj.

Boss.,Uitspv.,73.- VsytscacyunEx-

Surveillant
.

Ditw.,ontleend aan hetFr.,is in de
Znd.volkst.van veelvuldig gebr.en

Opziehter.

l Stationsopzichtev = Fr.surveillantd.
gare.Signaalopzicltter

wordtin de schrijft.meestaltijd verSurveillantaan een school.

Fr.eurveillane

d68'
Nigzlctlz.

vangen door bewaker.
Gewonebenaming in de Znd.spreekt..

Studiemeester, secondant, repetitor,

K RAMERS, op het w .étude :t(M aître
d'é-, opzichter m . der 8cholzlerex '
Ja de
nren rcAzstudie en uit8panning, '
re p 6-

l surreillantaan een school.

Sus.h-at,ismedat,Su8?SlAloxs,74.

K olNxx.

titov m. (de oncieele titel ïa tltan,a
maître-répétiteur).)

1
DialectischeklankwijzigingvanSi-, W atismedat,Fravt
s?
als gemeenzame Znd. verkorting van

Sw atelen. De zwaluw swatelt
(kweelt)onderonzevensters.TAMB.,26.

Swerkendatalésch. Zijkwam

denjongensnaam Franci8lc@uj.
W vl.volkst.

Dezwaluw kwettertonderonze ven- Alg.Ndl.zwatelen.inz.dichterlijk =
sters.
zachtruischen(b.v.vanhetwindjedoor
debladeren).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),naarde

terug in heur '
awevkendag8che kleeren. bijw.uitdr.',
:werkfenjdag8.

Zijkwam terug in haar daagsclte

kleeren.

Pall.,121.

Syllabus.
Sym bolum .
Sym etrisch.

Debehoorlijkeuitspr.vandezetwee Syllablu (lees8i/laabluj,m.
woordenisin Z.-N.nietalg.bel
tend.
Symbolum (leessimlboolnmj,o.
Gewone schrijfwijze in Z.-N.,naar l
i Bymmeltrisch,.

Boss.,Uit.
w r.,73.- Koz:Nsx.

LOMB.,51/80.

Fr.symltvique.

Synoniem tl
cs ofmet...'
?

OnderdeninvloedvanFr.aynonyme Geschieden is aynoniem met gebeude...wordtin Z.-N.hierbijmeestalhet ren,of:6en nynoniem 1?
@ngebeuren.
vz.f7cn gebrulkt.

I

T.
Taak.Eenetaak tlcrrtzllcAz.
De com missieheeftvoortaak ...

Bij D.V.,219,ten onrechte afge- Een taak '
volbrengen,zïch ran een DaarnaastbijD.B.,38 (een taak
'ervullen :.
v
lteurd alseengall.,vemplir'
tfp,ctâclte. taak kwijten.
Gall.avoir po'ur tâche,po'tzr mi88ion

De comm issie heeft.foftaak ...,of :

(D.V.,620;D.B.,87;ArIu.-AB.,68). detaakvandecommissieis...

Verder ook :zich iet8 tottaak atellen ;
daarnaastvindtm en hetmindergoede
zïch iet8 t6n taak 8tellen het w . taak
is '
t).!

Ik heb mijnetaak llt
zs boekbeoordee-

laar hernom en.

Gall. ma charge 46 critique, vaar

Ik heb mijn taak alsboekbeoordee-

spraak is van de taak van een bepaal- Iaar hervat.

zin :de taak 1)a s beoovdeelaav i8m oei-

denpersoon (D.V.,510-51l;D.B.,87).

Taal. Hij voerde u een vreemde
taal.

W e leven in vljandschap,hijweigert
mijziin taal.
Tabac.Zijsmoordentabacen

Gall.ilrozz.s tint'tzs étrange langage

(D .V .,273).
Znd.volkst.(O.Vl.).

Fr.schrijfvorm.

Tn de Znd. volkst.m eestaltoe'bak,
Tabak.Hebt ge goedea tabak in
lluis?ArcToa,l9l(zie ook ToNY,104, m .;Dss Rocnlcs ((Tabak,s.pz.Taècc,s.m .));hetw.wordt hiergewoonen SlMoxs,1û5).
lijk uitgespr.ta/bak.

Aldusook :ziin taak al8 beoordeelaar
ècsï/d ikhem niet;daarentegen,in alg.

Hijvoerdeeen vreemdetaaltegen '
?
z.
W eleven in vijandschap,hijnpreekt

liik.
D.i.hijsprak andersdan gewoonlijktegen u.
V @ DArS.- K oENlN15.

niettegen me.

Zijrooktentabakensigaren.
Tabak',v.

Di8t.,161.
Joos, 9l.- Boss-, H andl-, 220, en
Uitspr.,73.- SCHARI/ ,67.- K vllvynRs.
KOENEN.

Tpcoz#., 49. - M v. tabakken = taNaar Fr.tabacs etcigaree;liever in
Fabriek van tabak en sigaren, of :
bakssoorten.
'tenk.te gebruik-en alsstofnaam !
tabaks-en sigarenfabriek.
Tabakhandel.SlMows.112.
Znd. woordvorm , zonder verbinTabaknhandel.
dings-y.
Tabnkken.Iem.tabakken.
Znd.volkst.:iem.toe/bakken.
Iem.ajranselen.
Tabaksrooken.Hettabak8rooken. M inder goede woordvorm ,naar ana- Het tabakrooken.
logie van tabaksrooker.
Tabakzak.SzMoxs,34.
Naarde Znd.volkst.toebakzak.
Tabakszak.
Tabel.Tabel8oftabelen opmaken.
Vele Vlam ingen beelflen zieh in,dat, TabelJ,v.Tabellen opm aken.
N eevlandia,N ov.1909,p.247.
bet w. uitgesproken wordt taa/bol,
Fabriek van tabakken en sigaren.

waarbij zij denken aan Fr.table,en
vormen dan ook hetm v.verkeerd.

Tabernakel. Het tabernakel. In Z.-N .o.;Dycs Rocnycs :z TaberM.V.,KorteVerhand.'
p//z0.631N.Te8ta- nakel,s.Az.bast.w .Hut)).

Tabernakel,m .

ment,24.

Tablet.Detabletvan eenschouw.

Alg.in Z.-N .,in het ?.,naar Fr.tablette d6 chevzïnée.

Alg. Ndl. tablet, o. plat koekje
(van chocolade,suikerenz-).
Tafel.4cs '/tafelzitten.
Antwerpsch dialect (Boss.,Handl.. Aantafelzitten (d.i.aan deeettafel, x4cxdetafelzitten (tothotverrichten
van een bezigheid, om een glas bier te
236).
bijeen maaltijd).
drinken,enz.).
Hoe eer we metdenoeten ondertajel Znd.volkst.,naastzil'n beenen onder Hoeeerweaantajelzitten,hoebeter. V.DAT-E,op het w.bc6n.
cïffcn,hoc beter.DRAVLANS,136.
tajelsteken (V.ELSEN,57).
Een schoorsteenm antelplcaf.

Taffelen-Tappel.
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De tafel dekken.

Detafelwegdoen.

volkst. (Brab.; in O.-Vl., voor het De tafel ajnemen, ajruimen,c.
/dektweede:defc/6!ajdoen).
ken.
Talelen.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Talmen ;treuzelen ;sukkelen.
Kvlelss.--V.Da.
LS.- KosNsx15.
T nks of taze. Taksen op openbare Alg.in Z.-N.,m.in devolkst.,naar Belantingen op openbare vermake- Alg.Ndl.taks,m.= dashond.
vermakelijkheden.
Fr. taze (v.) = belasting, aanslag, lijkheden.
Alg. Ndl. /cz6, v. 10 schatting,
Factuurfcks.
recht(<@sd.,255;ScHR.,II,42;10., Zegelreclttofzegelgeld op eenfactuur. waardebepsling ; 20 vastgestelde prijs,
Luxe-fczc.
=@nf.,22-23).V.DALE vermeldt taka Weeldeèelcefïng.
geschattewaarde.

Provincietak8 op de duivenwedstrij- entaxe,beidev.,alsZnd.indezebet.
den.

Provincialel'el
aq
:fïngop deduiven- KosNsxlsvermeldtevenwelooktak8
wedstri
jden.
en taze, beide v.,zonder voorbehoud
in de bet.van :belasting.

Deuétzonderliiket
:flpelhuït
:ft
lkx
:en.De Tervertaling van Fr.surtaxead'8s- De biizondereopalagrechten,of : de De twee nevensstaande termen vonSchelde,23Jan.1921.
trepôt.
eztra-veembela8tingen.
denwijresp.in deHaagachePodf,8.
Tan.
1921,p.49,en in Pro Flandria,Jan.
1921,p.9.

Taksvan eenpostwissel.
Takstebetalen opeen brief.

NaarFr.taxed'ux mandat-poste.
Postwisselrech/.
V.DAIUE :qH'
uistaœ,v.(in Indië)beNaarFr.taxecozzàpl/-eafcïz:of.
9'
uv- Sfrc/-of boetportte betalen op een lasting op de huizen.thans door eene
taze4 payer.
brief(die niet ofwelontoereikend ge- bedrijfs- en inkomstenbelasting verfrankeerd is).
vangen ).
V .G.,II,409,verm eldt als gebruilte-

lijkbijhettelefoonpersoneelinNederl.:
Eindtakn,grondtak8.Transittakn.

Tal.Talran,voorbeelden.
De geleerden noem den tal namen.
AvcToR, 95.
Tal aloude instellingen. ID.,116.

Talent. In die schoolworden talenten gevonden.

Tam boer.

Ten onrechte afgekeurd bijColœ:,
171,bijBoss.,Gdè.,89/118,bijLoMB.,
51/- ,en bijSENDEN,239.
Verkeerdeweglatingvanhetvz.wcn.

Het veelvuldig gebr.van talentals

Een grootaantalvoorbeelden.

V.DALE,op hetw.tal:(tal(ofeen
fcl) van voorbeelden, zeer vele voorbeelden ).

De geleerden noem den tal1)@n naPslcx,F.
r.,op hetw.nom bre:((- de
m en.
per8onnes,veelm enschen,ta1van perTal'pca aloude instellingen.
sonen )).

In die scboolworden mannen van

V.DALE,op hetw.talent,vermeldt

conereet znw. in toepassing op per- talentgevonden.

niet alleen q iem.m etweeltalent:, en

sonen di6 bliikgerea nan talent,dief@lenth6!
)!
)6x,werd indertijd doorD.V.,
186,afgekeurdalseen gall.
In Z.-N.zoogoedalsalleenindebet.

( een man f7cx talent,zeer begaafd :,
doch ook :(iem.met veeltalent :een
iongtalent:.
AldusKUIPERSen KOENEN.Volgens

Tamlboer.

van trom melslager; uitspr. tam boev',
naar Fr.tambour.

SCHARP:, 67, is er weifeling tusschen
tam 'boer en tam boer'. VERc., l4, en
Boss, Uitspr.,73,onderscheiden :tam l-

boer (trommelaar) en tamboer/ (trommel).

Tam pen. W erd vroeger Vrijheid

znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor:

aangerand,Dan deden ze hun Roeland Iuiden metden klepelop éénkant van

tampen.R.VssscLsT,Vriiheidslied.
Tand.Tu.
s8a6n detanden.
9prek6?z.

Klenpen.

Lev.Grd.,111,40.- V.DALE.

K OENEN.

K UIPERS vermeldttam pen

deklok.

zondervoorbehoud.
Zie ook op beldleklok.
Navolging van Fr. parler entre les Mompelen, bïzlnene-ond.
g apreken, J.v.MAvRIX,Fca all6rl6i:
S1/:,1l0 :
denta.Zeergebruilcelijkin'talg.Ndl.is brommend epreàea.
(
fMet een verbeten verwensching tusevenwel:'
ietafvedcheaziintandenlv0-schend6fcrzdels;l15:ehijverlaathaar
men,b.v.K oENEx15, op het w.brom

fuedchen de tanden brommend :f(Die m i-

Iem.een fced trekken.

men,:(hiibromdeietsf'
useche,zzijn fcztserabelejurist!)).
den,datniemand verstond )).
Alg.in de Znd.volkst.(V.ELsEx, Iem.een :ï6,
9 trekken,of :iem.de V.DALE.- KoENEN15.- SToET'
r,
14),voor :iem.op bedrieglijke wijze hnig lichten.
n.563/842.

H et,paardnam helgebit5p d6tanden.

geld afhandig m aken.
Gall. prendre18mor8cvz dents.

T andenkeuter.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.).

Tnndenknarsen. f
(Vermoorden w oordvorm,in strijdmetdegewone
zalik hem !) voer hij tandenknar8end verbinding (knipoogen, t
gchvf-l
lck/cen,
voort.

Hetpaard ging (ofeloeg)op hol.

V.DALE.

Tandenstoker,tandenkoter,of-pel
xter.

Knarsetanden.

W ij vonden reeds bij SCXIMMEL
(tandenknarnend deinzen) (BRANTSen

kwispelataarten,trekkebekken e.d.)en
waarschijnlijk ontstaan door bijge-

V.HAUw.,Ndl.fe6.
9è.,397);verdernog
bijTEN Bovwarys,TweeA'
ekzz
tgezl,250:

denkstxrt
:erl,of misschien innavolging
van D.mltneknirschen ;afgekeurd in
Dist.,150,en bijKOENEN,N .S.,258.

ScHR.,1,148-149,citeert :(hijwas
zichzelven zoo weinig meester dat hij
tandeknarsen,
dinzijnekamersopenneer
bleefloopen )(DUTRIC'
,515).

dachte aan tandengeknars,met de fcx-

((Tandenknarsend gafJapan toe )).

Ook V.GSLDEREN verm eldt :tandeknarsend.

Tandpijn.

Hetgebruikelijkew.in Z.-N.

Kiespiin.

Ook inN.-N.tandgiin,doch nietgeW O0n.

T ante.Zijnetanten.SIMoNs,l3.

IndeZnd.volkst.(Brab.)hoortmen:
tant,mv.fcnfeln).
T ap . Gelnkkige tap ! zeiLamme. Znd.volkst.(Antw.;in Brab.geAccToR,46.
l'
ukkigelntf6pp8),voor:wienallesmee-

Zijn tantea.

Zieook matant.

Gelvkeroge!!of:bojjer!

loopt.

Tapisseerder.

Znd.volkst.(Brab.;in hetBrusselsche en in O.-VI.tappesierj,naar Fr.

Beltanger.

tapissier.

T aplsseeren.

Het meest gebruikelijke w.,in de

Behangen.

Znd.volkst.,naar Fr.tapiaser.

Tapisseerpapier.
Tappel. Hij scheurde zijn broek

a&n een tGppelvan een denneboom .

Znd.volkst.(Brab.),voor:sttzk van
een dunnen tak dat aan den stam
blijft.nadatdetak isafgehouwen.

Beltang8elpapier.
Btomp (v.)van :8a tak.'
t
4ïf#I68à9el.

V.DALE vermeldt Znd.tappelin de
bet.van :afgebroken tak (naar CORN.
en Vxxvzz-,Idiot.1,/à Antw.Dïc!.).

Tarief-Te.
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T arief.
In de Znd.volkst.m.
Tas.Detas.RoNoov.7.
Bijnaalg.inZ.-N.,inz.indeschrijft.;
Een ta8en eenondertas.
DssRocass:qTas...(waermentheé
W eldrawasdekomeopgeschonken ... ofkom uyt drinkt)Tanae,s.f.);waar

Tcrïe/,o.
Dekop (m.),of:hetkopie.
Een kopt/e)en een schoteltie.

en detasnen voorgezet.Coxsc.,Scltilder, f@a in deze bet.gezegd wordt, noemt

OPMERK TNGEN

Joos,9l.
Boss.,Handl.,87en 124.- V.DAI.E
en KoExsxlsvermelden ta8in dezebet.
alsgewestelijk en alsZnd.
Alg. Ndl. tas, m .

34.
men hetschaaltje om eronderte zetvierdozijn taneen.D.B.,53.
ten ondertan (vgl.Belg.Fr.sous-tas8e
De Japansche tanl
ven worden op het
FI. soucoupe), waar zjat gezegd
verlakteschenkbordgeplaatst.Toxv,7l. wordt(naarFr.iattej,noemt,men het
schaaltjetas.
Te.Hijverlangtdatmogentelezen. GewoneconstructieindeZnd.volkst.
Hijheeftdegewoonteiemand komen inafwijking van hetalg.Ndl.

hoop, stapel

(graan, steenen); tas, = handige
vrouw ;tasclt.v.= plattezak ofbuidel.
KIJIPERSen KolxEwllvermelden tas
(= kopje)zondervoorbehoud.

Hijverlangtdat,temogen lezen.
Hij heeft de gewoonte iemand fe

VERc.,148.- V.G.,1,139.
W'c?z(f.,ll4.

lastig te vallen.
kom en lastig vallen.
Zie verder ook op hetw.om .
Die uitwendige kalmte,
welke
Dit is niet de gewone constructie,
Die uitwendige kalm te,welke R eine
LEOPOLD,H ocltdeutsclte SprccAycàv/e,
19132,p.242:f
Reine te bewaren wist.5T.Lov.,Dure zoomin in deZnd.volkst.a1sin hetalg. wist t6 bewaren.
(Hijstond voorde deur

E6d,36.
Reinelaad erhaarbehagen in gehad,
dathetzoo goed teamaken scheen.10.,
ï&..165.

Ndl.;waarschijnlijk navolgingvanhet
D.in uitdrukkingen als z@f8chweigen, Reine had er behagen in geschept,
zu reden '
tt
lïd,
scn (= weten t,
e zwijgen, dathetzoogoed scheentesmaken.
tespreken)e.d.

In de woonkam er,waar ze allem aalte

klappen zaten.CLwi
ts,Siclt.Nov.,68.

Ditbiljetisop aanvraag tenertoonen.

36 praten :Er stand wor dev i'
wr und
plaltdevte. Zij zat bij het venster te
naaien 8ieacazam Fenatevexf
ypnltte.
Hijzaterlang over t,
o soezen Lange

In de woonkamer,waar ze allemaal grûbelte er tfcrïièer nach.s

G.vAN S'
Torx,in Neevlandia,Aug.

zaten tekouten (of:tepratenj.

Dit kaartje moetop elke uitnoodi-

Bij KRAMXRS, op het w.ziin,vol-

1904,p.108,en Oct.1904,p.13l:ftIn ging rertoond worden.
gende voorbeelden van gewoon Ndl.
Bovendien zal aan de invoering van het D . geeft een infnitief, voorafgeBovendien zalaan de invoering van taalgebruik : Dat boek is hier niet te

de Kinderwetten en van de Militaire gaan doori8tz14(ofeen anderen vorm de kinderwetten en van de militaire
straf- en tuchtwetten de Iaatste hand van het,ww.seinjeene noodzakeli
jk- straf-en tuchtwetten de laatstehand
ziin teleggen.
heid,meernog een bevelvan hooger moeten gelegd (of behooren gelegd f6)
hand tekennen ;bijonsduidtiste(of worden,.
een andere vorm van het ww.ziinj,j
gevolgd dooreen inqnitiefeenem oge-)

lijkheidaan).

Ook in N eerlandia,Jul.1916,p.156,

l

kriigen.Hethuisiavandaag tezien.Do
sleutelwa8 nergenste'
pïxg6s.Depreelc
wasniet(0-,)aan tehooren.Datboek ia
niettelezen.Zulk een gedrag i8 tepvijzen.
Indezezinnen geeftte+ inf.een m o-

gelijkheidtekennen,dochinanderegevallen moettezneteen inf.alseen gebod

waarschtzwde de Taalcommissie v/h

Opgevatworden,b.
v.:teverbeteven !

Inden zin :het,ijsin devijversinhet
Haagsche Bosch is te beriiden,beteekenti8f:beriiden alleen :kan bereden
worden (Hrdl.x1..N.F.,- /5).

i6t8 ?)ïA'n6Alte dragen? = moet er nog
watbinnengedragen worden?
Vgl. HAssELBAcx, II, 57 : : Oorspronk.beduidtteweten :weet,gijmoet

lrN iederldnder,19132,p.242 :(
fDie8e
/
Arbeitïaf'umzuschreiben = moetovergeschreven worden.Dagegen wie bei
'
uns:datis(wel)tedoen :Da8ïdfleicht
zn.machen,ll.
szfsicltpzcchcx.Das.
JJ'?
zaeum i8tSonntagnzu be8ichtigep = kan

met het doelaanwijzend karakter van
eengerundium (inf.+ f:),datdergelijke
gezegden eene mogelijkheid of noodzakelijkheid uitdrukken :Deappelïa te

A.N .V.tegen bedoeld gebr.

LsopoLp,HocltdeutaehefprccFtachvle

bez.worden.))

Io@*ïè.,242:(Dete schrijven brieven :Diezu achreibenden Brieje.Een

dient verbeterd te worden ; ia er nog

weten.))
VolgensDEN HsaToc,N .xS.,111, 174,
zelfs t(is het geheelin overeenstemm izlg

eten,.Datï.
: niet te reranderen. D e stuk.

k6'
n.zïjn in t6zenden bijden heer= .Dat
bliijtnogteoverwegen,enz.)

niet te vergeven fout : Ein nicht z'
?z

Te huidigen dage.

Telinkerzijde.

Tev dezergelegenheid.

rerwelkergelegenheid.

verozeihender (unverzeihl
icherj.
F'6A!:r.p
nder de vaste uitdrukkingen met

Ten htzidigen dage.
arin dit, te zonder T6rlinkerzijde.
hetvz.tezjjn erwa
uitgang voorkomt,j).v.te g
):(
y (. jn g,o t
yyz:z gelegenheid, of bii deze
bed),andere waarinIten o
fwe
lre
te
r gng
e- '
gel
egewe
nhleke
id.
m
e
nt
kki
Te
r gelegenheid, of:biiwelke
bezigd wordt ten assa

Ofschoon baat,gzfzzaf,prooi en spijt
vr. zijn, zegt men alg.ten bate, ten
gvxdfe, ten v ooï, ten spijt; ofschoon
doodenwilm.,ltavten ooronz.zijn,zegt
men ter dood (b.v. iem. tev dood ver-

m en te aantreffen waar dit te alleen

plaats gehad

van feden bijeen m.ofonz.znw.,b.v. gelegenheid.
ten'hemel(- naarden l'emel),ten Aov
'c .
(- aanhethof);teralssamentrekking
vantederbijeenvr.znw.,b.v.terwereld
(- op de wereld).In hoofdzaak zal

door een ander vz. kan vervangen

worden,daarentegen ten of ter waar

oordeelen,doch daarentegen ten doode
opge8chreven ziinj,terwille,terhavte,fcr
oore. Dit komt doordat die woorden
vroegereen ander geslacht hadden,ofwel doordat er een vergissing heeft
waar een fout alg. is,

houdtzeopeenfouttezîjn (Di8t.,50-51;
Onkr.,94-95).

ditkan vervangen worden dooreen vz.

H Asslz-sAcx,1,178,geeftde volgende

en een lidw.:aldusvindtmen laiiate
huin (d.i.in of aan huis),naast ten
Fwïzc(- in ofaan hethuis)nan ziin
vviend.

voorbeelden op :(Teuwer,Avxzzerveviaring.Te miinen h'
uize.Te dezer gelegenheid.Tedierplaatee.)
Verder luidt hetaldaar :(somtijds

oe ldiernaast opgegeven uitdrukkin-

genzi
jnfoutief,daarmendetweeeerste
kan vervangen door :op 4t
lx huidigen
dag,aan /
.
!:linkerzijde,en detweevolgende door :biideze gelegenheid,bii
welke gelegenheid,niet door bii de
dezegelegenheid,biidewelkegelegenheid (Dist.,50-51;Onkr.,94.9:).
T6zeljdertiid.M.SABBE,Dierk.,42.
Tiid wasvroeger vr.en aldus past Terzeljdertiid.legelï/keefï/d,ook wel
Tezeqdertiide.vssvwwo.,7.
hierbijterzeljder,ontstaanuitte+ der- tenzeljden tiide.
'Te
rzelfdertiide.10.,89.
zellder(oïef.,51;Onkr.,97).
I'edierfïC'
d. M . swsss,Dierk-,202. 1 ongewoon gebr.van den vr.datief- Tedien tiide.
vorm bijtiid in hetbedoeld geval.
menalletijde.10.,,
J&.,8.
Ten onrechtestqathierdeozalsuit- Teallen tijde.
gang van den datiefbijtein pl.van bij
alle;vaakvindtmentenallentiide,hetgeenafgekeurdwordtin Wdl.A.N.F.,
16/44,doch alsgewettigd isopgegeven
bijHxssErzsAcx,1,178.

vindtm en ten oftev,waarvan geen lid-

woord sprake kan zijn ten '
t
fwea laste,
t6n allenfïjde,ten hunnen huize,ter'
tfwer
vereering.Den ofrdoetdan weldienst
als welluidendheidsletter.Het gebruik
isook teverklaren uithetgevoelvoor
overeenkomst.Naastten tijde,few laate,
terveriaringe.d.vormdemen ten allen
tiide,ter uwer vevjaring.Het gebruik
wettigt deze inlassching, maar strikt
grammaticaalbezien,iszeonjuist;voor
het woord al en voor het bijvoeglijk
bezitt.vnw.kan hetlidwoord niet gebruikt worden Hetmiin Fzvï,
Nis niet
bestaanbaar,dusook nietteden pzïjzzczz
h'
uize.W elvindt men dit miin A?
z',
a,
dezepzïjwtewerken.
In :ter bekwamer tiid,tergelegener
lxreStaatna hetverbogen lidwoord van
bepaaldheid toch de sterke datief van
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Ten mijnen huize. wzsTslu , 102 Afgekeurdin JFt
83..4.N.F.,16,
/44; Temijnen huize.
(naarJ.vaN EFvsx).
eehtergewettigd doorhetgebruik volgensHxssssswcx,1,178.
Ten mijnent,ten uwent,ten onzent, verkeerd volgens J'
Pt
f/.A.N . F., Te mijnent,te uwent,t6 onzent,t6
t6n hunnent,enz.
- /44;zie evenwelboven,op het w. hunnent,enz.
onzent.
Ten acht'
ure.
Verkeerd gebr.van ten voorte (vgl. Teachtkzvr,of:teacht,urgn.
om 8 '
d
w r,dusgeen lidw.)en van '
ure

hetbijvoeglijk nw.;ookhierwerktehet
gevoel voor analogie; dergelijke uitdrukkingen zijn reedsoud en komen al
in 'tMiddelnederlandsch voor.)
Di8t.,51.- D.B.,53.- J1Sd!.A.N.V.,
15/44.- KOENEN,Op hetw.'
ure.

voor 'tz'
tzr of'
dzreyt.

Wanneergaatdetrein voort?- Hij j W vl.volkst.

Zie ook '
uur.

W anneergaat(o/:hoelaatvertrekt)

vertrektten z68,s6n,en twintig !TAMB.,49. l

Zie ook op hetw.minuat,kol.4.

de trein ? T6 zed '
zl'tzz twintiq. of :om
twintig over zctst
sew,.
'tIsaldonker'pcn t6n z6klep,.1D.,51.
't Is aldonker om zeven kz/
tzr.
T'avond.Vr.CovRTM.,Ge8cltenk,22.
Alg. in de Znd. volkst.; in N .-N .
Fcnavond, dezen avond, hedenD.CLAES,65.- V .DAI,S :((Fcn@1?osd,
verouderd ; KIL. ((te nacht. Nocte, avond.
bw.op dezen avond ));op hetw .arond :
Te m orgen. 10.,ïè., 53 ; M . SABBE, de nocte ));DEs Roculs :qTe noen.w/l
Fcnm orgen, dezen m orgen, heden- t(ran ctloxd,dezen avond :'fweerï,
sran.
F!.M 6n8elt6n,102.
midi,cemidi.T'avond.C6doïr.))
m orgen,h6dezàochtend.
a'
voltd r'dz'œ )),en op het w.vap, (r'vap,

Jongen,uw broerishiert6nachtgeweest.M.SXBBS,'
Jh.,98.

Jongen,je broer is '
pcsnacht hier arovtd (volkstaal:'
van den avond)kom
geweest.
ikèï/'
t
z)
'.- ID.,Op hetw.thaie:('Jcs-

D aar droom ik te nacht van. Bol.s,

Daar droom ik 'pcztnacht van.

107.
Gijweet,wat ik zegde te middag !
V.BlsRs,1,257LBe8tedelingj.
Tenaa8ten Kerstdagza1ik dertigjaar W vl.volkst.;alg.hoortmen ook in
oud zijn.TAMB.,l8.
andere Znd.gewesten te naa8teweek,
Alhetkoren zaltenaa8tewekebinnen tesccef:jaar,enz.
zijn.10.,51.
Hi
jisteZondagvertrokken en komt Znd.volkst.(Brab.),naast'6(x)Zonfes Donderdagterug.
dag,'x Donderdag.

middag ben ik fhkzï.g)),en op het w.zzàd-

dc#:(ik:0//1'
pc'lmiddag'
tJ8!e6%8bii14).
Je weet,wat ik '
pcxmiddag gezeid Men zegtverderook :denaa8teweek,
heb.
deào/rte?zd:l
reek,de1.
0!#677
,
d8week.
M etKerstmisaan8taandezalik dertig jaar(oud)zijn.
Alhet koren zalaanstaande oftoekomendeweek binnen zijn.
Hijis t'
pcrîe#6nlZondag vertrokken
Zieook op c:eZcferlog,Ezondag.
en komt Laan8taandenj Donderdag
terug.

Hijwon 125frank temaande.SlvEws, W vl.volkst. te maande,t6 weke; Hijverdiende125frankï?zdemaand Zeer gebruikelijk is per maand,pev
69 (zieook 112,227,231).
vgl.DEsRocHEs,op hetw.ter:(Ter (of:permaandt.
week (zie op het w.pev).Ofschoon de
Jozefwon 20frankteweek.10.,206. maend,terweék enz.Parmoi8,pczae- Jozefverdiendewekeliiks20fr.
bedoeldewoorden vr.zijn,zegtmen in
maine,etc.),

Eensterweek.TEIRL--STIJNS,II,105.

N .-N .ook vaak 's ww cwtf.
s en 's 'tzzcka,

Ovl.volkst.:terweke(ofp6r'
t
rcà6l.

Eensperweek.

Driem aalter week.TONY,l7.

naaranalogievan '.
sl
'aa,
rs.

Driem aalin d6week.

'
t Is altijd nieuwjaar, of t6 wege! O.-en W vl.volkst.,voor:op weg, W ezijn altijd in 'tnieuwejaarofer
DAI,E en ook KoENEx15#a!sZnd.
Szvsxs,215.
op hetpunt.
diclttbii.
teweeg,tewege.
Ten einde der straat.Coxsc.,K er.'
p.

F!.
Zijliep terkeuken.Coxsc.

Terkermis,ter begrafenisgaan.
zieh ten Burg begeven.
Zich ten gronde nederzetten.

Eenjongeheer...sprongterkoetsuit.
Coxsc.,Avmefdcl-cs,160.
Hijgingf6n huizeuit.1o.
Zullen wij ter poort uitloopen ?
Coxsc.,L.'
?
J.Fî.,92.
De twee dekens gingen gezamenlijk
t6vdeureuit.10.,'
J:.,121.

Naarde O.-en W vl.vollkst.:tenden

Aan,hefeinde van de straat.

t'enden)dentrate.
Analogie met ter dchool, ter kerke,

maar vooral navolging van het D .,
waarin b.v.voorkom tin gewone taal :
zlxe Kirche,zur JfïicAe,z'ar Stadt,zum ,

D urlaov,60.

Zijliep naardekeuken.

N aardekerm is,naardebegrafenis ... liefde heeft Conscience voor te.n
Zich naarden Burg begeven.
Zie ook grond.
Op den grond gaan zitten.

Baltnhoj,enz.
'
Zulke wijze van uitdrukking werd Een jongeheersprong dekoetsuit,
afgekeurd bij DAvlo, 24,bij BRoEc- of:uitdekoets.
xwsx'
r,l3,in Onkr.,97,en aangestipt Hijginghethulsuit.
als een eigenaardiglàeid van Conscien- Zullenwijdepoortuitloopen?
ce'sschrijft.bijDvFluov,60 ;eig.zijn
hetgermanismen in den trantvan zur De twee dekens gingen samen de
Tûr,zum Hausehyrcvy,zurStadthin-, deuruit.

Deze zwaklte beschutting vielter ka- heraun, zum Fennter hinausspringen,,

Zie ook eindeen fcp,-

den,.
DvyLolz,60 :((Eelae blijkbarevoor

W ijvonden ook bijKUIPERS,op het.
w.'
uitkruipen llîj l
troop ten,bedde
uit bij CltEMycR,Rom. '
F cr/
cca,1,
210 Ten bedde uit luiaard !'
);bij
1D.,No'
v.tl
?z '
Uewf.,21 Volbrecltt
sprong flul
ts ten bedde uit ),en 45
(...stapteMarthaterdeureuit),en bij

Deze zwakke beschutting viel de J.v.M Avalx, Uithet Folk,l19 :((m et

merin.Coxsc-,J.v.a1.
zf,,528.
e.d.,ofschoon men nu ook leest bij kamerin.
één sprongishijten beddeuit)).
(Eene menigte,die) de voorsten ter ssv.Rtïvvosxs,in zijn vertaling Der Een menigte,die devoorsten deka- Echterishet in strijd met onstaalkamerindreef.10.,'Jb.,528.

Ten heil,ter verontschuldiging.

Löwe von Flandern,p. l5l ((Soll6?% mer indreef.

eigen fc'zofter tegebruiken om een ver-

wir f
a
w s dem z'
o,
r atarmen ...? ), en

wijderingva,
neenvoorwerp vlitt,
edruk-

p. 20l (( Die zxt'eï Dekane ac/zrïff6?z
miteinander die T*,r ltina'u,
8 )).
Niet aan te bevelen in gewone taal.

ken.
Tot heil,tot verontschuldiging.

VERc.,148.

Dewijding,ten bijwezen'
pc'
?zdeburge- Ongepast gebruik van ten, waar- De wi
jding,in (het)biiziin '
pl'
zàde Onkr.,97.- Vroegerook :1
*
.
n,hetbi)
.meesters.
schijnlijk onder den invloed van de burgemeesters.
weze'
n wc'
n,doch thans weinig meergesyn.uitdr.ten orerstaan '
?
7c'
n,.
bruikelijk.
Teruitzonderingvan ...
Gall. ti l'
exceptiok
t (/4 (Dist., 77; M 6tuitzonderingvan
Aldus ook :met uïf.
sîzfïfïAzg t'cy
z
Debriefisnietten rcchfegekomen.
Iets teweeg ofteweeg brengen.

MijnheerN.N.,tls.

De eerste vacantieleergang ...werd

8-10 Augustus te Leeuwarden gehouden ... Na een inleidend woord van
Dr.G.A.W umkes...besprakDr.S.M.
Cuperus teLekkum :BalthasarBekker
en zijn strijd tegen hetbijgeloof.Neerlandia,Sept.1928,p.144.
T6pas(ook :goedofweltepasjziin.

D.B.,63).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in O.- Debriefisnietterecl
ttgekomen.
V1.terechtekommenj.
I

Fr.t
.
kl'exclasion de.
Zieverderook terecht(enterechtj.

In Z.-N .ten onrechte vaak gescheiden.

Iets teweegbrenge'n,.

Znd.verkortingvoort6ratede,innavolgingvan Fr.e/r = t,
s'
p'
J!!6.
Tn plaats hiervan is opgegeven in
G d!..4.N .F.,- ,/45:Stad,(c!)h'
Jer.

Den HeerN.N.,alltier.

Hscxy
zu, Wortschatz,p. 106 (Fr.)
(E.1F.) (e'
)
zrill6j (D.)(hicr )
(Nd1.)((Alhier),(Ter.
Sf6#t
?a.

M etteLekkum wordt hier niet be-

...N aeeninleidendwoordvanDr.G.

KvlpEss,op llet w.van :((ter aan-

doeld,datdegenoemdesprekeraldaar
optrad (het wasimmerste Leeuwardenj, doch dat hijerwoonachtig is:
verkeerd is dan ook in dit gevalhet
gebr.van hetvz.te.

A.W umkessprak Dr.S.M.Cuperus, duiding van eene afkomst hii ï.
s'
t
lt
zAzLekkum (ook nitLekkum,of : Am8terdam s.
woonachtigt6Lekkum ),over (Baltha- GALIa
AS,op Fr.de:(11est- Par'
ia:
sarBekkeren zijn strijd tegen hetbij- HijkomtuitP.)
geloof).
PRICK,Fr.,op het w.de (ilnient
- Normlytdie,hijkomtuitNormandiël
).
Znd.votkst. (Brab., Antw.); DEs Welraren,
d zï/n,gezond 61 w61Z'
J/R, V.DALE,Op hetw.fe.- Kosxynwls#

RocHEs ((W el te pas zyn. Se porter een go6d6gezondheid g6N.ï6f8Tl.
bien ))-

Hetiskoud tebuiten.

Di'
8t., 23.

OP het w.pas.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Hetiskoud buiten.

Technitelker.

Germ.Tecl
tniker.

Tcch/nïcvq
s.

Wrdl.A.N.F.,14/41.

T ee,m.,ook alsverkleinw.f6e/
c6(s),

Znd.kinderw.(Brab.,Antw.),voor:

Wajwaj,m.

Zieook poete,m.

o.

hond ;in W .-VI.tei,m .

F

1
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Teederheid-Tekenstellink.
BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPMERKINGEN

l

Teederheid . Reine,in het bewustzijn van ...haareigeneversmaehte

Meervoudiggebr.,naarFr.tendres8e8.

Reine, onder den indruk van haar
eigen teleurgestelde liejde.

D.V.,418.

teederheden.V.Tuov.,DureEed., 181.

Teeken. Hetteekenranvertrek.

W ordt nog vaak afgekeurd als een

Hetteekentotvertrek.

Echter bij

gall.,16 8ignaldu départ.

GRONDHOUD,Stukken

ter Ferfclïsg, 65 :f
(D aarhiefdem atroos

Zieook op hetw.sein,.

andermaalzijn vinger op al8teeken t'cx
waarschuwing )).

Hij deed mijteeken met de hand om
Gall.jaive signe (D1'
,
8t.,66;D.V., Hijgajmi
j een teeken metde hand Gr.'
F#è.,ophetw.doen,1112,2721
mijnen ijverin te toomen.ToNY,122. 45l; D.B.,31 en 64).Coprk, 170, om mijn ijverin tetoomen.
Iemand e6?1 t6ek6n #oe?z,in X.-Nd1.
Zij deed Mejuffer Herremans teeken, raadtjuistandersom :(Zeg niet:een , Zij gaj Mejuffrouw Herremans met verouderd.
hare aanwezigheid niet te verraden. teeken geven
SEGERS, 155.

Een politie-agent, aan wien zij

een teeken deed.Leven8leer,152.
Hi
j deed teeken om een reusachtigen
eierkoek te m aken.SlAfoNs,l9.

Teem st,tem st.

,m aarzeg :eenteeken docz
zv. een teeken te rerstaan,baar aanwezig- In een andere bet. Jezas d 66d
DE REUL, 126 D e la main,il me heid niet te verraden.
teeke'
?
z6p, (wonderteekens,voorspel-

jaisaitt
qïgp.cdetempérermonzèle.

Een politieagent,wien zijeen wenk lingen)en wonderen (V.DALE).

gaj.
VoorFr.jairedïgAzcheefthetNdl.verHijgajdoorJebaren tenerntaan een der wuiven, 'u/ezn,kcp.,knikken,('neen Of
reusachtigen eierkoek te m aken.
ja)dchvdd6p,enz.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.), Teems,
V.DALE.- KoENEN15.

m.

Teenem aal. Levensleer, 201 en
2l5;VERMAND.,27.

Znd.schrijftaalvorm ;bijCopp: a1s

T6(s)eenen male(ook :heelemaal,of

gangbaaropgegeven op p.168en afge- geheelgn f
zI).
keurdopp.l74;DEsRocnEs:(Teenemael,adv.y)

Teerlinébak.
Teéenbevelen.

Alg.in Z.-N.
In Z.-N.alsomcieelevertalingvan
Fr.eontremander.

Teéeneen.

Znd.volkst.

Teéeneenaan.
Teéenéoestiné. Alhoewel hijer

Znd.volkst.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb.;

Devogelszongen tegeneen op.

m ettegengoentingleert.Coxsc.,Scldlder, m en hoort ook di8goesting ;in O.-en

77.

VycRc., 150.

K OENEN, W ooTdT6t-

klaring, 237,in een citaatvan den l7deeeuwschen schrijver PIETER RABUS
tbeenemaal.

Dobbelbak.
Tegenbevelgeven;ajgeggen;in ge-

V.DAraE.- K oENEN15.
D.V.,l3.- D.B..21.
.

meenz. taalook :ajcommandeeren.

Tegen elkaar.

v.DAsS.- KosxExls.

Vlaktegenelkaar.
(Allhoewelhijermettegenzinleert.

Kosxsxls.
Zieookgoe8ting.

Devogelszongen (t
z!e)om 8trijd.

W .-VI.tegengoe8tej;vgl.Fr.dégoût.

Metm eertegengoe8ting.BoLs,93.

Teéenhandteeken.

Gall.contreseing.

Medeonderteekening; handteekening
voorpovto-lwiidom.

Teéenkom en. Dan had ik hier

Gebr.vanhethulpwerkw.hebbenin

Danwareikhierleden vanmijnfa-

Zie daarentegen ontmoeten,p. 339,

leden van mijne familietegengekomen. pl.van zijn :gall.ibaarai8rencontré, milietegengekomen.
kol. 4.
BoLs,105.
ila'
cwcïfjamai8zcsconfrë.
Nooithad hij een vrouw tegengekoNooitwashijeen vrouw tegengekomen,dieophem zooveelindrukmaakte.
men,of nooithad hijeen vrouw ontSsvlxs,99.

moet,die op hem zooveelindruk m aakte.

Zijook had veeltegengekomen.10.,
185.

Zijook wasveeltegengekomen,of:
zijook hadheelwatbeleefd.

Teéenlaten.Dedeurtegenlaten.
Teéenover. Dennieuwesgrooten
stond hijmaehteloostegenover.

znd.volkst.(O.-V1.).
Germ.einem gegenaber (MoosTo.,
195).

Dedeuraanlaten,latenaan8taan.
Tegenoverdenieuwegrooten stond

vlvs, 370.- LoMB.,52/81.
EchterbijV.DALE,op hetw. tegen-

hijmachteloos.

ovevatellen :(welken nchilderkunnen '
tz
lïj
Rem brandtf6g6noter.
9f6!!6n? ))

Teéenoveréesteld. Tegenoverge8teldemeening.

Afgekeurdin Gd!.A.N.F.,-/44.

Tegengeeteldemeening.

OokbijV.DALE,ophetw.tegenover-

EchterbijKvll>ERs,op hetw.t6g6n-

ge8teld ((:g.)geheelverschillend :ik

overge8teld:((- cm eeningen,Azeïgïsgex ;

ben '
pcs het tegenoverge8teld geroelen,

wiizijn nan - cgevoelena).

mijn gevoelen staatlijnrechttegenover
het andere 9.

Teéenschoppen, teéenstam - Alg.in de znd.volkst.,voor een Als hij sehopt,dan boef je maar
pen. Als hij schopt (stampt), dan schop temzggeven.
terug teechoppen.

DxLs.

moetgemaartegen8choppen (fcgcndllzn,
pen).

daTe
n8l
é
aein
ks
tel
gaea
nn.Alsmi
jiemandslaat, Alg.indeZnd.volkst.,voor een Slaatmeiemand,danslaikweer. j Zieookophetw.poets,v.,kol.3.

.

Teéenspannen. Zullen :ijmeeoftegeaapannen?

slaAl
gg.
ter
ugdgeevZnend.
.volkst.,voor:poginin

Zullenzijmee-oftegenwerken?

i VDALS.
.

gen doen om ietste dwarsboom en.

Dat'eten spantmijtegen.

znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Dateten ntaatmijtegen.

Teéensprekelijk. Een tegen-

gall.un meeting contradictoire,'
t;x

Een meeting,bijeenkomst,0/verga-

znd.volkst.(O.-Vl.).
In Z..N.somsvoorkomendewoord-

Dedeurstaatt
zt
zzà.
Tegen8tander.

DALX.
D.B.,52.

Dateten staatmijtegen.

V.DALE.

sgrekelijknmeeting.
Een tegenaprekeliik vonnis.

Teéenstaan.Dedeur8taattegen.
Teéenstaander.

jugement contradidoire; Ndl. tegen- dering met(gelegenheid tot)debat.
aprekelijk = vatbaarvoortegenspraak. Een vonnisop tegen8praak.

v.Dxyus.

,

JPcyt4.,l7.- GALLAS,op hetw.d6-

bat:(Erï.
sgelegenheidtot- :Laconfé.
rence sera contradictoire.

Vorm .

Teéensteken. Dat eten steekt
mijtegen.

Datwerk steekthem tegen.

Alg.in de Znd. volkst.,voor afkeer,walg,verveling verwekken.

Datwerk hangthem d6keelnit.

Ook

aan dat werk heejt hij e61L

broevtie dood.

Teéenstelliné. In tegenstelling

van,metoftot?

V .DALE (('Jn t6g6n8tell1',ng 'pt'n beDe berijmde psalmen,in tegenstel- Diteerstevb.bijV.DALE,op hetw.
antwoordt aan ltet tegenge8telde '
pczz; ling 'tltz11depsalm en in proza.
berijmen.
wilm en de tegenstelling scherper doen
In tegenstelling der Friezen.
Dittweedevb.bijV.G.,1,62.
I
n
t
ege
ns
t
e
l
l
i
ng
me
t
i
e
m
ands
i
nner
uitkom en,dan bezigtm en 'Jn tegen8telDitderde vb.bijV.DALE,op het,w.
ling m etoftot
lijkegeest-ofgemoedsgesteldheid.
gebaar.
In tegenstelling tot de dialecten.
Ditvierdevb.bijV.G.,1,546.

Teéenvallen-Telkenm alen.
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Teéenvallen. Hem isall6stegen-

ge'
vallen.

TOELICHTING

l

Ten onrechteafgekeurd bijLoMB.,

AEGEMEENNEDERLANDSCH 1
Hem heejtheflotnietl?6g'
l
znt
sfïgtf,ook:

Verderisnoggebruikelijk-:alle8loop

- /81.Menvindtb.v.bijV.GELDEREN, hijhee.
ftinhetleven peohgehad,ofveel hem (dat.)tegen,c!!6: slaat Flepl(dat-)
i.v.:(dat valt me tegen ),(dat valt tegenspoed ondervonden.
tegen,datzalhvs ajrallen,hetï,
ghem niet
tegen !),('t valt gewoonlijk tegen ),
meegevallen..
CHZ@

Teéenwoordié. Toen zijn naam

si
jhetappèlin hetBelgiseh leger

f

Toen zijn naam afgeroepen werd,

HENDRIKS,41

afgeroepen werd,antwoordde hij :Te- moetenook deVlamingenin '
tFr.ant- antwoorddehij:Hier!(of:Present!)
genwoordig !

opusRltlxgsx

I

Tegenwoordig,op

personen toegepast,isopzulk eenewijze

woorden :prtnent! vandaar dat ver-

aanwezig, dat men aan de handeling,

der,buitenhetleger,b.v.bijeennaam-

dieterplaatsevoorvalt,kan deelnemen.

hetzelfde niet zelden gehoord wordt;
anderen antwoorden in 'tNdl.pre8evtt,
doch tervermijding van ditleenwoord

6eneopenbarerergcdcrïxg biiwonen,ziin
aanwezig 0/ tegenwoordig ;van de toehoorders,die geen deelaan de beraad-

afroeping op een vergadering,in Z.-N .

... D e ledsn 'pcAz eene 'p6zccnïgïng, die

zeggen velen tegenwoovdig,thans gaan-

slagingen m ogen nem en,zegt men liefst

deweg evenwelreedsmeerhier!
datzijaanwezig zijn.'
)
Tegenwoordig zi
jn aan een vergade- gall.êtpeprét
q:ytjt
jvscaasemblée,tj Tegenwoordig zijn op een vergade- PLUIM,8yn.,19225,n.25 :(Men is
ring,aaneenfeest,aaneenplechtigheid, vs6 jae, t
j une ao/yasïj/, (
j upvcoura ring,op een feest;aanwezig zijn bii dus aanwezig op een of andere plaats,
aaneen les.
(o.v.,5lg;o.B.,72).
een plechtigheid,biieen les.
men is tegenwoordig bij een of andere
zie ook op het w.aanwezig.

Teéenwoordiéheid. De tegen-

gall.décelevlaprdsesccd'unwïrus.

In fe#t
,nNlt
't?
rdï#h6ïd van zijn weige-

gall.en pzét
yoscodeaon rc/u,
s(D.v.,

woordiglteid van smetstofaantoonen.

handeling als deelnem ende persoon )).

oe aanwezigheid van smetstofaan-

HENDRIKS,41 (Tegenwoordiglteid

toonen.

wordt, behalve in de uitdrukking fe-

Tegenover zijn weigering (of :aan- genwoordigheid van ge6t
vf, uitsluitend
gezien hij bleef weigeren) moest een van personen gezegd s.
gevonden worden.
wè1isgebruikelijk :(in onzetegen- andere gesehikte persoon gevonden Merk echter verder op f
(Onder de
woordiglteid,in onsbijzijn,(ook)tegen- worden.
gedaante van brood en ook onder de
over ons;(recht.)in tegenwoordiglteid
gedaantevan wijn zijn hetLichaam en
van getuigen )
,(v.DALS,i.v.).
Bloed van Christusbeidetegenwoordig)
,
fKat.Roermond,89).
Tot'den verkoop wordt overgegaan
Bwss., 9,doet hierbij opmerken
Totdeveilingwordtovergegaan ten V.DALE.OP het w.o'
verstaan :(
fteït
i'
n tegenwoordigneid rtz'l den vrede- (oegeijkte'uitdrukking is :ten oner- onerataan nan den vrederechter.
oleretqaït'
DJ?l,integenwoordigheidvan :
r6cht6r.
staan nan den vrederechter)
,.
het ezczn'
en wordt algenomen ten orerring m oest een ander geschikt persoon I86 ;o . s.,9j).

8taan van den inapecteur )).

Te:oedkom st.

verouderdeterm,die evenalsgoed-

'
SChM@d'
POrd66?l#,inAchnld.

Bzruyu.,7.

vind nog voorkom t in znd.notarieele
akten.

Teilketn).Dekinderenwarenmet
teilkeeaan 'tspelen.
Teinture d'iode.
Tekort,offekovt?

Tel.Van geenen telzijn.

Indevolkst.van Dieste.o.,naast

Fr.créances actives et

pa88ires = Ndl.ï?1-8% uitschulden.

Diggel'V'(mV'-e?l0f-#),Pot8Ch6rI,

Alg.Ndl.teil,v.= rondeaardenbak

ncl
teutelke (= schôtelke, schoteltje), V'

of schotel die van onderen nauw uit-

voor :scherf van aardewerk of porselein.

loopt.

Fr.benaming,alg.indeznd.spreekt. JodinmtinetnMr'V.
Omtrenthetalofnietaaneenschri
j- Het tekort(ZnW.)is hetgene t6 kort Evenzoo :het tegoed wat iem . te
ven wordtvaak geaarzeld.
(bibw.uitdr.)komt.
goed heeft.
Alg.indeznd.volkst.
IH #86?1tel(Ofnietinf6!)zijn.
svosvv,n.- /1882. v.l'
lass.KolNsx15.

Telefoon. De adjudantliep naar In de Znd.volkst.in den vorm tele- T6
îVOO?l, Of telephoon (lees teeln- Boss.,Uitspr..26.
ge'ztllefoon.slMoNs,68.
fon overalpz.,naarFr.leféî/phozze.
1**nl),*.*
.
T
l
e
r
c
.
/
(
l
e
e
s
t
e
e
l
o
g
r
a
a
j
'
)
v.
aoos,9l. - soss.,vitapr.,26.
Teleéraaf.
Indeznd.volkst.zn,
.,meestalinden
e#
,
vorm telegraj,naarvr.lefé/égrcphe.
Teleéraneeren.
Bijvele vlamingen,naar Fr.télé- T6î8#rt#66r8Al,Oftelegrapheeren.

Teleéram .
Telen. Hij toonde geneesplanten

grcp/àcr.

Indeznd.volkst.z4.,naarhetFr.

Tele#ram (Ieesteelogram'),o.

Afwijkend gebr. in de bet. van

l'
Iijduidde geneeskraehtige planten

j
l

, tyoos,9I.- soss.,vitspr.,26.
Televt= (van planten)kweeken,ver-

aan, W Olke hier gemakkelijk teelk
len. welig groeien,geteeld kunnende wor- aan,diehiergoed tierden,ofgediiden. bouwen,b.
v.vruchten,aardappelentelen;
TsIsr-.-STI.
TNs,II,72.
den.
(ook van dieren)kweeken,fokken.

Teleuréané. De Teleurgangvan
den w aterhoek,doorST.S'
Tluvvsyus.
Teleurstellen.

Teljoor,telloor.Detelloor.RoNoov,

Naar de Ovl. volkst.,waarin te
!6vr(6)= teloor,verloren.
VolgensDzNHsRToo,N.T.,II,231,
en F.T.,141,nietaaneen teschrijven,
doch weldaarnaastteleurstell
ing.

Deondergangvan denWaterhoek.
Tele'
d
zg8t6llen,.

Alg.indeZnd.volkst.in dewissel- Bord,fc/elèord,eetbord,0.

29 en 39.Ziinetelloor.VERMAND.,21. vormen :telioorfe)en talioorlejin MT.-

Zijn bord.

Vl.,talloore in O.-Vl.,talloor in Antw.,

Lepelsentelioren.Boss.,Handl..80. telloorinBrab.en Limb.,overalin'tr.;
Antieke telioren.V.Lov.,Dure Eed, volgens DE Bo in Fr.-Vl.teljoor,
6l.

ALL.-AB.,l37. AlsZnd.vermeldt

KOENSN teljoor,o.en v.,mv.telioren.
en telloor,o.en v.,mv.telloren ;V.DALS

Lepels en borden.
Antieke borden.

alleen :teljoor,o..mv.telioren.
BijKuTry
ussisteljoor,o.,zondervoor-

Mooigebloemde borden.
Platteen diepe borden.
Een dessertètvdje.
Ziiytbord opeten.

J.v.LENNEP,waarin voorkornt 6:p.
achoon teljoor. Ook MANHAVIC,GALIZ
AS
en Ksoss vermelden nog teljoor, o.,
zonder opmerking,terwijlPRlcx,Fv.,
heta1seen prov.opgeeft.

KIL. :((talioor.Orbis mensariua )),en

schoongebloemdetellooren.Pall.,33. Telioore,j. talioore.Orbis ); Dss
Platteen diepetelloren.
Roclus :(Telloor,a.j.Asaiette,s.f.
Een dessert-f/
3lloor/
cetx).
Zilveretellooren.Assiettesd'tvg8sf).
Ziin telloor àvït
sc/les (of 8choon '
t4û- VyuRc.,Etym.'
p-tf!
).:(telioorv.,Mnl.
z'
tà,
scAes).
telioor,taeljoor,gelijk Hdg.teller,uit

Alg.xdl.teloorgccx ofteloorgaan =
verloren gaan.
KvlrsRs,V.DAI,
E en KoExEN,i.v.,
spellen evenwelteleurstellen ;de eerste
tweeook,op hetw.leur:tele'
urstellen.

behoud opgegeven, m et een citaat uit

Fr. tailloir = 1. hakbord, 2. snee

brood diealsbord diende,van tailler'
).

KvlpEns en V.DALE vermelden ver-

der in dezelfde bet., als gewestelijk
telder,m .

Teljoorlikker.

VerouderdinZ.-N.;KTL.:(t
alioor- Klaplooper,talel8chuimer.
lecker.Parasitus,...assecla z4ca,
vcrvzn,ll;
Dss RocaEs : ((Telloor-lekker,a. m.

V. DALS vermeldt telioorlikker als

Znd.;K vlyaExs geeft het nog op zonder voorbehoud.

kcovniqeur,parasite,piqueurd'aasiette,
pïçvo'
ur detable,s.m .))

Telkenm ale. telkens. T6lk6n- Verkeerd gebr.van dat,alsvgw.van
Telkenmaleals(of:telkenmalewcx- Naasttelkensc?e,telkenmaleals,geeft
3tnaledathijaantrouwen dacht...
tijd, na telkenmale of telkens :gall. xcerlhijaantrouwen dacht...
D.V.t.a.p.a1ssynoniemeuitdrukkinTelkensdatde zaak teberdewasge- chaq'
uejoisque(D.V.,626;D.B.,100). Telkena als de zaak te berde was gen op :zoo vaak t
z!,
9,zoo WkW jl.
gale.
komen.TzIxrz.-STIJNs,II,159.
gekomen.
Aldus ook bijV.DALE,op hetw.dik-
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Telkenahijoverdestarren uitweidde, Verkeerd gebr.van hetbijw.telkens T6lken8cl.
:(of:telkens'
u)t
zAàzleerlhij wijls:(zoodikwijl8c!
aditgebeurt).Niet
kwam die naam a1svan zelfonderzijn alsvgw.fDi8t.,66).
over de sterren uitweidde,kwam die zelden wordtin deze uitdr.als weggepen.M .SABBE,Dierk.,1.

naam ...

En zijn radelooze angst verergerde,
Ielkenshil
'dachtaan 'tkind.Levensleer,
185.

En telken8verergerde zijn radelooze f
(zoodikwijls(c!e)ik bijhem kom ).Bij
angst,al
shijdachtaan hetkind.
HAssELBwcx,II,36 :(Je komtbijons
aan, zoodikwijla (zoovaakj je kunt en

laten,en zoo laat D .B., 100,de keus :

wilt )).

Tellen. Degeestelijkezegde...dat Gall.comptere'
urqn.,volgensD.V., Degeestelijke zei,dathijde zekerhij op den braven gemeenteraad wist 187,D.B.,28,enV.G.,1,136.
heidhadop denbravengemeenteraad
temogen tellen.TEIRL.-STIJNS,II,195. V. GELDEREN,op het w.zâhlen : temogen '
rekenen (of8taatmakenj.
Sederthetbegin van onzereishad ik (
fanjv'
ïchkann8tdt
zz.= op mijkunje Sederthet begin van onze reishad
erop getdd een van dieongelukkigewe- rekenen ),en op hetw.vechnen :(auj ik erop gerekend een van dieongeluk-

V.DALI,op hetw.vekenen :((opiem.
ojiet8rekenen,opiem.ofietsstaatmaken,vertrouwen :op mijn hulp kuntgij
rekenen ),en op hetw.nerlaten :(ikr6rlaatmij(ik reken)op '
u'
?
zlwoord ),doch

zenstegen tekomen.Borzs,107.

ook,voor de eerste maal,in de uitg.

etw.r.= op ietsrekenen ojstaatma- kigewezenstegen tekomen.
ken )).

Telraam .

IndeZnd.volkst.meestalw.,evenals

Telraam,rekenzaam,o.

19246, op het w . tellen nop iem., ieta
tellen,vastrekenen )).

Ook vaam isin 'talg.Ndl.o.

rJc/4.

Tem peest.Een geweldig tempeest.
W ie m aaktedaarzoo'n tem pee8t?

Nog steeds gebruikelijk in Z.-N.;
verouderd in N .-N .
Znd.volkst.,voor :geraas,getier.

Tem peesten. Het heeft dezen
nachtgewaaid en getempee8t.
,
Hoorzeeensvloeken en temliee8ten !

NogsteedsgebruikelijkinZ.-N.;verouderd in N .-N.
Znd.volkst.,voor :rumoer m aken.

T em pel.Een protestantsche tempel.

Een Joodschetempel.

Een zware storm, een geweldige
stormwind,een hevige orkaan.
W iem aakte daarzoo'n spektakel?

Hetheeft vannacht gewaaid en geatormd.
H oor zeeensvloeken en tekeev gaan.

De Franschen heeten de R.-K.ker-

Een hervormde, gereformeetde oj

ken alleen églises en de gebouwen voor jprotestantsche kerk.

Kclpsss.- V.DALE.- Kosxsx.
V.DALE.- K oExlx.

G(IA,d.,l93 :t
(Tempeliseen woord,
dat in het Ndl. weinig anders dan in

andere godsdiensten templea; buiten l
4 EenIsraëlietischekerk,een8ynagoge. het overdrachtelijke, in verheven stijl
Frankrijk maaktmen zelfsin 'tFr.dat l
gebruiktwordt.Men spreektvan Tem.

onderscheid niet en volgens Gcn#.,j

pel'
pc?
zden H.Geest,ook van tempel
a

te volgen.

huizen,wordthetin 'tdagelijksch leven

193,ishet een gall.zulks in 't Ndl.na

Tenden. Tenden de dorpsstraat

IndeO.-en Wvl.volkst.en ook wel

washij tewege ( de Drij Koningen )
voorbijtestappen.V.BVGGENHAV'
I'
,96.
Tendeu 't wegeltje wachtten ze elk.
anderaf.V.Lool,44.
Zewaszienlingtenden.1D.,46.

in die van het N. der Antwerpsche
Kempen istenden (= t'endenjgebruikelijka1svz.enalsbijw.;tegenwoordig
vaak ook in de schrijft.van taalparticularisten uit andere gewesten van
Z.-N.

Hijwasuitgeklaagd,uitgezucht,uit-

d6rIlzfnyf,enz.,m aarvoor kerken,bedeweinig gebezigd ;enkele m alen :tempel

God,
sen altijd de tempelvan Jerlualem
len ajgod8tempele).
dcw,het einde van de dorpsstraat ScHR.,1,ll4.- Zie ook op het w.
stapte hij juist voorbij de herberg einde.
(deDrieKoningen ).
P.LovwsRss,in eenvertellingin het
Aanheteinde'
pcshetvoetpadwacht- dial.van Oostsouburg op W alcheren :
ten ze elkanderaf.
(zoôkloenk 'ttenden '
tdurp Soeburg )
Ze waszichtbaar (o/ blijkbaar)aj- (LEoP., Schelde-Ncïchyel, 1, 144, en
gemat,of:zebleek doodajtezi
jn.
aldaarin voetnootverklaard :cTenden,
Hijwasafgeklaagd,afgezucht,afge- aan heteind )).

geworsteld ; tenden gehoopt,tenden ge-

worsteld,doodop van hopen,van wen-

wenseht,tenden geleden,moe-,af- en

schen,van lijden,moe-,af-en uitge-

uitgeleefd.Jos.Joos,67.

leefd.

Tendenzrom an.
Tenue.ZijnZondatalgschetenue.

KRAMERS.- Kulrsas.- V.DALE.
- KOyUNADN.
V.DALS.- K oENEN15.

Ontleend aan hetD.
Stvekkingsroman.
Aldusb.v.bijVosluNx,IV,l60.
In de Znd.volkst.m.en ook alg. Kostuum, pak, stel kleeren. Zijn V.DALE.- KoExEN15.
Alg.
voor :burgerlijke kleeding.
Zondagspck,of Zondags/cl6cdïxg. Ndl.tenue,o.en v. uniform,militaire kleeding.

T erecht,ofterecht?

Men onderscheide tereeht (= niet Het boek isterecht.Datheefthijt6 DENHERTOG,N.T.,II,232,en F.T.,
meerzoek)en terecht(= metreden). rechtof ten onrechte volgehouden.
141.
Teren. Mijn maag kan dat niet Alg.indeZnd.volkst.,van.
demaag Mijn maagkan datnietverteren.
V.DALE.

teren.

sprekende ; DEs RocnEs
Teêren,
'p.'
zz....M yne m aeg teêrtniet )).

In een derdorpen zouden de Se. Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
In een derdorpen zou hetschutters- Bij V.G.,1,195,Geldropsch dial.:
bastianenteren.VERMAND.,29(op p.37: hethouden van een schuttersmaaltijd, gild St.Sebastiaan jeestmaalhouden. f
(e vendel,dôrze me-j-oittrekke,asze
dieSebastianerteering).
ook welvan hetfeestmaalvan andere
teire ).
vereenigingen.
Germ .an etwas zehren = aan iets

Ieder kind teertvan hetleven en aan

hetleven derouders.
Term entil
*n .

Ieder kind teert op het leven der

knagen.
oudersen ondermijnthet.
Alg.in de Znd.volkst.,in 't m.; Terpentijn,v.;terpentijnolie,v.
deze vorm komtreedsvoor bijKlL.;

M OORTG., 119.

V.DM.S.- KoENEN15.

Dss Rocals Termentyn, Terpentyn,
S.m .

Terten. Als ze Bert zoo gerust
Naar de Ovl.volkst.:terten ftort, Als ze Bert zoo gerust dorpwaarts VERc.,Etym.'
F#è.!(treden ono.w.,
dorpwaarts zagen terten. v.BUGOEN- getortenj,in W .-VI.terden (tord oftard, zagen stappen.
Mnl.id.en metmetath.terden.Os.tvexxsv,93.
getorden)= alg.Ndl.treden tfrcd.gedan + Ohd.tretan (Mhd.treten,Nhd.

Hijtorterstram-zwoegend door.10., tredenjoftrappen ;Reinaert,vs.2877: Hijgendstaptehijermetzijnstramme id.).Ags.tredan (Eng.fo tread)
85.
terden (= betreden,gaan over)ntruke beenen door.
loopen. Voorts verwant met trappen,
slijk spatte alom op waa: hij tertte. endeefene;bijKIL.:treden,terden.
Slijk spatte omhoog bij elken etap trampen.- HieruitFr.trotter.))
M.PsyuTlcss,Pierke'
seuveledaad,62.
dien hijzette.
Bevroed den afgrond dien uw voeten
terten.A.RODENB-<CH,Abys8'u8.

Peil den afgrond dien uw voeten
betreden.

Terué.Hijisterugin vrijheid ge-

InZ.-N.,vooralin devolkst.,wordt

steld.
Terugjong worden.
Hijisterugministergeworden.
De stad ister'
ag ontruimd.
Destakerszijnterugaan 'twerk.

Hijisweerin vrijheid gesteld (o/:

ter'
ugvaak ten onrechtegebruiktvoor hijheeftde vrijheid feruggekregen).
oetdler en opnie'
uw (IFtzzàt8., 96-97; '
Fecrofopnie'
uw jongworden.
D.B.,99).
Hijisopnie'
uw ministergeworden.
Nog wordt in W and', 97, voorgeDe stad isweder ontruim d.
schreven : ( Men zegt wederzien,en Destakerszijn opnieuw aan 'twerlt
niettevugzien.Zoo ook moetmen zeg- (ook :zijn naarhetwerk fervggekeerd,
gen:totweerziens,enniet:totn'
ederom of:hebben hetwerk hervat).

De kom missie vergadert terug over

zien )).

veertien dagen.De Schelde, 28 Sept.

De com missie vergadert opnieuw

EchterbijKrlpsRs,op hetw.terug- overveertien dagen.

1928.

zien : ((weer op de plaats zien, waar
l

HExoRlxs,365:('
F6tferduidteene

herhaling aan met betrekking tot den
tijd ;terug eene herhaling met betrekkingtotdeplaats,metanderewoorden,
eene achteruitgaande beweging, waardoorietsterugkomtnaardeplaats,vanwaarhetgekomen is.Wederaankleeden,
wederbeginnen, ul
etferwerschïjAzcn, terugtreden, fervgreïzox, terugrallen, terugbe-

genen. Ook in die samenstellingen,
waarin beide woorden gebruiktworden,

Teruébetaliné-Teruknam e.
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l

men zich bevindt:wanneer zï6 ik u
terug?

blijftditverschilvoelbaar.'
Fedcrkocrds,
terugkeeren (iemand k66vt f6r'
ug naar
zijn lluis;zijne huisgenooten zien hem
wederkeerenj;wederkoopen,terugkoopen ;
wedernemen ; teragnemen ; wederbrengezl,enz.)
V.DALE :(1P6(d)6roAn,
, bw.nog eens,
nogmaals, bijherhaling;terug.)

Ook bijV.DALE,ophetw.terugzien:
( wederzien na voorafgegane verwijdering ofscheiding :ziin gosoorf6plct
zf,
:
terugzien ;wij zullen F
zt
lzpz'
ttooitterug- I
zien,hijzalnooitterugkeeren ).
Verderin G czzd.,97 :((Heen c'
/zterug
is hetzelfde,en even goed, als Iteen 6lz
weer, of zooals m en hier zegt, weg en
weer,viee versa.))

Een week terug,een jaarterug.

Afgekeurd in J#'(f!..4.N. F.,--/7,

Een week geleden,een jaar geleden,

Echter bi
j V. G., II,449 hunne
voorgangersvan vijftig jaren terug.)
OOk PRICK,Fr.,Op het w. terug
(30jaar- ,ily a30anspassés).
Een pakketzenden ondero
'eozàllt
?ztr:
.. LEoP.,Ndl.-Hgd., 309:((verzendingen
of tegen r6zlèo'
d
zrq
sezz
àcnf (lees rem
tegen rembours).
ram ).
LIJSEN,p.l1 :$(onder rembourszenden, envoyer contre rembouv8emen,t ));
(verrekening fr. 12..
- ,rembouraement

en ook doorH .Poyuwx,in de H aagsclte of :vooreen week,rooreenjaar.
Post,l1 Febr.1928,p. 5/233.

T
eruébetaliné.Een pakzenden BijdeBelg.post-enspoorwegadmitegen terugbetaling (biJ
'MOORTG.,137 : nistraties wordt dit w.verkeerdelijk
onderrembour8oftevugbetaling zenden). aangewend tervertaling van Fr.rembouvsement betaling bij ontvangst
(van hetverzondene):ergerlijk gall.!
Ndl. terugbetaling
de daad van
het terugbetalen, d. i.ofwel ((betalen

frs. 12.- )).
PRICK , Fr.:qrerïekenpakket,o.(post-

wat geleend of voorgeschoten is ),

wezen)colism.contre remboursement,

ofwel((teruggeven wat te veelbetaald

iS)(V.DALE).AldusCRAMER,i.v.:
(Reehthebbenopterugbetalingvanden
prijs van het genomen plaatsbewijs.
Avoirdroita%trembournemen,
td'
t
f billet
pcpé.)

colisen portdl-z)).

WISSELINK,EeR6N,(l'
?tder'
è
fïlde#zccti?'
/c
'
,1(19197),3:(Iemand,diedlzseen

pakket verzendt, bezwaard met een
'
d
/cc'
?'
c/cez/é?
tl
t8?'
tzg (z.
g. remboursement)
van /25.- ).
Toen hij in dankbare herinnering Echterbijloalcx, Fr. (rétrospectij,

Teruéblikken.Toen hijin dank- Germ. zurackblicken t.
Nocz'
ltzaztdïtz,
bar
e herinnering kon teragblikken ...
M rt. 1912, p.67).
mocht terugzien ...

a. terugblikkend, terug-; met 't oog
De terugblikkonde tentoonstellingen
Gall. ezposition r/froypccfï'
p: = ten- De retvonpectiere tentoonstellingen op 'tverleden n, en bîjGALLAS :(Rétroaan onze Vlaamsche kunst sedert 1902 toonstelling van voorwerpen uit het van onzeVlaam sehe kunstsedert 1902. epectirement:Bijwîjze van een terugjd.V.Fl
us,in F!.Belgiésedert1830, verleden.
blik,terugblikkend in 'tverledene ).
gewi
V. 251.

Teruééaan.Onzeuitvoerisaanzienlijk teruggegaan.

Germ.zurackgehen (Fts!..4.N.F.,
14/41).

Onzeuitvoerisaanzienlijk rerminderd,Jchfcrtzïfg6gctzs.

EchterbijV.DALE,i.v.:((tct verval

geraken :diefamilieï,$erg fezuggegtzcx )).

Teruééroeten. Iem. teruggroe- Tenonrechteafgekeurd bijLoMB.,j Iem.wedergvoeten,iems.groetbeant- v.oayus,19145:f
(wedevgvoeteu.te-

fcp,.

Teruéhouden. '
tIseen schuts-

- /81.

rtzggroeten Verder is teruggroete%
vermeldbijGALLAS,bijPRlcx,Fr.,e.a.

In samenstellingen

Een schutsgeestheb ik noodig,die

geest,dien ik noodigheb.Dieallesleest komtndl.terug vaak overeen methet
wa
nmijomgaat,en mijterkbgkan ltou- Fr.voorvoegselre-.Dit laatste heeft
denti
op de baan der eer,waaruit mij echter ook beteek-enissen,welke terug
't dreigend noodlot onweerstaanbaar nietheeft:zoobeteekentre-o. a.'
tveder,

allesleestwat in mij omgaat en mij
kan weerhouden aj t6 wiiken van de
baan der eer,vanwaar het dreigend
noodlot mij onweerstaanbaar zoekt

lokt.FR.GITTENS,Pari8ina,22.

D.v.,l87

woorden.

niet alleen in den zin van opnieuw, weg te lokken.
maar ook in dien van tegen,zooals in

((Naarfr.résevves.H et Ndl.gebruikt

eruékeeren. Rubens had aan

zegt m eestalterughouding.))

Gall.retournerti(Fr.ti= Lat.ad):

Tevughoaden is,

weldoenerïy, zou mijveedsteruggeltouden
(ofltl
yerhoudox)Jùtl
/làles, Item aap,ftt't)c,1len, wt
z
az
z
t
r
y
r
d
e
o
v
t
mo
gelijkhcidom,hem te
bgreikep, mijdtztzzïwtoop niet'
t
lczllnz
derg
)

evenalsde sjnstenaturen hebben soms het mv. van terugltoudendheid niet; .De ongevoeligste
.n, zoowe a!s de
zulketeraghoadendheden. V .LoV.,Dlxre ook het woord zelf is ongewoon ;men Qngevoeligsten,ziln soms zoo topgg.
Eed, 127.
T

61 :

uitvoer &?.:Azgc,
?z eeper gz.co/t$'c/?,t?daad tevugh,ouden,. ocgedachte,dat/?
,
k
,
'
jmiin

retenir.Het is derhalve een ergerli
jk
gall. terughouden te gebruiken, daar
waar
erhouden vereischt wordt.
D. B .we
,99.

Teruéhoudendheid. De grofste

Hsxoslws,

dooriemand op de plaats zelfte llouden, mal
n,
jjni
eethtvo
ot,odre
tv
oelring vance
ll
etgdeaetnhi
hi
zi
geui
no
me
z
heeft, kan overgaan iemand z,tzzzhetf6l

Aovtfc'
n,d(of:zoogereeerreer(yin ,tgppek6x),ook :laten do/n,
szOO'
.
u)ejgagajj.

Rubens had aan den hertog van

denhertogvan Mantuabeloofd aan,zijn R'
abenscrtzïfgromiut
z'
?
.
éducdcA t
zltfo'
tttl M . beloofd naar zijn hofterug tekeehof terug te keeren.
de rofozfz.zàey'tïsa c/zfr.
ren

Itad.)
p . v.
,41:.

p.v .,544).-

o .B.,78.

.

I
hierop niet meer terugkeeren.
D.V.,188.:((BijZnd.schrijversleest
Okmzal
tot de Franken ter'
ug te keeren. men som s terugkceren in een verband,
vssc.,in F!.#.d.e.h.,1,199.
waar terugkomevtvereisc'bt wordt.Zoo

p
och keeren vsjnaar onsonderwerp zegt men in zuiver Ndl.niet op iet,
g

topug.JPcs#., 133.

Ik zalhierop nietmeerterugkomen.
Om op de Franken ter'
ttg te komeyt.

yly
cscxyuNswr
rn, op het w . revenit'
((revenona tinog moutona, laten we weer

Doch laten '
W j op ons onderwerp

op ons onderwerp terugkomen (ook
- .
aupuytaujet)),en op hetw.apropos:

teruglceeren,, in den zin van : opnieuw terugkom en.
van iets gewagen,m aar terugkomen op
iets.De fout isontstaan onder den invloed van fr.rerenir,datzoowelterugkomen a1s terugkeeren beteekent,
D.B.,39.- V.G.,1,137.

EchterbijKRAMERS,op hetw.'
rap-

((oyn,op ons - teru.g ftakomen,,pour en

reve
rau sujet (à nosmoutons)).
pyni
tlcx

r.,op het w.rerenir :((reve, F,
nons (jpos moutons.om op ons chapiter
terug te kom en
F . ooxyctzx NlEvwExavls, Typen,

2t):fom nu

pel:((R- à la question,eisçh,dtzf8prek6r terugkeere tot het o/td6rztr6o'p,waam-

tevug te keeren totons

onderwerp
284
Maar keeren wij
na deze lange uitwe(
iding
ter'ag tot

t
ltz?zh,
i)'ajgedwaald i8.)

ons onderwerp

J.v.LENNEP,H 6tlercll'van,M r.C.

pc'
'
?
zLennep :(Om 'otmijnverhaalterng

Teruékom en.Tijdishet,datwij

D.V.,188 :fOmgekeerd (zie hier- Hetistijd,datwijterugkeeren (of
boven de voorgaande verklaring van datwijwederà,
6eA1g@@?z).
Zijkwam terugtothem.
D.V.)wordt,door dezelfde oorzaak, Zijk66rdetothem terug.
Hij kreeg heimwee,en besloot naar terugkomen aaogetroffen,waar terug- Hijkreeg heimwee,en beslootnaar
hetvaderlijk huister'
ugte komen.
keerenvereisehtwordt).- D.B.,s9. hetvaderli
jk huisterug tek66ren (of
terug tegaan).
op onze stappen terugkomen.

Teruénam e.

Germ.Zurûcknahme.

Tevugneming,(A6f)terugneme4.

te keere'tt)).
V . DALE, als verklaring van terug-

keeren

weder gaan naar (of weder

zijn op)de plaats,van waar men vertrokken of gekom en is)).D it is dus niet
alleen in de bet. van teruggaan, doch
ook in die van terugkom en, 'ttlcdeekeeren.
Zie ook op hetw .stap.

Dist.,123. MooRTo-,137.

T eruknem en-T hee.
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Teruénem en.Een stad terugne-

Gall.repvendre'
t
fA?:ville(D.V.,l88;

men.

D.B.,99).

Teruéroepen. Eentooneelspeler D.V.,l89:(Inonzecourantenleest
men deze woorden zeer vaak in tooTeruéroepiné. Hijgenietvan- neelberichten,a1s vertalingen van fr.

ferkzgroepe?z.

ALGEX ESN XEDVRLAXDSOH

Eenstadhevnemen,opnieuw ofweder
innemen,.

OPMERWIXGEN

Men kan welziin woord,ccp,belojte
tevt
ugnemen (= intrekken), daar men
die eerst gegeven heeft.

Iem.ophettooneelrotr
p6s.
Echterbi
jKvIlyERS,ophetw.teragroepen t
((iem.,dien men heeft laten
Zijn bijvaliszoo groot,dathijop gaan)weerbijzichroepen :toende?
'
on-

wegehetptzbliekdeeerderterugroeg
.ing. rappelen rappeler.Hoeverkeerdditis, ltettooneelgeroepen wordt(somsook
zalmen inzien wanneermen bedenltt dat hij vaak totdriemaalenz.op het
dat iem. terugvoepen beteekent iem., tooneelgeroepenwordt).
wien (lees dien)men ergens heen gezonden heejt,gelasten terug te keeren,
zoodat het vaak gelijk staat met fr.
réroquer.Zoozegtmen een gezantf6rvg-

96n,cîbl
xiteyt'
&7c.
9,'
t
rerdhï/nog88*%8t6%'
ttg#erot
s3?e?z
Goed Ndl.isdan ook weliem.fezkzgroepen te gebruiken voor hem roepen
om hem terugtedoenkomen,en ditook
welop hettooneel.
KRAMERS,op hetw.rappeler:((Thé-

roepen en brieven van tevugroepivtg.

ât.).Etre rappelé sur la scène,op het

De eer der tevugroeping is dus eene
twijfelachtige eer.Wanneer men den
kunstenaareerwilbewijzen,dan roept
menhem ophettooneel;lletpubliekkan
hem niet teyugroepen, aangezien hij
niet op last der toeschouwers wegge-

tooneel(f6rvglgcrt
lept
l
'
?zworden ).
PRICK,Fr.,Op hetw.rappel:(a'
voir
dz?z teruggeroepen worden (v. ac'
teur)
GALLAS,ophetw.rappel:((schouwb.)
11a6.
?
.
1einq-.-8 Hijisvijfmaalterug-

gaan is,m aar om dat,het spelhet vereischte.))

geroepen )).

Terukzicht. Metteragzichtopuw

Germ.ï,zHinsichtauj.

Metverwijzingnaaruw brief.

Wdl.X.W.V.,-/41.

brief.

Tesch.Hijhaalt er zelfs een stuk Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Hijhaalter zelfseen stuk van uit
van uit zijnetesclt.Borus,72 (ook 94). zak in een kleedingstuk (vgl.D.Ta- zijn zak.
Hijheeftden draaieirin zijnte8eh,ge- schej;KIL. (Tesche,j.tasche.Pera); Hijheeftden draaierin zijn zak gestoken.V BUGGENHAVT,95.
DEs Rocxls (Tesch, s.j.Bourse, stoken.
s.f.
Znd.woordvorm .

Uit de Reisfeyc#,doorJ.olc Cocx.

Datkenik (gejlijk pz#'
gzte8ch.

, NaarFr.)'
eleconnaiscommemeapoehe'?.

Ik ken,hem (gejlijk ?
zzù'
?ztesch.

Uitde reisflych.

Datken ik (Iof)op een prik,of:zoo
$7/8#a18 hetJ-è-c.

Ik hebhem ïs mijn zak,ook ik ken

SCHUTTE,n.238.- STOETT,n.1043/
1611en 504/736.

J.V.XAURIK,Toe1
%ik 010#1'
on'
g'
t7
/8,

hem doorcrtdoor,of :vanhavertotgort. 279
Ik kende trouwens Tobias als
m'n zak

Testam enteur.

Verbasterde woordvorm in de Znd. Eœecuteur-teatamentair,uitvoerdervan
volkst.,naar Fr.ezécutenr-testamentai- eentestament,van een uiteraten (oflaatre;reedsbijKTL.,uitg.1777,p.863 : 8ten4wil.

BILL.,l3. V.DALE.

te8tam enteur.

Testonderzoek.

H. POLAK, in de Haagnche Pont,
ll Febr. 1928,p. 5/233,hekelde de
nieuw-Ndl. toepassing van Eng. test
proef,toetsing.
T et.Hetkindde(o/een)tetgeven.
Alg.in deZnd.volkst.;ookeenNnd.

Toetsonderzoek.

GALLAS,op Fr.te8t,m. ((nieu w)
Vraagproef).- Echterwordtte8t,v.,
bijV.DALE in de bedoelde bet.opgegeven alsgebruikelijkinhetalg.Ndl.
Vrouwenborst,tiet, Het kind de VERC.,ftym.l'
Fdô. KUIPERS.

Prov.
borat(of een tiet)geven.
V.DALE.
Teuf-teuf. LxcouTsltz,86en 103. Fr.vorm van het gemeenzame w. Tujtuj, m. (mv. -y), ook f?
f/, m. SCHR.,1è
T,5l,citeert,uitNnd.bladen,
voor automobiel.
(mv. -:).
de samenstellingen tujja8,tujvoile,tujstal,tujgetoeter,enverdertujboot(= motorboot),rliegtujen luchtt'
uj(= motorvliegtuig).

Teuéel.Een koeaan eenentektgel

leiden.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor

Koptouw,hoorntouw,o.Eenkoeaan

Alg.Xdl.teugel,m.= toom,b.
v.

touw met een oog,dataan de horens een touw leiden.

66n AJJWd d6n t6Ng6ltztzndo6ll,bii den

van runderen wordt gebonden.

tengell6id6n.

Teut,ook toot.De teutof tootvan Znd. woordvormen, in 't m.; bij De tuit
(of pijpjvan denwaden moor.
KIL.tote,tuyte;bijDEs Rocuycs teut, terketel.
Alsdemaan drijteuten heeft.
tooten tuyt,v.
Alsde maan drie tt
'dten (ofhorens)
heeft.

Houd uwen teut.

Houtd)jetoet(m.),jetuit,jesnavel,
of jegezicht.
Teuter. Een waregeschiedenis,die DitishetZnd.tutter,waarin'
u uitge- Speen (op een zuigfleseh),v.;zuignoch utt den duim noch uitden teuter sproken wordtalst7in D.Götter.
Fe8chiEen heuschegesehiedenis,waargezogen werd.Jos.Joos,ll7.

Zie ook tutter.

achtig niet uitden duim gezogen.

Tevreden. De patroon was van
In de Znd.volkst.zegt men alg. De patroon was orer Frans tziterst Hii 18 f6z
??'
cd6'l o'
Der '
Aï/, o'
?6r
Fransuitersttevreden.
content'
pf
zkz (naast over)iem.of ietn; tevreden (o/voldaan).
miin werk hij vindtdat ik aan zijn
gall.contentde(.
Dïef.,l14;D.V.,520;
verwachting beantwoord, dat mijn
FcTl#.,82;D.B.,73;ALL.-AB.,61).
'
Werk lOfverdient.
Hij i8 fc'
prctsczz m et Art?
ïlzïg, m et
zk
rja lot= hijberusterin,schikterzich
in,heeftervrede mee.

Hijis om mii tevreden,dathetgevaarvermedeni8,d.i.om mijnentwil,ter
wille van mij.

Teweeé.ZijtgebijboerVergauw
geweest?...

Teweeg,meester

ik

O.-en Wvl.volkst.teweeg,tewege
op weg,op hetpunt.

kwam hem aan de poort tegen.TEIRTu.STlaNs,1, 123.

Theater.Aan den theater.

Thee.Dien theemaghijniet.
Thee v%aken.

ZijtgebijboerVergauwgeweest?...
- E'
ven in 't'
p/orsïjgt
zcAz,meester

V.Dau-E.

KosNEx15.

Zieookop

hetw.f6.

ilt kwam hem aan de poorttegen.

IndeZnd.volkst.m.;DEsRocnls:
((Theater.8.m ....Théâtre,s.m .))
In deZnd.volkst.m.;DEsRocHEs:
((Theé,s.m .Thé,s.m .))

Afgekeurd in Gd!..
4..N.F.,- /7.

Aan hettheater(0.).

ALL--AB.,137. J'
oos,9l.

Diethee('
p.)lusthijniet.

Joos,91.

Thee zetten.

Zie ook maken,p.292.

Thoope-Tijd.
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Thoope.(Hetwindjedat)hetlosse O.-en W vl.volltst.
Hetwindje,datdefijnejachtsneeuw V. DALE.- K oENEN15.
sneeuwstof in kreuk of gleuve dwarin golving of groefdwarrelend biieenrelend thoopejoeg.V.BVGOSNHAVT,90.
joeg.
Thorout. J.Dy
cxvc:, in F!.d.d. Dooreenmengingvandeoudeschrijf- Torltout.
VsRscavsRsx. - VsRc.,in F!.d.d.
e.h.,II,52.
wijzeThorho'
utmetdenFr.naam Tho'
ae.h.,1,204,wijst er op,(dat Toerout
T
rout.
(Thourout) niet kan beteekenen woud
hourout. H.TEIRLINCK,ib.,1, Fr.naam van hetW vl.stadje,wor- Id.
van Thor), doch turjwoud.
'
121.

dende uitgespr.toeroet.

T 'huis.Eenepooslaterkwamende In deze spelling zou (wat niet het Een poos later kwamen de dieven Di8t., 51.- Vgl.than8(uitspr.tans),
dieven weert'ltui8.Vl.F6zf.,75.
geval is) de h moeten uitgesproken weer thuis(offel
b'
ui8j.
verkortingvan hetouderete-hands.
worden evenals in 'f hui8, afkorting
van ltethui8.

Thuis.Ik magnietvan tl
tuis.
Bernard haakte naar eenen fhvï,
g.
Sxoxss, 124.

Thuiskom en. Daar ben ik van
tltuiagekom en.

Thuya.ook thnyaboom.Drie tltuyaboomen. TEIRL-STIJNS,1, 1.

Znd.volkst.

Ik mag niet van miin o'
uders, of :
miin ouders willen het niethebben.
Alsznw . in deZnd.volkst.pz.
Bernard (oj Barend) haakte naar Vgl.hetFlclznac?
àl'ehai8,op deLuiker
e6n fhvï,
g of tehui.g(0.).
tentoonstelling in 1905.
znd.volkst.,voor er genoeg van Daarben ik van teruggekomen.
V .DALE.- K osNEN15.

hebben.

In Z.-N.m.en uitspr.twie/jaa,naar
het Fr.

Thuia (leestuu/iaaj, v.Drie tlt
aiabs.

HEUKELS.- KUIPERS.- KOENEN.

Ticket. Neem twee ticketten.

Znd.uitspr.tieket',naardeFr.uitspr. Ticket(leestielketj,o.,mv.tiokete.
Term..p.XXXV :(In België vervan ditoorspr.Eng.w.,en Znd.meer- Neem twee perronkaartie8.
staat men door ticket (d'cnfré6) algevoudsvorm.
meen perronl
caartje).
Tie,m .
,meestaltieke,o.
Znd.volkst.(Brab.):van tieke,sa- Zuig8peen, v.,tul,v.; jop8peentje, Zie ook tutter.
mentrekking van tieteke(= tietje,te- joppertje.
peltje),vormdemen laterfï6.
Tiende.Devereenigdestroom,voor zelfstandig gebr.,naar Fr.les neuj De vereenigde stroom , voor negen
Zie ook achtste.

ruim negen tienden uit W aalwater be- diœièmes.
staapde.GITT:E,27.

Tiens!

Fr. tusschenw., bij sommige '
Vla-

tiendeuitW aalwater bestaande.

Kiik!of:wel,wel!ook:zoozoo!hé!

mingen van gewoon gebr.om verwon- of:ei !
dering uit te drukken.

Tiée.

Fr.w.,bijnaalg.indeZnd.volkst.

Schacht(vooreenschoen),v.

verbasterd tot ties,v.,m v.tiesen.

Tijd.Dentiidhebben,vinden,geven

Overtollig gebr.van hetlidw.van

Tijdhebben,vinden,geven (om te

(om teeten,om teslapen,om tewande- bepaaldheid :gall.avoir,trourer,don- eten,om te slapen,om te wandelen,
l
en,enz.).
nerlef6zzàpe de ...,volgensD.V.,447, enz.).
en D.B.,63.
Echter bij PRlcx, Fr., op het w.,
temps:(avoirle- ,(den)tijdhebben),
(avoirtoutle- ,alden tijd hebben ),
en op hetw.tijd :(wijhebbenvolop- ,
nous avons tout le temps )).

Den tiidaan zïchhebben,of:den tijd
aan zï/s eigen hebben.

V.DALE,op hetw.tijd :(t'
ijd om te
eten,dltzpezt),en (giihebttfen tiid,ge
behoeftu niettehaasten ).
Men bezigtaldustiidindeopvatting
van tijd genoeg,til'
d over;daarentegen
den tijd waar gedacht wordt aan den
noodigen f'
Jj#.
BijD.V.,79,tenonrechteafgekeurd
alseen gall.,avoirdç
ztempstjsoi;het
tweede vb. is Znd. volkst. (Brab.,
O.-V1.).

GALLAS,op hetw.tijd :(Den - aan

ziclt hebben,t.genoeg #.:Avoir du t.
devant soi )).

HERCXENRATH,op hetw.tijd :(ik
hebnog genoeg- ,den - aan zzlïj,j'ai
dutempsdevantmoi,jesuisdeloisir).

De jufrouwen namen tenauwernood Ten onrechteafgekeurdalseengall.,
den tijd zich te ontdoen van haarman- prendreletemp8,bijD.V.,120.
ie1S
.id
Ti
maken.
AlsZnd.opgegeven bijV.DALE.
Di
D tneemttijd.
atvleesch istiid ge/fes.

Verkeerd gebruik.
Znd.volkst.(Brab.),voor:hetistijd

Merk ook hetverschiltusschenn'
?
zis
hettijd en hetï.
9p,?
zdetiid :
Plucx, Fr.,op het w.tiid (hetï.
:
- (0-,),ilesttempsde...;ilestl'heure
(de rentrer &); (allez-vous coucher)
c'
est.l'heure;hetf.
gdaav Az'
?
zde - .161
voor, ç.
a n'est pas l'
heure;n'
?
z is h6f
- !voilà le moment!)
V . DALE,op hetw.tijd :(het'
?
,
'
.
sAzu d6
tiidom teknikkeren.tehoepelen,t,lïcger.
v
op tel(
tfon,,detijd dieerhetmeestvoor
geschiktis);f
(heti8x'
ttdetijd tltzAzde
schol,debokking,dat gedeelte van het
jaardatdievisch veelgevangen wordt,
hetlekkerstis

Vvijen tijd overhebben.

Pmcx,Fr.,op hetw.temps:(avoird'
M
- devantt
soï.dentijd aan zichhebben:;
avoir fo'
ufson (* .
soï),den tijd geheelaan zich hebben ),en op het w.
tiid :(ik?à6d?den - aan mezelj,j'aitout
mon temps, j'aidu tempsdevantmoi>.
V .GsLoyusycN,op hetw.tiid :f
(ikheb
den t.aan mezelf= ïch habeZeitgen,
vg,
nichtsz'
?
zf'
u'
n,,bin nichtan dieZ.gcèvaden a.
V.DALE,i.v.:(%iiheejtllft
lo.
stiid
genoeg,hii heejt den tiid aan zich,hij
haast zich nooit )).
De juffrouwen gunden zich nauwe- V.DALE,op het w.tiid (den tiid
lijks (o/ ternauwernood)den tijd om roor iet81/6-,61 ).- V.GELDEREN,OP
haar(ojhun)mantelsuittetrekken.
hetw.tiid :(hijneemterden t.voor:.
Den tijd voor'
Jcfenemen.
EehterbijPRICK,Fr.,ophetw.tijd :
Ditko8t,vraagttijd.
Datvleeseh ishetbederjsch'
J/.

dat het opgegeten wordt.

((dan,moet ''6 maar - maken, il faut
trouver le temps 3t.

N#!..4.. N .F.,- /7.

V .DALE.

De krieken 6p,dejrezen (aardbeziën) Aldaar tegenover Fr.Les cerises et Het'
J.
sw,
?zrolop ker8en-en aardbeien'
z'
Jjx xv ten rolle.
J4 h'
unnen ft
:
/d.TAMB., le8 jrtzït
see sont maintenant 6p,pleine tiid,of:detiidtc'
n,dekerdes ex(rc'
n,
)dc
43.

Ik was'
pc'
n,miinenf#W.AvcToR,86.
Datspelianietmeer'
pO.
/
1onzentïjd.

Opkorten tijdwasallesuitverkocht.
Op tiid 6Azaond.

aaison.

aardbeien.

Gall.êtredet
soa temps.
Gall.ceieu x'eefplusdenotrefczzàpe.

Ik ging metmiin tijd mee.
D . V.,568.- D .B.,85.
Datspelbehoortnietmeertotonzen Vgl.D.V.,569.
tijd,of isuitden tiid,'
Je '
ia onbrkdk 11168Aee/fziiybtiid = alleskomtop,
geraakt.
duurt zekeren tijd.
Znd.volkst.
In (oflïxscx)korten tijd,in weinig VERc.,147.- Zieook op.
tijd
Alg.in Z.-N.,voor:op 'tgeschikte Bijtijd en wiile.
V.DALE.
oogenblik.

F@ntiidzienwehem nog eens.

Znd.volkst.(Brab.),voor:soms.

Bi).tiiden,van tiidtottiid ...

Ook :biiwiilen,.
9t
)pzY'
#'
len,av 6ndan.
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znd.volkst.(Brab.,Ant,
w .).
Biitiida,op tiid oftiidigtlluiszijn.
Gall.mesures f
l deuz,ê,trois et ê, Er zijn tweedeelige, driedeelige en ScxwElxssERg,9. Zieoolkmaat.
quatretemps(in demuziek).
vierdeeligematen,d.i.maten met2,3 Fr.tempsjovt= Ndl.8terk maatdeel.
of4maatdeelen.
Fr.temps jaible = Ndl.zwak maatdeel.

t'
cozviertiiden.MssrroAcll,5.

Tijdens. Van Woensel vertoefde

Gebr.vanhetvz.tijdennalsvoegw., Van'
Woenselvertoefdein deKrim

indeKrim,tiidensPotemkin aldaarhet, in strijd methetNd1.ta,
aleigen.

tentijdedatPotemkin aldaarhetstad-

stadhoudersehap uitoefende.

houderschap uitoefende.

Tijdiné.Gijmoetonsalgauw tij-

Naarde Znd.volkst.tin,
g of tèng

ding laten.Coxsc.,Lot.,34.

laotcln)(Brab.,Antw.).

Tijdstip.Een nieuw tijdntip,vol

vaak worden in Z.-N.met elkaar

onrusten onbekendheid.

D1'
,
8t.,66. HAssEluswcx,I1,94.

J'
emoetonsspoedig tijding.
sf'
.
?
4r6p,

Dvyruov,72. Tin'
gisookeenNnd.

of:niel
xw8doen geworden.

prov.

Een nieuw tijdpevk,volonrusten

D.5/
-.,332 (na verbetering van de

verward :tijd8tip = tijdpunt,begin of onzekerheid.
einde van een tijdperk waarop deeen

drukfout,zooals op blz.LXVTI is opgegeven).

of andere merkwaardige gebeurtenis

plaats heeft, en tiidpevk = tijdvak,
tijdruimte,tijdsbestek,tijd die sedert
I

Tijm us.oftiimes.
i#-ïldctiimus(oftijmes).
Tik.
T'
ik,tik'tik !
Tikkel.
Tikkenhaan. Een tik en een tikkenhaan.

een merkwaardige gebeurtenis verloopen is.

znd.volksn.voorde plantthymus
znd.volksn.voortltymn,
8serpyllum.

7N/zg,,m.
lPïl(
8ctiim.

znd.kinderw.,in'tt,
..voor:kip.
Znd.volkst.,om dekippenteroepen.
znd.volkst.,in 't?z.
znd.volkst.:10kinderwoord voor

Toktok,v.
Tok,tok,tok !of:kip,kip,kip !
Tittel,m.,stip,v.
Een toktol
ten eenhaantjepik (m.).

nulgavis;bijDasRocssstym entymis.

Pwqvs. HEuxsLs.
l PAQVS. HsvxElz
s.
VoRRlxx,111,l8.

Kosxyaxls.

Atzca ; 2o gemeenzaam w. voor drie-

DeheerDelqennam zi
jnentikkenhaan. kante priesterhoed.

Meneerdedekennam zijnsteek(m.). '

SsosRs, 210.

Tlm ber,m.

znd.volkst.,naasttember,naarFr.

Zegel(0.),zegeltje,postzegel(m.en 0.).

t'im bre.

Tin:el,tenéel,m.

znd.voll
tsn.(deeerstevorm inW.-

Vl*;de tweede in O.-Vl.),voorde pl.

Brandnetel,v.

Pxqus. Hsvxy
cLs. Kvlrsss.--

V.DAIU
E. KoENEN15. Tingelisook

urtica.

Tinéelen,ook tengelen.

znd.volkst.,ook een Nnd.prov.,

een Nnd.prov.

Netelen.

KvlrsRs. V..
DA1,
E.

voor :prikken,steken (van brandnetels).

Hoewelmijne ooren van de koude

t'
ingelden.V.
ssMAxo.,30.

Tink.Er waren ook ltarpels,baarzen,schoone tinken.TAMs.,44.

Tipbeurs, tipbuil. tiphoos,
tipzak.
Tir,m.

Znd.volkst.(Antw.)tinkelen.
Znd.volksn.(0.-enW .-V).),in 'tr.,

Hoewelmijn oorentinteldeltvan de

Fr.w.,ook gebruikelijk in de Znd.
spreekt.

slecht spelen.

Zeelt.v.Erwaren ook karpers,baar-

voor een visch,t'b
wnca vulgari8,Fr.tan- zen,moote zeeltelt.
che.

Znd.voll
tst.(Brab.,x
Antw.l.

Alg. Ndl.op de piano rïngf
?d6gz

koude.

V.DALS. KoExEN15.
:

Pulttzak,pcpt
zr/tvf,
sje.

V.DALE.

Schietbaakt, '
sc/tï6fferzeï'
zà; schietrereeniging ;nchiettent,8châetkraam.

Titel. Eengepolygrafleerd blad dat Gall.porter,aroir potf'
rtitre(D.V., Een gehectografeerd blad, dat als ' Van personen :eelttiteldragen,b.v.
voortiteldroeg :OpenBrief.DswvyuAxs, 252 ;D.B.,87).
titeldroeg (ook :dat d6Aztiteldroeg, de vertegenwoordiger der Koningin ïn
96.
of:datgetiteldwas):Open Brief.
0.-1.d'
raagt den,titel rc'
?
z'GouverneurGekzc'rtztzd.

In onze Vlaamsche Gewesten ) Gall.porter pour doz
tzt
s-fï/r6 (D.V., (
t In onze Vlaamsclle Gewesten ) V.DALS': (Deeltitel,m.(-s),(bi
jeen
draagt '
voor tweeden titel Politieke 253).
draagt als tweede'
n titel,t
zl,
s bijtitelof meerdeelig boel
twerk,waarvan elk deel
Schetsen ).
Gayay-ws:(Sous-titrenl.:Bij-,onder- ondertitel:(Politieke Schetsen ).
Ieen op zich zelfafgesloten geheelvormt)
titel )). Prtlcx,Fr.:qsous-titre,m.
itweede titel, die den bijzonderen intweede titel,ondertitel),.

De titebs (van een bediende). Voorl.
Fr.-t'/.Li)'8t,249.

Gall.titre (= (qualités,eapacités,

lloud van elk deelnader opgeeft.))

Deaat
ugraken,(van eenbeambte).

services,travaux quidtlnnent droit à,

GALLAS,op hetw.titre,in debedoelde
.opvatting :((Rechtom aanspraaltop iets

Dek-andidatenmetdebestetitels. qe.),LITTRk,Dict.,=Ndl.aanspraak, Decandidatendiedemeestetzcn-(temaken,aanspraak.Fairqvaloir.
s6.
:
lzetrechtomhetbezitofgenotvaniets spDi
vaatkkaku
nncozdoengelden.
) s:Zijnaanspraak-doengelden.dwo'
lr
n voormijgeen rerdienstezijn 1des a til'immoralité :Naar onsterfe-

Ditkan geen titelzijn voormijneop- teeisehen (D.V.,l89;1).B.,50).
lzeming in llw midden.
H et'is 'voor de Hollanders een onver-

pc'
rtroem.
gankeli'
lketitel'
De bi
jzonderste titels '
p
lcr
?
z 's mans

die mij hetrecht zo'
?
z'
verleenen in uw lijkheid mogen dingen.)

m idden opgenomen te m ogen worden.
Term .,p.LX IX :tfL'exam en destitree,
H etzalde Hollanderseeuwig totroem H et onderzoek der aanspraken.))

'
vevstrekken.
l scus., 1,20l :(1Titel = c)rechtsD,V.,189-190 :qHoezeer het.den Devoornaamstegrondenran '
smans grond ofrechtsoorzaak van een rechtsaanspraak op onzehulde en danltbaar- Vlamingaantaalgevoelmangelt,blijkt aanspraakop onzehuldeen dankbaar- handeling ; è) rechtsllandeling, grond,
heid.
uithet feit dat onze schrijvers onbe- heid.
waarop een recht ontstaat of waarop
Nieuwsblaadjes,die misschien geene schroomd spreken overaallsprake'
nop Nieuwsblaadjes,die misschien geen ietsrechtensgesehiedt.)Ook ;(Titel=
de minste aanspraak op taalktmdige titelaen titelsoptztzn,
syvt
zl
ct
'Az).
de minste aanspraak op taalktzndige schriftelijketitel). (Bij een en axlder
titel8 ofletterkundigewaarde maken.
vevdiensteofletterkundigewaardema- eenige eitaten.)
'
lten.

Het.bedragwerd uitgekeerdin titels.

.

D.V.,19l :(ln Znd.nietlwsbladen

Hetbedragwerdtlitgekeerd in 6//6c-

en in omcieele stukken komt dit w. teltofobligatien.

Een rentefïfel.
Titelaan houder.BsLL.,Dict.,264.

veelvuldigvoorin eene bet.welkehet
nietheeft,n1.in dievanaandeel,actie,
ejject.Dezebet.isontleendaaneendergelijkgebruik van fr.titre.)
LllssN,n.2192 :((hetverllandelbaar

Koxlxg,196:(Un titrederente.Eelb
obligatie ten laste '
tlc,zàdekt staat.

Un

Een renteèrï6/.
titreau porteur.Eenobligatieaan toon5%tt
f
J!,V/ecfofobligatieaan t'
oonder. der. Untitrenominatif.Een obligatie
op naam.)
ScnR.,1,202 :(In de Ned.JF.van
30-5-1847 worden de schuldllrieven van

papier,lesf'
Jfre.
snégociables);n.2219:

hetRijk...herhaaldelijktitelsgenoemdl
).

Titres'
zàoAz-yorfï,
sau tivage)
h.

schuld zalalparigeschieden,terwijlde

natij,stuk op naam ;-- a'
t porteur,
stuk (aandeel&)aantoonder).

wisseld zullen worden ) (Oosna
lxo's
Pract.Handelswdb.,op hetw.titelj,enz.

(fdeuitgelotestukken.lestitresaorfï.g));
n.2220 :f(denietuitgelote stukken,les
Pm cx.Fr.,op hetw .t'itre :(( 'nomi-

10.,II,4l,citeertnog :((de conversie
der obligaties van de buitenlandsche

titels der binnenlandsche schuld ver30
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Tocht-Toekonaen.
BELGICISM EN

TOELICHTING

ALGEM EEN NEDERLAN DSCH

OPM ER KIN GEN

1

l

Terttitel'
?J,
?ùproefmoesthijeen paard DeFr.uitdr.tht'
itre(46)wordtin de
beslaan.A.oy
ueocx,in vl.d.d.e.A., znd. schrijft. meestal letterlijk verT1,224.
taald,hetgeen dan aanleidinggeefttot
Ten titql'
ptzzzbedanking.
ergerlijkegallicismen :tititret
y'et
st
:cï,t
l,

Bijwijze'
pc'
?zproef,alsproef...

CRAMER,op hetw.admisaion : Admi88ion,(f.)tititred'
essai.Toelating o1)
proef(alsleerling).h
)
Al8oftotdankbetuiging,ook:om zï/'
?'
ù KRAMERS,ophetw.titre.(A quelt-

titre de remercêment, a titre (f'écF,tz'zge, dank te betuigen.

Ten titel'
ac,
?zruiling.BsLI-.,oïcf.,164.
Ten titel van wederkeerigheid of wederzijd8clte begunstiging. Voorl.Fr.-F!.
Liist,249.
Ten voorloopigen titel.

Ten persoonlijken titel.ByzLra.,Diet.,
265;voorl.z'r.-F@.Liiat,249.
Ten,privaten titel.Voorl.Fr.-'
PI.Lii8t,
249.
Ten dubbelen titel.
Brugge en andere steden van het
graafschap maakten, tezeljden titel als
vele Noord-Fransche plaatsen,deeluit

deznande-t-ilde l'avancement?metwelk

a titre derécïyvocïfé,(jtitrep'
rot,
ïaoïre, Biiwiize'
Jcz
?zruiling,inruil.
rechtvraagtAïj bevordering?)
t
jtitreper8onnel,tjtitveprivé,(idouble Bij '
?
z,
ï#eran rergeldin,
g;tot'
?/
?6tf6r- Nogeenigevertalingenvan4titre(4e):
titre,aumêmetitre,t
ititreoalre'
uz(Di8t., zï/'
d.
9ch6 begunstiging.
tibon,t
iiu8tetitre reehtmatig,met
87;o.v.,190;o.B.,50;v.G.,1,137).
(volle)recht,met goeden grond; proBijH.G.
.HARTXAN Jz.,HetGemeen. voorloopig ;totnaderorder;biiwiize /e.
se6'zz't
i titre provisoire = voorloopig
tewezen ï,z Nederland en .
ae/gï? (oen van .
poorloopïge'zmaatregel.
leeraar;tjtitre tf/#Azïfï/ = voor vast,
Haag,1892),vonden wijp.86 :(Dit Voor zïch pereoonliik.
imetvaste aanstelling;tititreltonoraire
rechtstrektzichuitoverdetegenwoor= honoris eausa,bij wîjze van onderdige en de toekomende goederen der Al8 particulier.
scheiding;t
l,titre d'oftce = krachtens
vrouw, tenzij zij deze goederen verzijn ambtstitel;4 titre gvatuit = om
kregen hebbe bijtitel '
pt
z?
z erjenia 0/ Intweeérleiopzicht,om tweeredenen. niet,kosteloos,zonderbetaling;tttitre
dotatieofbijbezwarenden titelmethare
i'
rtdezel
jdehoedanigheid alsvele d6(
/0:/ bijwijze van gift;t
ititre de
eigenekapitalen.)
plaatsen van Noord-Frankri
jk.
prêt= bijwijze van voorschot,;: titve
scaR.,1,l28:(-4.titreo'
/z/re'
uz?De
lucratij = door schenking oferflating;

van de ((H anze derzeventien steden )). xed.wetgever heet dat onder eenen

J'.Dsxvck,in Vl.d.d.e.h.,I1.62.
bezwarendentitel(Burg.<#.,art.1350):,
Ten bezwarenden titel. BycraL., Dïcf., ( de begiftiging kan voorwaardelijk
265.
zijn geschied, of onder bezwarenden
titelIO1>I>sNHEIM,1,blz.750)).
Tocht.zijbliezen eenen zoetluiden- Purisme,ofgall.marche marschden foch/.coNsc.,L..
p.vl.,68.
muziek.

ti titre d'acltat

naar recht van aan-

koop ;4 titre d'héritier volgens erfOnderofop bezwarenderoorwaarden. recllt; a1s erfgenaam ;tàcetitre = uit
dien hoofde,in ditopzieht,wat,datbetreft(Cfr.GALLASen Pnlcx,Fr.).
Zijbliezen een liefelijken mar8elt.
Alg.Ndl.tocht,m.= marsch,in de
bet. van het optrekken van krijgsvolk.

oe toclttvan een stuk vleesch.

znd. volkst., meestal in den vorm
toecltt,in Brab.m.,in Antw.'?.

De krachtvan een stuk vleesch.

oentoclttvan een weidehebben.

znd.volkst.(in Brab.m.,in Antw. Het î'
ruchtgebruik van een weide
t,.); KIT-. toeht, by-leven. lh=s- hebben.

fr
b
uc
ns);vrMe
ie-r
n'
vui
.
sC
(Tog
ltt,
yl
et
even,
uci
ht
gebr
kA.
)); DEs
Ro-

D.CLAES.- Kolcxlxls.

l

caEs :f(Togt,8.m ....Vrugt-gebruyk.

U8ujrnit,s.m.J
)
znd.volkst.; KIL. toeldenaer en
tocl
ttenersse;M eiiers Gach.:t6glttenaar

Tochtenaar.
Tochtenares.

Vruehtgebruiker.
Vruel
ttgebruikster.

D.CLAES.- KtllrlRs.

en toglttenersae; Dss Rocaxs togtenaer en togtenaere8.

Toebehooren, toehooren. De

Gall.appartenirtj... een deelzijn

eerweerde paters ... ltooren toe aan de van ...,deeluitmaken van ...

De eerwaardepaters behooren totde

D.V.,191.- D.B.,85.- V.G.,1,

orde van den H .Benedietus.

137.

orde van ken 1.
I.senedictus. Boss,

Ietsandersisiem.(dat.)ofaan iem.

a4.
oeKerk waartws hijtoebekoorde.
senefraaieHertenjacht,diesnijders'

toelbell
tooren = het eigendom zijn van
oeKerk waarfoohijbehoorde.
iem.- zieook behooren.
EenfraaieHertenjacht,diesni
jders' D.V.,192.

gall.annavtenir a an.,in toeoassine

naam dra
azt,maarklaarblijkelijk aan o-o
voortb
Areneselen v
Aan 's mJnscheW
n naam draagt,doch klaarblijkelijk h6t
ho-onbroeder toehoovt
eest, die da-

zijnense

.

nom zootezeggenzijn werkï,vanzijnzwager.

g

Alre
dne he
pemrsoni
na
geal
s,lee
di
voorstelt, geesteliik eizendom ziin.
beyoo
et
nethi
oejma
ar ook - ,
hetlichtwaarin zijzich bewegen.

1

xietalleen vindtmen de personages,
diehijschildert. alecltta biihem,maar
evenzoo het licht waarin zijzich bewegen.

Toebehoorte. Een bed metalle Alg.inZ.-N.;DssRocxEs:(Toebe- Toebehooren,o.Een bed met alzijn V.DALE.- Kol
cxsxls.
toebehoorten.
hoorte,8.j.(zo8k)Toebehooren,8.n.) toebehooren.
j
Velosen toebehoortenœ.
Rijwielen en onderdeelen.
Alde toebehoorten 'pczzeen halven dag
Al wat er noodig i8 '
ppor een halven
Arlaamsch genoegen en plezierigheid.
dag Vlaamsche leute en vermakelijk- !
VxxlrxNo., 162.

Toefelen.Zezullen hem toejelep,.

Toefelink.Eenfermetoejeling.

heid.

znd.volkst..(Brab.,Antw.,O.-Vl.),
voor onbarmhartig slaan,een pak

Zezullen hem ranselen.
Eengeduchteajrossing.

'
l V.DALE.

slaag.

Toeéané.Verboden toegang.

Gall.in deconstructie,entréeinter-

Toegcp,
g rerboden.

W'd'.X.N.F.,16/44.- Zieookïx-

dite.

Toeéankelijk.De vergadering is

alleentoegankelijk aandeleden.

Toeéeven. Ik geefer (geld)aan

toe
.
Zoudtgehem dattoegeven?

Gall.aeceaaibled,
znd.volkst.,voor verliezen (op

ietZn
s).
d.volkst.(O.-Vl.),voor :toeken-

gang.

De vergadering isalleen toeganke-

lijk roordeleden.

VlTs,245. LoMB.,53/82.

Ikgeef(ojleg)er(geld)optoe.
Zoujehem daartoeinstaatackten?

l v D ALS..

K oxNsN15.

nen.

Toehoorderschap.
Toekom en.Hij is ten 6 uurhier
toegekomen.
H et volk begint altoe te komen.

verzamelw.,naarFr.auditoire.
Schier alg.in de Znd.volkst.;dit

Toehoovders,twdïforïuzn,p'
abliek.
Hijiste 6uurhier aangekomen.

OOk b.v.:een talrijk gehoor.
WScTù#.,64.

gebr.komtreedsvoorin hetM nl.TF(f!).

Het,volk begintalop te komen,to6te
etroom elt.

vw uitdrukkelijkewilisonn toegeko-

gall.varrenir= totiems.kennisko-

Uw uitdrukkelijkewi1isteonzerken-

D.V.,193.- V.G.,1,137.

men.
men.
Door een gelukkig toevalis de Ant-

nia gekomen.owt.gter ooregekomen.
K ullaycRs,op het w.toekomen : q geDoor een gelukkig toevalis de Ant- worden,ter hand gesteld worden :uw6

werpsche stadsrekening van 1324 ons
toegekomen.

werpsche stadsrekening van 1324 tot èerïchfe?lzijn miitoegekomen ;iem.gelonsgekomen,of: (ons)bewaard geble- d6n doen - ,toezenden ).
ven.

De brieven bleven hem toekomen.
Erzijn onstijdingen toegekomen.

Ten onrechte wordt ook dit gebr. De brieven bleven bii hem aankobijD.V.,193,en in '
Fczz4.,64,afge- z/
zewt.
keurd alseen gall.,parveniv,crrïwer=
Erzijn ons tijdingen geworden,of:
(watverzonden is)in iemandshanden wijhebben tijdingen ontrangen.
komen,hem bereiken.

V.DALE,op het w. toekomen : ((ge.

worden :'
uw briejï.
:mijtoegekomen,uw
briefheb ik ontvangen ;doen toekomen,
zenden ).
Merk verderop :
.datkoz?yfhem toe
hijheeftdaarrechtop.
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Teekom ende-Toert.

sssozczsusx

!
l

vosszcuvzxo

asosxssxxsssssaxsscu

op-ssxlxosx

l

l

Toekom ende. Uwe toekomende. Alg.in Z.-N.;vgl.Fr.votrey'
t
zfvrc, Uw aan8taande,uw meisje,uw ver.
Vr.COuRTM.,Ge8cheytk,48.
8on j'
ufvr,monjuturbeau-jvère.
loojde,uw toekomntigevrouw.
Frisscllevioletjesvooruwe toekomen- DEREvL,130:de8violette8jralche8... Frissche viooltjes voor uw aande.Toxxr,125.
pourvotrejuture!
staande.
H aartoekomende waseen goede man.

Haaraanstaandewaseen deugdzaam

SEGERS.294 (zieook l37en 336).
De zuster van mijn toekomenden

man.
De zuster van mijn aanstaanden

schoonbroeder.SlMoxs.62.

Toelaten. Laatmij toe het :1te
zeggen.

Di8t.,93.-- D.B.,57.

schoonbroeder, of toekomstigevt zwa.
ger.

Ditgebr.van toelaten,alg.in Z.-N.,

8tamijtoehetu te zeggen.

Hsxomxs,227:(Gedoogekt- dulden

werd doorden N oordnederlander A.A.

- toelaten - tteroovloven.Ziclltegen het

Foxxsn in DeVlaamecheStem (tijdens

een of ander niet verzetten. Toelaten

den oorlogin N.-N .verschenen vluchte-

heeft de algem eene beteekenis; ge-

lingenblad),van 18 Febr.1915,afge-

doogen voegt daar het bijdenkbeeld

keurd alseen ga1'
1..pernbettre.
aan toe,dat m en welde m acht heeft
Een enkelvoorstellietdevergadering
'lvcnd., 62 (1'
poelaten wilzeggen I
! Een enkelvoorsteln)a8voldoevt
deom om zich tegen iets te verzetten,doch
toe uiteen te gaan.
toestaan,vergunnen,veroorloven,ge- de vergadering uiteen te doen gaan. het oogluikend toelaat, of werkeloos

De 1)1111)zijner volgelingen liethem doogen,dulden,alle woorden die het- Dehulp zijnervolgelingensteldehem aanziet.Dulden ishetlijdelijlttoelaten
t()ezijn program teverwezenlijken.
zelfdezeggen,teweten :ietslaten ge- ï31staatzijn pr.uittevoeren.
van iets onaangenaams dat onsaangeMen lloopt dat Roberts aan De VTet schieden zonder er ziclltegen te ver-

N'aarm en hoopt,zalR.nietkunnen daan wordt. Veroorloven, veronderstelt

zaltoelaten zich met Botha te vereeni- zetten,en nochtansmin ofmeeronder- verhinderen, dat D.W-. zich met B. dat men geheeluit vrijen wil toelaat,
gen.
scheiden zijn.Doch hoedikwijlsvindt vereenigt.
watmen in zijnemachthad teweigeren
Een grondige studie liet hem toe de m en niet hetw.toelaten zonderden zin

Grondige studie maakte hetllem mo- of te beletten.Het nadert m eer tot de

zaalcmetjuistheid tebeoordeelen.
tehebben van ietszonderverzette1a- gelijk dezaak tebeoordeelen.
beteekenîs van toestaan,vergunnen.)
De bespreking van het voorstelliet ten gebeuren.Het is een aanhoudend De bespreking van hetvoorstelgaj 10.,150-l5l (Bewilligen - 'nwillifot
seenen anderop hettapijttebrenaen. toelaten.omdatmen in 'tFr.heeftper- eraanleidingtoe
gen toestaan toe8temmen wc'
rEen onvoorzichtig gesproken woord m ettre.

Een onbedachtzaam uitgesproken g'
unnen

l1
'
,
etzijnevijanden toehem aan tevallen.
Dit werk laat ons toe eenen meester

te bestudeeren.
De ondervinding heeftmijtoegelaten
gade te slaan wat daarvan de onvermijdelijke gevolgen zijn.

D .V., l94

Dit ww. wordt door

genheid
verzet. Toestaan, vevoorloven en '
verDitwerk steltonsiytntaateen meester g'
uvtnevt zeggen niets anders. dan dat

Znd.schri
jvers zeer vaak gebruikt in te bestudeeren.
een verband,waarin het dan minder Deondervinding heefthetmijmogeofmeerduidelijk beteekent mogelijk lijk gemaaktwaartenemen wat
malten ;dit is eene navolging van fr.
permettremeteenezaak a!sonderwerp.
Het ndl.toelaten kan atleen een persoon als onderwerp hebben, of eene
zaak als persoon gedacllt,b.v.de wet
laatditniettoq.))- D .B .,35.--V.G.,
T, l37.

Een inwonervan Lierllad zich toege.

Gall..
Repermettre (Dïa/.,l10;D.V.,

laten aan desuperioriteitvan den Fran- 363;D.B..35).
schen krijgsman tetwijfelen.

Toelatiné. Hij kreeg geen fuclatillg.

Toem aat. Openbare verkooping
van beste'
?z toem aat.

ppc'rot?'rlotye'
'
n,. Te kennen ge-

woord steldezijn vijanden i'
n de gel6- ven,datmen ziclltegen eene daad niet

Alg.inZ.-N.,indetlitgebreiderebet.
van permissie = autorisatie.

Tn de Znd.volkst.overalm.,in (le

Een inwonervan Lierhad zich '
per-

men aan llet volbrengen van iets geen
lzinderpalen in den weg stelt.... Toestemmen, àle/
ul
ïllïgcw en inwilligelt onderstellen eene uitdrukltelijke goedkeuring. Bijinwilligen isdetoestemming meer afgetlwtlngen,bijbewilligen
meervrijwillig.)
V.DAluE,op hetw.toelaten :cal8het

oovloojd (of zich '
pert
sfovf)aan de sup. weerh61toelaat,ga '
ikmorgen, bi
jgunv.d.Fr.kr.tetwijfelen.
stigweder).

Toe8temming,rcrgvztzïng,'
verloj,be-

Alg.Ndl.toelating bet.vool
'al ver-

u,ï//ïgïlzg.

gunning tot toegang,verder nog aannem ing a1s lid,enz.

Toemaat,v.

bet.van toemaathooi.Apcgrtz,s/àooï.

Toen. Toen ze den werkman ziet, Verkeerd gebr.van toen bijeeu (his- Al8 (ook wanneer of Aàv)ze den
laatzede 1ip hangen.
torischen)tgw.tijd:gall.quand,lor8qne. werkman ziet'
,laatzedelip hangen.
(Duivelszak isnooitvol,'
)bromdezij Dialectischgebr.(0.-en 5V.-Vl.)van
Het ongeschiktste komt het
meer dan eens.- Hetongeschiktyte toen,voordan,metbetrekking toteen eerst,)antwoordde de grijsaard dan
l
tomt voor, antwoordde de grijsaard zich herhalend feitîn hetverleden.
(telken,
s).

Dist.,65. D.V.,630.- D.B.,100.
Zieook op hetw.als,kol.4.
V.DALE.

toen.V.Lov.,Dure Eed,102.

I

Toenam e.

Germ.Zuuahme.

Toc?zcpzïAzg,aantgroei.

s'
l
looRTc., 137.

Toepasselijk. Zinnebeelden,toe-

Gall.applicable4

zinnebeelden,toepasselijk op den

1J.V.,518.- Waî
).
d.,82.- D.B.,72.

passelijk aan den overledene.AvcroR,

overledene.

124.

Toepassen.Delezerzaldieneere-

titelaan m eer dan een toepassen.

Gall.appliquer4

Toepassiné.Een toepassing aan, Gall.ktneapplicationd,

den regel.

1)e lezerzaldien eeretitelop meerl
I D. 540.- 1).B.,70.
r

dan een toepassen.

Een toepassingop den regel.

'
Fcp#.,90.- D.B.,70.

Toer.Dc?ztoer'
pcAziets(b.v.tlt
z'
?zeen. Gall.jaireletoltrdeqc.(D.V.,194; Om ietsheen gtzc'
n,,loopen,wandelen, l Kclpyz
Rs,ophet,w.toer:twandeling,
stad,t'
c?zeelneilandjmaken.
D.B.,51).
rijden,varen,enz.;een,wandeling doen 'wandelrit,pleiziertochtje na den efgzz
rondom de stad;een eiland rondvaren hebbenwijeelt-t)'
edoor'fbo8chgedaan).

'

of omvaren.

V.DALE,op het w.toer ((wandel
ng
'i
.

(tevoetoftepaard):een toertlemaken 9.
Iem.t
sc'
n,
c?àtoerdpe/c'
n,.
Soms nog gebrui
kelijl
t in de Znd. Iem.een poet8spele'
n ofbakken,iem. V.DALE.- KoENEx15. STOETT,
volkst. vroeger (l7de eeuw) oolc ln een koolefowe'
n.
n.706,
/1055en 1023/1584.
N.-N.;vgl.Fr.jouev'zAzfonmtjqn.
V.DAIus6 verm eldt ook ((h1',iï.
Toerekenbaar.De dader isniet Eig.een abusief gebr.; KOINSN, Dedaderisniettoerekeniltgevatbaav.1
,
9niet

toerekenbaar.

op het w.toerekenbaar :('
.een m isdaad
is ,alszegepleegd ism et verstande-

toerekenbaar, m en kan hem niet ver-

lijk bewustzijn ;de daderisdan toere-

doch voegt er aan toe,datrechtsgeleerden in deze bet. spreken van toerekexïzègq:ztycfbaar.

antwoordelijk voorzijn daden stellen ),

à6A/zfn,gyrcfbaar )).
Zie ook ontoerekenbaar.

Toert.

Znd.volkst.(Brab,,Antw.);in de
dialectische uitspr.wordt de r hierin

vaak onderdrukt; M eiier8 '
Fyc/t. :
((Toert,taart));DEs RocHEs :((Toert,

e.j.bast.w.(gebak)Tarte,tourte,s.f.t

Taavttrt
zytbladerdeegj.

Voxoslu,XV,129:(Hierschuilteen

dootshooft in een toert.)

Alg.Ndl.toetie(gemeenz.),o.= nagerecht,kleinelekkernijnahet,maal.

Toeslaé-Tolhuis.
BELGICISM EN

Toeslaé.Hijkrijgteentoe8lag op
zijn traktement.

Toespeld.
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.
&ïj,
:ltzg,tijdelijkeop8lag,m.

ScITR.,11,61,wijsterop,dathetw.

lijke rerhooging '
ptz'
à
z 8alaris, a1s alg.
Ndl.is vermeld bij V.DALE en bij
KoENEx,wordthettoch afgekeurd als
een germ., Z'
l
uchlag, in Neerlandia,
Mrt.1912,p.67,en Apr.1923,p.51,
alsmedein Wdl..1..N.F 14/41.
Zie ook duurtetoeslag.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),in den

OPM ERKINGEN

bijalag voorkomt in het Gr.1$'(/5.,bij
Kvll>
ERsenbijV.DALE,en citeerto.a.
de samenstellingen bijslagrekening en
verzekeringabijslag, duurtebiylag, Fcï'
n,derbijslag, rijksbijslag. 10., 11, 87
(reeds Hvvgycx'sgebruil
tte hetw.bijdlcg),waarbijverwezen wordt,naarhet
1 &r. 1
4:45.
DALE. KosxExls.

Sluitspeld,reiligheidn8peld.

vorm toespel.

Toespitsen (zich).De zielttoe- Gerna.sich,zuspitzen

spïft
:6lzd: tegenstelling.

t

Toestand.Gelukkiglijltwasdever-

sterker,erger worden.

scherper. Deachevperwordendetegenstelling.

Gall.8auvevla situation ('
W anneer

Wdl..
z
4.N.

Gelukkig was deverzoeningsgezinde

(7ALLASen Pslcx,Fr..telkensop het

zoeningsgezinde com mandant Max daar erspraak isvan oneenigheid,zegtm en komm andant Max daar om 'aitkomst w. aituat.ion.

(?. H vvgxxs, Bartholll

om den toestand teredden.

in onze taal,dat hetge8chil,de twiat te brengen,of:om de.
sïfzftzfï:teredden M eryan,353 zooalsjegehoortlhebt,
biigelegd wordt'
)
(Dï.
sf.,87).
(hier ook wel om hetgct
sc/tï! bii te meendeik desituatieteredden )).
leggen).
Toestem nlen.Stemtgijtoe,datik
Constructie,ten onrechte afgeketzrd Stemtgijtoe,datik u vergezel?
K trllal
clr
ts, op het' w. toestemmen
u vergezelle?
bij SExosx, 68, alwaar vereischt
(1.toegeven ik stem toe,datgijgelijk
wordt, in navolging van D . B., 7 :
hebt; 2.inwilligen ik dftrvt toe: datgij
Stemtgijers'
n,toe,datik u vergezelle?
z
opveisgaat;(ï,
n,)een,verzoek ).
Toesturen. Iem.het woord,een Gall. adresner la parole, '
tfzt: q'
aes- Hetwoord,een vraag,verwijten fof Verdez.ool
c iem.eenigewoordetttoevraag,verwijtingen toestuven.
tion,des rcpz
rochc'
:ê,qn.(D.V.,l95; iem.richten ;iem.ietszeggen,iem.iets '
voegen,iem.een '
tlt
l
'
rwï/ftoevoegeJt.
D.B.,26 ;V.G.,1,137).
vragen,iem.(iets)'
verwiiten.
Iem.iet8 (b.v.een briej,een pakket)
Nognooitdorstik haareenwoordtoe- Ds REVI,.l06 :je .
?
z'tzïjamais 0.
s/ Nog nooitheb ik haar durven aan- fo6yfv'
reoz llethem toezenden.
sturen.Tox'
v,103.
l'
uit
:t
lzf#lt
,rmot.
apreke.
tl.
Toethoorn. In de verte ...weer- Bij DuvssR,1I,80,aangestipt als In de verte weerl
tlonk het geschal Kclpsss,V.DALS en Kosxyc.
x verklonken . de tonen des toethoorn8. specifek Znd.
V.ByalRs,1,248.

Toetoe. Toetoe is mijn lieveling.
kvcTon, 155.

x'

Toetreden.Op iem.toetreden.

NaarFr.toutou,in dietaaleen kin-

van den blaanhoorn.

m elden evenwel toethoorn of -horen en
oolt het gemeenzam e toeter als alg. N dl.

Dathondjeismijn lieveling.

Zie ook poets,m.

derwoord voor hond.

Bij Colark,170,ten onrechte afgekeurd voor:naaroftotiem.treden.

Iem.naderen,op iem.aavtgaan (of

V.DALE,op hetw.toetredeu (in de

aankomen).

richting naar iem . treden, naderen

Idaarkwam Ak
'
jopon8toetreden,
Toevalliéheid. Eene bijzaak,

D.v.,4l8 (waarschijnlijkgebruikt

Eenzaak vanondergeschiktbelang.

KvlpsRs Toevalliglteid,v.-lleden,

t
lietotdetoevalligltedentehuisbehoort. met bijgedachte aan fr.hanards,jor- die a1sietn toeralligs dient beschouwd 1.(zondermv.),hettoeval;2.toevallige
tuité8.Het enkelvoud volstaat )).

te worden.

gebeurtenis op zulke --heden kan m elt

EchterbijV.DALE :(Toenalligheid,
nietz'
t
?lr
6xen.
v.1.hettoevallige;- 2.(...heden),
KOENSN : l'
oevalligheid (toevallige
watbijtoevalgebeurt,geschiedt.)
gebeurtenis),v.-heden.)
Toevlucht. (Zij namen) hunnes In Z.-N.vaak m.;Dlss Rocsss
Zijnamen huntneltoevlucht(w.)tot Di&.
t.,47. '
ïrlcaEs'
r,33.- l).B.,52.
toevluchttotJan.SlMoNs,105.
(Toevlugt,8.m.Sgcozfrg,rejuge,s.m.) Jan.
Joos,91.
Men zalzelfs gedwongen zijn er toe- Verkeerde weglating van het bez. Men zalzelfsgedwongen zijn erzijn D.V.,467. D.B.,65.
rlucltttoe te nemen.

bnw.:gall.avoirzccour.stjqc.,tiqn.

toevluch,ttoe te nem en.

Toevluchtsoord.Een toevluchts- Gall.'
u,
n aailed'
cl
ï/Azé,
g(D.V.,50l; Een toevluchtsoord (o/ gesticht) ScltR.,T.282,eiteertevenwel f
(geoord rankrankzinnigen.
D.B.,70).
voorkrankzinnigen,eenkrankzinnigen- stiehten '
vap,k-rankzinnigen (AsssR,
gesticht.
1,25).
Toezendiné. Onder toezending Afgekeurdin '
@'t
8/.A.N.F.,l6,/44. M ettoezending van
1 EchterbijV.DAIyc,op hetw.ovtder
l
((onder dankzegging,met betuiging van

Toezlener. Toeziener der belas- znd.puristische en ook oq.vertal.
tingen.BEIuIu.,Diet.,80.
van Fr.contrôleur(f6eoontributions.
Toile cirée. (Paula) ontvouwde
de groene toile-cirée.Lerensleer,3.

Tok .(Tok !tok !tok!)ging het op

Fr.benaming,alg.in hetZnd.,m.in

Controlearder(o/bijde)belastingen.

l'
Pc'
n,
:!.,258. Alg.Ndl.toezienee =
10 toekijker, toesehouwer, aanschou.
. wer;2
l
0opzichter.

Wasdoek,o.,gewa8tlï4w,
e1z.

onze volkst.

DitishetFr.tusschenw.toc,toc!of

Klop !klop !klop !ging het op de

de deur van de lieve boerenwoning. foc,foc,foc!een klanknabootsingwaar- dellrvan delieveboerenwoning.
P.os MONT,Op miin Dorpken,212.
van hetFr.ww.toquer(= kloppen)ïs
Geene twee minuten nadien klonk afgeleid.
het tok! tok! tok! op de straatdeur. IIERCXINRATH, op het klop
Vl.F6zf.,201.
(- !- !toc,toc!

C.vAN NIEVELT,FtzztVroegeren La-

ter (bijV/o BLINK en LANC:E,Uitde

Lev.Taal,1,ll1),waarspraak is van
een oud vrouwtje dat over een bruggetje strompelde Tokke,tokke,ging
haarstokje:loom sloften haarsehreden
elkander na over de planken

Tol.By
cta
L.,Diet.,107.

Germ.Zoll,in de bet.vanï'
?z-en '
uïf-

Douanerechten, t
foucnc/coaf6'
n,,ko8ten

V.DALE,op hetw.tol,alsverklaring

gaande rcchfczù, volgens TFlAzd., 227- noor ïn- of 'aitklaring,ïzà- of uitvoer- hiervan

doorvoer-,invoer-,uitvoer-

229;alsdewarebet.van Ndl. tolis vechten,inkomende'
rec/lft
?n,ïzz-e?zvïf-jrecht;--belastingvoorlletgebrtlikvan
aldaaropgegeven,p.228 :((Tolis een gaande rechten.
recht,dat verschuldigd is voorhetbe-

Tolaanéifte.Voorl.Fr.-F!.Liia,
85.

Tolbea4nbte.BsIz
Iz.,Dict-,107.
Tolhuis.BsLIz.,Diet.,107.

rijden,soms ook het begaan '
van een

'wegen,kanalen,enz.
ltulpsRs, op het w.tol, geeft nagenoeg dezelfdeverklaring op en vervolgt

weg,ofook welvan een brug ;voorhet
openen van bruggen en van sluizen en
voor het Maogen doorvaren van vaar-

r
tvgl.rijks- ,gemeente - ,provinciale
@6Az(in delaatste bet.islletwoord nu
bijna uitsluitend i.g.))).

ten )).
In België de off. vertaling van Fr.

Douanererklaring.
déclaration en dozftzs6.
In W and..229,afgekeurd als naam
D ouanier, douanebeam bte, dt)vJTl8van de beam bten dienog vaak doaanen cgenf, kommiee, gr8Aàtg/cozz/?zàïetg.
of beter douanier8 geheeten worden.
In W and.,227-228,afgekeurd waar
Douanekantoor.
het w.gebruikt wordt in de bet.van
Fr. burea'u de la douane; als de ware
bet.van het w. is aldaar opgegeven,

ScIIx-, 1, 362, citeert echter nog

(toldien8t douanedienst (Cons.Fcralagen, 1904, blz. 1263),tolkantoor =
douanekantoor (f#., 1906,blz.796) ).
Ook wordt aldaar het gebr. verdedigd
van de termen tolbeam bten = douaniers,
en tolhnis of tolkantoor = douanekantoor, kantoor voor in- en uitgaande
rechten.
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p.227 (làettolhu'
iz
nisde woning van
den tolgaarder, die het tolgeld ontvangt,in de onmiddellijke nabijheid
van het tolhek of den slagboom (barvièrej,diedoorhenlgeopend,ennahet

OPM ERKINGEN

LIJSEN,1).2360 cllettrlltarief(tarief
van in.en uitvoerrechten),letarijf/otttznit
?r
CRAMER (Douanerisitatie;douaneonderzoelt.Vérifieation,visitedouanière.
lrevision (w.).)
, Zol

ontvangen van het tolgeld, weer ge- '
sloten wordt )).

'fD. t( Tolrerbond.Union dollallière.

Zollverein (m.).)

Tolkriné.Blsza
L.,Dict.,226.

Tolonatrek .

TonAat:...totmijn neusrood ziet
alseen tomat.Jos.Joos,114.

Germ. Zollliezirk = Fr.zone (
@e.
h
?

Grenagebied,,
à
t?ctzrïl
zde goutzl?crcch-

jro'
l
ttièree,zokit
ldes doutzo
zey,rayon t
8e.
: ten nietz
t
zlt
lrclo?zgeheven.
douanes (l.
ISc:?#.,229).

Znd. woordvorm (Brab., Astwo)
,,
naar Fr.tom ate.

Tomaat,v.(mv.fopztzfc?
z);tot mijn
neuszoo rood ziet a1s scharlaken.

,

De
groote,fomcfroodezon.Pall.,3.
Tom bola

ln de Znd.volkst.lvt.

Degroote,ncharlakenroodezon. I
l

Tondeuse.

Ontleend aanhetFr.en gebruikelijlt

Haarknipper;wolknipper;gras-

.

Tooé,m.,mv.togen.

Tozlzlèoltz,

)

I'
I
Jd/..
,
1..N.F., /32.

inZ.-enN.-N.
kp,
ipper.
Alg.inZ.-N.,voor:langopperl
kleed Toga,v.,mv.toga's.

l

Toog,m.,wordtindezebet.I
JïJ
'KtTI-

van priestersofambtsltleed van recll-

ryz'
its opgegeven als Znd.,bij V.DALE

(To6g,s.04.(langpriesterskleed)aolv
t- !

als alg.Ndl.

ters el1 advocaten DEs R ocHss

alsalg.N dl.;KOENEN verm eldtfoog,v.,

tane,s.f.))

Tooé,m.,mv.toolclï.(1k)vind er

Alg.inZ.-N.,ookirtsalnenstellingen

achterden toog eenen m an zitten.BoLs, herbergstoog en wiktkeltoog ; KII,.

27.
Pierging bijllaaraan den toogstaan.
SsvEx'
s,24 (ook 84).
Jan Broecltx stond bij den toog.
IIRAVTUANS,191 (ook SIMONS,19).
()m den toegang totdetogen (sic)mo
gelijk t,
e maken.SEGERS,242.
.

Tooéen.

Toonbank,v.;winkelbaktk,v.

( Tooghe.Fland.j.toon );Aleiier8
J
'
Pach. Toogh,toovtbattk );Dy
cs Rocnss :(Toog,,
s.pz.(in eenen winkel)
Comptoir,s.m.table4cboatique,s.f.)
,

Znd.volkst.(0.-enM-.-Vl.);KIL.:

Di8t.,l62. D.B.,52.

VsRc.,

Etym .'
R,
>4è. K ulzasus. 'V.1)AT-s.

KOENEN.
Toogisindezeilet.ookeenNnd.prov.
(Oostelijk Zeeuwseh Vlaanderen,W alIeheren)
..fLEoP.,Schelde-##-6ïch.
:6!,1,89
!en 108.)

Toonen,aantoonen,laten zien;wii-

KulrEus. V.DALE. Dr.A.D.
yi

( tooghen. Fland. j. toonen. Osten- zcgz.
dere);l
kleijers'
Ft
sc/à. (Toogen Nu

JAGER (R'dam),in De Toekomst,1876,
p.564 :(Toogen voortoonep.Allewoor-

betekent het,toonen,nertoogen ));D Es

denboeken hebben 't woord.H ooy''
r en
.

RocHyss ((Toogen, c.
Toonen ).

VoxpEruuitvroegeren tijd en BILDERDIJ'
K uit den tegenwoordigen tijd ge-

(zt)6k)

bruikten het'.))

Toon .Den toon geven.

VERc.,l46:(Zegniet:detttoongcre?z,
loongerend, maar zeg

Den toon aangeven.

r/:?z Joo?z aan-

GALLAS (
t l'
oolkaaltgevend Haut,
supérieur.

geren, foo?zt
zt
z?zgcrcp,t
d (maar men zegt
.
toongerer));gall.dolî
,vl
,er!t
?toît,volgens

krip,gen : La haute so-

eiété.)
TD.: Tool'
tgerelèd Dirigeant, qui

V.G.,1,l39.

donne le ton.))
Ook Pulcx, k'r., verm eldt zoowel
toongevend als toonaaltgeveîtd.
De villa's, waarin ziclt vaak een
gebr. van den passief-reflexieven
De villa's, waarin vaak een groote
D .V., 340.
groote weelde ten toon '
gpr6ïdf. GITTZE, vorna, naar Fr.s'étaler.
weelde ten toon gespreid ll'ordt.
340.

Toonaanéevend.

'
Werd vroeger ten onreehte afge-

Toongevend.

keurd alseen germ.,tonangebend (Gv.
1.
1
,
:4/:.,1,146-147 A1()o)4TG.,234).

Tooneelkriné.

In Z.-N.vaak in dezelfcle bet.als

V DALE6 (Toon,
gevevt
d'bn.watden
toon aangeeft,waarnaarmen zich richt,
leidend ï3zdefor
png6z,
ezàt
f:kringen ).
Zie ook laierbovela,op llet w .toon.

Tooneelgezel8chap,tooneelvereeniging.

Fr. cercle drtzzn,cfïçutl.

Alg.Ndl.tookteelkring= personendie
m ethettooneeltem aken hebben,b-v.ï'
zl
de tooneelkringen is dat t3t?zà publiek ge-

ltel
.
,m (v.swss6).

Tooneelnaaatschappij. T.
EIRL.- Alg.in z.-N.,vooralîn (leschrijft., 1d.

sTllxs,II,7l;D.B.,Brielschriille'
n,28. naarFr.sociétédramatique.
Tooneeltornooi.
xaarFr. tournoi,in denieuwerebet. Tooueelwedatrijd.
van wedstrijd.
Toonen. Hit
itoonde met overvloe- gall.moutrer,datzoowelbeantwotlrdt Hijtoonde met overvloedige bewijdige bewijzen dat Frankrijk tot den aan toovtelkals aan aantoonen (D.V., zen aan,datFrankrijktotden opstand
opstand gedwongen was.
196).
gedwongen was.
W ij toonen elkander de regenbogen, gall. montver, dat zoowel beant- W ij wijzen elltander de regenbogen
diebovendenziedenden kolk inhetwa- woordtaan toopeîta1saan '
zl
d
k'
,
jzc?z.
(boven den waterval)
terstofwiegelen (n3.boven een waterval).Bolus,l2.
Kuntgi'
Jhaarhuistoonen ? Ik zal verlteerclgebr., tegenover Fr.Pou- Kan U haarhuisaanwijzen?...
,
er11naartoeleiden.TAMB.,36.
nez-noun '
znz'ïyttfïçzfcr aa zng
cïyos? Je
rais 'pozf,
s p conduire.

De vergulde wijzer toolïde vijfuren gall.l'aiguillemottra cz
',
??t
?heures.
pe vergulde wijzerweesop vijfuur,
en de klok riep het met tl
.of Vebrom.
of:weeavijfuuraan,gajvijfuuraan,
TEIRL.-STIJNS,11,204.
atoltd op vijfuur ...
Dezen, allen rijke lieden, (hadden) In uet voorkomentl geval minder Dezen,allenrijkelieden.haddenzieh
zinh,vrijgevig getoond.SEGERS,145.
gepast,waarschijnlijk naarFr.semon'- vrijgevig betoond.
trer gégzérevz,voor ziclb'
t
lrïjycrïg :6foozzozà,d.i.in een bepaald gevalvrijgevig zijn.Vgl.b.v.ziclbajkeerig '
t
lcz
)z
iets betoonen (V.DALAC,op het w.èctoonenjen zïch booa,bangtoonen (10.,
op hetw.foonczz).Vgl.daarentegen

(terwi*
l1dan opeens Ritter zich kind

Tooneelgezelschs
ap = 10tooneelveree-

niging;20troep tconeelspelers.
Alg.Ndl. tornooi of toernooi,o.
steekspel.
PLUIM,Syn,
-,n.20 :f
(Toonen '
&J'
J/zen.luaten zien.Toolten drukt dit begrip zondermeeruit,terwijlwijze'
ttde
bijgedachte heeft,dat men iemand wil
helpen of onderriclRten.Toon 0
?zï7 den
briejy9zik zal'
u wiizep,hoegijc/ït
r.
?zpl
crbeteren moet.Wijehem den'
?
zlt
lgeens.
Wijzen kan ook gebruikt worden
zonder lijdend voorwerp en onderstelt
dan, dat m en iemand op iets opmerk-

zaam wilmaken:ltijweesmetden'
pïng6r
naarooz,
s;zii1/
768,
9oph'
cc,
retoel.
Toone'
n komt somsook voor in (le
bet.van :laten blijken,zonderdatdit
steeds opzettelijk behoeft te geschieden.Zii toon'
t'
tt
'
cïgzïg rer8tan,
d wc'
zz d6
zaak te hebben.
Vgl. HENDRIKS,
p.369.
HE:
NoRlxs,p.41 ftAavtwiizeyt cc'
?l
toonen.Iemand ietsdoen zien.datvan
belang voor hem is om te weten.Bij
aanwiizenblijftdeoorspr.bet.,hetwij30*

Toonenschepper-Trakedie.
)ï7)I--IIVI-)--.
-- --- -

-
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Dattoontlang.

toontvan dezen tijd,en een roman of
novelle geeft, die verwantschap vertoontmethetwerk derallerjongsten )
(DeTiidingzaal,no5,p.3).
Znd.voll
kst.(V.DALE6).

zen van de plaats,waar iets zicllbevindt,altijd doorscherneren ;bij ctz'
rttoonenishetbestaan ofdehoedanigheid
vanietsdehoofdzaalt,enlkomt,deplaats
nietîn aanm erking ))...
GALLAS,op hetw.toonen :t
(Dattoont

Dat schijvttlang.

niet:Cela ne faitpasd'effet.))

Toonenschepper.J.Sz
tsss,164.

Afwijkend van degebruikelijkespeliing is hierin de meervoudsvorrn van

Tonenschepper.

Toon (klank),m.mv.tonen.
I
Toon (teen),m.,mv.toonen.
1

M'
uziek8tuk,compositie.

MooxTg., 234-235,wijst er op,dat
toon8tuk gebezigd werd door Dr.G..
T.
BoExlNoogEN (Gr.I'
Ft
f6.,XTI,592).
.
DC'
,
ef.,150.- D.B.,52..
- V.DAIUS.
Vg
l
.
mo
o
r
d
e
na
a
r
e
n
k
a
me
nier.
I

toon..

Toonstuk.
Tooveraar.

Top.Hettopdervolmaaktheid.

Navolging van D.Tonntaek.waarmede N.BEsTs,in zijn Korenbloemen
den draak heeft gestoken.
Znd. woordvorm ; Dss Rocal
cs :
(Tooveraer,s.m.(zoek)Toovenaer).

Dist.,47:(Topwasvanoudsm.en

Toorenaar.

Hettoppuntvanvolmaaktheid.

l KvllasRs,oplletw.fop:((flg.)hijï.
v

is het gebleven )).

Dekleine ...metzijn top spelend.V.
Lov.,DureEed,194.

Znd.volkst.(0.-enW .-Vl.,Antw.);

()p delthoog8tevt- ran,roem geklom men,
H oruTsop )).

Deltleine,diemetzijn tolspeelde.

Di8t.,175.-.ScHR.,1,28(uittreksel

KII..:(Top,dol.T'
urbo,t'
arben,frochzfyl
);

uit,J.XACLEOD,O'
verTcclfl?zdcr'
tl
ïz'
9l.-.

M eilers Woch.:((Top,tol));DEs R o-

V.DALE.--K OENEN.

cay
cs :(Top,s.m....(kinder-speéltuyg)Sabot,s.m.)en c'
W erp-top,s.m.

Top,in t
lezebet.ook een Nnd.prov.,
Avordtnogvermeld bijKtrll
aERs.

Non.Toapie,s.f.))

Een fazantmeteenen top.

Znd. volkst. (Brab., Antw.); DEs

Een fazantmeteen k'
aij.

RocuEs :((Top,s.z4....Kuyf.,H '
appe,
créfc,s.f.Vogelm eteenen top.Oinea'u
q'u,ï porte w,016 huppe,oi8ea'
a Avpp/.))

Topleeuwerik.DRAIJLANS,27.

NaardeZnd.xrolkst.(Brab.,Antw.)

K'
aiFeeuwerik.

V.DAIZE.- Ko.
ENEN15.

topleeuwerk, voor een vogel, galerita

criatata (in deomstr.v.Diest,naarzijn
loktoon,ook zoetelierekegeheeten).
Toppunt. Reine,aan F
zcf toppunt Gall.auparozynmedelac(
?!?'
r6(D.V.,
haverwoede.V.Lov.,DureEed,200.

577-578;vgl.D.B.,88).

Reine,in hethevigste'
pcAzhaarwoede, Fr.au8ommetdelamontagne,(àl'apogé6dela gloire= Ndl.o p den fop of o,
aanma.l,ofook :'aiter8trerbolgen.
het toppunt t'cx den bevg, o p het foppuntvan roem.

Toren.'
fZall'
ttïttïle'
?
zop l
'f'
tlczztoren.

Znd.volkst.;V.ELSEN,19 :'Jzalop Jezal6en rammeling,een uitbvander V.DALE.
uwen toren beiaarden.
ofeen dchroèbecrïsg kriigen,.
Torpedo.
In Z.-N.m.enuitspr.vaak tor/pa4oo. Torpedo (leestorpee/dooj,v.
Torschen. Jos. Joos, 64; VsR-y Vaak voorkomende spelling met Torsen.Als torste zijeen te zwaren VlcRc.,Etym.l
'
Pf
#?.:(
ftorseno.w.Mnl.
MANo.,83;H.TEzsru
lxcx,in FJ.d.d.e.h., overbodige ch (Dist.,19;Onkr.,55); last.
id.,uit Ofra.torser (Nfra.metmetath.
1,72(daarentegen p.l20:Hij...torstej. DEs RocnEs :(Torsschen,'
?.a. (ik
trou8ser),van Mlat.tortiare = ineenAls tor8chte ze eenen te zwaren last. torschte, heb getorscht) Draegen.
binden,van Lat.tort'
u8)).- Le'
v.'
RTd.,
TEIsL.-STIJxs,1,201.

Tot.Van dan aftotAz'
?
ztoe.

Porter )).

Nietalleen totnog toe (V.G..1, 1l)
doch ook totgz'
zftoe(10.,245,278,521)is
gebruikelijk.
Nu washi
jin eenige sprongen totb'
Jj Overbodiggebr.vanlletvz.tot,naar Nu was hij in eenige sprongen bij Jl'cAz#.,l13.
haar.V.Lov.,Duref64,195.
de Znd.volkst.
haar fgeraakt).
V g1.M ooRTg., 131-132.
Totaalaanzicht.
Germ.Totalan8icht.
f'czzorcJma,o.,clg6me6n gezicht.
Totdies. Zoo de commissie den Onbestaanbare woordvorm, aange- Zoo de commissieden heerminister Di&.
t.,170.
heer ministerkon bewegen totdies eene troffen in de Znd.schrijftaal.
kon bewegen daarroor of daartoe een
bijzondere toelagete verleenen.
bijzondere toelage te verleenen.

Totnoétoe. In de l3eeeuw ont-

VERc.,149,eischte hiervoor : van
toen aftotnog toe.

TV,93.

Verkeerdgebr.vantotnogtoeinde

Van toen aftotAwttoe.

Indel3deeeuw kwamenerencyclo-

stonden er encyclopaedische verzame- bet.vantotindientijdin 'tverleden. paedischeverzamelingen totstand van
lingen van alleswattotnogtoe overnaalwattot#'
à
ft
g'
perlzelovernatuurl
tennis
tuurkennisgesehreven was.M .SABBE,
geschreven was.
Dierk.,l6 (ook 18).
Tournée. Hij wilde 'nen tolunée Znd. volkst., naar Fr. payer '
?
,
f?z6 j Hijwou een roltdjegeven.
geven (o/betalen).
tournée(V.DALE).

Tot#'
d
z.
9'
&cr(r6),eig.:totzoover,iszoo-

welgebruikelijk ten opzichte van het
verleden a1sten opzichtevan den tgw.
tijd.

In 'talg.Ndl.wordttournée,v.,wel,

eensgebr.voorrondreis,b.v.op tournée
gaan.

Tournevis.

Fr.w.,alg.in deZnd.voll
tst.

Schroevedraaier.

Traaé. De l-andboeken namen

In Z.-N.vaak in debet.van niet

...weleenbewijsdatzelangzaam,

tpcxd.,p.XXV.

HENDRIKS,277:(Log- langzaam -

echteringetalenookinwaardetoe,wel '
vlag,zonderbijdenkbeeld van gebrek doeh zekervooruitgingen.
een bewijsdatzetraag,dochzekervoor- aan ijver.

loom - lui - traag - vadaig.Deze
woorden drukken gebrek aan werklust,

uitgingen. 0. VAN H -<UwAERT, in F!.

uit.Deluieheefteen afkeervan werken ;

Belgiésedert1830,V,165.

Traaéheid.
Trachten. Zoo vurig hebben wij

detrageheeftgeenijvergenoeg )...

Minder goede term in de natuur-

kunde.

Znd.volkst.

erhenengetrackt!Bors,3l.

Volltardingsvermogen,inertie.
Zoo vurig hebben wij er naar getracht!

Tralek. Doorhetslechte weeris IndeZnd.volkst.m.engebruikelijk Doorhet slechte weeris het'
verkeer Alg.Ndl.trafiek,v.= 10handel,inz.
defrc/ze:gestremd.
voor:lobeweging,grootedrukteinde grootelijksverminderd.
lmet zelfvervaardigd fabrikaat; koopDie werkman moettrasekdoen.
straten (G@nd., 214); 20 afmattend Die werkman moet zwaren arbdd mAnsbedrijf, nering ; 20 plaats, waar
Werk (V.DAI,
Z;KoENEN15).Aldusook verrichten.
men de grondstoffen voor de fabricage
tranein hetBelg.Fr.(zie BIJLAGEN,
vervaardigt.
1,58).

Traéedie.

Znd.uitspr.meestaltrazieedie',naar Tragedie(leestraageeldie),v.

het Fr.

ScaAxpâ,66.- Boss.,Uitepr-,52

en 73.- Kvlplss.- K OENEN.- Ech-

ter:detragiekl(jeesg = zj),v.= yj:j
tra/gidch6fg = g).
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Traéel. Dijken en dammen,(tra-
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OPMERKINGEN

t

Znd.volkst.(0.-enW .-Vl.),voor:

gel ))en ((drieseh ))lagen daar nat van pad voorm enschen en paarden,die de
dauw.W AZENAAR, Vl.Jogzgezl.1.
trekschuit voorttrekken.

Jaagpad,trekpad,o.

Ifvlpycss (trachelj.

KoENEN15.

1.
)ALES.

Trakken. Die jongens gaan trak- Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Diejongensgaan driiren voordeja- V.DALS.- Kosxy
cxls.
kettvoordejagers.
10wild opjagen,Fr.t'
raquer;20onder- ljgers.
; V. G., II, 262 (Ndl. jagerstaal) :

Vandaagzalhijniettrakken.

lwegblijven.

Wezllllennietlangtrakken.

l

Igen.
Vandaagzalhijnergensblijrenhtzn- j(aDr
ijvers:dejongens,clievoordetlrijfchtgebruîktworden.
Wezullennietlangtoeven.

Tram.Aandentram.CLAES,S1'
eh.1f InZ.-N.m.enuitsllr.tram.

Aandetram(leestremoff'
rc-).

Nor.,l38.

GITTéS,93.-Boss.,Uitspr.,l4.-

KulrERs.- Kosxsxls.- RIJrMA,129:
((Van een tram :Tltheb 'm nog net kun-

nenhalen ;indeschrijftaalltaav).

D
etttramnemenofpakken:
j D.V.,208:(Hetvolkzegtdentram Metdetram gaan,rïjdezz.
V.DALE.opl'
ketw.trammetje:craee
n,
Aan de Kortrijksclle Poort,waar zij jpakken;meer beschaafden zeggen en Aan deKortrijkschePoort,waarzij trammetjexcpzcp,een eind met(le t'
m

dentram naarhuisvt
am .Leren8leer,88. 1
,schrijven den tvam '
nemen, vertaling in detram .
sfcpfeom naarhuisterïjt
fez
n, gaan ).

van fr.prendre letram,zonderte ge- ook vanwaar zij huiswaarts tramde

Zieook treivten nemen.

voelen dat dit gebr.van '
n,
ezz/c'
zzniet (off'
rc?n,
d6l.
lstrooktm et onstaaleigen )).

Tram stilstand .

Transport.

j

Trap .(Ernestje,'
tiszeven uren !))
ltlinkt het aan den trap.TONY,l6.

Gall.arrLtdutram.

l Znd.uitspr.trans'port.

) Tramhalte,v.
1

Tn deZnd.volkst.An,.,ook in debet.

Kvlpsss.- Kosxsx.

(Ernstje,'tis zeven uren !)klinkt

Di8t.,47.- D.B.,52.

van conntruntie çttzzà opeenrolgende tre- het aan de trap.

Hoort zijgeen gerueht op den trap? den ;DssRocnss:((Trap,a.'
m .Treéde.

slvsws,190(daarentegenp.l92:1e-1Degré,s.m.marche,s.f....- Detrapmand stormdedetrap op).

zieookstiletaî
ld.

Tztzzzaporf',o.

Hoortzijgeengeruehtop det'
rap?

pen.Escalier,s.m.Men gaatnaarbo-

Trap isin het alg.Ndl.m .in de bet.

van : 10 trede van een trap,b.
v.het

l
cindkroopoptfezzzesdentvap;20graad
van opklimming,b.
v.op den Aoogefes

(W ij bereiken) langs eenen buiten- ven langsden trap.O9zmontepar!'
:.
s- W ijbereiken langsc6'
?z(6)buitentrap trap wc'
?zb-chaving;30trapvorm in de
trap detweedeverdieping.Bolus,35. calier.)
debovenverdieping.
spraakkunst,b.
v.i'
n,f
/t
l'àovertvejjenden
Op den trap van 't voortsnellende
Op devoettredevan devoortsnellende trap ; 40 schop, b.v.hij kreeg een,/6rstoom tuig.1p.,16.

Trapèze.
Trapw iel.

locom otief.

In deZnd.volkst.z4.,naar'tFr.
Vroegerzeergebruil
telijk in deZnd.

m en trap ;daarentegen '
p.in de bet.van :
10 al de treden N'an een trap 20 trapgans.

Traplze,v.,zweej-ofhangrek,o.
Riiwiel,/3c/.
s(v.).

Trapezium isonz.
Di8t.,170.- ScHR.,1,152.

krantentaal, (( om dat m en ongaarne

Trapw ielen.

Trapwielrijder.

Daarnaast ook nog wieler,m .,vooral

véloeipède bezigde en niet wist,welk Rijwielen (ik riid per wiel),#6f.
s:s, in samenstellingen,a1stweewieler,drievastw.hetNdl.daarvoorbezigt). trappen.
wieler;wielerbaan,'
l
z,
d
lcz:zv'
e(@,
gf'
r'
Jj(
!;van-

Wielrijder,Jlcft
:6r.

daarverderhetafgeleideww.wieleren.

Travalie. BesteLezer,ikzatin de 3nd. woordvorm ; DEs Rocass : Travalje,v.(-:),hoejatal,noodstal,m .
( travulle ) ! A.BorulaAwséE,Intieme (Travalie,a.j.bast.w.Hoef-stal.TraSchcft
sjc'
s(F!.Nov.-Bibl.),38.
'
vail(plur.travail8js.m.)
I
.
Travers. De tinlmerman plaatst Fr.w.,alszoodanig uitgespr.en in De timmerman plaatst een dwavs- Echter bij V.DALE,a1s alg.Ndl.:
een trave'
rs.
't m.gebruikelijk in de Znd.volkst., balk (ofwel:een plank oflat,die den- traverse,v.,oftrarers.m.(mv.travereenq
doch in '
F(
zz
?zd.,p.XXV,verworpen. zelfden dienstdoet).
= dwarslijn, -streep, -stang, -balk,
gang, -wal.

-

Trede. tree. Op eenen houten
tree.Toxsr,43 (ook 44).
Cobonus stampte driemaal op den
tree.VERMANI).,53.
Treden. Hij trooide (oftrItidejop
mijnen teen.

In deZnd.volkst.m,.;llEsRocllEs:
(
fTreé,treéde (zock)Tred,trede ),en
(Tred,trede,s.j.ofpz....(inwinkels,
kamersenz.)e8trade).
Dialectische woordvorm voor den
onv.verl.tijd (Brab.).

T.ede.tree,

Hijtrad(oftrapte)op mijnteen.

NIEBOER,33(Betuwsclldial.):(Toe'
k
d'
rzittegonk trooi'k op d'nhoed van 'n
heer )).((D 'n een ofanderen ezelhet 'm
heelem aalkêpot gctrooie,zeg 'k )).

Treem ,triem .Knock dwongden Znd. volkst. (in O.-VI. treme en Lamoen (0.),boom (van een rijtuig, Alg. Ndl.treem,m .(mv.frcpzen)=
ellendeling opnieuw detremen (van den trieme,in 5V.-Vl.traam,trame.triem, kar ofandervoertuig).
tremel,molentret
ahter.
kruiwagen) vast te nemen. TEIRL.- triemj.
Knock dwong den sukkelaarde avSTlaxssT,198.
men,of boomen (van den kruiwagen)
vast te nem en.

De triemen in de vuist.V .Lov..Duve
Eed,37.

Trelelijk. Een trejjeliik burger.

De boomen in de hand.

Alg.indeZnd.volkst.voor:eerlijk,

Eeneerzaam ofrecht8ehapen burger.

Dryluor,72.- V.DALE.- Alg.Ndl.

W as(
fde Klokke)geen schoone,trej- fatsoenlijk ;DEsRocuEs:(Treffelyk, Was (de Klok )dan geen aardige, trejjelijk = voortreffelijk,uitmuntend,
jeliikeherberg dan ...? V.Lov.,Dnre adi.Braef.Honnête.Treffelyke lieden. jatsoenliike herberg?
b.v.tvejjelijk '
tllet,
sch :?zwilbvaad.
.
Eed,52.

H onnête8 gcAzd.

Trefter.Borus,75.
Een granaatfrc/fer.SIMONS,95.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.l;KIL.
Trecl
tter,m.
(Trefter.j.treehter.Injundibulum )). Eqn granaatfr6c/àfer.
Trein.Hetwashem voldoende,dat Hierbijwerd aangeteeltend in Dist., Het was hem voldoende,dat zijn W EIIUAXD,ophetw.trein : (Eenbaszijntveinen zijnrijdpaard(8ïc)deprach- 87:((In '
tFr.zegtmen :tvain devie, équipage(leeseekiepaalziojen zijn rij- taardwoord,even a1sheteng.train,onttigstewaren va,
n dehoofdstad.
train depzt
zfyow,,letrain deqn.;mener paard de praehtigste waren van de leend van het fr.train.Eigenlijk een
gvand train,enz.Treiytbestaat in deze hoofdstad.
opvatting in 't N dl.niet :L6 train de

sleep van volk,eene reeksvan elkander
volgende mensehen :degezanten hadden

çlz.isiemandslereïtswijn;menergrand
train kan men vertalen door op :cAz
grooten voet!6t)6p,.)
BijDE Bo vinden wij (W vl.ww.):

eenen grootenfreï?
z'
pt
zs knechten e?zpaarden h'
Jjzich.Om tedrijven haerentrein.)
A1seerstebet.van Fr.traistbijGALIzws :(Troep,koppel(dieren voorver-

Trein voeren,fr.rouleréquipage,zovlgr
carosse. ))

Iets anders is de Fr.fig.uitdr.m ener
grand frcïa = een grooten staat voeren,

Naarwijmeenen,heeftook de schr.
in quaestie met trein bedoeld :équipage = rijtuig en gespan (span paarden).

op grooten voet leven (PRIcx, Fr.),
de breeveertien uithangen 0/ laten
waaien (D.B., 51).

(
tTreinden,treindde,hebgetreind,o.w.

voer).)
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I

Detrein '
voorAntwerpen.

D.B.,94,beschouwde ditblijkbaar
alseen gall.,daarhijvoorFr.16train

Detrein naarof'
voorAntwerpen.

pour Anvers opgeeft de trein naar,

Pltlcx,Fr.,o!)llet,w.train :((le8- s

opAntwerpen,endiblaatste vergelijkt

sur f'
tzwïa.de treinen voorParijs),en

met :de boot op Aleehelen,de bode op

()13 llet w.poa'
r ((le frtzïAà- T%trin,de

Breda.
PLoyiTz-RyllNosRs,30 :(Ja,mijn-

trein voor Turijn ;lesroycgetf
r,
s- F6vtise,dereizigersvoorVenetië)).

heer, dat is de express, de sneltrein

naar Parijs)).

Een koopwarentrein.

In Znd. kranten a1s vertaling van
Fr. traivt#tlmarchandises.

Den trein ?temettofpakken.

FRANXE.5 (W elke isdetrein roor
Parfjs,eondueteur?)

V.DALE,op het w.op :((dewagevtop
Een goedeventrein.

N.

KONING, 16.
3.
Ttlr?zè.,p.LTV .

CRAMER, T, 33.

D.B., 36 en 106, beschouwde dit M etden trein gaan,perspoorreizen, EchterbijHERCKENRATH,op hetw.
blijkbaaralseen gall.,prendreletrain, sporen.
trein :(den- pakken,nentevt,prendrele
evenals D . V., 208, als een gall. af-

keurdedeln)tram pakkeytofytemen,.
Alg.în Z.-N. vgl.Fr.aurons-no'
u,
8

Ztlllen wijden trein nog ltebben?

lefrtzïkz?

Treinboek. Hetis 15 uur in het Znd.off.vertalingvan Fr.indicateIbr
treinboek.Jos.Joos,89.
de8cltemin,
gdejer.
Treinstel. Op- en afgaand trein- Verkeerde vertaling van Fr.navette
stel.Voorl.Fr.-Vl.Li)'
8t,169.
trcp>t
?l.
Treinw achter. Bolus,24 D.B., Znd. oH.vertaling van Fr.gardeBviejscFzrïjz
py?z4,25.
train,garde-conroi.
Treiter.
Als.Znd.vermeld bijKoENEN15.

train

Ztzllenwijden trein nog halen?

Den/,
rt
?>
'?àmis.
getb= telaatkomen om

nog Inede te ltunnen gaan.

Spoorboekje,z'
eït
sgït
f:
t.

Heen-en weerrijdend treittgedeelte.

Zie ook stel.

KONING,l67 De coi
kt
ïzfcf6'
t
frknipt
dekaartjes.
Tpeiteraar,plagor.
v.DAI,
S vermeldttreitnl'alsalg.Nd.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.enLimb., Hijheefteen aardig traktement,een KOENENIS.
in O.-VI.trukenin W .-VI.trok),voor flinke bezoldiging.

Trek.Hijheefteen schoonen trek.

(Treinjconducteur.

Van een kleinen trek moeten leven. loon dat of ondersteuning die iem . van een klein inkomen m oeten leven.
Ze hebben die arm e sukkelharen trek trekt ; vaak hoort m en 'tis 'van t8:31
ze hebben die arme suklcel haar onafgenom en.
trek dat we moeten leren,woordspeling depstand ingetrokken.
op deeerstgem elde bet.en op die van
tocht,lucht8troom .

Datiseen trek op mij.

Znd.volkst. (Brab.), voor hatelijkheid,grievendetoespeling;vgl.Fr.

oatiseensteekopmij.

trait.

Trekachtié. De î'
à
fc/
zf is tvek-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

achtig.
Trekken. Een boekop 1000exem-

D.V..l97:(
tNietzelden leestmen
bij Znd.schrijvers dat een boek op
zooveelezemplaren getrokken i8.Ditis
eene letterlijke vertaling van fr.tiré
Deuitgaven derAcademieworden ge- 4 a'
utantd'ezemplaires;in zuiver Ndl.
trokken op minstens300afdrukken.
zegt men in zooreelezemplaren g6-

plaren trekken.

Trekkevig,trekkig,tochtig,winderig.
Erwaaiteen #ïx/
c:bries.
Een boek ï,z1000 exemplaren druk-

ken,wCzz een boek 1000 exx.trekken,
ajtrekken. drukken, afdrukken, opleggen,maken.
De uitgaven der Academie worden
op zijn minst in 300 exemplaren ge-

V.Dwla
yc.- KoENEN15.
KSAMERS,op hetw.tirev :((1mpr.)
Ajdrukken pztzli
e?z,ajtrekken.T-un ouvrageàmilleexemplaires,duizendczezzlplaren ojajdrukken'
pls een,werk maken.
- (ab8ol.)T-unvrai,den laatsten proejajdruk ?
ltz?zeene plaatnemen.La feuille

drukt)).- Zie ook Di,
8t.,130,en D.B., drukt,of hebben een oplaag rtz/z ten est eom posée, il n'y a qu'à la t-, het

40,alsmedeV.G.,1,137.
minste 300 afdrukken.
VerderleestmenbijD.V.:cDitgall.
staatin nauw verband meteen ander,
dat men uitden mond van drukkersgasten vaak kan hooren,nl.alszezeggen dateen vel,een blad getrokken is
Ifr.tirerbeteekento.a.ook ajdrukken,,
maar lldl.trekken kan in die bet.niet
gebruikt worden.))
Koxlx'g,36 ((Tirer un ouvrage t
'%
mille exemplaires. Van een werk (@'
?,4ïzend ezemplaren opleggen.))

(Een legende)waaruitzooveelwaste

W aarschijnlijk naarFr. tirer = re-

trekken.5.SABBE, 119.

tirer.

blad ï,
ggezet,'tbehoejtmaar ajgetrokkeyt
toworden ),en op lzetw.brosse (Tirer
une t,preuve avec la b-,een proejblad
met6/491borsteltrekken,ajkloppen ).
Kvlpyclts,op hetw.trekken ((boekdr.) proeven --, drukproeven maken ;
h.
oeveeleœemplaren worden '
tlt
zzzditwerk
getrokken ? worden van dit werk afgedrtzkt )).
V.DALE,op llet w.trekken :((proeven
trekken, drukproeven m alken ;
1000
ezemplaren trekkep..drukken )).

Een legende, waaruit zooveel te

Jztzlc'?'àwas.

1'RIcK,Fr.,op lletw.tirer:( l'6au,

watez.opzuigen ;- tïc l'ea'
a 6ï''
?.zzà puita,

PeterBenoitmaguitdiewoorden niet W aarscllijnlijk naarFr.tirer = dé- Peter Benoit mag uit tlie woordell waterputten ).
meertrekkendan zewerkelijk bevatten. duire.
nietmeeraFeiden dan zev'erkelïjk be10., l33.

vatten.

Mijn schoenen trekkevtwater.

Degewoneuitdr.in Z.-N.en ook wel Mijn schoenen latertç
.
t'
r
z/crdoor,zijn V.DALS :(mii'
nlaarze'
ntrekken'
water,
gebruikelijk in N.-N.
ntt
.
etîraterdicht.
hetwaterdringterin door,zi
jlekken ).

1

DILINOTTE,ophetw.trekken:(mijne

laarzen trekkell water,mes bottes prenzàcxfl'ea'
'
a )).

Bier,wijn op flesschen trekken ;je- Znd.volkst.;vgl.Fr.tirerdelabière, Bi
er,wijn op ofin flesschen tappezt; KONING,36 (Tirer du sang à
u qq.
neverop stoopketnlstrekken.
du rin en bouteille8,tirer#1fgenilrre801 jeneverinkruiken tappen.
Iemavtd bloed ajtappen (aderlatenj.
crzfchoxs.

Iem.op #elachczz(ook :op atoopen of Znd.volkst.(V.ELSEN,14en 26).
t)p stoopkefvtjs)trekken.
1
l
Appels,aardbeziën trekken.

O.-en W vl.volkst,.

Toendeopvolgervan Munteeindelijk

Gall.tirer'
t
zz
r
t6ajlaireJ'd
zelair.

dezaakinh6fklareheeftgetrokken.cLxes,
Sich,.N ov., 161.

Iem.in 'tootie'
nz
ezzzy'
n,voor'/lapjeof V.DALE,oI) de woorden //68c/
?
,,op
voorden gekho'
ttdett.
en trekken. Zie ook llierboven,o1)
hetw.#e8ch.
A ppelen,aardbeien plukken.

V .DALE.- K oENEN15.

Toen de opvolgervan pastoorAlin-

Di8t.,103.- D.13.,40.

ten de zaak heeft vpgehelderd,of:ï:1
'freine heeft gebracht.

Iets(b.
v.iems.gezegde)in 'fbelache- Gall.(Be1g.Fr.)tirev(= Fr.tourner, Iets(b.v.iems.gezegde)'
in 'tbelaehe- Alg.Ndl.is evenwel iet8
lijketrekken.
fzcdz
tzïrc)qc.czzridicule.
lijke gooien,,belachelijk of bespotteliik trekken het,betwijfelen.
maken,in een belachelijk Nchf often

twijjel

apotstellen,.

Omdatniemand hem '
ui
'tzJ
'/aoverge- Gall.(parceç'
à
fepereonnenewïc'
n,
fle) Omdat niemand hem aan de verge- AIYELDOORN,1'
1A,l19.
tellteidkomttrekken.TONY,164.
tirerd6!'o'
?
zè!'
J(DE REUL,175).
telheidkomtontrukken ofo'
nttrekken,
.
Iem.metdeooren,m6tdeharen trek- Schieralg.in de Znd.volkst.;afge- Iem.bijdeooren,bijhethaar (of: Pxlcx,Fr.,op hetw.trekken,verder
ken.
keurdbijVlTs,244.Zieevenwelook op biideharen)trekl
ten.
nog :((hem cc'
nzijnhtwr- ,luitirerles
de woorden haaren met.
cheveux; hem aan zï/'
?l oorevt 1ui
tirer 1es oreilles )).

l

Trekorgel-Trom m el.
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Zijtrekken ervan door.Bolz
s,98.
Znd.volkst.,naaster'
pc'
?zonderf'
rt
l/
c- Zijgaan ervan door.
Zieook ondev,p.332.
ken.
Gij trekt op mijnheer den Baron. Alg.in deZnd.volkst.;vgl.Fr.tirer Jij li)'
kt (of gelijkt)01
.
)meneer den LOMB-,- /84-85. KOENENIS.
CoNsc.,Baas Gan8endonck.
,
s'
?
z'
r(meestalvankleurensprekende)= baron.
GALLAS,op hetw.tirer :(Zweemen,
(5Vij bemerken) dat vele van zijne zweemen,gelijken naa,
r,eenigegelijke- W
' ij merken op,dat veelvan zijn gelijken naar.- a'
u'
rlevert,- a'
u'
tl
erf.)

woordenmeerop onsNeerlandsch dan jnisofovereenkomst.ltebben met.

woorden meer op ons Nederlandsch

PRlcK,Fr.,ophetw.tirer:(
t- s'
u,
r

op het letterkundig Hoogduitsch t'61-l

dan op hetbeschaafd Hoogduitsch ge- leè@6'?
,é,naar'tblauw zweemen )).

ken.BoLs,72.
De nieuwe zangeres lleeft eene
stem,die ongelooflijlk op de uwe trekt.
SEGSRS,261.
qHaarlluwen !...Ha,ha,datzcl
'
z er
?
op trekken !...)V.Lov.,Dn'
reEed,138.
Dattrektop niets.

lijkeït.
KUIPERS,op hetw.trekken,:(eenige
De nieuwe zangeresheefteen stem, overeenkomstllebben met,gelijken ()p :
diewonderwelop deuwe lijkt.
dieF
cle'
tf'
rtvekt'
à
zct
zr'fblal
xwe).
V.DALE,op hetw.tvekken :(gelijken
Haarhtzwen !(0.
/:znet,llaartrouwelll) op :dattrektnaar /?t?
f gvoeyte,is bijna
...Ha,ha!'flijkt%'
e?een beetjegek!
groen
Datlijktnergens'naar.

Die boom en trekken hier niet.

Alg.in de Znd.volltst.

Zich'
u,
?
'
,
/denslagtrekken.

Die boomen gedilekzhierniet.

KOENENIS.

Alg.in de Znd.volkst.,naarFr.'
se Zich ('
d
zïfdemoeilijklteid)redden,zïc/z PLOETZ-REINDERS, 20 : ( Kent gij
tirerdtajjaire,8etirert
?6l'embarra8.
er'
t
zïfredden,zïc/zerdoo'
rt
/rt
'
zt
ïïtr
zz,ziel
t Fransch?- Genoeg om mij te redden,
e;' doorheen slaan.

(DeSasmeester)trokzïc/tuitden nood

wanneer ik m et lui m oet spreken die

DeSasmeesterwistzichtevedllen,met nietsdan Fransch kennen.)

met een nieuwe ondeugende scherts.
M .SABBE,Fil.,44.

Trekorkel.

een nieuwe ondeugencle scherts.

Gebruikelijk in veleZnd.dialecten,

zoowelin 'W .-Vl.als in Brab..inz.op
't platteland.

(Handjharmovtica.

IIALE.

.pgslot.
j. xosxycxls.
Trekslot.
znd.volkst.(Antw.).
v
%prl
T rem a.
InZ.-N.vaak '
v.;bijD'
t
csRocxzsm. Trema.o.,deelteeken.
Trenbn. Hetwatertveentdoorden znd.volkst.(Brab.,in Antw.naast Hetwatersijpeltofzijpeltdoorden
muur.
drenen);KIL.:((traenen ...Stillare). muur.
Treteren. CLAES,M'
iclt.Nov.,183.
Dialectische woordvorm (Brab.,
Treiteren.
Syn.plagen,8arr6n.
Antw.).
Tribunaal. En nu voordentribu- IndeZnd.volkst.hetgewonew.,in
Tvibunaal,o.,rechtbavtk,v.
Inhetdial.van Geldrop :(Den tribunaalgedaagd.Tox'
v,195.
Brab.en Antw.m.
noal in Aindouven )(LEor.,Schelde'
Fcïchf
sel,1,350;V.G.,1,196).
Tribuun.Vrijefrïbvv'
n,.
Degewoneznd.vorm in debedoelde Vrijetribune(mv.-a).
Tribulxn,m. (mv.frïèuztes) = ge-

bet.

Trichien. Tricltienevtin varkens-

Znd.uitspr.triesjien',frïoyjïe/ytats).

m eensm an.

Trichine(leestriecl
tie/vtaj,v.,mv.-n.

xvleescb.

B0ss., Uit8pr.,

KVIPERS.

K OENEN.

Tricot.

InZ.-N.m.enuitspr.meestaltrieko'.

Tricot (lees tvielkoo), v. (kleeding- KOENEN.
stuk),o.(destof),mv.tricots.
Trillioen.
' In Z.-N.gebruikelijk in debet.van
Billioen.
Alg.Ndl.trillioen = millioen van den
Fr. trillion
duizendm aal duizend
derden rang of 1.000.0003 (d.i.1 met
m illioen (d.i.1met12nullen).
18nullen).
Trim ester.In den eersten trimeater In Z.-N.het gewone w., in onze In heteer8tekwartaal,of:in lteteerste ALL.-AB.,137.- Joos,91.
van hetloopende jaar.
volkst.overal'
m.,naarFr.letrime8tre. 'trimester van hetloopendejaar.
Trio.
In de znd.volkst.m.,naar 'tFr.
T6o,o.
J'OOs,91.
Tripoli.
In Z.-N.alg.,niet,alleen als naam
10Tripoli(de stad);
Alsnaam voorde stad :I'
ripolis,bij

voor de bekende Ntlordafrikaansclle

20tripel,o.,tvipelaarde.

KUIPERS,OP hetw.tripel,en bijWINK,

stad (10),doch ook vooreen soortvan

kaartvan Afrikaen ook p.1106;daar-

polijstaarde (20),naarhet,Fr.

eentegen :TripolibijVERSCIIT
JEREN en

(

inzB
si'es
c
l
tooll
At
asvo
.or het jaar 1922
lo
uz
kKa
en
del
r
'

(Kessels,Tilburg),25:(eenmengsel)van

venitiaansclt Tripoli m et gewone zoete
olie.

Troef.

In de znd.volltst.m.

Troevenaas;troevetnlboer ; znd. dialectische woordvormen
troevenheer ; troeve-acht. enz. (Brab.,Antw.).
gewoon gebr. in z.-N ., naar Fr.

Trofee, trophee. Een trojee

Troej,v.

EehterbijS'
TOSTT,n.1247/1
.9l0:zijn

Troejaas(v.);troelboer;troejheerofllaatstezztroefuitspelen.
tvoejkoning;troejacht,enz.
Tropee,v.,m v.tropeeén.

V.DALE ((
betere tropee.

Hun weddeoftraktement...
Een treklieqaan de pijl).
...deminstetochtof(lucht4trek.

Di8t.,162.- LOMB.,54/85.
Alg.Ndl.tvok,m. troltspel,een
Roortvan biljartspel.

voor een f7od !Pall..126.
tropitée.
Tropht
?:é,
?zvan drie vaandels.ssvycxs,
128.

Trok.Huntrok isnietaltehoog.
Dialectische woordvorm uit het
Een tvokieaan depijp.
&vvl., in verschillende beteekenissen
Tegenwoordig is de minste trok ge- gebruikelijlc : lô hetgeen men trekt,
noeg om mijte doen hoesten als een inz.voor zijn diensten; 20 daad van
paard.
trekken, rook doorzuigen ; 30 luchtD an zag ik telkensop haargelaatweer trek, hettochten ;40k
-enmerkendelijn

dienzelfdensmartelijkentvok.M.SABBE, in 'tgelaat.

Dan zag ik op haar gelaat telkens
weer dienzelfden smartelijken trek.

#rl. M epsclten, 94.

znd. volkst.,m eestalin den eersten
vorm in de verschillende dialeetell, te
Aalst echter trom baol;verouderend.

Trom bal9 soms ook trombaal.Dat
gat in den trombaal.vsuvwwo., 169.

Trom bon.Een geblutste trombon.
vssMxNo.,162.

Trom m el.Bij den trommel. vss-

znd. woordvorm , gebruikelijk in

Groote trom ,

Di8t.,156.- KOENENIS.

Een geblutste trombone (v.)of ba-

ZieookBIJLAGEN,1,53.

zuin (v.).

In de ().-en wvl.vtllkst.m.

Bijdetrommel(v.)of(rojjeljtrom (v.).

Gall.déloger acs.
stambour nitrom-

M et (ook :met(
/6 of mete6n)8tille

LOMB.,- /54.

MxNo., 162.

Zich zonder trommelojtrompetuitde
voeten m aken.

pette = in stilte afdruipen, zich onge- trom aftrekken (o/ vertrekken),ook

?merktverwijderen.
I

stilletjeszijn biezen pakken.

Di8t.,87.- STOETT,n.- /1911.
SCHUTTE,n.293.
k

Trom m elvuur-Tusschen.
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ZeerSterk geschutvuur.
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l
Afwijkingvan degebruikelijkespel- ! Hans lietzieh meetvoonelt.
ling.
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Troonbeklim m iné.
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l
t

Ook trommelvuur isevenwel als alg.
Ndl.vermeldbijV.DALs6,bijKoExsxls
en bijKsoEs.
Di8t.,l0.- Tronen,olloverg.ww.
op den troon zetelen ; troone'
tt, overg.
ww .= verleiden,verlokken.

In Z.-N.degebrtzikelijke woordvor-

men,zonderverbindings-y.

Troousajntand.

Daarentegen:troonopvolging.

Troonnbeklimming,tvoonsbestijging.

VlTs,375.

Troosten. Zich over of in iets, Betreffende het gebr.van het ge- Hijtroostzich overdatverlies.
D.B.,80.
doorofmetietstroosten'
t
paste vz.ontstaat bij de Vlamingen Ik troostme metde gedaclzte aan
Zichtroo8ten orer iets = erzich in
nietzeldentwijfel,vooralwaarvreemde moeder.
schikken.
invloed storend werkt :in 't Fr.heeft
m en se con8oler deqc.en seconsolerpffr

In ziclt troostelt An,et iets geeft m 6t
het middelaan.

qc.

Troostend . Hetistroostend,...de D.V.,l99 :(In hetFr.wordthet
geestelijke gestichten komen te allen deelwoord eonnolantveelalsbijv.nw.

Hetisvevtroostepl
i...

kantalsuit den grond gerezen.V.Lov., gebruikt.Ditwordtin Z..N.vaak nageSophie, J3l.
volgd. Afen zegt echter niet troostend,

Troostend,bn.bw . opbeurencl, bem oedigend :troo8tende'tt/oozrdtlAà. ))

maar vertroo8tend oftroostrijk.))

(Troo8trijk,bn.(-er,-st),veeltroost

Ook D.B.,58,vermeldt een troo8te-

in zich bevattende,opleverentle. ))

liik,troo8trijk boek, als een der gevallen waarin hetNdl.liefstgeen tgw.
dlw.alsadjectiefgebruik-t.
Trossel. Ze wildien tro886l(drui- Alg.in de Znd.volkst.
ven)nietafplukken.Symj.,37.
Trot.Datisnog een goedetrot.
Znd.volkst.,naarFr.tyot.
Trotsch. Die van Oxlaar waren
Gall.fler deqc.

(Vertroostend,bn.bw.(-er,-st),troostrijk,troostvol:iem.vertroostendewoor.
den toespreken ;vertroostend toeapreken.)
KOENISNIS.

Zewildientrosnietafplultken.
Datisnog eenheeleind.
Die van Okselaarwaren trotsch op

trotsch over hun fanfare. CIZAES,St.-

Jansrrienden,1.
Trot8cltoftrot8,alsbil
'w.?

V.DALE :(Troo8telijk,bn.(-er,-st),
troostend :troontelijknieuws.)

hun fanfare.

HAsszlusAcu,II,l15 :(overtrotsof
trot8clt,speel8 of speelsch b.
v.als bijwoord is m en hetnieteens)).

Trotten.Wijhebbenmoetentrotten. Znd.volkst.,naarFr.trotter = draTrotter.Hijiseen echtetrotter. ven,en trotteur draver.

W ijhebben Fink moeten stappen.
Hîjiseenferme8tapper.

V.DALE.
A1s bijw.wordt gespeld trotsch bij
KRAMERSen KUIPERS,Ook bijKOENEN,
N .&
$ï.,16;daarentegen trot8bijV.DALE
enKoENEx15(volgensditlaatstewdb.is
trots,bijw.,etymologisch trots,vz.).

V.DALE.- KOENENIS.--Inlletalg.
Xdl.trotter(uithet,Eng.)= draver(een
paard).

Trottoir.Op dentrottoir.

IndeZnd.volkst.m.,naar'tFr. I
1 Ophettrottoir(0.).

Trousseau.Hetvervaardigen van
Fr. w., gebruil
telijk in de Znd. Hetgereedmaken van Marie'suitzet
Marie'strous8ea'
u.SEGERS,295.
spreekt.,in 'tm.
(0.).
Trouw .Opdentrouw van zijndoch- In deZnd.volk
-st.m.in debet.van Trouw,v.Bij ltethuwelijk,of op

ter.

Trouw er. Detrouwershadden een
abonnement van vijf dagen genomen.

huwelijk.

Ovl.volkst.

Sevsws,213.
Truck ,m.

debruilojtvanzijndochter.

De jonggehuwden,of het jonggetrouwdepaar,hetjon,
geechtpaav...

1

t

Eng.w.,overgegaanin 'tFr.envan

V.DALE.

l

Lorvie,v.,mv.lovriea.

daar in de Znd. volkst., voor : laag

dienstwagentje op spoorwegen om
zware voorwerpen te vervoeren.

Truk.Mettrukkenomgaan.
Gewonespellingvanbetbedoeldew.j Tvuc(leesfzz
t
f'
tf7cl,m.,mv.trucs.
1Pf
#3.4.N.F.,-/32,tervervanging
Wijhouden van trakken nocb tire- inZ.-N.,datinBrab.luidttruuk,in I Wijhoudenvanknepen(ofjoejjes) vanhetontleendew.truc:kunstgreep,

lanTrukbos
tijnen.R.,D:
2CLERCQ.
trukhorst.

O.VI.tvuk.
'nochtierelantijntjes.
l
znd.volkst.(Brab.,iz&de omstr.v. Eengraspol(m )ofpolgras.

handighnid.

.

Diesthoortmentruukbustt,voor:grasstruik die in een weide boven het
andere gras uitsteekt.

Trullen. De frank truldeonderde znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor
Defrank roldeonderdebank.
bank.
rollen,doen (voortlrollen.
i
M et de m armels trullen.

Truten.Hijwiltruten.

Knikkers voor zich zfïfgooien.

Antwerpsche volkst.; Antw. f'
ruuf l Scltert8en.

V.DALE.- KOENENIS.

Tr
T
uter.'tIseentruter.
ruut.Voord6n frvuf.

= Brusselsch zwans Gentsch e6n JI sc
'
tlItesrtese.nUi
sntaaack
.
lollekeln).
her/a.

Tuba.
Tuberculosis.

ln deznd. volkst.An,.,naar 't Fr.
Tuba, v.
Lat.woordvorm,vaak in de Znd. 1 Tubevculolse,
Tzfllé'rrllelàptzcïl.m.= bacildiedetusehrijft.
'
berculoseveroorzaakt.
znd.uitspr.t'
uuvtell,naarhetFr.
T'
unvtel(leestulnol, dezfa1sin t
fvnl, .
XIU
L.-AB.,49.-.Kulry:lts.- Koz-

Tunnel.

m.

Turf.

In deznd.volkst.m.,ook alsstofn.

Turnen.

Germ.tuvnen,,volgensWdl..4.N .F.,

Nsx,alwaar het w.als w.is op.gegeven.

Turj,v.alsstofn.,geen mv.;m.als
voorwerpsn-,mv.furrezz.

Turquoise.

spreekt.

Tusschen.Erkwam bewegingtu8schen de soldaten op de groote M arkt.

Gymnasti8eeren,gymna8tiek doen,li-

KvlrsRs.V.DALE en Kozxsx ver-

14/42.
chaamsoejeningen rerrichten.
melden evenwelturnen alsalg.Ndl.
1
Fr. w., gebruikelijk in de Znd. T'
urkoois',o.als stofn.,geen mv.;
Het onderscheid tusschen de voor-

m .als voorwerpsn.,mv.t'
arkooizen.

Erkwam bewegingonderdesoldaten

zetsels onder en tu8nchen,dat niet vol- op de Groote Markt.

De pastoormet zijne onderpastoors, komen overeenstemt methet verschil

D.B.,94:(Tueschen wordtgebruikt
als er spraak is van twee zelfstandig-

Depastoormetzijnkapelanen,door heden,twee groepen ;maar ook welin

door den abt tl
usehen de religieuzen tusschen Fr.entre en parmi,geeft in den abtonder (of'
uitjde ordesgeeste- den zin van :in 'tmidden van,rhetde

daartoegekozen.BoLs,34.

Z.-N.vaak aanleiding totgallicismen, lijken daartoe gekozen.

bijgedachte aan een zekere orde :tu -
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Maar tusschen de roofvogels zult gij te weten in het gebr.van t'
asschen, Maaronderderoofvogelszultgijer schen de pzf@
'
,
??tl
n ligt hetFoa'
zfz?
z Romaerwaarschijnlijk opnoemen.diemen in waarhetFr.parmiofzelfsentrezegt, waarschijnlijk- opnoemen,die men in zàtfpz.
Belgiënietaantreft.10.,96.

doch het Ndl.onder vereischt (Di8t., België nietaantreft.

TusnchenalC
lezeijselijkheden.Cowsc., l20;D.V.,l99; '
kIStzAz#.,l04;D.B.,
L.z,.Fî.

) Het kan ook voorkomen met be-

Onderaldezeijselijkheden.

trekking totmeerdan twee :detaalp
'.
9

94 ; VEREST, 33; Dtil-ruowr, 60 ; DE

e6n middel'tltzAzlqeïkeer f'
tfylcht?n de zlztl'
n,-

Omdatik t'
ttaschevtdemenschen gaa'
n BAERE,147;V.G.,1,l3l).
Omdat ik onder de mensehen wil 8chen (d.i.telkensttzssehen twee).)
wil.AvcToR,26.
Tusanl
ten bet. oorspronkelijlt fc komen.
Aldusonderscheidtmen b.v.verder
T'
uaschen allekoren iskaf.10.,195. midden rt
zzàtwee.Een van twee per- Onderalle koren iserkaf.
die pakies pzocfen, ergens f'
tfyycho,z de
Ik geloof datde bravelieden tus- sonen zaldan ook zeggen datblijjt lk geloof,dat onder die kerels de kiatevtliggen (d.i.ergenstusscllen twee

s
ehendielterelszooraarzijna1switte htuestsc
henok
z,
s;a1serdrie$..oEv
fme
erzijn,is deugdzamen werltelijk witte ravenijjkvia8n
aldekisten)en ergep,sonderde
raven.10.,195.
:datblijjtonder04.
enzoozegt zijn.
ten (d. i. heelemaal van onderen,
Daar waren er tussclten de kinderen men :de'
pA'
ï:ztt
yt
schtzp tussclten '
t
ltt
yt
lreAz Daar waren er onder de kinderen Izoodat de kisten er bovenop staan);
VanGenechten,welkevannuafberoemd zoon, daarentegen : de '
prïtrzèt
gcht
zp Van Geneehten,dievan toen afin ons tl
uschen deboomen wegvluchten (d.i.er
in den landewaren.Sy
coxus,333.
onder(leleden de8huïagczïna.
land te goeder naam en faam bekend middendoor)en onder de boomen wegstonden.
vluchten (d.i.onder de takken ofhet
Eene jonge Gastlluisnon mengde In dit laatste geva!dient tluschen. Een jonge gasthuisnon mengde ins-1gebladerte).
insgelijks eenige aanmoedigende gezeg- nietvervangen te wort
len door onder, gelijkseenigeaanmoedigendewoordezt Vgl.nog dezegsw.tltsschen de'
regt?
d.
s
dentusschendesznartelijkesamenspraak. dochbeterdoorin ;alg.Nd1.isevenwel in,hetsmartelijk gesprek.
'doorlezen,en J.v.Mwvmx,Krates,23 :
Aangeh.in Dist..120.
erg66s woord fzzt
vt
sc/
àe'
nzkunnen krïjgt
l?
z.
(T'
t88ç
tl
teïtaldiekramen en tenten
lbewoog zich de vroolijk-e menigte
I
T'
usschen t8ctwee !

Ernietwttzàtusschen kunnen.

Znd.volkst.,naarFr.entre 16.
:den'z.

'k !
Zoo zoo !of tameli)

t
).
j been en weer )
I
V.DAIUS.- K oEwsxls.
i

Waarschijnlijk bijvergissingalsspe- Er niet aan kunnen ontkomek
t het l OokbijPRlcx,Fr.,ophetw.t'
asachen,:
ei:ek Znd.vermeld bij Koswaxls nietkunnqn nalaten.
(i
,kkt'?zerniett,
c?à- ,(fam.)jenepuis
zie b.v.v.DAlus en GALLAS.

Tusschenéeval.

Germ.Zwi8chenjall,alspurismein

m 'en abstenir )).

Incidevtt, roornal; ntorend roorval,

KRAMERS,ophetw.tusschenkomend:

deznd.scllrijft.(GITTkE,41;AlooRTg., zwarigheid.
k(T-e(tusschenvallende)zaak,T-geval,
61).
'voorval,incident).
Tusschenkonlen.Vooreenderde Alg.in Z.-N.,naarFr.interrenir.
Tzfdec/
èezà&/
rït!t
lkomen,te gemoet ko- Vandaar ook een tegemoetkomingï'
?z

in de kosten t'usschenkomelt.

Tusschenlasschen. Iets in een
brieftu8schenlaa8chevt.

men.Voor 1,
/3 in de kosten te g6pzoef de ko8t6'n gtlreoz,'ver8trekken.
koAn,trn,.
@

Afgel
teurd bijVyzRc.,l46;gall.ïsfczctzler,ook volgens V.G.,1,139.

letsin een briefinlanscl
tep,ïgzroegcoà
oft'u88chenvoegevt.

GAI-LASen Pslcx,Eng.en Fr.,

ge8chrijt- :Interpoler);verder oolt':

m elden evenweltusscltenlasnchen.

Tusschensoort.

Alg.in Z.-N.voor :soorttusschen
klein en groot,tussehen dik en dun,
tusschen lang en kort,tusschen licht
en zwaar,enz.;bijKoExsxlsalsZnd.

GALL&S,op hetw.1
.
,n,
las8chen f
((Ng.)
Insérer, enchâsser, intercaler. 1n, 6t?,,
uTas8chenlasschen ov.w.:lnterpoler );.

M iddel8oort,v.en o.

verm eld.

J.v.Mwvlux,Toen ?*
,
/cnog jongwas,
275 :(steek een sigaartje op ;hierheb
jezwareen datismiddel8oort).
Echter vermelden V. GSLDEREN,
KRoEs en Plucx, Eng., ook tu88chenqgt
ltlrf.

Tusschentijdié. Tusschentiidig

leeraal'.

Znd.vertalingvan Fr.intérimaire, Tijdeliikleeraar.

naar tusscltentiid (waarin een betrekking onbezetis)= interim.

Een tus8chentiidschet,6ràïezï'
n,
g Fr.

u'
'
neélccfïos intermédiaire.
Verder is gebruîkelijk tussehentijds,
bijw.

T uts.Alshijzoo'n tutskrijgtheeft Znd.volkst.(Brab.),naarFr.touche Als hij zoo'n tik (m.)of pat8 (v.)
hijgenoeg.Cruxss,Siclt.No'
p.,80.
(fg.) slag,stoot,entoucher = (aanl- krijgt,heefthijgenoeg.
Tutsen.(Met)deglazen tutsen.
raken.
(Met)deglazen tikken,klïxkcvz,(de
Tutter. Mieke wiegtDelleke,dat
meteen tutter in zijn mondjetesluime-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

glazen)aantikken,aan8tooten.
Fop8peen,v.,jopperfe.

ren ligt.CLxss,Sich.N or.,32.

Tuut!oftuta'
at!

Twaalfvinéertenldarm .
Tw ee.Leopold Twee.

Znd.tusschenw.(Brab.):klankna-

Fuut!

Afgekeurdbij1uoMB.,--,
/85.

Twaaljvingerigedarm.

bootsing voor hetgefluit van een locom otief.

Boss.,Handl.,254,heette een dergelijk gebr.ten onrechte een (fout,
die zoo menigvuldig in Z.-N.gemaakt
wordt)(zie ook 10..1,
Pt
8d?.,84/108 en
90/119).
vgl.D.B.,62 :(LeroiLéopold 11.

Leopold de Tweede.

Konin,g Leopold d e T w eed e.
zie daarentegen hierboven op het w.
een,p.143.

Tweeetttweekwamen zijvan devesPers. V . Lov.,Dure Eed,l1.

Alg.indeZnd.volkst.;DEsRocuss:

S ondrïlr- ,de Achtste ;op - October,
den achtsten )).

Twee aan twee kwamen zijvan de

ftTwee en twee.De'
uz tl4611œ ));K OE- vespers.
xsx15 op het w . en (alsverbinding

J.VERDAM,in den Nutsalmanakvoor
1883,p.27 :((Twee aan twee is niet de

van twee hoofdtelwoorden metdistributieve kracht )
h inz.in Z.-N.,in

oorspronkelijke vorm dezer uitdr.,en
hetw.aangeefthierookgeenredelijken
zin.Hetmoestzijntwee eAà twee,zooals

Gall. en d6'
tzz mots',waarvoor bij

zegswijzen als dorp aan dorp,dag aan
dag en dergelijkeisde godaantevan de
uitdr.gewijzigd.)
Om nu met(ofïn)een paarwoorden GALLAS,op hetw.mflt:(En peu de

N.-N.meestalaan :tweeen f'ulcc )'.

om n,,.
J.
n,tweewoort
fe'
?zhetuitziehtvan

Ookwel,bijKvlelRs,bijGwluy-wsen

bijloslcx,Fr.:twaaljvingerdavm.
KVIPERS,Op hetw.aeht (
t(rangtelw.
na znw.in hetenkv.)hoojdstuk,artikel
- ,d.i.hetachtsteh.ofa.;hetiaar- ,
het achtste jaar na Chr.geb.;ik ben,
ran,hetjtzcr- ,d.i.in hetachtste jaar
dezereeuw geboren ;(gemeenz.spreekt.)

in hetm iddel-ndl.en ook later de uitdr.
luidde ; doeh onder den invloed van

de taalvan den vlaming in het België D . V., 583 is opgegeven : m et korte het uitzicht van de taalvan den Vla- - .
:,64 de'
uœ - .
9 In een paarwoorden.))

van 1830 te schetsen.vssc., in vl.
d. d.e.A.,1,240.
W ijlezenmetonstweeheteenofander
boek.TONY,40.

woorden,kortom.enbijD.B.,92:(Met minginhetBelgiëvan1830teschetsen. Iets anders is : met twee woorden
l.pre/
ce,zl,b.v.ia,M oeder, en niet ia
(in)korte woorden ;met (in)een paar
woorden )).

alleen.

In enkele Znd.dialeeten hoortmen Wijlezen metonstweeén heteen of V.DALS,op het w.twee ( Tvggcii
.
?
z
met/vH6é(s),'
Js twieéln),in andere met ander boek.
(hettelw.twee,beschouwd alseen zelfst.

Tw eede-u itbaten.
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j

'-e zatenmetonstweein deherberg. fwJï:én,
W
:(?1),inf'
u7ï6?n(
?(3z);DEREVL,35: V/e zaten metonstweeèqn ïn deherCla
A.
ls,On,
z6Smid,72.
.Nous/ïf
sozà.
st
inouc
qf
ït
?zfz de8Nrrcg.
berg.
Een dikke snor sneed zijn kwabbig
Een dikke snor sneed zijn lkwabbig
aangezicht in twee.DRAULANS,28.
1
aangezicht in tweeén.
1
Tw eede.Tw66deverbeterdeuitgave.

Hijwoontop hettweedo.

r
lDe lloeveelste uitgave is dït,dan
eigenlyk? Ten minste de derde;
want hierwordtalreeds melding van

I'weede,verbeterdeuitgave.

Zie ook op laetw.druk.

Alg.in de Znd.volkst.;vgl.Fr.rle- Hijwoonttwee(trappett)hoog,ook :
meurerau second.
op de tweede étage,ofop 46derde ver-

Bnvssz,2 :(tweehoog-w66r),en 88 :
de juffrouw van twee/?oog achter
Zieook eerstfe),p.146.
EchterbijV.GELDEREN ((Zweitena
ten tweede,tweedens ). Ook HoR-

I In Di8t.,127,e)1in I'
JSJI..
4.AT.1S.,
14/42.afgek-eurd a1s een germ.,zwei-

j

Tentweede.

tena.
$

Tw eederlei.

E. VAN Dalycsscnyc, Nedert
luitaclte
Tael- c'
?z Letterkundige Le88en (Brussel
en Amsterdam,1860),p.205.

de tweede l,erbeterde gemaekt, en er
m oet altyd zeker ééne onverbeterde
voorafgegaen zyn.))

diepilkg.

Tw eedens.

gebrtzikb bn.iz1 lneerv.), twee personen :deelditonder'
?
ztweeèn;wijwaren
.
metoA/e
s.tweeèn ;--tweedeelen van hetzelfde geheel iets fzcycg?z breken ))
,
enz.

STEN,l45 :tweetlens. Zie nog eerstena
len derdens.

In Z.-N.nog voorkomende vorm ;

1verouderd in N .-N .;bi.
Js ss u ocxss :

(Ty
veederley,adi.)

Tweeéevecht. Iem. '
J?z tweege-

vecl
ttdagen.

In tweegevechtgaan (metiem.).

Gall.provoqlter6'
4dl
xel(D.V.,33;

D.B.,5 en 83;V.G.,1,132).

Iem.tote6?
ztweegerechtn'
itdagen,(in

hoogeren stijl) iem. '
voor 4:.
// degelt
eischen.
Alg. in Z.-N.;naar het Belg.knr. (AIet iem.)(gaan,
)dnt
elleeretb(in gealler en duel Fr.8e battre c?zduel, wone taal),'
Jtr
Aztweegevecht(met iem .)
volgensD.V.,48;alsZnd.vermeldin qqngaayt(in hoogeren stijl).
het Gr.'
1
,
1:
4/?.,15-,44,en bijV.D&.
luyc,

V.DALEvermeldtook'
wel:dagen =

tot een tweegevechtuitdagen (zie ook
ScHs.,1.166-167).
Eehterooltbi
jDycIa
IN()T'
ryc,op lletw.
.
gaan. in tweegeA-echt ((luel) gaan,
allert
sxfrlefe'
rrt
zïzà).

op het w.gaan.

Tw eewoonst.
Tw elf.

Znd.woordvorm,inz.schrijft.
Znd.dial.vorm,ook bij particula-

Tweegezills-woning.
Twaal
j.

KUIPERS. V.DALE. Ktlygxycxls.
Di8t.,l.
39. Onkr.,27.

risten.

Twijfel. Om alle twijjele weg te

nem en.

Datduldtgeen twijfel.

Het is zonder twijfel,dat de aarde

draait.

Tw inkelen. (De)lucht,waarinde
eerstesterren twinkelden.Z6z
pezùt
sleer,74.

e.Zijnvriendis:entarofgpe.

Verkeerdmeervoudiggebr.:gall.4e8

dolxten.

Om allentwiijeluit,den wegterui-

men.

Gall.cela :z:soujjret
zzfc'
u,
'
?zdonte.

Datl'
ijdtgeentwijfel,dati
,
srzq'
?
zgeen
twijfelonderheeig.
Ten onreehteafgekeurclbijSENDEN, Hetis b'
aiten twijfel,dat de aarde

100.

draait.

Ang.fofv??
,
'
??/
c?6.

Kt7llaERs,op lt
etw.twijjel:(zo'
ttdev
,buiten ,stellig,zeker)).

De lueht,waarin de eerste sterren
tintelden, j
llïozt
sferdeo'
tOfFikkerden.

In de bet.van eigenaardigp6zwoozz

Type,o.Zijnvriendiseenraartype.

in Z.-N.pz.(spreekt.'nt
?xraoren &'
.6p). of:ooktr
tr?
ztype.

VolgensdeHandl.N'al)de1.
'
-./.JJ..
p.o.

S'.,13.23.istypein het(levende)besch.
Ndl.m .en o.
DOMEI,A N Ilsvwycxacls,l'ypepv, :52 :
((H îJ'îsde type vftlàde)1ltapitalist,)).

U.
U chteren.

Buren,hulf
rfe'
n.

Uil.Op den uilzitten.
Uilenkot.

Schellivtkje,engelenbak.

U ilin.AvcToR,19.

WijjjesnilFm.

Uitbakken.Uitf
lebakken grond.

Uitgekleideofontkleidegrond.

v @D œXT-S.- x oswswls*.

Id.

?
'
.
/
Ji1
'
j2'
6g
trat,pzc'
nrt6f.ïct
sznztt
s
'
ch,

Uitbatink-uitéanésonderzoek.
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Znd.purisme terx'
ertaling van Fr.

De '
aitbating (4!. van,steenkolenmij- exploitation.
neztzal)overalin 1915 beginnen.L.DE
RAE'
I',in F/.B.,VI,75.

Uitbatinésdienst. Foo'
rl. .
Fr.-

OPM ERK IN GEN

Eœploitatie.

Fr.
'liIb
rer'
?
z?zeligne(#echeminde/6r)

Deontginnittgzalîn 1915overalbe- til'eœploitation = Ndl.eenspoorlijn roor
ginnen.
'
fv
'erkeer (?yy0k
(e'
n,in eœploitatie brengen
IGALL.
&S;PRlcx.Fr.).

Ter vert.van Fr.serrice tf':zp?r
lï-

Dien'
atdereœploitatip;(l.?
J,
/#vervoer.

CRAMER,II,40.

F3.Lijat,ll7.
tatiop,.
U itbetalen . De Heer B.zaltfïf- Verkeerde eonstrut
ttie :men betaalt (.
414)den,HeerB.dientziht,
stïîtlrï'
s
betaald worden.
iem.(dat.)'
ttïf.
(aitjbetaaldte worden.
Uitbreiden. Mettertijd zou d.
e Verkeerdpassief-reflexiefgebr.,naar Mettertijdzou(lekleinezaak kunnen
kleine zaak zich kunnen 'aitbreiden.

Fr.s'étendre,volgens .D.V .,340.

DEN HERTOG,1S.1,.,47.ook N.î'.,1,

uitgebreid ttlorrfen,.

23 en 107,en N .S.,111,152 :((De stad

EchterbijDEN HSRTOG,N.k
$'
.,111,
16:(Dezichuitbreiiendeervaring ).

breidtzieh '
d
zïf (= wordtuitgebreid)),
als eell der zeldzame lijdend-wederkeerende werkwoorden în het Ndl.

U itbuiten.BEI,
Iu.,Dict.,129.
Iem.uitbuitett.

Navolging van D.ausbeuten,afge- lem. emploiteeren, iem. uitzuigekl, V.DALE,ophetw.uitbuiten:(alsvan
keurd in IFc,
n,
'
d-,l40 en 243,ook in minbvuik maken t'
c?
z iems.goedheid, zijn buitzooveelmogelijk voordeelvan
W dl.-4.N .F.,14/42 ;hetw .is echter onnoozelheid of onkunde.

iem .of iets traehten te behalen :iem .

voorbeelden zijn geciteerd bij S()uR.,

zooveelmogelijk voordeelvan trekken ;

reeds alg.in gebruik versehillende i

uitbuiten; degelegenheid'
t
zïfd
lgtïfe'
z,,er

I 104-105.

eene t'e/
rgïtgesï'n,g '
u'its'
&,ïfeAz

U itdoen.Zijn klassen uitdoen.

Alg.in deZnd.volkst.;vgl.Fr.jaire Een school, alle klassen aj/loopevt, V.DILE,oplletw.ajstudeeven:((zijne
toutesle8cla88e8(Wand.,65;D.B.,32); doorloolpen.
lStudiën voltooien,inz.in toepassing op
Dezen termijn (zà!.bij hetleger)nit jaive t
stl?ztempa = finir.achever ao.
?t Dezen termijztnittedieneu.
studiën aan de Academie :hijheejt'
,
n,
tedoen.DnAusAxs,86.
terme,yon,sevvice ('
p-f
z,
n,
#.,65;D.B.,
driejaren t
z/geyfvdee'
rd '
).
zijn straf=?
ttloeî
'
è.
32;v.DxLsl;jaireyon,temps= purger zijr,straf(tiJ
'd)uitzittenof(gemeenz.) S.Fztlucxlutxo(inKeurlessen,1X,29):
aa peï/àt
?,sacottdamnatiop.
opknapven.
1qz'neenigenzoollde driejarige-hoogereDe velden,waardeboeren depatatten
Alg. in de Znd. volkst. ; J. MAc
De velden, waarop de boeren de burgerschooltedoen ajstudeeren ).
aan 't,uitdoep,waren.Pall.,123.

Lsoo wees op dit gebr. als een prov. aardappelen aan 'trooie'
ttwaren.

voor rooien.tscxR..1,28);V.DATUy
c6
vermeldt thans aardappelen uitdoen
zondereenig voorbehoud.

Alg. Xdl. n'itdoen =

uittrekk-en

(kleeren, schoenen); doorllalen, uitwisschen (een post in een boek);verwijderen,wegmaken,doen verdwijnen
(vlekken); tzitblazen, uitdooven (een
kaars).
De zaak wasï?zden doojpotge8topt, D.V.,20.
3. V.G.,131. STOETT,

U itdooven. De zaak was nitge- Gall.étoujjer .
tz?
z: ajjaire zorgen
doojd.V.Lov.,Sopltie,233.
dateen zaak niet bekend,niet rucht- wasgesmoord,werd atilgehouden.

n.282/378. ScltèTT1'
:,n.62.

baar wordt, er niets van laten uitleklten.

U itdosschen. Dekaaluitgedo8cltte

W oordvorm metoverbodige clt.

Uitdo88en,. De armoedig gekl6e4e

Jaak.TyclnL.-sTllxs,'I,187.

Uitdrukken. Den wenseh, de
lA00p,de vrees uitdvukken.

Zijn bewonderinguitdrukken,.

gall. ei
rprimev le ïlét
wr, l'enpoir, !t
z

Denwensch,dehoqp,devreesuiten,

crainte, enz., volgens D . v., 204, en uitspreken,te lr6?z'n.en,geven.

o.s.,3:,ookvolgensV.G.,1,137.

drvàk8nd,dat ...)'

Vele onzerscllrijversllebben mi
jale

D.B.,38 :( Rendre son avis.Zijtt

.p . v.,204.205.
hun meening te kennen gegeven,dat ... meenl.,ng uitdrukken,zeggen.))
D . B., 30, bescllouwde dit waar- Hij18(Y63)terfccl,rGd ''
J,
'
?
Itong,hij KRAMERS,OP het w.eœprimer :(
tCe

schil
'nli'
Jk alseengall.,ils'eœprimesïe?z. weetziin woovdv?
Jc!tet
/ot
an.

Vitdrukkiné. De ltouditgen en

Echterbij RIJPMA,l70 :(erwordt

I een wensch uitgedrukt)),en in N eevlan-

Uitingg6?e'
n,aanzijnbewondering. Idia,Dee.1928,p.189 (dehoop vïf-

zie ook wensch..

Vele onzel' schrijvers hebben mij y gall. eyprimer ac pensée, volgens
hunne m eening uitgedrukt,dat ...
S1J'dfliktZïch 9Oed N'ïf.

Dï.
Sf.,l9.--Oïtkr..56.

Jaap.

Gall.le8attitudesetle8czpz
ryt
saïon,
sdes

uïfdzv
'
zk/
cïspt
,kàzijner naarl4etleven ge- pevaonnagea.
schilderde personages.

garçon s'exprime bien,diejoz/gt
lzàdrukt

ziclt goed uit.))

De hoading en (le '
uitdrukkingvan

D.V.,418 (Wanneernitdrukking

zijn naar 't leven gesehilderde perso- bet.:lletkenmerkend uitziehtvan het
1nages.
laat,wordt het niet in het m v.ge'ge
,
Ibruikt,omdatmen erblijftaan denken
dat ieder gelaat op een gegeven oogenblik m aarééne uitdruklting heeft.))

De Belgische bladen ra'
n Frcxyc/to
()all. leajozf,
rzzluz belgesd'ozpreaaïo'
n
De Frqadch-Belgische bladen, of
GALLAS,Op hetw.eit
ïpre88io'
t:t
fD'
'
d
lïfd'
rlfàW/l#'
Irlnçaise.
deFranecldaligebladenvanBelgië.
jrança'
ise:In 'tFr.sehrijvend.
U iteendoen.Eenzaakuiteevtdoen.
Alg. in deznd.volkst.;bijKvzpsRs I Een zaak uiteenzetten,Czfflegge'
n,,rer- V.DALE:(Uiteeltdoelt,1.scheiden,af-

a
lslg
west.enbijKoycxsxllalsV1.ver-)
aren.
me
de
l kl

Z
oanre
de
en
i
leenz)
; e2e.
t
en,evner
kl
nr
:
ik(
zn
ald
'e
t4e
di
aak
nu
z
,t:i
nl
'ie
tg
eg
endo
)).

.

Uiteenkennen.

Twee stoffen

znd. volkst.(Brab.,O.-Vl.).

uiteenkektnen,.

Uiteenzettiné (vanlichamen).

Tweestoden ran,elkaaro'
nderkennen,

Indebet.vanFr.dilatationverkeerd

PRICK,Fr.,OP llet w.uiteenltoudeyt:
(fik FJtzrtze '
nïef--,J
'
es confonds tou.e 1
Jours

ycuaa:s ovtdevacheiden of uiteenhouden.

Uitzettin'
g(van liehamen).

SEBR.,12enl3.

gebr.

Uiteéoed.Ikzeghetuuitegoed.

znd.volkst.(Dieste.0.),voor lo

Kun-de dat nietuitegoed zeggen?

meteen goed inzicht;20zonderharfle

U iteindeli)
-k .

woorden.
verkeerde woordvorm .

Uitkaan.Bijhetuitgaan derfa-

briek derscllool.

Uitéalm en. Een gedieht uitgal-

m en.

Ten onreehteafgekeurd bijCola
ré,

17l en bijSExoy
cx,46en 241.

In Z.-N.vaak verkeerdgebruikta1s

Ikzeghetjeom jebe8twil.

Eindelil-k, laatste, ,slot-;tettlaatste,
fczàslotte.

Bijhet'
verlate'
tlvan defabriek,van

de school.

Eengedichtroordragekt,d6cltzzn66rerà,

'dep.
vertalingvanFr.déclamer(D.v.,205; opzeggen of(gemeenz.)opsni?
Uitéalm iné.zijn talentvan vïf- D.B.,21;v.G.,1,1.
37).
fl'lmi%tg.VERMAND., 5l.
Ook deze afleiding van Ititgalmen is
Voordracht, (het) '
Door
zf
#'
rt
7,
g6n, d6clGaf tekeuren alseen gall.,déclamation matie.Zijn talent van '
voordvagen,de
(D .V.,206;D.B.,21;V.G.,1,l37). gavevan noordrachtdiehijbezit.

Uitéanésdiplom a.

gall.diplômedeaovtie.

Einddiploma,o.

Uitéanésexam en.ssvsxs,159.
Uitéanésonderzoek. TsI1tL..

Gall.ezamendeaortie.

.
fïstyoztzzn/on,o.
Id.

S'lqzxs,1, 158.

l

Kan jedatnietjatsoenl
ijkzeggenb
V.I
DAIu1:S.

GALLAS,OPhet,w.8ortie:f(X IG-'de

Bij'tuitgaanvan,bij'tverlaten van.)

3.M.MAURIK,Toe?likN'
0#2*
0Tl#'
t
rJ'
8,

267 :qhetzeggen van verzen ));((ik llel)

zeverzen hooren zeggen ).

Uitgalme'
n Yot'Vidfflonde Ylifen (1).*-.

kerkzGn,f
,
1ekt'
W f#J@??l8'
?l)OnWordtalleen in
Ongunstige opvatting gebruikt.

Uitéave-uitnoodiéen.

460
l

BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEMEEN NEDER LANDSCH

OPM ERK INGEN

l

Uitéave.Hetwordtweereentweede

NavolgingvanFr.uneseconf
leédïfïon,, Hetwordtweerzoo'n (akeligejboel

uitgave van den beruchten ((Cercle Mé- die evenwel burgerrecht heeft verkre- als de beruchte C.M .d'A.
dicald'Anvers)).Vlaand.,12M ei1928. gen.

Uitéenom en.

G.vAN S'
Tosx,inNeerlanrlia,Sept.

Uitgezopderd, behalve.

V.DAI,
E :(Uitgenomen,vw.(beper-

1904,p.121,hield ditvooreen germ.,
ausgenommen; in de Znd.volkst.is
het,van gewoon gebr.en reeds wordt

kend, uitsluitend) bellalve, uitgezonderd :iederdeedziin best,uitgenomen#ïj
ofhijuitgenomen;ikgajiederwat,#6v,

bijDEs R'
ocals,op het w.uytgezon- j

uitgenomen ;

derd,verwezen naar uytgenomen ;ook I
ishet w.alg.Ndl.

Uitgesproken. Zijnuitgesproken

J.v.AIAtTRIX,Toen ik?zogjongwas,
255 :(f'tZom ertheatervan Clous .. was
een '
verkleinde uitgare van Tivoli

(Ierm.auugesproclten.

zijnsterksprekendofaterkuitkomend

k-arakter.
Uitgesproken eommunisten.

vz. met uitzondering

van :het portretïa goed,fwfys neus uitg.6nomen..))

Neerlandia,Mei1927,p.85,en Jan.

karakter.
1928,p.12.- J1Jt
fl.x4.AT.F.,- /42.Verklaarde communisten; rasachts NccgdchtlPost,11Febr.1928,p.5/233.
com munisten.
Een be8li8tR.-K .flrm a.

Een 'aitgesgroken R .K .firma.

Uitéeven. Zehooren demeid de

Ga1l.donnert.
s'
t
zrofdans)...,laporte

Zehooren demeid dedeuropenen

deur openen van de kamer die op de delacham brequidonnedan,slecowrl'dor, van de kamer die in de gang '
aitkomt.

Dist.,99.- 1
?
Pc?
z#.,169.- D.B.,22.
Zieook op hetw.geven,en aldaarhet

gang uitgeejt. CI,
AEs, Sich. Nor., 83 la portet
/'
l
zïdonnait,
:'
!zr la cour,la /cverschiltusschen Ititkomen en '
uitzien.
(ook 120).
çadequidonne8urla Grandb
p?ace.
Vöörde binnendeurdie '
uitgajop de
'
Vöérdebinnendeurdie op deplaats
ltoer.DRAVLANS,l96(ook Pall.,7).
'itkom
u
In den hoofdgevel,die op de ((Groote

In den hoofdgevel,die op de Groote

Merkt )uitgeep.SEgyiRs,199.

Marktuîfzïef.

Uitgezonderddezenhond,kanikiede-

RIJPMA,121:(Somsisdescheiding

z6(s)ltond?uitgezonderdhijofwelhem ? derd,uitgenomen, e.d.had men be- ren hond dresseeren.
knopte zinnen, Als deze hond zfïfgc- Uitgezonderd deze Aoyzt
ï, is iedere
zonderd is, kan ik ïc#ert
l?
z hond dves- hond gemakkelijk tedresseeren.
e
vc6rczà; beknopt Deze hond (absol.
lste nv.)'
uitgezonderd tzïjzàl6l,kan ik
enz.; met omzetting Uitgezonderd
dezeln)Aoxt
d,enz.Men weifeltnog bij

Uitéezonderd. U'
itgezonderd de-

HAssy
cTosAcH,11,96:(bij:'
uitgezon-

tusschen voorzetsels en voegwoorden
heel moeilijk te trekken, b.v. beh,
alre
en uitgezonderd in zinnen als:Erkwam
niemand behalrehij(èuïf6?
zhemj.Uïfgezonderd hij (ètzïf6?z hemj waren allen
aanwezig.Bli
jkensden onderwerpsvorm
van 't vnw.hebben ze 'tkarakter van

evenals behal'
ve beschouwt men ze
doorgaans als vz.en schrijft dus (op
zijn Te$'
J'inkelsch):'
uitgezonderddezen

hijen uitgezonderd hij alseen bep.bij
'
t voorafgaande,watjuist aan een vz.
doetdenl
ten.

deze woorden tusschen dlw. en vz.;

hond.')

Alde krachten van zijnen uitgezon-

Gall.eœceptionnel.

çlerden handelsgeest.

! A1 de krachten van zijn buitenfte-

voegwoorden en toch voelen we behal'
ve

.
Dq
,sf.,93.
'

Iwoon ofbuitengemeekt8cherpen handelsgee8t.

Uithanéen. Plakbrieven 1
J,
itltan-

:84.

Uitkom , uifkom entde),uit-

Afgekeurdin Hstzn#.,76;ookScHR.,

Berichten,beltendmakingen,affches

Ietsandersisophaltgelt,b.
v.inL
Yeer-

Znd.volkst.(inW.-VI.'
u'
utkom,@fz
tff-

Tegen delente,tegen hetroorjaar, .
l)ï,
sf.,162.-..V..
IIAL1f.

II, 34.acht het w.in zulk geval ver- n'anplakken, plakkaten o.i aanplaltbil- landia,Aug.l914,p.l90 (ter&vijlde
'
teekeningen in deStatenzaalopqehangen.
werpelijk,ofschoonhijvond:ameher== Jetten aanslaa'
n,aflcheeren.
worden
uithangen,bijCALlscn,AT.Dict.jr.-h.

koom .Tegen den '
uitkom.Fltp
cvluExE, kommen.;in O.-VI.uitkom,uf//
copzpz6p,- tegen den roortijd.
inDeSchelde,28-10-1928.- ln denvïf- 4:(s); in een gedeelte van Brab.en
komen.Aangeh. in Dist., 163.

M et van Antw.'ug'tkom,uitkomen ;in Antw .

den uitkomende.VsRMAxD.,65. Met daarnaastuitgank,'
t
fïlf
trygt
zzàF
c).
den 'uitkoom .Pall., 140.

U itkoopen.lem.ltitkoopen.

Uitleé.

ln de Zncl.volltst.voor :llern door
geld doen afwijken van zijn inzichtof
Partij.

In deZnd.volkst.voor:geldelijke

Iem.omkoopen.

V.DALE.- Kosxrsxls.--Alg.Ndl.
iem. uitkoopen
hem zijn rechten
afkoopen.

Inleg,m.,inleggeld.

V.DALS..
---Kosxsxls.

Datkonik fmii)moeilijk begriipen,

D.

bijdrageineengezamenlijk fonds.

Uitleééen (zich).Datkonil
tmii

moeilijk uitleggen.

Uitleééiné. Zijbrachtmetllem

een onstuimige uitlegging te weeg.

Gall.sbezpl
iquerqc.
Gall.proroquer zf'
zze ezplication,

'ane dispute.

miimoeilijk rerklaren.

Zijloktemethem een hevigewoor-

denwisselin,g uit.

U itleiden . De vogelketnls zijn Schieralg.in deZnd.volkst.,voor: De(jonge)vogeltjeszijn '
uitgerlogen,
aitgeleid.
leeren uitvliegen (door 't oude vogel- of:hebben hetnestverlaten.
paar).
U itloop.
1 Znd.volkst.(Brab..x
z
tnt.
w.l,in 'tzn,
., Uitslaq,blaartieaan,tfclipfpen).

363.

D.V.,207.- Zieookop hetw.op-

heldering.

V.DALE..
--Ko1?xsNls.
KoExyiwls.

voor herpea labialis.

Uitlossen. Grootezwarteoogen ... Vaak voorkomendeuitdr.in detaal Groote zwarte oogen 8taken a1s J.v.AlAvulx,Toen ik Azog jo,
t
zgvpca,
losten alsgitsteenen op de rozen zijner van Coxsc.:gall.déchamger= re88ortir gitsteenen c/op zljn rozigewangen. 39 :(Tege'
n dedonkere,plompeKorenwangen uïf.Cowsc.,Sehilder,8.
(DAVID,14;I.
)IJ>LI
'
IIT,80).
beurs teekenden zich de witte palen en
Voorstellingen lo88en t
'zïf op een
Voorstellingen
steken aj tegen de wip derOudebrug8chevp aj).
effen gekleurden grond. VERHEYDEN,

(ofkomengoeduitop)eeneffengekleur-

in Vl.d.d.e.h.,II,262.

den grond.

U itloten.Hijhad erzichuitgeloot.
tlitvnuntendheid. Ri
jstpap,die
kermiskost bii '
tzïfzzluxfead/t6ït/. VER-

Znd.volkst.uitlotten,uitgelot.
Gall.pareœcellence.

Mxwo.,37(ookRowoou,76).

Hijhadzichvrijgeloot,(bijdemilitie- BijKvlzay
cRs,verderookalsalg.Ndl.:
loting)een hoog nummergetrokken. ((hijï.
:latgeloot;vgl.inloten )).
Rijstebrij,die kermiskost.bii'
uïfze- GALLAS,op het w.eœcellence :(Pav
mendheid.
Bij uitstek-,in den waren zin des
woords.L'oraten,
r par
Het ideaal
van den redenaar.>

Uitnem in:.BELL..Dict.,125.

Uitnoodiéen. Iem.op iets uitnotldigen'
.

Gall.elception

der(recht).

flndenon procé'

Tenonrechtewordthetgebr.v/hvz.

Ezceptie(= verweer,verwering).

Iem.opoftotiets(uitlnoodigen.

Scnq
R., 44.- Zieook eœceptiebij

V.DALE.

KRAMSRS,oplletw.'
inritation:f(1-à

op bij ditww.afgekeurd voortot,bij
VlTs,245,en bijLoMB.,55/86.

une noce,à,un festin, uitnoodiging ter
bruilojt,tenjeestmaal);op hetw.ins
6ter:

((iem.op een partij.op de koëeu.);

'
tmiddagmaalvragen ),en :((Le beau

V.GELDEREN,op hetw .uitnoodigen :

(f1-qn.à,dîner,iem .t6n eten noodigen, op

U itnutten-u itspreken.
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1

qtoteendans.eenspel,eengesprek

ltempsnousinviteà
'lapromenade,het

enz.u.)';en op bet w.noodigen :((op
de thee,op een feest n.))
KRAMERS, op Let. w. 'aitnooden of

aehoone v''tfer spoort ons aan, noodiqt
on'
R'uïftoteene wandeling )).
Kull>ERs, op het w.noodigen iem.

uitnoodigen :('
W ijzijnbijhem tothet

op #t
,bruilojt-

middagmaaltzitgenoodigd,uitgenood).
Uitnutten.

i

j

Germ.alunutzen,,tz'
d
zv
so
zïifcezz.

GebrItiken,?z'
N,
ffd
zg aanwenden.
'

Ui
tto
nne.n.lnvloed,macht,ge-joejlen
ezevoouri
td
ru
kinlg
nV.
veDAL
rdien
tl
zag
ui
oe
ejf
ee
ne
nend
de
k
eu
rl
,t
vo
ge
ens
E.
Drukkingopiem.uitoefenen.

Drakkivlin de flg.bet.van Ilwang,

WTf
#!..4..N.'
U.,.
--/42.

Invloed,macht,gezagoejenen.

HE
NDhR
(
fiI
zi
tdr
uek
kne
inngein
a1s
mac
tI
,X
hS
e,
ev1
s2
c9
hapy
in
..t
.
ni
to
je
s
aiteen overtollig toevoegsel.))
'

Dp
ntzzzgop iem.(uitloefenen.

drang,invloed,werd afgekeurd als een

EchterbijPRlcx,Fr.,op hetw.pre8-

sion :cdruk,drukking,dwang,pressie)),

gall.,preanion,biJD.V.,41 (zie ook
jen op hetw.druk (- uitoejenen op,
hierboven op betw.drukkingj.
exécuterunepressionsur,pesersur).
1
Gall.cc9oull
rage estJpvïdé (Vy:Rc., Da'
t werk isuitrevkocht,nietz?àt
lerJ??
,1
zig : Fc,z
1 GALLAS,op het w.aanwe
l5l;V.G.,1'
,l4l;vgl.DvyruotT,80); den handel, '
/zïef meer rerkrijgbaar, ditartikelï.
gytiet8 meer
Cetarticle

U itputten. Datwerkisul'
'
tgep'
uf.

Fr. épuiser wordt gezegd zoowel van

nietmeer t'florF?cntfep.

estépuisé,);op llet w.épuiser :ffL'ordre

boeken, brochures enz.die kosteloos !
worden uitgedeeld ofrondgezonden a'
ls I
van diewelkeverkochtworden.
In pl.v.devoorraad i8t
?rtf
/66rz
?ïl'
fl

d'
u yo'
d
zrestJpvïaé De agenda isafge1handeld )), en op lletw .ovdve:flL'- du
jour?fcn/épai'
gé:Nietsmeeraandeorde

zi
jnde ).
V.DALE,op hetw.uitputten :(eelt
j
o
n
d
rrwe
rpn'
utïefpzle/gftgl
ae,
alltle)s.vanzeggen,
lwatee
va
ner
va
J.v.MAURIK,Uitélp,pen,123 chet
tweede gedeelte van het programma
(n1.eener muziekuitvoering)was ajgeomslag).
speeld ).
U itreiken.Hetza1weluitreiken.
Germ.ausreichen.
Het zalwelvoldoende of toereikend
1F#/.-4.N.#r.,15,/42.
zijn.
u itrekken. In den ontbladerden
In A-ele znd.dialecten worden de In den ontbladerden noteboom.dîe
teboom, die zijn knoestige takken zwakke werkwoorden rekken en vif- zijn knoestige takken uitrektenaa'
r de
rko

isin'talg.Ndl.echterookgebruikelijk:
4C6HR.
S
l?
oo
r,aa
8Va
téf
6p
ume
f.tA*ldgues
vro
nd
j
.r
1
2d
3:i
(
nfgd
e'
me
kt
el
(gratis-publicatiën) is de roorrczrz/f
(eœemplarent'
d
zïfg6pvf'(Ver8l.enM eded.I
vjd Directie '
p/t
ï Landb.' 1910, no 5,

'Iitrok naar de groene m aan.DsAvLAxs, rekken sterk gem aakt. naar analogie groene m aan.
z
109.
van trekken.

Hi
j heeft een bleek,naar de ooren

Hijheefteen bleekensgichtiggelaat.

uitgerokken gelaat.TsIaL.-STIaNs,1,68.

Uitroepen. Iem. tot voorzitter Gall.groclamer,prozzèulguer(Gcn#.,
60-61 ;vgl. VEREST,34).
w,itpoepen.-

Iem.totvoorzittergekozen verklaren,
.

Een omcier toteen hoogeren rang '
yïf-

1Ftzzt(
/., 60 Behalve het gewone
tdtroepeït,een kreetslaken,enz.,is'
'
tzïf-

Een om cier tot een hoogeren rang roepen, verkondigen, afkondigen, dat

ToepeR.
Een wet uitroepen.

aanstellen ofbenorderen.
iets gewichtigs geschied is, hetzij bij
Een wetajkondigen ofuitvaardigen. uitroep door daartoe aangestelde per-

Iets alsgrondbeginseluitroepen.

'

' Iet'salsgrondbeginselaannemen, '
p6?.- sonen, herauten,m et bazuingesehal of

klaven.
Al.çkandidaatuitgeroepen worden.

dooralgemeenekennisgeving,dat bijv.

A l8 kandidaat aangen,omen,tot kan- tot koning ï.guitgeroepen.Het uitroepen

vriend August,sedert kort,doctor in

didaataangeduidwordec.

Ds RSvI., l81 mon ami azlugvdfe,

vanietsoftotiets,betreftaltijdietsge-

Vriend August,onlangs fofdoetorin wichtigs en geschiedtm etzekere plech-

degeneeskunde'
uitgeroepen.TONY,170. récemmen.
t CMOTN''
t
z c'
tz 91*
446 d6 docf8N' de geneeskunde gepromoveerd.

tigheid.Hetgaatgewoonlijk een geheel

en médecine.

U itrusten. Ik waszeertevreden

Evenalsrnsten (ziealdaar),in Z.-N.

mi1.een weinig te kunnen '
uitrusten,.

u jtschakelen .

volk aan en gebeurt zeer zelden.))

Ik was zeer tevreden een weinig te

Alg.Ndl.ziclbuitrusten

zieh van

Vaa'k reflexiefin debet.van '
ruatnemen ; kunnen '
uitrluten.

wapens, van een uitrusting voorzien ;

vgl.Fr.serepo8er(Dï:f.,l10;D.B.,8).
Germ. a'
usechalten, volgens Wdl.5 I
'
Peglcfç?z,op zijdezpfft
rz?.
a4.N .F.,15/42.
I

(fig.)op reisalhetnoodigemedenemen.
Echter bij V. DAIaE en Kosxy
cw
'
t1itachakelep,.ook in de :g.bet.van ter
zijdedfc/lc'
n.,doen wegvallen,a1salg.Ndl.

Uitschalrlren. Denpotwitsch,
a-

Znd.volkst.(Brab..Antw.).

76N.
Uitscheiden. Wiltgeuitscheiden

Den(kooklpotuitachrapen,.

l
W il je uitscheiden (o/ ophouden) COPPQ,170. Zieook ophouden.

Gall.ces8erderire,deparler.

vap,lachen,van sprekenk

!

t
, Zieookscharren.

metlachen,metspreken ?

r

v .oass6,op hetw .uitscltiinen,,thans
Uitschil
.nen . Iets doen '?.fétachjj.
Znd.boekentaal,volgensDist.,173; Iets doen '
uff/
copz8Az, doen bli)'keAz, k
ss. zeer zelden goed gebruikt,heet het in doen inzien,iets aantoonen.
oo ,aIsalg.xdl.:f
.
4a
t
luitiets schijnen,
...
nen :AIshij(leed xzïfacAïzsc'
n,
'
v(:,
?zt
f.,59;belg.,zegt,scuu.
,1
1,121,op
Als hij (au zïy.n meeningsfc ketnen jaten merken, aantoonen :zijn.nevatand
GlqRs, 49.
uj
d
het gezag van VSRDAM,L o gost
.:. gaj,dat ...
achijntzijn oogen z
uïf:hijdeed de pl
oor.
derNdl.T.,82.
j
;trelleliikheidrandiendichtervïfdc/tïjncng.

Hijschiintergoed'
uitTAMB-,48.

TegenoverFr.l'
laas8ezbonneappa-j Hijzietergoeduit.

.

venee.

Uitschreeuw en. Iem.uitschreeu-

Znd.volkst.(Brab.).

zttl6/4.

Tem.'
uitiolxwen ;iem,aitkrijten voor

al'trfzf leelil.
k is.

'm iKO
NING,l36 RVotrefrèreabonne
ne. r7tt,broeder zieter welrarend uit.))
VITS,372.

Uitslapen . Ilt kom vandaag niet schier alg.in de Znd.volkst.;vgl. Buitenshuisslapen. ik blijfin A. V.DALE.- Een Nnd.prov.ervoor
Fr. déeoucher.
o'
vernachten, logeeren.
isoverslapnn.
naarhuis,ik blijfin A.uit8lapen.
Uit
znd. schrijftaalvorm ,naar Fr.e.
t- Meer en meer ging zij '
uitaluitend Diet.,150.- Onk1'
.,24en 26.- D.B.,
sluitelijk. Meer en meer clun
ivementof naar D.alunchlie8zlich ; leven methet oog naar binnen en naar ga.- v. o.,1, jan. - w wyssss.
Yitsluitelijk ging zijleven methet oog bijDAvlo,56,werd de vorm uitnluite- boven gericht.
'
lV.DALE. K OENEN15.
naar binnen en naarboven gericht.
lyk aangeprezen.

!
U itspreken . Ziclt 'tzitspveken in Dit reflexief gebr. is niet vermeld l Zich uiten in denzelfden zin, of
EcbterbijPxlcx,Fr.,op hetw.prodenzelfden zin.
bijKvlzaEss en evenmin bij V.DAI,
Ir dezelfde meeninguitsprekep.
noncer .
9c - , zich uitspreken,
Zich overeen zaak niet'
t
zitgesproken ofKOENEN ;lichtzou menhetdanook Zieh over een zaak niet uitgelaten, Zijn bedoeling, zijn gevoelen zeggen
hebben.
beschouwen alseen gall.,8eproxoaccr, niet bew ald verklaardhebben.
(over,m
vvr))
1.en op hetw.uitspreken
zïch uitapreken voor am nestie.

sx
gprecàen..
ofwelalseen germ .,8i6h,clz.

I

Zich voor am nestie verklaren.

I

: zich - ,se prononcer )).Ook in N eerlandia,Dec.1928,p.l94 :f(datz.i.het.
Hoofdbestuur ziclt
behoort uit te
upreken )).

Uitstaan-uitwijzens.
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I

U itstaan. Niemaand zocht eenig
Znd.volkst.(
Brab..Antwv,O.-V1.)
Niemand zocht met,den overwel- J.v.MAURIX,Stz
illeuvc?
zsc/èes, 69 :
'
aitstaan,
s te hebben met den overwel- mee ï6pz.iet'
tfïf,
sft
zt
zz
ny,geen '
d
zïf.
sftztzn,
.
: diger ietsuit8taan (of:ietste '
mckcp,) ik heb nog nooitiets met 't gerecht
diger.VIRMAND.,6.
hebben ;afgekeurd (alsprov.)bijVlTs, t,
ehebben.
'itstaandegehad ).
a
Met,de ongetemdejongens ...had ik 373;DEs Rocnls (Iet uytstaende Met de bandelooze jongens had ik
KoENlx,AT.k
%.,66 : omdathet
thansgeen uitstaansm eer.1D.,26.

Mijn veekoopman zalerpleiziervan

uitstaan !AvcTolt,147.

hebben m etimand

In zulk verband zoowelin Z.-a'
lsin

thans niets m eer'ttitb
utaa'
n.

niet8m et een lidw . heeft uittestaan )).

Mi
jn veekoopman zalerpleiziervan

NlEBols,l63 (Betuwsch) r
fmèJan

N.-N. alleen in ongunstigen zin,b.v. genieten,,of :er p1.aan hebben,er ge. Bolk daorhè 'k niks mee'uittestaon )).

piin,angst,lcoude,hitte'
uïf/ftztz'
z(= ver- noegen van smaken.
dlzren).
U itsteken. Iets nitgestoken heb- Alg.in de Znd.volkst.,vaak uitge- Iets(ojeenstreek)uitgehaaldhebben.
ben.

V.DALE.--KosxExls.

steken.

Uitstellen. Uitge8teld ï,
v niett,
tl
r- Vaak in de Znd.schrijft.,naar Fr.
loren.Cowsc.,L.n.'
P!.,64;Boyus,115. ceç'
tzïe8tdï//?'
r/nbe8tpasperdlt.

Uitstel'
J,
s(?zog)goen ajstel.

ROBERT,53. Echterook bijV. DALE,op het w.borgen : borgen ïa niet
k'
tzl
ùbchelt
8cyà. uitgesteld is niet verloren

Uitstrekken. Zijn hand 8trekte

Gall.atétendre,volgensD.V.,344.

zïch bevend uïf.

HïJ
'strekte(ofstakqcle l
4and bevend
zfïf.

Uitteeren. Een uitteerende jon- . Afwijkingvan degebruikel.spelling.

Uitteven.Eenn'
itterendejongen.

U ittreksel. Een uittreksel ravt

Een uittreksel'tz?'
.feen boek.

gen.Pall., ll1.

een boek.
Een uittreksel vaîtïets gevell.

gall. va cztrait#'zua livre,tyoxpcr zfn
estrait de qp.,volgens D .v.,481, ook
j volgensD . B.,71.en V .G.,è
I,140.
l
I Echter citeert scHs., 1, 373 ((een

Een uittreksel'
uitietsgeven.

uittreuseldaarrc?z,(w .pslxs,op het
W.rekening-courantj,.
,uittreksels'
la,
ttde
acte van overlijden ) (Ned.B. < :.,

Neerlandia'
-Sept.1904,p.l24:(Deze
bescheiden bestaan in uittreksels '
van
charters,wetten,besluiten ).
'
V.G.,M oedertaalonderw..71 een
tzittreksel'
van,het allernoodzakelijkste

(Ned.Jfrh.z,.Kooph.,art.28).

Uitvaaésel. Een hoopje'
uitvaagUitvaart. De uitnaartrrl,?
,oe,zkermis.

TndeO.-enAVvl.volkst.enverder

uit de vroegere systematîsel'e gram matica

Eenhoopje'
aitreegselofopveegsel.

ook vaak in de Znd. schrijft.in eig.

zin,evenals('
uïflptzge.
n voor (.
uïf).
pcgcn,.
znd.volkst.(Antw.,Brab.),voor :
vervolgkerm is, laatstedagten)van een
kermis (v.DAI-S ;Koycxsxls).

Titel van een uitg. tler flrm a W . J.
Thiem e en Cie.te Zutfen Uittreksel
llan het R eglement voor den Garni'
zoensdienst en Algem een Voorsehrift

betrekkelijk den dienst der w aelaten
bij Gevangenïssen,door s. (
4.xoopMAx )).

art.50), tzittrekselsrap,vonnissen )
(Ned.'
p-/
).,
?
J.straj.,art.462),ceen uittrekselg'
a'
n(of,
?
.
zï,)eenakte)(Gr.Wdb.,
ophetw.akte),(eenuittrekselderaete)

sel.DRAVIZANS,l3.

Zie echter op de woorden ballolten
sluitelt.

ut
,
'
f,
?
Jlcg,
S6î,in hetalg.Ndl.alleen in
flg.zin,b.
v.l
ket'
W frfzqget,
!(le1.mc:zt
scAca
deheffedesvollts.

Denakermis.

KTtr
AMsss,op llet w.entener : ((E-Ie

carnaval,Ia kermesse,ltct cqrnaval o/
de wcafcatzrl
nozt
frcrpzc/ccwt,de Jr
cz
?.
znïd be.
grcwcn,,aan,de laatato pret#r,cr?,(z,zdeel.
)'
'
?z6'
//'
lt$/?,)).

Uiw allen. Jvij doen een tochtje

op goed nalleAef'wf.Boss,32.

U iw erkoop.

Alg.in deznd.volkst.
Bij vsxc., 150, als een belg.afgelteurd ;ten onrecl
ate nochtans,zooals

op goed gelukai.
'

opruiming.

ScaI1.,1,4l,heeft aangetoond.

Uitverkoop aan factuurprijs.
Uitvinden. Ik hebnu uitgeronden.

Gall.ventetz'
t
fzpviz dejacture.
Angl.to #zztïout(g. vAN s'
Tosx,in

Gr.l4,tfè.,XT,294(0y/). Zieookop

hetw . goed.

Uitrerkoop isalsalg. Ndl.vermeldbij
Kull>luas,bijKOENEN en bi#
iV.DALS;

in ditlaatste wdb.ooltop llet Av. Fvtaal:

Uitverkoop tegen factuurprijs.
finGleRïfz
t'
t?./
cot
?/'.
Nu ben ik erachter(oftetrtl
f6zz)geko- Echter bij KclpErts,op llet w.uit-

wie de sigaren heeft weggenonaen.
Neerlandia, sept.1904,p.l22;(Dr. mev,wiede sig.heeft,weggehaald.
Tinden :t(gemeenz.),opsporen :ik kan
Detaak van depolitie wasom de die- LzwxsRyloycx )), in het Alg. Hbl4., De taa'
k van de politie wasdedie- h6n%??c'
r#6z?.
S '
);ook bijV.DAI,
1qen
inden.
4 Oet. 1928,Avbld.IV).
Ven Nitte r'
ven teontdekken.
bijKOENENISîn dezelfdebet.

Uitvlieéen. Hij waserzich van

Znd. volkst. (Brab.),voor zieh

hoegraagenhoegemakltelijkhij

VITS,374.

bewust hoe graag en hoe gemakkelijk driftig en heftig uiten.
nu tegen iemand zou uitgevallen zijn
hij nu tegen iemand zou uitgerlogen
of:zou uitgeraren hebben.
,
zijn.Cl-wss,Sich,.No'
p.,122.
Uitvluchtsel. Tlclaru.-sTl.
TNs, T1, znd. woordvorm ; in Diestersche
Uitrlucht,v.,mv.uitvluchten.
1
5
;
Le
v
e
n
s
l
e
e
r
,
26
l
.
Ui
t
v
l
u
c
h
t
s
e
l
s
.
TE
I
R
T
.
b
l
a
d
e
n
vo
nd
e
n
wi
j
z
e
l
f
s
va
a
k
l
t
l
t
v
l
l
x
f
.
éTlJxs, 1T,l40 ;5T1cRMA.NO.,102.
;sels.
U itvoer. Ten uitroerdezerkiestde
geldopnemer woonplaats

Uitweé.Iem.uitwegverschaffen.
Uitwendié. W at zijn uitwendig

lletreft.

Uitw erken. 12'
46n op '
tfvfz
tt
le'
r-

Verkeerd gebr.in llet Znd. notariaat,

(BELTu.,9-10).
Gall.donn'er pczasc/go t;qn.

Gall.son ezf/'
mre'
àtr = iems.uitwendige ofuiterlijkegedaante,zijn voorkomen (D.V.,207 V.G.,1,l37).
Alg.in de Znd.volkst.

ken.

Zijn kolerie op iem.uitwerken.

Uitwijden.Overietsuitwijden.

'Utloz defellz
ttïfroe'
rltlggïlzg dezerkiest

de geldopnemerwoonplaats
lem .een zfïfzfpeg versehaffen.

W atzijlluiterliikbetreft.
Z'
i)
n z?
,
'
?zdoordrijren.

Uitroer

uitvoering, alleen in de

uitdr.ten '
uïft'
ocrleggen ofbrengen.
D .B., 64.

Het'
tzïflt
?6?àt8ïgtrwordt alleen gebruikt
metbntrekking totstoffelijkezaken.
1-)xI-1
c. Koswsxls.

Zijnwoedeaan iem.koelen.
In Z.-en ook in N'.-N.vaak voorko-

Over ietsuitweiden.

mendewanspelling,doordatbierbijonwillekeurig gedacht wordt aan wijd
ofaan Fr.s'étendre(l'
Pt
zn,
4.,92;Neer-

De oorspr.bet.van uitweiden is bui-

ten deweidegrazen (van hetvee).

Iets anders

m aken,worden.

'
altwijden,

wijder

landia,Apr.l923,p.80).

Uitwijzen. Deinliehtingenwijzen

Germ .ausweisen,volgenseen hoofdDe inlichtingen bewijzen of toonep
art.van de Pror.Geldersehe en,Nïjpz. cc'
n,,dat
Crt., 26 Nov. 1915 (zie Neerlandia.
Jan 1916,p.20).
Tem.uitwiizen (uithetland).
Germ.einentc,
?
2,
sdem .
fzc.
y
zdelau8wei- Iem . uitzette'
n (uit hetland),over de
sen(I'
P#!..
z
4.N.'
U..- ,
/42 ;KoENEN15). grenzex zetten,hetrerbl
ijj,
pzàtz6gg6w,
.
Uitwijzens (akte van schuldbe- Verkeerde woordvorm in het Znd. Bliikens,àztzchfe'
n,
.
sof rolgen,
s (akte
kentenis).
notariaat (BELL.,6)
.D .a'asweis- van sehuldbekentenis).
. ; vgl
liclt.
?zï/,dat
'

Kvlrslts,op lletw.'
uitwijzen :(1.al
wijzend bevelen uit(een vertrek,enz-)
tegaan :iem.dekamer,hetAtzï.
s ;iem.
het îczltf -- ; 2.doen zien, aantoonen,

aanwijzen :defïk
'dzal'/- ,laterzalhet
blijken ).enz. Ook bijV.DALE.
KtTltalas,op hetw.nitwijzen :(naar
rtzpzoudeoorkonden >(BEETs).

Uitwisselen-u urtabel.
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Uitw isselen. Een bankbiljetuitwinselen.

Als.Znd.vermeld bijV.DALS.

Uitwisseliné van marken.

Mgekeurd bijLoMB.,-/87.

U itzetten.Streken kdtzetten.

Alg.in deZnd.volkst.

Uitzonderiné. Uitzonderingen

Gall.jairedc.
9ezceptions.

doen.
Eene uitzonderingaan den regel.
Teruitzondering van ...

Gall.une ezception a &zrègle.
Gall.: l'exception de ...

Uitzonderlijk. Uitzonderliike ge- Gall.exceptionnel;ook we1analogie

vallen.SzGlss,225.
met.ajzondevl
iik.
De nitzonderl
iike spelling.Vzsc., in
F;.d.d.6.#.,1,220.
Uitzondevliike begaafdheden. P. Ds

...
---.

-. .

OPM ER KINGEN
..

Een bankbiljet (voorJleïlere)wone- Alg.Ndl.uitwisselen = ruiien, b.v.
!6n.
kriigngevangenenvffwïaaeles;aldusook :

l'
nwisaelingvan rnarken.

uitwi886lingwcn krijgsgevangenen.

Streken kdthalen,tfïfpo6zcs,begaan.

V.DALS.- KolxExls.

(Een)uitzondering oj uitzonderin-

D.V.,37.- D.B.,30.

gen maken.
Een uitzonderingop den regel.
M etuitzondering van ...

Colar:,170.- D .B.,68.
Diat.,77.- D.B.,63.- Evenzoo :
metvïfdluïfïrtg van = Fr.: l'exclluion
d6.

Biigondere,buitengewone of all66n-

Kvlrzss : ( Uitzonderlijk, bijw.

ataande gev..uïfzopWedngygevallen. (w.i.g.),bijuitzondering.:
Deongewoneofajwijkendespelling. Van gdtzondevliik, bnw. en bijw.,
wordt gezegd bij V.DArE6 :(zeer af
Buitengowonebegaafdheden.
tekeuren ).

M oxT,id.,1, 394.

Uitzonderliik lenteweer. VIRMAND.,

Buitengewoon mooilenteweer.

67.
Kappeken waseen van dieuifzopder-

(( Kappeken : was een zosderldng

liiken,gelijkeriniederestreek tevinden
zi
jn.1D.,41.

zooals er in iedere streek te vinden
zijn.

U itzuiveren.

Germ. alu8öubern, volgens '
Fd!.

Z'
uireren,Dchoonmaken.

Kvlrlss en

A.N.F.,15/42.

DALE vermelden

echter:nitznireren = van binnen zuiVeren.

Uitzw eeten. Iets moeten u
'itgwee.

Alg.in de Znd.volkst.

Ietsmoeten beznven ofbekoopen.

V.DALS.- KoExEN15.

fen.

Uur. Op d6 traag-kruipende uur In deZnd.volkst.w.;DEsRocxss ; Op ltet langzlam naderende uur '
Fcs#.,49.- AnT,.-AB.,137.- Joos,
wschten.BoLs,55.
(Uer,s.j.Heure,s.f.)
wachten.
91.- VlxxsT,33.- Inhoogerenstijl:
EeneAc!r6uur.1D.,l12;SIGERS.188.
Een kaljuur.
ure,v.= stond,tijdstip,b.v.ïx deze
pleclttige ug8.

A1sdeklok achtanegen ur6sloeg.

Hetis 10 ure.
Om 3 nre.

Verkeerd gebr.van den vorm '
urena Alsdeklokachtofnegen'
ulr(ofvrep) Devorm '
tfvgna een mv.telw.wordt
een meervoudigbep.hoofdtelw.fDiat., sloeg.
gebruikt naar analogie van tien jcce,
36;D.V.,425;Aru
I,.-AB.,94 en l42; Hetis10ule (ofv'
;es).
tweepond,drieliterenz.Steedszegtmen
D.B.,53).
Om 3vur(ofue6p).
evenwel:6lange'
&,
gezt,2nolleures,eenige
vres,een yccrures.

Ten 6nre,t66ure,oft6n 6uvr.

PlarlM,N .S.,II,6l,neem tin dezen

Te6v'
dzr,ofte6vren.

Di8t.,5l.- D .B.,53.

een afzonderlijk standpuntin :(TEs-

KOZNENII,op hetw.1
Jr6:<men dient

w sv zegt naar aanleiding van 't mv.

niet te zeggen : ten cchf 'ure, daar vze

van '
/
zvr :(Men schrijvenooit:t6zea
u re (wel:'
tz'
urofvr:s).5Ik zou zeg- 1
gen :(sehri
jfwel:teze.
s lfre ennooit:

vrouw.is,ook t6cchfur6isminderjuist,
daar =ve geen meerv.isvan vur;men
zegt:feachtvvr ofteachterex,echter

fezee 'tzr ex )),im merstezea u v r ofte
,es '
?zre iseen sterke onz.datief en
bet. op het zesde uur na twaalf ;ze.s I

niett6n achtvur,daaruurhiereen m eerv.
beteekenisheeft)).- K OENEN,N .S.,42.
KvlpzRs,op hetw .'
u'/zr :%di6Apeg ia

en kelv o ud ; van 'yrcs kan dus i
l

PLvlM, N .B.,6l,zegtm en :((drie v vr

is hier n1.een rangtelw.en bijgevolg

drie- (nietvres)gaans).Ook volgens

geen sprakezijn.Tez6,
sIturisdan ook
eentiidatip,enniet,eentijdruim te
zooals bijv. ik lteb ze: v;6n g6-

gaans (boewelvvr nog vr.was, toen
men nren'aldusverkortte.Volgensdr.
JAN TE WINKEL)).

wandeld.9

Hetistweeuren door.

Znd.volkst.;vgl.D.e8ï.
sfzweiUhr ' Hetisoverftpetl
/zz.
dara.
Het wasmeer dan rï//uur.SynvlNs, Verkeerd gebr.van meervoorlater. Het'isgrerriiven.

Ook bijV.DALE,op hetw.doot,als
alg.Ndl.:q 'tïe twaalj141/
,
r door,iets
laterdan twaalfuur).

158.

Ik beb eljvrex min t
?ï//.
Om 6ljvzu
'rene6n kwartievissteedsde
schoolgedaan.R.STIJNS.
Ncf'
u'ur is het?

Fcl'
'
u'
urhebtgij'
t
Om watvvrvertrekthij?

Hij zou dan weten wat '
dwr ltet ï,!
AvcTos, 295.

Gall.i'
aionzehevrc,
smoinscïxç.
Gall.tjonzeAcvre,
vcf'
tz'
4 quavt.
Gall., reeds doorgedrongen in de

Bijmijis'tri)
*
lplïsk
zfezzvô6relven.
Om kwartorer 6lT6n,ofom kwlzfïer
1
%aeljisdeschoolaltijduit.

D.B.,45.

Ho6 laatis het?

BxoEcxAlRT, l3.

'Fcnd., 177.

Znd.volkst-,quelleheure6.
s'
f-ï!?quelle Hoe laatheb je het,of:hoe laatis D.B.,45.
lteurecs-f'
?
z?êqu6lleA6vrcpart-il?
hetop jehorloge?
V.DALE,op hetw.laat:(hoelaati8
(0-)hoelaatvertrekthijk
ltet?welk uurwijstde klok?;h,
oelaat?
wanneer,op welk uur?>

Znd. volkst., in verschillende flg.

Hijzou danweten hoelaathet.
5.
:!

Vgl.STOETT,n.- /l131.

bet-, hier voor : weten hoe het m et
hem ofm et de zaak gesteld is.

Het'
u'
uzran Greenwich ;
Dldtaa '
/
z'
uz;
l
tetuvrvan den iizeren weg;
tovenuur;
zomevuuren wïsf6rv'
ur.
Een strijderrcl lt6teerdfcvur.

Gall.lt6n+6de GreenW ch,heureall6mande,A6'
t476d'
uchczlïn d6/6r.henre#'
?
z,
eloeher,?
tczzretl'/fé,lteured'Aï''
6r.

Greenwich-tiid,'
Feefeuropeelch:tiid; D.B.,45.
DnitncheofM iddennnropeeeehetiid;
epoortild;
8tadetiid.torentiid;
zomertiid en wintertiid.
Gall. '
ugz militant de la pre-ïâz: Een der rroegste of eeratopgekomen 1 Ook :hiiï.
:ertlc,leer8tc/ bij eweeet.
heure.
strijders,een baanbreker.
:

Laatste 'uur.

Ga1l.dernière #61Ir6, sls naam voor
een rubriek in een krant.

Laatete Alzlez
tzw/':,laatate èegïchfen.

!
ë
è

Uurrooster.

Znd.vertaling van Fr.ftableaujho- fet
vtdellzoo,
sler,leepooster,rooafez of ! CRAMER : ( Dieparooster. Horaire;
raire= roosterdertegeven lessen. tabelder leevren ;rooetet,lc/6Iof lijat lroulement(m.)deservice;tableau (m.)
van werkzaamlteden.
ide service.)
i
Uurtabel. (Het Vlaamseh ver- Znd.vertaling van Fr.(tableau)ho. HetNederlandsch verscbeen op den J
scheen)op de uurtabel...met4 men. raire.
leeroodfermet4uren.
l
;
0.VAN HAUW AERT,in F2.B.,V,160.

Uurtabelen (Opschrift in het station
.Hij,die datzoo deed schilderen,
Gent-zuid ten jare1909).
kentdeuitspr.vanhetw.tabelnietmet
den klem toon op de laatste lettergTCOP 9*

;

Dien8tregeling (loop der treinen). .
1 Ne6rlandia, Nov. 1909, p. 247. CRAMER,ophetw.horaire.
Zieook tabel.

31

U w -vallen.
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I
l

?
zeigenlijk
U W . Dus zijt gij met aw vieren.1
, In zulkgevalisuw voor'
OosTvllN,Nedevl.Echo(Leipzig,1892), nieta1seen fout te beschouwen,doch
3.
liefsttevermijden (zieook henen hun,

I
Duszijtgijznet'
uvieren.

RzllaMx,98 Uw wordtgewoonlijk
uitgesproken met een w, doch men
hoort,daarnaast'
t
l.)

hierboven,p.215).

U w ent.Hoeishett6n uwentb
Afgekeurd in IPdî..
4.N.F.,- ,
/44; Hoeishetteuwent(of:biju thuis)k
Ik kom juist na% '
ll
oenl (of van te echter bij V.DALE,bij MANXATE en Ik kom juist rcn v'
tlltuia,of'
van,'
l$
uoelf).
bijKoENEx11teen ten uwent;bijKcI- nqndaan.
PEss alleen ten '
lfltl
cnf;bijKo=NxN15
'

Wijgaannaarf'
vu'
8lf.TAMB.,5.

te vw6nf.

Znd.volkst.

!

Wijgaannaar'
t
:'
tt
/h'
uis(foe).

KoNINg,135.- Zieook onzentenfe.
FRANXE,45.- Dvsols,48.

J Faxxxl,48:f
(Ya-t-illoind'icichez

Jvous?18hetrertotuw ooAàsg?:

V.
Vaan.H efvaan.

In de Znd.vclkst.(Brab., int'
w.l

Devaan (v.),hetl
mandel.

onz.

In zijn z'
fztzzzrondloopen.
Allesisnaardevaantiek
e.
Vaar.

Znd.volkst.(Brab.,.
Antw.l.
Znd.volkst.(Antw.).
Znd. volkst. (Brab.,Antw.); Dss
RocHEs:cVar,8.m.(dier)Stier.Taurean,s.m.)

Vaardlé.Gijmoestallangmet,uu'

kleed nuardigzijn.Cowsc.

Vaart.In den vaart.
Vacantie.Indegroote vaeanties.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.):.Teer-

In zijn hemdf8lippegt)rondloopen.
Allesisnaardemaan.

V.DATuy:.-.Koy
nxsxls.
V.DALE.- Koxxy
cxls.
V.DAI,E en KoyTwExls (rlr).- Alg.
Ndl.lt
ar,m.= jonge stier; (ook wel)
mannelijkzwi
jn.-- vaarkoe,v.= vaars.

Jemoestmetjejurk allang klaar

Drvsls,Btud., 89.--. Alg. Ndl.

(d)1
'
#; DES Rocnl:s : tVaerdig enz. (ofgereedqzijn.
(zo6k)Veêriig enz.:-(Veêrdig,adi.
Gereed );in de bedoelde bet.min of
meerverouderdin N.-N.;vgl.D.jevtig.
fn de Wvl.volkst.'4.
In devaart(v.7.
Gall. cvz p'
andes rccclzcsa (ALL.- In degroote vacantie.

vaardig = J.ovlug,bedreven,bv.raavdig met4eafzcl4,metdepen ;zogereed
(nog alleen in samenstellingen), b.v.
rei8raavdig.
D'
ist.,47.
Prettige '
tl
cccslï:! = Fr.fpa88ezjde

AB.,l41).

bonnenwcccncc.
g!

Meerv.gebr.:iaarlijkahebbenzijdrie
vacanties .of vacantién.

urijzijnïytvaoantie.

Gall.êtr6envacancea(D.B.,93).

W ijh'
ebbenrcccgllïe;wijziinoprcôantie,ofm etmoccsfïe.

Alg.Ndl.in(ook:mBtofgedurende)
de wccanlïc wovdt van het geleevde weef
vergeten.
'

Ik kwam een maand laterin Tacantée. Gall.(c?'
rïz,
6r)c,zvaeances(D.B.,94). Ik kwam een maand later mettcCruAxs,Sich'.Nov-,24.
eantie(fAW.
9).
Vader.T'cdert
lcn familie.
Gall.#v6delamille.
fêlzïyt/
cder,raderde8àuddgezi- .
Vaderlandslievend.
Foutieve woordvorm,vaak voorko- Vaderlandlievend, ook : vaderland-

Vaderons. Ietskennen gelijk zijn.6n vaderons.V.E'
LsEx,86.

Wand-,7.- Zieook jamiliovadev.
BltoEcRizltT, l3. - Dint-, 22. -

m end in Z.-en N .-N.,naar verkeerde minnend,of :raderlandach,gezind.

ScRR.,1, ll7 en ll9.

analogie van l'
aderland8liejde.

wez?,
t8 = het vaderland lievend, liefhebbend ;vaderlandsliejde= 1.van (d.i.
tot)l
aetvaderland.
Kat./?o:rpè.,l09:t
fHettonzeVaderv
ishetvoornaamste gebed ).

In Z.-N.9?
1.;P.VXRHEYEN,Ziele-

spye,11(17652),42l:(van den Vader-

Vaderons,o.,of:O'
ttzeFcder,o.

Vaderlandlie-

OnS )).

Vaéabond.
Vaûen.Destraatvagen.

' Fr.woordvorm,ookinhet'
Brusselsch
dialectenbijenlteleZnd.schrijvers.

Vagebond.

Tn degewonebet.van hetw.de ge-

Destraatvegen.

De spons over iets ragen.V.Tazs- bruikelijke vorm in de O.- en W .r
l.
ssw,37.
volkst.en bijveleZnd.schrijvers.
Va1.De Sasmeester zou in den val In de Znd.volkst.m.in debet.van
loopen.M .SABBE,Fil.,6l.
De valvan den franlr.

1'
nlletalg.Ndl.behoortdevorm vagen

Desponsoverietshalen.

schieralleen totden hoogeron stijl,b.v.
deh.
oop ''
ccgfdesent
l?6nnanz6fAooj4.
De sasmeesterzou in deval(v.)loo- Alg.Ndl.val,m.= hetvallen.

knip ;echter in O.-en AV.-V!.valle,v. pen.
Gemll.derFall.
De daling van den frank.

V alavond. Tn den nalavond. FI. Znd.volkst.(A1zt,
w .,O.-en AV.-V1.) In den vooravond,bijhetvallen (of: Voç
lravond wordt gebmzikt, wanneer
Ferf.,48(zieookSlosRs,325).Bijral- (DC9f.,l63;V.DALE;Ko>rwsxl.
in't?
)6gïzl)1)cndenctl
ortd;bijsehemer- Ineergeletwordtopdentijd;achemering,
anond.5.SABBE,95;Snloxs,18en 121.

avontd,in de (avondjschemering.

M et valalbon,d.V.Izov.,Dure E6d,64.

Val
ies. Geen sleehte gazetten in
'

mi)4evalies.SIMoNs,77.

In doZnd.volkst.v.,naarFr.lapc- l Geen slechtekranten in mijn,valies

lQe.

t(0.).

wanneermen meerdealsdan invallende

duisternis bedoelt.

j
l

Vallen.Opzijntong
lakej(of:op neZ
nd.volkst.,voor:zijnwoordkun- geNi
etopdenlnond(of:zijnmondfie)l
STOETT,n.--/1334.- V.DALS,op
zil
'n bladtnietgevallen zil
'n.
ndoen,ook :durven spreken.
vallen zijn.
1hetA$r.tong.
Hiiàomfal8vïfdeluchfg6vall6n.

Bi
jSTOETT,- /1242,a'
lsZnd.voor: Hii kiiktoj hij hette Keulen hoort
hijweetvan de zaak niets;daarente- donderen.
gen aldaar als alg.Ndl.'
tdt d6 lucht
vallen,ook uitdewolkenvallen = plotseling en onverwacht te voorschijn

KRAMERS,op het w.zlu::(Tolnber
des - s,uit de wolken komen vallen,
hoog8t'
verbaasdojont8teldzï/a.11semble
tomber des - s,ltl)'ï,
s gehed t'
t
zn zkint
etuk,8taattekiiken,,c!.
9o/hiivïfdewol-

komen ;vgl.GAI-LAS,op het w. bom :
((Als een '
aitde lztchfkomen vrcl/czà:
Tom ber des mzes )).

ken kwam vallen,.C'estun hom me tombé
des - s,niemand weet,fzlccr datpzezuqc/l
t'c11daan ï.:.s

Komtg.
Jjuitdellcczlgenallen?Avc- Zn4.volkst.(V.Er,
szx'
,266 :Hi)- Ben)'edan zoo'zzlweemdelinginJeru- KUIPERS,ophetw.l'
unht:(dokter4
J:rvox, 125.
naltlt'
lfdemaan = hijgebaartnietste zalem b
trok,e?to'
zzebaa8dft
ladW fde gevallen,
weten);vgl.Gxlz
LAs,op hetw.lune:
T.vAN DUINEN,verrastyverwonderd,
((Tum ber d6 la - : Zeer verwondez'd

Op iem.%nll6n.
Daarrclik6s.

kijken >.
Alg.indeZnd.volkst.
Alg.indeZnd.volkst.

vol verbazing ; ergens 'uit 46 -- komtn

Ieln.aannallen,t6!ïj/gaan.
Datvaltin mijn t
gplt
zck.

rallen,eronverwachtkomen>.
KOENENO.
V.DALE.

nlde
-lx
omè
er:=sov
rnf
dwàzoij
naezln
afnteomb
men
; eens
ToNi
enf.wa8h6fmdzijngeestdriftop.l
l7l
ne
c
t4
-,
me
a.
ToTwove,
6l.lzijnegeestdriftop eons.!DEGRalElv
,,
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schier alg.i3)Z.-N .;Dss RocuEs

OPM ERK INGEN

l

Vevkon,dheid.

valling.Vl
nRMAxo.,66 (ook Jos.Joos, (Valling,s.j.Verkoudlteyd ).
ll2).
Valsch.Eene valschebeweging.
Gall.w,4yt
zuzmouvement,C
zsjauz pcy. Een verkeevdebeweging.
Een ratscheafcp,en 't wasmethem
Een m'
intred (of:misn
.tap)en 'tware

gedaan.Bor-s,53.

Zinking,v.tmv.-s,-:?
z)= catarrhe.
Dist.,94.- D.B.,55.
Ook zegtmen van een beweging,dat

m et hem gedaan.

Toenwerd li!ralsclt.
Valscharis.

znd. volkst.; gewestelijk volgens

Kvzryc:lts en Kol.:xsxls.

KvlpyzRs.- V.DALS.- Kosxsx.

ze elecht berekend is.

Toenwerdhijboos,kwaad.foor.
lzfg.

BijV.DAI,.
E is1)
al8ch'in deze l
net.a1s
alg.Ndl.vermeld.

znd.volkst.(AT.DA1.
1:;KosNy:x15).

'
val.
sohaard,.
veinzaagd,?
tufc/
àcTt
'f
tr.

Alg.Ndl.jalsaris:= dievalschheidin
geschrifte pleegt.

Valscherm .

In Z.-N.m.;'
DES RocnEs :(Val-

Valschm unter.
Van.Een vriend raltplïz'.
Eonkennistl
q.
pgv.

Valselterm,o.,ral8eltllt,o.

-&LT..-AB.,137.

seherm,8.p?.'
;

j

Znd.woordvorm .

l
I

Valschopzvgzfc.r.

lnZ.-N.ishetbijvelende gcwoonte
betpers.vnw.hierinsteedqt,
ebeklem-

l Ar-laA.s.,44en 169.- Boss.,Uitspr.,

Eenvriend '
van 0?z6(leest'
clpzal.
Eenkepnispcn)'
e(leesva'h).

.-

30-31en 45.- Evenwel,b.
v.bijwijze

tonen :gall.ûmoi,d,toi.

van tegenstelling :een rrz
lost
zvan zn&/,

jltietvanheml.
De
(
v
e
l
d
l
s
l
a
g
'
v
a
n
Wa
t
e
r
l
o
o
,
d
e
(
z
e
e
l
A
f
t
e
k
e
l
l
r
e
n
a
l
s
g
a
l
l
.
,
l
a
b
a
t
a
i
l
l
e
d
e
De
(
v
e
l
d
l
s
l
a
g
b
i
i
'
W
a
t
e
r
l
o
o
,
d
e
(
z
e
e
l
j Zieeehterookophetw.slag.
slag ralt Port Artbur de slag ran de '
Fcf6rlotp,de PortArthur,d6 la M arne, slag bil'Port'Arthur,de slag aan de l
y
,

Marne,deoverwinningvan,Austerlitz. la '
tl
ïcloïr:d'
Aluterlitz,volgens D.V., Marne,deoverwinningbéjAusterlitz.
487,en D .B.,69-70.

Hetathenaeum llcAzNamen,de universiteit '
pc'
?zHelsingfors,het museum
knn Haarlem,dekoizerlijke galerijt'c'
n,
W eenen,deKoninklijkeBibliotheel
c'
ncs
Brussel,ten stadhuize t'
c'
n,Amsterdam ,
deSt.-lacobskerk van Antwerpen.

Af te keuren als gall.,l'athénée de
Namur,!'1fsk
,per.
'
Wf/ de Sc/qïng/t
lrd,le
mltséedeHaarlem,lagcldrï:impéréale(2t
r
Fïcsxc,laBibliothèqueRoyalede.
/r,
?fxelles,enz.,volgensD.V.
,488,enD.B.,
68-69.Zie eclltel'hierboven qthenlaje-

Hetathentaleum teNamen.deuniversiteitteHelsingfors,hetmuseum te
Haarlem, de Keizerlijke Galerij t6
Weenen, de Koninklijke Bibliotheek
teBrussel,op het stadhuis teAmsterdam,deSt.-lacobskerkteAntwerpen.

Toch N'
onden wij :(de Universiteit
rt
zlzLeiden fNeerlandia,Nov. 1928,
p.180);(de citadeltlcn Antwerpen v
(V.DALE, op llet w.citadelmedaillej;
cDeDom vanKeulen )(Mr.G.KELLER,
DeJptln#6rep,der Fer6!#,II,246;daar-

um ,hoogeacbool,enz.

entegenvlg.blz.:((DeDom teKeulen ))),
ONZ.

Een sehilderij'
van llet museum van Verkeerd gebr.v/hvz.'
pcn orndein- Een schilderij i1t het.museum te Is een schilderij verwijderd van de
'g-Gravenhage.
richting aan teduiden waareen voor- 's-Gravenhage.
plaatswaarzijthuishoort,dan zegtmen
werp te viuden is :gall.le tablean du
b.v. de q
vc/tïld6rïj u it het ffccgdcàe
m'
u8ée de Zc,Haye (D.V.,497-498;.
m1t86um (vgl.D.57.,567).- Zieverder
D.B.,69).
Dellitgavevan Ameterdam.

ophetw.boek.

Gall.édition d'xzlpzts/erdtzAzà.

Schrijvers,dicbters,schildersnan'd6

De Amstevdamsche uitgave, of : u.l D .57.,499.

Af te keuren als gall., écrivains,
(ofder)l7deeeuw ;portretten ran het poètea,peintrest
fv 17enéècla.enz.,voleinde der 15de eeuw ; oorkonden rcp, gensD.V.,499-500,en D.B.,69,ook
hetzelfdetijdvak ;foltertuigen va'
n den volgens ALL.-AB., 67 (zie nog hiergoeden ouden tijd.
boven opltet,w.dichter).
Degeestelijken '
vanalsdan.

Gall.d'alora(D.V.,602).

die
f6Am8terdam'
pert
:cheneAùis. j
Scbrijvers, dichters, schilders %it HAss>iLBAcn,1,l34:'
fSchrijversnit
d6l7deeeuw ;portretten ldtheteinde de l9deeeuw.Een boek uithetjaar80s,
der15deeeuw ;oorkondenuithetzelfde dochook :(Eesboekvan 'tjaar1830).
tijdvak ;folter- (o/ martelltuigen uit ZolTxor'
r,Taalonderw.7
z6r'
p.,1,9 :
den goeden ouden tijd.
<Onzegrootescbrijvers'
van 'tlaatstder
l6een uitde 17eEeuw.:

Degeestelijkeu aitdien fùW.

j Pmcx,Fr.,op hetw.alors d'- ,
toenmalig
V.GELDBREN :((damalig = toenm alig,van toen )).

Een werk t
lcn groote oorepronkeliik- Gall.une œz
t
z.
pr6 d'une grandeorigi- Een wel.
kdatï'
?zlboogematet?ozzk
x o?z Naamwoordelijl
tebepalingezlvanhoeh6id ;eene symphonielgc'
zl'
verrukkeliike ztclïf/,n'
ne8yntphonie d'un: beauté ra- kelijk i8; een vevrukkeliik acAooxc danlgheid, ingeleid door het vz.ran,
dchf
aonheïd ;woorden tcn een trejjend6 pït
st
qczàfc,enz.(D.V.,508-510;D .B., symphonie; woorden die trejjen door komen in '
t Ndl.meestal alleen voor
bondiglteid ; een rotsaehtig landschap, 47er 86).

l
tnn bondiqlteid;een rotsacbtig land- in vasteuitdrukkingen,a1s tca ...be-

rc'
?
z eene vzïlezt
:f zeldzame 4tlc,
crheïd en
yrf.
schà,
cï#vanvifzïchf.

scbap,dat p?
,
t'
f zeldzame jllfheïd ge- lcng,vap,...beteekenis,ll
c'
n, gewic%t,
teekend ïa ett er hvfïfelzgc'
?cooAz jvi8ch. '
pl?z...aard.
?/ïf2ï6f.

Ditportretwae'
pcn,eenefrc//cndcge- Gall.cc portraitétaitd'
vne ren8em- Dit,portret'
u?a8trejlend '
pcs gelijkelzikenis.
blancejrappante,legcafedeJ.esttf'
vxc nis,ef:l6ekarekcatf,ook :degelïjàexv
.
s
gaucherie czfrcwcgcaf6,16.
9cltairn eo'
n,
f A
JCx ditportretwaabiizondevfre//end.
Hetgebaarvan Joaellim is ran cenc d'
unecoloration.
?
t/zpeujadeetlajccfvge Het gebaar van Joachim is vcrre.
rerregaandel
inkechheid.
p?
,
csçlgcdewïrï!iI/,enz.:in dergelijke gaand l'
Jnkdcà,.
Zijne werken zijn typiseh en volbe- gevallen gebruikthet Ndl.gewoonlijk Zijn werk-en zijn typisch en belang-

ln Neerlawlia,Febr.1912,p.42,onderden titel(KakograNe),werd opgegeven a1s een der voorbeelden va'
n de
schrikbarende onzuiverheid,die tegenwoordig de taalvan schrijversin kranten,ti
jdschriftenenz.ontsiert:(Dema-

lang,m aarwcAzeeneietwat.slcppcvleesclt- niet een bepaling bestaande uit een wekkend, m aar de 'vleeechkleur ï,g wat niervan doenisthtzzzeen zeereigenaardige

klelkrcn vaneenebewerking,è'
Jjwelkehet znw.meteen bnw.afhangendevanhet Fauw (of :do/)e'
rtde llelt
/crkï'
p,
g niet techniek ),in plaatsvan (...getldgt'
t
lcp
eenigszinsmangeltc/znmanneliikekranht. vz.vanbijdewerkwoortlenzijvt,'
t'
@J
.
k/
#6. mannelijl
:genoeg.
et
?là zeer eigenaardige techniek t, of
Marina was rcs een,.
?
Jt)!!e, vleezige, e.d.(D.V.,570-574;D.B.,47en 86).
Marina wasallermooi8t(of:beeldig (
tkeqïmerktzichdoor),ofietsdergelijks.
Rubensiaansche '
schooythcïd. Levenaleer,
mooi,beeldschoolt)c0@molligalsct?
ztpor- De bedoelde constructie is in N.-N.
187.

tvettpcn Ruben8.

reeds veelvuldig in gebruik.Aldus trof-

Hijvond haarmool,van ccn hem Az(
)f?
Hijvond llaarmooi,zoognt
lf
:ïdathet fen wij b.v.nog aan :((Hier was alles
onbekendeenontroerende.
sc/
àoonh6ïd.1d.,
hem troj als ec'
zà buitev,
gewolte 1,
er- valleen :crr: eenvoudighel
ïd :(K.vAx
57*
ecltiining.
iBRUGGZN, Het vevstoorde M ierennestj.
Bijmijnen patroon had ik gezien,dat D1rR>;cIz,)88:Ch'
ezp?f)
A?
,ancievtpc- Bijmijn patroon llad ik gezien,dat f
(Detoppen (zijnervleugels,nl.vanden
de cliënten soms uren moesten aan- tron,j'c'
?cï,
s t,vt
,le8 clïcsf: ja
ire queue decliëntensomsuren op derijafmoes- Indisehen bladvlinder)zijn rcn een #v*
schuiven,en ikt
'l
oxdhetrcs miinewaar- pendantdes :6.
,47:,
.
:entièrea,1
.6 t
roltvais ten wachten,en ikfloz?t
'
zdathefmil'be- weelathtig bruin )(De Jl%ndc'
ren '
pgs het
digheidten minstemetminuten tebe- dem,
adignitédecoAnznox,
cerpart
/t
ldv.
ï-jtaamde,of:ik'
rt
akcndchettotmijnYccr- Heelql,11,304).
ginnen.Toxv,176.

Zijnebetrekk-ingnan onderwijzer;
zijnebediening rcx regent;
mijne taak ran boekbeoordeelaar;
zijneroepingll(
zw,reisboschrijver;
'

nutzs.

'diglteid ten m inste metminuten te be)
1 ginnen.

Gall.8a chczgcd'inotituteur,ac jonction :6 végent, 8on talent 46 monolo.
gi.
gte,enz.:wanneererspraakisvartde
betrekking, de taak enz.van een be-

Zijn betrekkillg al8onderwijzer;
Iserechterspraak van de betrekking,
zijn ambtaï.
%leeraar;
detaak enz.van een persoon in 'talgemijn taak alsboekbeoordeelaar;
meen,dan gebrul
'
ktmen een bep.met
zijntaak (o/roeping)alsreisbesehrij- wcs,b-v.de betrekking flcx oytderwiizer

nlijnezending '
van geneesheer;

geven vanwelken aard zeis,dan dient

mijn roeping alsgeneesheer;

deelaavi8moeiïijk,enz.(zie ook betrek

haarnaam '
von dlchteres;

zulkste geschieden dooreen bepahng

haarnaam alsdichteres;

king,rtctzrn,,roeping,taakj.

zijnefaam t'
tzn artist;
zijn talentran.monologist.

van gesteldheid rnet als (D.V.,510512;D.B.,87;ALI,.-AB.,68).

zijn faam al8artist;
zijn talentalsmonologist.

J.v.MAURIK,Toen iknog joztg wae,
210 :t
fin zijn kwaliteitvan barbier );
263:qin zijnkwaliteitalsdireeteur).

paalclen persoon,en wil'
m en tekennen ver;

vevdientwaardeering,dotaak flcil beoov-

i
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I
Hetlyrischdramais,vanallebekende
dramatiscllevormen,diewelkehetbest
beantwoordtaan deaestbetiscbeeischen
van de toekomst.
Fcn hen allen zijn deBelgen dedappersten.VERc.,in F!.d.d.6.h.,1,190.

Ga,
l1.d6toute836.
sjorme8t
yrt
zAn,
cf'
lt
yvfe.
g
convtues,defovlc'
:eex
qpnuplades;debetrekking van één enltelvoorwerp (persoon ofzaak)uiteengelleelaantal,tot
alle andere van dit geheel,worc
lt in
'tNdl.uitgedruktdooronder,nietdoor
van (D.V.,5l3;D.B.,70).
Indien ik t,
an '
?
xware ...
Overbodig gebr. k
-/h vz.tl
tpz :gall.
svas ik Tan u,ik zou een verksken 8ij'éfcï,
g(çvc)de1,ott
,
:.
houden.Jos.Joos,124.

Ikvertrekna'
n464middag,'
pC'zd6'
eoek, Afgekeurd bijBoss.,Handl.,188,en
flcndenzomer,t
lcs'
fiaar.
Gtfè.,--/122,voor:dezenlcppïr
/dcg,
d6z6kt
l68k,dezenzomer,ditiaar.

Fcndenavond,'
pcn dennaeht,'
pcs den

movgen.

Volk-suitdrukkingen, afgekeurd bij

Boss., W db.,- !
vgl.1D.,Handl-,
.122 (

- --

- - ---

avond)):op hetw.avond :((van c'
posé,

De pruimeboomen beloven veeldit
/JJT of?cs 'fiaar.
Vanditoogenblik c/ishetRijksmuseum hetrijkste(museum)van de wereld.
Ftzglhetoogenblik ajdat(ofzoodra)
genietnleergelloorzamen wilt.

dezen avond ),en op hetw.'
pcn :(van
c'
pozlt
f(volkstaal:'
pcx den avondj).
EchterbijP.J.VETX,in den Nutnalmanakvoor1883,p.l49:('
pcnhetoogenbtik,datdegrafelijkewaardigheidtothet
henegouwsellelzlliswasovergegaan)).Zie ook boven,op l3etw.oogenblik.

Fcn als de pachter van het bezoek DEREvru,81:LeJcrrsïcr...czlapgre- Zoodra de pachter het bezoek van
zil
nsmeestersgehoordhad ...TONY,8l. nqntla'
pïaïfcdu maêtre.
zijn meestervernomen had
Dattafereeliseerst'
tlf
xngisteren ge- Gall.dbhier,tfp.
vc6matin,,tfâ,
s(= ffe- Datfafereel eerst'
?edertgisteren
schilderd.
puistle15avril,volgensD.V.,605,en geschilderd.
Hijismaarrtzl dezenmorgenhier. AIm.-AB.,72;zie oolt D.B.,90-91.
Hijispas8edertofsin,dn iïedenmor-

cialeen Gemeente-lnrichting van Neder.
tand(18884),p.8:(DePrinsvanOranje
heeft,vanZijnachttiendejaareenjaarli
jksellinkolnen van / 100.
000.))
WITKAMP, Genehied. #(
7
r l7 Ncder-

'

Contaminatie van d'
ltiaar met van
'tiaar.
Ditgebr.vanlketvz.'
p(
In,voorvan ...
c/,IsinZ.-N.alg.,zoowelindespreeka1sindescllrijft.;hetwordtafgekeurd
alseen gall.,# partirtfcc:moment,tfzf
momentgfc,dè8lematin,enz.,bijD.V.,

-

Onderallebekendedramatischevor- Vgl.Gr.#lWè.,X,1229.
menbeantwoordthetlyrischdramallet EchterbijKOENEN,N.&
S.,162:(l)
raz?
,
best,aan de aesthetische vormen van alle toreno..
@?
, ons land ï.
:de dom '
pcs
detoekomst.
Utrechtdehoogste(toren).)
Onder hen allen zijn cle Belgen de
dappersten,of:deBelgenzijn dedappersten '
van hen allen.
Alsik '
ywas,als(ook :zooojindien) D.V.,570.- D.B.,85.
ik .
in uw plaats (ofin nw toe8tandjwas, VORRINK,II,39 :(A1sikjou was)...
ook :'
JAz'
aw geral,a1s'fmij
'tedoen '
sfopt
s, RIJPMA,47:z
fA1sik hem was,deed.
il
troor mij ...
ik het
lk vertrek van lnïddtzg(ofdezen (4c)- HAssEr.Bz&ca,1,l34 :(In '
pftn daag,
middag,hedenlniddag),?
'
l/zadeweek(of ran avond,rcp,#cweek,'
pczznacht,wcn
dezeweekj,'
pcAzden zomer(ofdezen zo- miin !6'
p:nheeftvan zijn beteekenisverzn6z),van'fiaar(ofditiaarb
..
loren ; (heden,deze week, (heel) mijn
Vanqrond,'
pcnrtccAf,vanmorgen.
leven).s
V.DAI-E :((Vanavond,l)w.op dezen

248).

De pruimelaars beloven veelvan dit
2aar.TAMB.,42.
Fls dit oogenblik is het Ri
jksmuseum hetri
jksteznuseum,datin dewereld bestaat.
Fca hetoogenblik,dqtge niet meer
gohoorzamen wilt.

OPM ERKINGEN
-

602-605 ;zie ook D .B.,90.

Mr. J. vax GIGcx, Staatn-, Ja''opfn-

gen hier.

Fcs den 15den Aprilwordt er gewerkt.

landen, 1, 142 : (( Fca hunne vroegste

Sedertden 15den April(of ran 15 jaren,)zegtEginhard,((werden 'sKei.
Aprilc/)wordter gewerkt.
zerszoneninhetrijden,hetbehandelen
derwapenen en dejagtgeoefend >.
K osxxxll op het w . ran, vz. (( dien dag,sedert;- .oltdalter,d.i.sedert

Fca biitlen aanvang.
Fcp,ïa zijn kinderjaren.
Reedn'
pcs biiditeersteonderzoek.
Van tldtlrden middag loopt de goede
vrouw kamerin,kameruit.ToNY,70.
Fcn den dag .
na zi
jn examen mag hij

Gall.dèa 1e commencement,t
ît
p.
s aon
1?68tl.
:biiden aanvang.
ieunedge,dè.
nc:premieveœamen (D.V., Reed8ïn zijn kinderjaren.
605-606;D.B.,91).
R66d8biiditeersteonderzoek.
Da RlvI,,70 :Dè8 lezlcfz
lp,!'6zc6!- Fcn'dvoorndddagsajlooptde goede
lentejemmec'
Jgcvl:dechambve6n dhczn,- vrouw kamerin,kameruit.
bre;115:Dujtn
uroùildu:ïfsonezamen, Dccganazijn examen mag hijreeds

oudetijden ).
Slechts in enkele gevallen worden
tijdsbepalingen gevormd meteen dubbelvz.,b.
v.in uitdrukkingen met'
pcn ...
tot...,als:van b1
'
,
)
.fw8e?F
,ztotover'
pïeren
(D.V.,605).

polsenvoelen,tongenkeuren ...To.,111. ila 16 droitde palper tfc.:pouls,de wo'lr polsen voelen,tongen keuren ...

F@s mijn tweedebezoek wasik bekend,10.,125.
Ruiters, gevolgd lh
cAzpersonen met,
driekleurigevaandels.
Do ltoning,voorafgegaan van.eenen
stoet,van priesters,ridders,hovelingen.
Met driftige scllreden liep hij,opge-

de8lcsgtfe.
v;130:.4.maytp
cf
lzdck'
inb
'
te, Biimijntweedebezoek wasikre6d8
j'éfcïaeosz
mf.
een bekende.
Gall.(/fre)nuivi,précëd/,aimé,#4ï, Ruiters,gevolgd door dragers van
craintde...,ofwe1archaïslne (bl)
'Nn
riekleurigevaandels.
' d. d
schrijvers ook welonderinvloed van De koning,voorafgegaan door een
hetD.):hethandelendwezen bijwerk- stoetvanpriesters,ridders,hovelingen.
woorden in den lzjdenden vorm îvordt Metdriftige schreden liep hij,opge-

G6wordtpf
zn miin '
prov'
!
?
lgegroetbet.
niet rechtstreeks door mijn vrouw,
rnaar vanwege zni.
ln vrouw door mij
(ScHa., T, 313, nlet verwijzing naar
BRILI.,11,122).

volgd tlln den m oedeloozen Neel,naar in het hedendaagsch Ndl. gewoon- volgd door den m oedeloozen Neel,naar

ScxR.,1,3l4 :((DE VRSS9E keurt af:

betdorp.Towy,82.
lijk ingeleid doorhetv>.dnor,zelden hetdorp.
pogingen, telkens gevolgd wcn,mislukGeliefd ran jong en oud.
nogdoorvan,soznsdoorbij(D.V.,606- Geliefd doorjong en oud.
ken,heteigenlijl
tewoordenboek isvoovFcn zijn vroegere vrienden gehaat, 6l0;D.B.,80;AIm.-AB.,72;MooRTo., Doorzijn vroegere vriertden gebaat, ajgegaan rcn,een uitgebreide inleiding
gevreesd.
184-185).
gevreesd.
Eindigteenwoordopeenenkelen me- Hassycr-sztca,1,135 In den lij- W anneer een medeklinker als ttzsdeklinker noorajgegaan tlla een korten denden vorm vond men vxoeger vun schenletteronmiddellijkdooreenkorten
klank ...Corr:,4.
in plaats van doov :Hijlzl
czt
'
l'
pcn de klinkerwordt l'
oorajgegtan ...PLUIM,

A lle ge'
volgd van een naamwoord.
10.,25.
Onthulligen over de Belgische Omwenteling van 1830,voorafgegaan t
7ca
een beknopt overzicht van Frankrijk's
Invallen in Belpë.Titet wczz een werk
van M.JossoN.

scharemetg6jvïc?lbegroet.Hijwerdran
ziln benteu '
prt'
,
cnd vertadevt.)
Voorbeelden vgo
n het gebr.van bij
tn vasteuitdrukkingen :H6twerd lù'
de'
?
z,:fbepaald,geregeld.Hijï.
:bij4e(ft
?,'c4n,bekend.lïjg'
root6n,klain werd hyz?
s
diexcc- geachonken (D.B.,80).
V.DALE,op hetw.'
oerlaten :fAfjis
ean,God en de gelteelewereld verlaten,
hsjleefteenzaam en in deboosheid 9.

N.p
S.,II,222(echterook,bijKOENEN,
N.S.,l11:deinNnitief,à
'1ofnietrookajgegaan van te).
Op de Algemeene Vergadering ...
welke gerolgd werd door een gezellig
samenzijn. Neerlandia, Mei 1916,
p.109.
D e K oran, ofdeHeiligeBoeken
der Mahomedanen,voorafgegaan door
het L even van M ahom ed,

(blz.608-609).Ilcvind nochtans:manslag,vergezeldojg6ro3gï'
vaneeneandere
znisdaad (SMIoT,1,blz.194),doodslag
gerolgd, l'ergeceîd oj Toorajgegaan pcl
een strafbaar feit (Ned.JPA.tl.Strajr.,
art. 288), diefstal, voorajgegaan, 4?6rgezeld of gevolgd '
tl
cn geweld (1d.,
art.312).In bedoeldeartikelen stond er
aanvankelijk :door een strafbaar feit,
door geweld.Maar D.
E Vluss (aangeh.
bijSwllDT,II,blz.459)merkte op :in
pl.van doorzalmen '
pls moeten lezen.
Een persoon wordt gevolgd door een
persoon,eene zaak wordt gevolgd ran

Zieverderook op de woorden bemin- gevolgd door D e G o d sd ie n st- andere zaken.))
nen.begsleiden en rergezellen,.
g eb ruik e n de r M ahom ed a n e n, alsm ede voorzien van O ph e 1d e ren d e A a n m e rk in g e n
en H isto risch e A a n te ek en in g en. Titel van een werk van
Dr.S.ItEysEa.

DegewoonteTansament6werken.
Deverplichtingwcn Fr.tespreken.

Verkeerdgebr.vanvan(f8)vôôreen
infinitiefbijeen znw.:gall.l'habitude

Degewoonteom samentewerken.
W ijvondeno.m.:&dekunstom boeDeverplichting (0-)Fr.tespreken. ken 16 drukken >(KvIfEIts,op het w.

Dekunsttcngoed teschilderen.
Dehoop tl
tzp u tezien.

d6 tranailter euemble, l'obligation ae
parler jrczwcl, l'artd6 bien peindve,

Dekunstom goedteschilderen.
Dehoop u tezien.

W atgeluk ran u teontm oetfn !

l'eapoiv de rous 'poïr,quel èos/le'tfz de

Zijhadgeenrecht'
pcnklagen.V.Lov., eou8z8ncoz
nfr:r!ellen'avaitpc,
v16d'
rcïf
D%r6Eed,176.
Hetistijd rant6gaan slapen.TAMB.,
24.
Ik hebgoestingvanvroegnaarhuist6
gaan.10.,4l.

d6.
:6plaindre,ilct
qfl'heured6secoucher,
j'clenlâederesfreedebonneh6.
yre,volgens D.V.,484-487,en AIm.-AB.,68
(vgl.V:
F
;ltc.,118-119).
o.B.,71 :f
(w anneer een onbep.
wijze afhankelijk isvan hetznwe,dan

W at eengeluk u t6ontmoeten !

boekdrnkkuu tj; de kunst om geld t6
verdienen ;dekunstozs metmenschen

om tegaan ;dekunstverstaan'
vanlezen,

Zijhad lletrechtniet(0-)teklagen, schrijven en rekenen ) (1D.,op het w.
of:geen reden totklagen.
Hetistijd (0.
m)t6gaan slapen,of:
hetisslaaptijd.
Ik heb lust om vroeg naar huis te
gaan,of:ik ben van zins vroeg naar
huistegaan.

kun8tj;qdekunstnan irzzproviseeren )
(DEN HARTOG,N .f.,1,133),Adiekunst
tJII/6leeren praten op papier)(R>;yNDsRs,Handl.bij(
fDeSt1'
,
ilop d6L.S.),
6).
Verder : cLe plaisir de pardonner,

Van.
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woz.dtde infnitiefverbonden met het

hetgenoegen,de tvevgde,de 'voldoening

znw. 10rqchtntrqek8doorfc,en dat'is
hetgewone geval;20doormiddelvan
om f6,om hetdoel,debestemming,de
strekking aan tewijzen (Hetvz.om is
tgw.eenvoudig het middelgeworden,

'a'
v
rtvergijjeniste'c7lepk8p,>(KRAMERS,
ophetw.plai8ir);
(Zooalsik hetplezierhad van je t6
zeggen,meneer ) (J.v.Mlvmx, Fcl
allerleiSlag,l2l);

om denvolgendeninf.teverbindenmet

chetgevoelwc'
?zzich in veiligheid te

hetsubst.,warmedehetin betrekking
staat);30doort3alleen ofdoorvan te,
waareen verwildering van ietsonder-

bevinden ,
?(
BANNING,OudeJfessït
uen,
171);
(
.
'toenzij nogmaareenuurvan het

steld wordt,na subst..die ang.
qt,rgeed,

klooster af waren, openbaarden som -

geraar uitdrukken. (BArw>:Ns, 998l00l).)
HetGcnz/
cvan rijk tezï/4,doorH .

migen devreesvavterniettezullen komen ) (VLERK ;zie HEEnls en ToosE,
ZangenameUzes,1,388).

gewijzigden titelvan Het &t'
l'
?
zk,vijk
tezijn,blijkbaarmetdebedoeling een
gall.te willen vermijden (vgl.Fr.16
plai8ir d'&,
r6riche);hetgebr.van het
vz.v'
cnisevenwelinbedoeld gevatniet

Ook Scn .,1, 288-291,355 en 367,
geeft verscheidene citaten op betreffende het gebr.van '
van (Je)vöör een
inf.bijeen znw.
In dergeli
jlte uitdrukkingen vervult

HAssllrBAcH,1,227 :(fDebeloltef6
mtllen komen.Dethzcp.
:aehtegtebliiven.
De?'
?
z8fmeetegaan.In dergelijkeuitdrul
tkingen vindtmen ook om I8,van

nitief-bepaling methet znw.teverbinden,evenalsheteen bijv.bep.verbindt
in uitdrukkingen alsdexcc?.
qranLorre,
d6titelrcAzgraaj,derqp,gran kapitein,

Coxsc.,werddoorFR.vAw DEN W ZGRE
om gewerkt tot een operette onder den

Z5eapdere voorbeelden hierboven op
de woorden geluk,gewoonteen hoop.

foutief.

hetvz.'tlcn geen andere roldan de inf-

te.))

Ik was zoo gelukkig rcp alles t6ont-

OPMERKINGEN

Overbodiggebr.vanlietvz.vanvöör

enz.

Ik was zoo geluklrig alles fe ont-

D.B.,74 fvEen insnitief-bepaling

delaen.

eeninf.metf6bijeenbnw.:gall.i'étais dekken.

wordtaanhetbnw.verbondendoormid-

gedragen teworden.
Hetisniet geraden van bij onweder
ondereen boom teschuilen.
Onmogelijk van voorttegaan.

4'àfrcportépcz'
dzndiekt,ils'e.
gfpasbon dragen teworden.
dq ,6 réjugier .
sov. vn arbre ?)e?z(
'
fcs/ Hetisnietgeraden bijonwederonl'orage,ïv,imadïèl:d66osfz
lsver,volgens dereen boom teschuilen.
VlRc., 120,en Di8t.,63, ool
tvolgens Onxnogelijk (0-)voorttegaan.
D.V., 522 (1 de 2 laatste der 4
gegeven zinnen is de inf.onderwerp).

lijk maarom een strekking aan t'
e duiden ;30somseensdoormette;40eertijdsenin devolksGalookdoorrant6.)
Voorbeelden van hetgebr.van t'
cn te
v6öreen inf.,0)bijeen bnw.:%Ik ben
zoo dwaas geweest nan te gelooven

In tegenstelling van dit overbodig
gebr.van hetvz.van in Z.-N.
,wordt
ir, N.-N.vaak noodeloos het vz.om
ingesclAoven (zie hierboven op het w.
om,p.327onderaan).

dat... ) (BANNINO, O'
ude 1691011,
96R.
259);

Eenkleed,wasrdvan dooreenen God heureux tfctoutdëcourrîz','t:shabitdigne

Een Meed,waard dooreen God ge- delvan :10tealleen,of20om te,eigen-

5)bijeen bijw.:edat hijbeter zou
gedafm hebben van niet zoo tegen alle
menschen te snoeven ) (BANNING. in
Kenrles8en,VII,l86);(dieditnietdeed,
deed betervan tezwi
jgen)@ eN.Taallgids,1912,p.234,aangeh.bijScHR.,1.
367).
Hijwasbevreesd t'
cs in ongenade fe Ga'
11.il t'
rcïgrtcïfd6 11
)p1/
?6/*6n die- Hijwaservoorbevreesd(of:hijwas D.B.,86 (Een oorzakeli
jke voorvallen.
grâc6tD.V.,522).
bang)in ongenadetevallen,of:dathij werpszin kan welingeleid worden door
in ongenade moehtvallen.

Ik ben zekervcn Ieslagen.

Gall.i6.
:'
tz&:eertain de'
rllfddïr,ie.
:k4'
i.
9 Ik ben erzekerwcs,t6z4
2!!6p,slagen,
convaincu d'
avoir jaitAno'
?
zderoir,j'cï of:ik ben zekert6zvllen slagen.
Ik ben mijbewust,vcn mijn plicht l'
habitltded6melererfJf(D.V.,574). Ikbenerxnijrcxbewust,mijnplicht
gedaan t6hebben.
gedaan tehebben,of:ik ben lnij bewustmijn plichtgedaan tehebben.
Ikben gewoon tlcnvroeg op t6staan.
Tk ben ferccs)gewoon vroeg op te

van, m aar dan wordt dat vz. in den

hoofdzin met er verbonden tot een
voornaamwoordelijk bijwoord,en niet
metdeninfnitief).Zieookhieronderde
opmerking van D.B.,7.

staan.

H et'isverboden tlcp hier16rooken.

Overbodig gebr. van laet vz. van

H etisverboden hier terooken.

Hetpastnietvanvooreen nietigvolk
tesidderen.
Ikvreeswcn telaattekomen.
Hijgelasttezni
j1,
c)
1optijd tevertrekken.
Ik hoop Tanu tezien.
Hijbeslootvan terugtegaan.

Tn de twee eerste zinnen is de inf.

vööreen inf.mettebijeen ww. gall. Hetpastniet,vooreen nietigvolk te
ileffdéjenda de.
/'
?
zTner,il,
n.
8sied pasde sidderen.
trembler,ie crain.
s d'/
zrz
rïtler cn retard, Ik vreestelaattekomon.
ilm'ordonna de partir 8 tempe,zelfs Hijgelasttemijop tijd tevertrek.
verder ook in gevallen waar het Fr. ken.
hetvz.de nietgebruikt,i'eepère '
tl
f
l'
t
z.
s Ik hoop u tezien.
Toir,il.
96décida t
lretonrner(Dï#f.,63; Hijbeslootterugtegaan.
D.V.,574-576;D.B.,86).
Hijonthieldzichranverderhetwoord Gall.ils'
ab8tintdepr6nf
/rela parole, Hijontlield erzich rcx.verderhet

onderwerp,in deviervolgendeisdeinf.
lijdend voorwerp : in beide gevallen
verdienthetgebr.van '
van t6tofom fe)
inpl.vant6geen aanbeveling,ofschoon
het veelvoorkomt in de volkst.(vgl.
deuitdrultkingen ikdqnk'
&t
Ip.ia',#ïjzei
van zzeewz,zït
'beweerden '
d
lcvzRïefl.

Hijspreektran wegtegaan.

zin aangekondigd door een voornwdl.
bijw.,bestaandeuitbetbijw.eren het
standvastigvz.
,dathetnoemenvan het
gezegdedoetverwachten.In de meeste
gevallen is die aanduiding onontbeerlijk ;soms kan ze ook worden wegge-

te nem en.

ilN r36f#8e'en cller,ilrézpcïld'êtrerïche woord te nem en.

elpui8sant,il/'
u/c'
ccud/d'
aroig''
tt
ollla Hij spreekt er '
pcs,te z'
tfllertheenbagkbe(D.V.,574-5761.
gaan,of:hijspreektvanheengaan.
Hijdroomde'
pcpeensrijken machtig
Hij droomde er rcn,eens rijk en
tezullon zijn.
machtig tezullen zijn.
Hij werd beschuldigd rczl den ring
Hij werd (er 1,c.)boschuldigd,den
gestolen tehebben.
ringgestolen tehebben.

D.B., 7 :f
(Een oorzakelijke voor-

werpszin,wordt,doorgaansin den hoofd-

laten.))

Zijn dielatten Tanlengtet
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).
Demuur.
iallcn l
toogte.
Ft
zac/Zondag.
VlRc., 121,keurde dit gebr.af :
Vanajditoogenblik.VERMAND.,93. qxt
iet '
pcAzc/ Zo%tdag zoo min als tot
RegenmantelsTanajfr.75.
toeZaterdag ).Ook in N.-N.werd van
c/oftmnajvaak gehekeld,o.m.door

Zijn dielatten lang genoegk
Demuurlteejtdensrei8chteArl
ogfe.
Fcs Zondag c/.
Fcs ditoogenblik o/.
Regenmantelstcn 75 fr.c/.

KOENENIS.

831,en bijKrlpzss,op hetw.aj,ook

V.DAIZ
E en KolNEx vermeldenthans
vanaj,vz.,zondervoorbehoud.
Volgens HAsslrsAtan,1.l19-120,is
Tanaj(nietgrammaticaaljuist9,doch,
luidthetaldaar:.Hetgebruik isbezig
t'cx c/tewettigen ).
RIaPMA,l2l :(In sommigegevallen

IX,372,verder nog bij KRAMIRS,op
hetw.t'
cn,bijPLVIM,N.S.,1,47en
237,bij KOENEN, N.S., l55,en in
GdI.A.N.V.,- j6.Ofschoon insgelijks
WXSTERA,28-29,vanajfoutiefheette,
voegde hij er aan toe :f
tW ijvreezen

woord doorhun beteekenis één gebeel,
b.v.:F*%s degrooteTacantie a/ ie
Af
'
j ziek. T ot Xeref-v toe zal hii
wel fAuï.
g moeten 5lï/f?es.D6 hond li6p
m et t'
p.t
g m e8. A1s één nieuw voorzetselworden nan en c/ gebruikt in :

J.v.LENNHP en doorN.BlsTs (zie
BIJLAGEN,1,59),in het Gr.Kdè.,1,
doorJ.GIMBERG,in Seltoolea Studie,

vormen eenvöör-eneenachtergeplaatst

31*
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1

echter,dat het woordje vanaj,in de
practijk zoogemakkelijk,vooreerstnog

FcAIqj de groof6 eacantieis #ïj ziek.
Dit gebruilc kan men vergelijkellmet

niet uitonze taalverbannenwordt )).

xjjjqeekvatb.
t
a zijnraam.

lrçsdaapnfetsvan.
Voorh6Ig86n '
van die zaak is ...
zcyjdaar,ofnandaav,

gevallen waarln twee voorzetsels ge-

Overbodig gebr.van het vz.ran
(FJ.A.N. V., - /6;vgl.HisssbBAca,1,119);in sommigegevallen is
pcp,%itechter welgebruikelijk (zie in

Hijkeekuitzijnraam.

kol.4deopm.van RI.
JPMA,121).

hem t,a.
?1,acJtt6v tf6s muurterooz.
gchU?zagringen.)
Erisniets ran ccs,er isnietsvan
Echter bijV.DALE,op hetw.daar-

Alg.in deZnd.voikst.;gall.ilzt'6Al

bruiktworden,b.
v.:Hijbl
iip totaan
de groote vacantie.De rooryra kwamen
?a n :4it hetbonch.Laten w:'jtochtje
'
nit8tellen,tot na 'tozcvùep,
.+6zagen

eetrïen,volgens D.V., 568,en D .B., waar,daarrc?zisgeen woord waar.
85.

A'c?z:((van dat,van die zaak :wat(f(w :pczzzia,weetik sïcf)).
'

Ga'
11.pour 08 q'
ui 68tdec6flcJ//c'r6
(D.B.,95).

Plucx,F.
r.,op hetw.&.
r6:(
:ditea-moi
ceqn'ilenest,zegmijhoedezaal
tstaat).

Vscfdiezaak aangaat...

VolgensDi8t.,22,wordtervereischt,:

Tkkwam nan daar.

Menonderscheidel'cndaar= van die

nandaar,'
pcn#ïer,vanwaa'
r;ookV.DAI,
I Ft
z?zdaarheeft men een mooiuit- plaats(af),daarvandaan,enrandxar=
vermeldt randaar in tweeërlei l)et., zicht.
daarom,om diereden (KosxsN,N.S.,

Izow gicp,of,
vanlténvt

dochbovendienophetw.daar:(llan Hijheeftgeërfd,vqndaarishijzoo 230).
daar,yln dieplaatsg,enop hetw.hier: rijk.
Evenzoo:ran Fèïer = van dezeplaats
;al8ikom elj'
u'zrran hiervertrek).

Depostvertrektom 10uurpcnhiev. (af),hiervandaan,en vanlder= hierom,
Fcs ltierisheteen uurloopen.

Van.waar,ofvanmaar?
yun,uepuit begeeft men zich naar

deCapilla de SanBlas.

gcx wegemijn vader.

Volgens Di8t.,23,zou hiem'
ool'ver-

eischt worden :ranhior lïf.

de Capilla (le San Blas.

van dezeplaatsuit.

Wet vz.ranwege wordt,thans best
aaneengeschrevezz;bijDlzs Rocaas :

Vqnwegemijn vader.

Ditbijw.komtin Z.-N. nog vaak
gescheiden voor,evenals bijDss Ro-

Vauoud8.

Dïdf.,22.- Daarentegen spelt.men
van ovt
fdlterof'
van oudsl
ter.

Datspreektvanzell.
Hetoverigezalwelvanzeljkomen.

Ditis,aaneengeschreven,devorznvereischtvolgensD%st.,22en 150,ook vol-

flVacwegensden K oning)),ook:((Van
's Koningswege )).

Jus ou. .

om dezereden,deswege.

Vanhierweigerthijhetu.
lQ?l'
IIGGPkolntgi
j?
Fcn waa'
r = van welkeplaats,waar
Vanwaaraldieijver?
vandaan ;vanwaar waarom.
Fca ltier ?fs
'!begeeft men zich naar Aldusbijvoorkeur:vanhf6ruit,d.i.

Dist.,22.- Zieook oI)hetw.lvegenn.
PRlcx,Fr.,op hetw.de :(- par

loroi,in naam desK onings)).

cayls.

Datspreekt.
van z6lj.%.ELszN,106.
In de Znd.schrijft.vindtmen niet
Het overige za1we1rcn ze!/,
:komen. alleen '
van zelj,doch ook nan zel/d,dit
Tm ltyx.-smzgxs,1,68.

JzcsDenAbeele.
Vanden lezg:.
vandenbossche.

Fcstpr Elat.

Vanyamme.

laatsteonderdeninvloedvandevolkst.,
waarin m en verder nog hoort van zel- j

gensD .B.,99,enDxBAERE,144,verder
nogvolgensW ESTER-&,82,enDEx HlR-

t)e(r)#,raneigenl8j.
I
#
Gebruikeli
jkeschrijfwijzenvanfami- Fcsdendècele.
lienarnen in Z.-N.(zieook V>:sc.,28): Vqnd6n ferge.
hierinzijopgemerktdatbijenkelende Fcnden Bo8ache.
neiging wordtaangetrofen om na bet

Fcn derEl8t.

Too,F.T.,141.
Aldus wordt, op rationeele wijze,
gespeld in N.-N.;meteen voornaam of
debeginletterervan speltmen b.v.Cor-

vz.nan ook hetlidw.deofd6nmeteen
hoofdlettert'
eschrijven,bijmeer an-

Fcs Hamme.

zamer C. Fcn den Dool(zie ook hierboven,op hetw.de.p.107);in hand-

deren vooralde neiging om het vz.met

teekeningen wordthetvaak C.rj/d Dool.

het lidw.aaneen te schrijven ofzelfs

Bijhetalpbabetisch rangschikkenwordt

den geheelen fam ilienaam met het vz.

VanltcojJozej.

twn in één woord teschrijven.Verder

nelt:TandenDool,C.pcn d6nDool,zeld-

de volgorde niet bepaald door vz. of

Jozej Fcn Hooj.

dienthiernog gewezen op dedoor ve-

lidw.,doch doorhethoofdwoord in den
familienaam,zoodat men b.v.vindt in

len aangenomen gewoonte om zonder

catalogi:Oordt,xz
ldrïccnran,enWoentij-

noodzaak den voornaam achter den

ne,K .t!.(f.

familienaam teschrijven.
Vanachter. Ze fnl.de banken) Alleenstaandeaaneenschrijvfng van Zezijn t,
cn,achteren lagerdsn rcp Zieook op de woorden achter,t
lnder
zijn vanachterlager dan vanr6ôr.Bolzs, Znd.vormen ;bijDzsRocxls:eVan Toven.
en voor.
40.

agter. Par derrière. Van voôr. Par
de'pcsf.Vqn onder.Par (/6.
9.
:01,
9.>

Vandeek,Vande:e. Alsl1iJde

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);DssRo-

Als hij de menschen eens terdege

menschen e'
ens wi1 '
vandeeg doen ver- CHES:çVan deég,adv.Aïezz,eomêneil tofterdeegtwildoenschrikken.
schieten.VSRMAND.,8.
lct
'ff,toNtd65OTù>.

Hijzou'tzijndoehternueensvandege

Hijzouhetzijn docllternu eenster-

zeggen.CLAES,Siclt.X/p.,181.

degezeggen.

5;andoen.Nietsvandoen hebben.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,
Hijiserniet.vandoen.V.ElzsEx,223. O.-Vl.);reeds in het Mnl.;Décs Rocxss,op lletw.doen :((Vandoen hebben.A'
voir bcdoï'
n,(reg.genit.j); bij
V.D.
&T,
E6 en bi
j KosNsx15 a1s Znd.

Nietsnood'
igofvan noodehebben.
Hijisernietnoodig.

Echterbi
jKosNlxllen Ip.
15.op.het
w.doen,alsalg.Ndl.:(i6te'
pczz- hebben,
noodighebben);aldusook bijKczlœss,
metcitaten uitJ.v.LENNEP en STARINO.

vermeld.

Vanéen.HijTongeenmusch.

Dialectische vorm voor den onv.

verl.t.,b.v.in Brab.en Antw.voeng of
woenk.

Hijringeenmuseln.

Boss.,Handl.,216.- Joos,122.-

DE B-u RE,137.

Vanher. Om vanlterden weg naar Znd.volkst.(Brab.,Antw.),ook in Om opnieuw den weg naarzijn wo- V.DALE,ophetw.hev,alsZnd.:tlcn
zijne woning in te slaan. Bobs, 52 de vormen '
vanyeir,ronhctzz.
ning in te slaan.
her.- Zie ook KOINEN,op hetw.her.
(ook V.BVGGZNHZCT, 90;Jos.J'
oos,
18Twee
7). keeren vanlter.
Contam inatie in de Znd.volksl..van
Tweem aalanh,tereen.
tlcs/ler m et tlvee keezel achter6en.

Vanzelfsprekend. (H%' hsd) Alsleelijk Inodewoord tevemnijden, Hijlzad hetn'
atunrliikgevonden (of V.GELDEREN :(eelbetredend = vanhet vanzeljsv ekend gevonden zich met volgens het Alg.Handel8bl.(A'dam), alaïefd,dattcazef/8prakjzich met'alle zelf-sprekend,natuurlijk ).
alle krachten in te spannen.

Varen.Ikvaardeineenbootje.

19 Aug.1928 en 4 Oet.1928 ;de uitdr. krachten in te spannen.
isechter reeds alg.in gebruik.

Dialeetisehe vorln voor den onv.

verl.t.(in O.-VI.raardege;in Brab.
en Antw.veerde,van den inf.rcrcs);

Dss Rocsss:(Veêren, s.(zo6k)

Vaeren :.

Ikvoevineenbootjefofschuitje).

ALL.-AB.,199.- DEBAEIV,137.-

HAsssr-sAc'
e,228-229:;in detaalisde
neiging waarneembaar ozn de sterke

(ww.)zwakt,
emaken.Bijveleschrijvers

vindtmen b.v.:vaardevoorvoer)).
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Ik ben goed ge'
varen..
Avijzijnergoed gevaren.
Hijisergoedmeegevaren.

Alg..in onze volkst.;als Znd.vermeld bijV.DATa
1c6en bijKoENsN15.

Hetï8m'
iiwofv den ltsnd gegaan.
Alg. Ndl. iq evgens goed, alechf of
Wijzijn ergoed ontltaald geworden. kleal
ijk bijrcre'
?z= ervoor-,nadeelvan
Hijheejtergelukmee gehad.
hebben ;hetzalkwaliik metu t,cren =

Hetl'
aartmijhier.

Alg.in deZnd.volkst.voor :onge- Het kolnt me hier vreemd wot
v ;ik J.v.MACRIK,Op reis es thuie,44 :
woon voorkomen,ongemak opleveren ; ben hiern,
l'
tmi/n gewonedocs,ik voel cJa!ze is dood,'t onthandtme erg,

'tzalslechtm et :1afloopen.

KTL.:((vaeren.Taeçlere.& Dt',
sucfztïnc me nietfàvï.:;ik kan hier nietaarden, wantzedeedallesvoorme9;47:((Ja!
Het zalu k'lrcn.

Gemak (en)vaartniet.
Datvaavtniet,hetllandt.

Varice.

anci);DEsRocHss ;(
rVaeren ...On- ilthebhiergeen '
n6rfïcr.

't.was een heele vreemdiglteid toen za

vaertmy.C6lamegén,cv;a1sZnd.vermeld bijV.DAIus6cn Kosxxxls.

Gemak hindertniet.
Dat'
valtniettegen,laetvaltmee (oj
lhethandt).

BRvssr,l30 :f
tZevoelden zieb verprcepzt
ï>.

Fr. w., gebruikelijk in de Znd.

Adsr8pat(v.),adevgezwel(0.),varo

gewoon zyn. Gêner,incommoder. Dat

Hetzalu nietp3t'ctlcllss.

weg was )).

Ader8patkous= Fr.ba8tilt
arice'
?.

spreekt.
(v.,mv.naricen,;open been.
Varken. Jonge vaî.
kies. Y. Iuov., Verkeerde verkleinvorm ;in deZnd. Jongevarkentle8.
Zieook retken.
Dure#6d,99.
volkst.luidtlaet .
?
7ck'lzkcts),mv.
Varkensbeenhouwer. Boss., Alg.in de Znd.sebrijft., naar de Varkens8laget,spekslager.
Niet ltetzelfde is '
varken8alachter =
Handl.,41.
volkst.verkefntsbeenhouwer.
iem.dievarkensslacht.
Vassaal.
Znd. woozd
vorm ; Dss RocxEs
Vazal(lees:vaazall),mv.nazallen,of Vandaarook Tazulstaat= leenstaat.
@
((Vassael,.:.m .bast.w .Leen-m an. leenman,rnv.lecn-cssczl.

Vasten. In het midden van den
Vasten.V.Lov.,DnveEed,55.

Va8sal(plur.'
vas8auxjs.m.)
1
In debet.vanvastentiidin Z.-N.-.;

Nazijnwijind6nVasten.Jos.Joos, s.n..- s.p1.Veertig-dagschenvasten.
190.

Pliniusschrijft,datdebeernadien

In hetmidden van deVasten (v.).

DEs RocxEs :(('tVasten,s.s.Jeûne,

NuzijnwijindeVasten.

Carême,s.m .>

BijM.SABBE,id.,1l,daarentegen :

Pliniusschrijft,datdebeerna dat

wintert-len heel vet is. M. SABBE, t
(Het lange wintervasten van den winterr>fes (of:na dien winteralcop)
Dierk.,70.

beer )).

Vaststellen. Een feit vaa>tellen.

In Di8t.,125,en in Wand., 57-59,
alsmedebijVlprsT,34,werdhetgebr.
Een bijgeroepen dokterkon nog al- van raststellen ter vertaling van Fr.
l*n den dood vasutellen.
coplfc/c:oftervermijdingvan hetontleendecolutateeren afgekeurd.In Neerlandia,Juli1911,p.l53,hceftH.MEXRT
zijn vroegere meening in dezen herzien en n1.gepleitvoorbet aannemen

heelvet is.

Een feit eou tateeven,c!a onloochenbaarrcefefellen.
Een bijgeroepen dokter kon nog
alleen den dood qoutaeeren,ook :kon
nogenkelbe6nden datdedoodwasingetreden (of : dat de levensgeesten
waren geweken),verderook :kon nog
enkel verklaven of getgdgen dat bet

van de uitdr.in eenbet.die ze nietzou slaehtoffer overleden was.

Ook hierin heeft men vooruitgang hebben,volgers de Hollanders,doch
r> fgeefeld.

PIZ
UIM,Syn.,191*,n.40:tBepaleneaetntellen.W atnog onzekerwas,nauwkeurig aangeven. Va8tetellen doet men
letterlijk iets,dat loe ofwankelstast,
wat, bij uitbreiding van beteekenis,
onzeker is ofnog aanleiding geeft tot
twijfel.De7)6/ewerddoorallebakkereöp
10c6ntp6rK.G.lld/fOfeld (deprijswas
iets wankelends en daarom wilde men

Ook hierin heeft men vooruitgang diennaderenSïateraangeven).Bepalen

(fwelllebben kan 9.Een N nd.lid van opgem erkt.

isdoorpalen een onbegrensderuim teaf-

Menheeftdelijnenkunnenvktatellen. hetA.N.V.antwoorddehierop inhet
H et,onderzoek zsldat va utellen.

Menheeftdelijnenkunnenaangeren. perken,menweetdanvoortaandejuiste
volgendnr.van Neerlandia,Aug.1911, H et onderzoek zal dat aantnonen, ligging ;hetwoordwijsterdusvooralop.
p.!87:C
LVa8utellen rlu irlden zin van '
uitwijzen,doen blijken,aan 'jléchthrex- dathetonbekende(niethet,twiijelaclttigej
cosa/cfecrt?
s wordtin onsland,a1swij gen.
nauwkeurig wordtaangegeven.Hetu1f?'

Nadat m en lla tgateld bad, dat ... 't welhebben,reeds veel gebruikt x.

(Zieboven,ophetw.v am ).

Nadatrnen hadkdtgemaakt, dat...

der per#cdedng werd 6iTùdeliz'ltOp 6 n''
u'r

Intusschenheeft,ScHx..T,138-140,bet
gebr.van naetetdlen (=cconstaterjverdedigd op grond van t'
alrijke citaten
uitNnd.werken,tijdschriften en cou-1

bepaald.(Hetwaseerstnog onbekevd !?
Va8tstellen.heeft,dus ten doelden bestaanden twijfelofoszekerheid weg te
nemen,terwijlbepalen meerzietop het

T6Al# po'
ur66TfJ'
fAl,7186Y6N,/J'
àl,mettre
en /Ji/.Iltstelvast,datdie zaek onmogelyk is.Jep0.
96en jaitquelac:/
:86
e8t'
,
T42m.
9dï6!:,je!J t'
ien8ïplFt
).
98'
J6!6.-

#
JJ.
9f'
#6!!6pz. Ieis nauWkeurlg aangeven,
zoodat mon weet waar men zieh aan
houden kan.Bepalen is doorpalen afzetfen,en krijgt ZOO Yerder de betee-

Besluyten.Déterminer,'
rëfgztdrt
!,#zee,

kenis van nauwkeurig opgeven ofaan-

isvasigesteld.Lek:tll/cgee8tr&/nllz.Den

stevigheid geven, derhalve maken dat

dag isVastgesteld.Lqjtlvre8t#zJ.)
MFEILAND :( VG8t8tell6n,,bedr.w.y
gelijkvl.Ietsderwijzeplaatsen,dathet.
niet wankele :de berch .
:clrastge8telt
2i)
'I%OJJ46yt ft
l# d6r bergen.(Bijbelv.)

ietsvaststaat,zekeriF,en boven allen
twijfel verheven. Een dag bepalen is
dusjuisterdaneen dag va,
8t8t6llen.
,evenalsdenprijsraetstellenjuisterisdan den
prijs beF len ;Wantin heieerste geval

knie'
n hebt ghij l,
ct
gffcq
sf6lf. (Bijbelv.)
Overdragtelijk,vooreeneonwraakbare

mendedpgen één dag af,in hetlaatste
geeft men aan den prijs,die iets onze-

vastelijk voornemen,of bepalen :h.
et
èl#-/fd'
anrcdfgcyfeld.t

:4ï8,ï6O%n het ogramma derje68t6liikh.
nde'
n'
t)
c,
.
W festellen.E6n x
gfer?'
enkz
d
zrtdï#:

K'clpsRs :((Va8tetellen,w .î'.w.ov.

bepaalttfew,duuvflcs deakgwenteling eener
nie'
uw t/nf.
'dckf: planeet;hiel'o. a.ksn
m envaststellen nietgebruiken.))
ID.,p.41 :f(Van organinche 1)6rèïn.

ranten.
D>:s RocnEs : tt Vaststellen, r. c.

/;r#'éf6T,déFnir,éfqlllïr,8tGtner.De rcys

Tegen wankelen beveiligen :krommende

waarheid houden en uitgeven :ik 8tel
l*i8.VaEibesluiten,
Tq8t,dlfhet0ndO6lli?
.'

(hebben)1.bepalen :e6n6n dagroorde
èijeenkoznif ; op den Ta8tge8telden
fï/dkomen;2.alsjuistaannemen :dien
ggon/frcgel8t61ik vlct:f;3.besluiten :

derergltferï'
ngheejtdattlcefgezfeld.)
V.DALE :f
lVan%tellevt,(steldevast,
heeftvastgesteld),zoo stellen datiets
vaststaat;(flg.)bepalen de dag ïa
%'
astgesteld; va8tgentellle prijzen; lb't
aantal i8 rcetz.g Taetgenteld ; vast besluiten :i6ta l;s eene rtgrpcderïAlg vaetstellent.n
V. GZI-DEREN : ttvaststellen,h. =

(voorafbepalen)je8t8etzen,be8timmen;
(konstateeron) jest8tellen, (na berekening,nasporing e.d.ook') ermitt6ln;

nader aanduiden van het Onbekende.))
HENDRIXS,p. l29 vlg.:((Bepalen -

wijzen,Tt
let.
gtelleni:aan iet,
sWankelends

perkt znen als het.ware uit al de ko-

kers en dobberends beeft, vastigheid.
Op hetè8- !4
#6lllzrr6Tf@d6Cd6 deCOF/1-

dingen iadeclAl-czigheïddikwijlsmoeiliik va8tfestellen.>
V.DALE :(Conœtateeren',(constateerde,heeftgeconstateerd),a1sonloochenbaarvaststellen :een jeitconetateeren ;

metbewijzen staven.)
KR&.
MEIts,op'hetw.identité:((Jur.)
ztablirl'i-d'un condamné,deidentiteit
een., veroordeelden f,tzt
:ff
:felle'l, bewiizen.
dcfh,
# en'de t
gcàlfldïge ééytea dezel
/de
per8oon is.>
K ONING, 17l : (( En Belglque on a
conststé que des tim bres-poste avaient
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fden Pr:i#, ein6 Zeit,einen Terntinj
jeatsetzen, èG$f.; fzeit, Termin tzlch)
ansetzen ; fdie Bilanz, die .
!Nd> ch6)
jestst.; (een feest, vergadering enz.)
op den 12den v. auj (/@r)den 12.
/eef-,anaetzen.n
Vatbaar. Denatbareklankenharer Gall.perceptible (DtT#Lov,72).Zie
stem .Coxsc.

ook onvatbaar.

Vatbaarheid.Iems.ratbaarbeden. Gall.aptitude8,t
Navpot
:ïfl
ront
:.

étéimitésparlaphotographie.In #6lg1*
,
p
h.
eejtmen ccngefoozà,daterdpordephotographiepostzegela:zwren nagemaakt.p

De duideliik hoorbare ofglmarneemscrcklanken harer stem.

ZuiverNdl.isbv.Tatbaarroorkoude,
voor f?ez58f67ï01g,enz.

l Iems.aanleg,fllenfcnofvermogenn. lsD.
v V.,208.- D.B.,53.- V.G.,1,
.

Vatten .Een hollend paard vatten.

In '
I
Fls#.,32,afgekeqrd voor g6)'
- Een hollend paard tegenltoktden, tot
pen,totdfx n b:6ng6s ;(een paard is staan br6ngen.
geen misdadiger,dien mon rat,bijden
kraagpakth
).
Veebestand.
Germ. V'
ieltbe8tand.
Veentapel.
Veel. V661ofnele (?)appels,men- lal,
vzx,N.S.,1,204,maaktonder- Isernog'
veelboter?
schen,enz.
scheid :((Veel appels beteekent een Feléboterkan men nietbewaren.
grootehoeveelheidappels;veleappels: Er stonden veel menschen naar te
een grooteverscheidepheid -- dusveel kijken.
soorten - van appels).- Aldusook
(el6 mensehen begrijpen er niets
TaalenStijl,1117F60.
van.
Veeleer,ofwelveel8erb
Men onderscheiclereeleer= liover,en Hijzou veeleevsterven.
v6elctlr = veelvroeger.

Veem ol.

OPMERKINGEN

V0111st.;Dyas Rocl
us '
vee-molen

Ook pakken is gebruikelijk,meer in
despreek-dan indeschrijftaal.Eendief
wordt gegrepen,gevat of gepakt (HINoRlxs,242).
Wdl..4. F.N.,15/42.
RI.
yPMA,l58 :(In verband met het
zinsrhythme treft men bij enkele bijvoeglijk gebruiktetelwoorden vormen
san zôndereen mèt e:veelzz/6Ayscàen,
en vele menschen,weinig fwe'/
c en weinigeredvlfcfen)
'.
I)sx HSRTOG,F.T.,141,en N.T.,

Aldus koxntm en %,eeleer tot het ge- II,232.
wenschte resultaat.

Veenmol.

Krlpsas.

veen-mol.

Veertié.

Vees.Detweestukken hangen nog
meteen veeslkenlaaneen.
H etkind isnogi,ndev6e8.

Vei. Door reien grond.A.RODENsAcl,43y88w%Ab.fp*.(gedicht).
.
'
.
Veil. 'tKlokl
e,in den gril
zen,met
zwartgroen veil omslingerden toren,
zweegnu.V.BezRs,1,247(Bentedelingt.

OfschoonookindeZnd.volkst.dev

Veertig(leesjeer'fach).

hierin als/wordtuztgesproken,meenen
veleVlamingenten onrechtein zuivere
taaldeptenloeten latenhooren.
Znd.volkst.,in'tv.,voor:lo(Antw.) De twee stukken hangen nog met
dradigdeeltje(K1b.:(
fVaese.j.vaesken, eenrezelftiejaaneen.
vese, vesken. Fibra )); 20 (Hagel.) Hetkindisnoginden zwaelttel.
windsel (KIL. :( Veesse,veesche.j.
vesche.Faacia )).
5Vvl.volkst.(DE Bo);Klrz.:(Vey. Door den v6tt6n (of '
vruclttbaren)
(Fland.) Vigenn,'
pegefua>.
grond. *
.
z.- en Nnd. volksn.,naast el,
looj, Klimop3,m.(alsnaam voordeplant),
voordeplanthederalteliz,ofvoorlt
et o.(alsnaam voorhetloover).
loof er van ; Dzs RocsEs ( Veyl,

VERc.,l7.- ALL.-Ns.,42.- ScxA%-

Pâ,ll0.- Boss.,Uï&9> .,47.- Aldus
ook 9:= f,in l3
iijtig;echter f
?= v,in
een en veertig,negen en d//lig,enz.

D.Cra
wEs,69.

Dvysss,II,80.- P&QCS.- Hlcxlrs.

8./?z.))

Veiliné. Ietsinll
eïlip,
g8t6ll6n.

Gall.mettreen tl
tr
zzfe,waarvoorbij

Ietsin veiling (ofonderden #cpz6r)

GALI,As,ophetw.brengen :qJxTei-

D.V.,l8l,bijD.B.,34,en bijV.G., brengen, iets '
veilen, in hcf openbaar 244:- :Mettreaux enchères).
1,136,alleen is opgegeven :te pcot), Terkoopenoft6koop bieden.

Kerken,kapellen en pastorijen wer- (aantbieden.Eehter citeert Scnu.,1,

den in veiling gesteld.

Plucx,Fr.,op het w .veiling eïx

Kerken, kapellen en pastorieën zxfblieke- brengen,mettre àl'enean >,

196,daarnaast:t
(zn pdisng brengen ) werdenin veiling gebracht.
(OosTzxo'sPtact.Handel8wdb.,op het
w.fpeïl
z
lngl.
Veld.In open veld.
Gall.en pleine,t
,zlrasecampagne.
In 'topen (ojvri
je)veld,in '
fvlakke
(o/ruime)veld.
velo.Meteen velo.SsvsNs,50.
Alg.in deZnd.volkst.,in '
t-.,bij Fiels,v.,riiwiel,o.,wieler,m.
Met den r610 naar Lier rijden, SI- velen verkeerd tzitgespr.ralo',in pl.v.
Mows, 13(ook 76).
r6e31oo,enten onrechtevaakgeschreven
Zijn nelo.DsAvruAxs,179.
in 'tmv.véloe,naar'tFr.,voort
belob
s.
Velobaan. Langsden eenen kant Zzld.volkst'
.
Aan den eenen kantvan den straatvan den steenweg 1sg de velobaan.Slweg lag het Fetapad (of riiwielpad,
vsws,l3.
wi6l6rpad3.
Velokoers.
Alg.in Z.-N.,naarFr.courae ?l/o- Wielermed.
gtriid,#eft
:'
tled/fëW.

en op hetw.koop :Kte - bçeden (of
zettenj,mettre(ojexposer)en vente>.

D.V.,442.
vosmwx,II,55,en V.DAI,
S geven
r6loa1sZnd.op;KoENsN11 en Ip.15vermelden welo,v.,zondervoorbehoud.

V4locipldeisreedsverouderd.
Psxcx,Fr.: ((wielcbaan, v.vélodromez?z.)

Zieoolckoern.

cip/digv6,cour8e eycliste.

Velom aker.

Alg.in Z.-N.

Riindeljabrikant;-hevsteller.

Veloweé.SlvENs,l5.

Alg.inZ.-N.

Fieteweg,rïjz
tt
lïell
z.
eg,setspad.

Venditie. De Venditie.Titelvan Ovl. volkst.(uitspr.'
van4tel8i6);in
Vendl',v.en o.(mv.-'
s,-6s),vend'
u- Fgnf
luffe,v.(mv.vendutiest= vendu,
eennovellevanE.PATHJ'
N.
den opgegeven meervoudsvorm isde tie,neilïng,openbaret'erkooWng.
inz.inO.-I.openbareverkoopvanmeuBooznwenffïfde'e.SlvExs,29.

Venedié.P.DEMONT,in Vl.d.d.
e.h.,1,3l9 en 350.

apostropbo overbodig.

D.woordvorm (uitspr.van66'di6cltj

Boomreïlingen.

belen enz.wegensvertrek naarelders.

Fendï/.

a1snaam vooreen Ital.stad.

Vennootschap. q De Nieuwe DoverkortingN.F.(= Naamlooze
Kempen ),N.F.
Vennootscbap)staatin Z.-N.vaak na

N.F.(
tDeNieuweKempen ).

BsoA,in hetweekbl.Vlaandeven.

den naam dervennootschap,in navolging van het Fr.gebr.,b.v. Uainea
Pïpe,aoc.czz.

Venster. D6venstervan den gang In de Znd.volkst.overal r.;Dxs Hetvenster va'
n de gang wasopen- Dist.,48.- VllœsT,33.- D.B.,52
was opengebleven.BoLs,35 (ook 102). Rocxxs:f
çVenster,,
%./.6tp.)
gebleven.
- DA BAEM .79.- ScAR..1,322.
Vensterpllnt. Op deneutevpl%nt IndeZnd.volkst.gewoonlijkrenatev- Op deren8terbank zit de grijzeAnzitdegrijzeangorakat.ToNy,43.
blad,-berd of -plank;Dya Rzvzz,38 : gorakat.
Sktv l'cpN ç d6 la jcs/fredovt 18 nid1
angora.
#
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Vensterpom p .

Znd.volkst.(Brab.).

Vensterreiéel,vensterriééel.

IndeZnd.volkst.(Antw.)venatervî-

Ze dwongen de bewoners licht op cltel,tleztef6zzï
jcht
>l.
de ven8terreigels t,
e plaatsen.AvcTos,

''

...
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Spaniolet,v.(mv.spanioletten).

Zieook pomp.

(Noxf6n)onderdorpel'
t
lcn een ren-

Zieookr%'
cIt6lenriggel.

atervaam ;beneden8tukrcnhet(pc-fee)koziin,('
lfïf.
sprfngendc)rcnsterban.
k.

223.
Debloem en op den venoterriggelver-

kleurden.Lenensleer,74(ook 73).
Veneterriggeln.VERMAND.,50.

Verlre).Ineenegebuurte,dieverre

wlstcnzindelijk tezïjzà.J.B.MARTENS,
In Bchotland,84.
Verachteren. Die leerlingen zijn
eerachterd.
Verachterdeintreston.

Gall.êtreloind'J/r8(propret.

Ineen buurtdieverretlt
znzindelijk

W aarschijnlijkeencontaminatievan

...geenenkeluur,datnietdoorden

D.B.,l04.

was,dieop '
t
lcrr:n'
znietzindelijk was,
diealleabehalre(oflang niet,biilangle)
lnïef)zindelijk was.
Gall.cesélptlt
'dsontcrrït
lré,
s(D.B.,54).' Die leerlingen zijn aclttevlijk,often Ferlcl,
ferc'
zl= achtcrlijkraken,achtex'
ccà/eT(6'
?z).
uitgaan, b.v. de zieke flercchkezf, gzin
Gall.'
t
'
ntérêtst
zrrïlrd.
s(BETuL.,10).
Ach,
terlijkeinteresten
zaken,lrerccàff
?rcs ;(:g.) fn verval raken,b.v.die köoppzcs ïa veelwercchferfz.

Veradelen.Hij kendegeez!enkel

V.DAIœ5,alsweinig gebruikelijk :

uur,dat niet door den arbeid Teradeltl adelen (spreekw.arbeî'
d adelt)metver- arbeid geadeld werd.

reradellilk6n = in, tot den adelstancl

werd.SEvExs,216.

verheffen.

Veraf. Een nerajjester.M.SABBE,
F il.,80.

Veraléem eenen.

edelen.

Bijvoeglijk gebruikt bijw.,in afwij-

Een l,
erverwijderdester.

king van het gewoon gebruik.

RIJPMA, l20 een, to: hlda, 66n
to e ? deur, f'cs n,ite kachel.

Germ.'
verallgemeinern (IFWI..1..N.

wz
llgczztceAzmaken,qenevali8eeren.

Volgens Moosr
rg., 235, is veralge-

F.,15/42),datdienst,doeta1spurisme

meeneitgangbaar geworden ;V.DM,
E

voor generaliseeren.

vermeldt het nog niet, wel echter
G-klzrAs en Pm cx,Fr.

Veram erikaniseeren. Lang- Ofschoon ook bij V'.DALX zonder Veramerikaanachen,americanisceren. GALIJ
AF : Américaniser ov. w . :
zaazn maar zeker wordt het (n?.het voorbeboud vermeld,islleteen conta- ... veramerikaanv
ncht, of geamericani- Veramerikaanschen ).(Amerikani8eeren.
nieuw-Anzerikaansch-Noderlandseh)'
p6r- minatie van americani866r6n metvor- 8eerd.
ov.w.:Américaniser>.

amerikaniseard.Regenboogkl-,221.
men a1s'
verengelsehen,t'6r/rcnt
gchbne.d.
Verandah.SyrGEms,89.
schrijfvorm naarFI.wJrt4xd@(:.
).
Vevanlda,v.(mv.-'
d).
Veranderen. En dan moeten wiJ Gall.cltanf
lertfetrain,volgensDiet., En dan moeten wij nog te Heidel- Orer8tappen bet.t'
cn de eene rei8g6nog ...toHeidelbcrg nan frr
ïn Terande- 103,en D.B.,106.
berg('
Jl eencndert
?n t'
reinjoverntappen ! legenheid ïl de cntsere 8tappen, duF
ron.!Bors,ll9.
Reizigers voor Leopoldsburg m oeten

t6 Diest.reranderen.

m eestal in 6en anderen trein yfcppen,
Reizigers voorLeopoldsburg moeten gaan, ot/erg- n,doch ook wel ïn ee%

D.V.,208-209 :f(D itgebr.van fJ6r-

fzn,
46r:n iseen gall.,alszijndeeenena- teDiestover8tappen.

qnderriituigonergaan,verdernogïs een

volging van fr. chaltger, absoluut gebruiktvoorclbanger de frlïn,defloïf1zr6
enz.: -- D.B.,106..- V.G.,1,l37.

tram of stoom bootovleegtws.
K oNINo, 165 (( De reizigers voor
Bredaverwiseelen 'pas trein teX .))

scnR.,1,372,citeert,:(
tbijhett'er,t.
'.
J
,
aae!6p,ltannpoortzeinen,sch6pcn,roer-

Prz
oyzTz-RslxosRs,39:((Vevwi8aeling
t
lcs tvein ).q Uitstappen,heeren,wij

tuigen)
,(Gv.1Pdb.,:kI,2053,d.i.ophet r

veranderen hiertcn trein :.

w. orerntappen); '
verwl8selen 1)
@n =
H etgosprek reraytderen.

veranderen,p-,t4n (KvI1aI!:Rs,op het w.
1)ercn#eresl.
Gall. changer la conver8ation.

Verder is gebruikeijk rcs woning

H et gesprek (?p iets cntfcr.
s brengen,

veranderen;wcp,plaatn,rcn kleeven veranderen ofverwi8nelen,enz.
D .V .,209.- V.G.,1,137.

(x n)het,gesprek een,andere wending
g:we4.

Verantwoordelijkheid. Niet-

Gall.l'adminintration46:chemiyt846

Niettegensxaande de Administratie

CRAMER, op het w. responsabitité.

Verarm en (zich).

Gall.abappavvrir(D171rI,ov,80).

'
Verarmen,arm vorges.

Daarentegeniszicl
trcrrïjkesgoedNdl.

Verarm oeden. Erverarmoed uit-

znd. volkst. in de vorlnen verar-

Fcrcrven. Er armoedig, 8chabbevig

G czt#., 140.- Ko>cNsx15.

tegenst'
aande het Beheer van Bel- jev del'
EtatJ.
?6!gcdéclinetoutereapos. der Belgische Staatsspoorwegen voor- Aldaarook :(Asslimerlareepondcèïllfé.
gisehe Staatsspoorwegen voormelde aabiuté, op lcennisgevingen van aan- m eld staan- en liggeld heft., 'vilst zij Deverantwoordelijkheidopzichnemen.l
)
staan-enznagazijngeldenheft,nt
eerthet komst bij 4çaBelgische Staatsspoor- alleverantwoordelijkheidaj...
alleverantwoordelijkheid
wegen.
zien.

Verbabbereerd, of rerbavereerd.

moeien, werczznoeïd.

znd.dial-woordvormen;KTL.:(Ver-

bauréren.Fla,nd.Attonitnm reddeve>.

Verband.In verband totdezaalt.
Verbasterdeeren.
Verbeelden. Die som nerbeeldt
om trent250,000fr.vanonshuidiggeld.

verkeerdgebr.v/hvz.fof.
znd.volkst.
gall. représeytter(D.v.,209).

ultzien.

V'vbouwereerd,onthut8t.

D.Cruwss,70.--STOXTT,n.1272/1952.

In verband metdezaak.
Tpczzd-, 90.
Veoba8teren.
V.DALE.- K oxNsx15.
piesom komtin waardeptl
ezeen met Verbeelden = in beeltenisvoorstellen,
ongeveer250.000 fr.van onze heden- vertoonen,b.v.dezeec/tïltferïjeerbeeldt
daagschemunt.
den 8lag b'
ij l'
Ptzfersf
po;h6ttooneelrer-

H oekan men zieh diediehtersbestpero .4-.,g09-210:(Zich?
J6r:66I4cn,bet. Hoe kan men zich die dichtersbest
b66ldenb
z'Jchinbeelden, l
wcxen;daarhetactieve %,oor8teli6ï6?
vevbeelden metreprésentevovereenkom t,
wordt het refloxieve zinh.verbeelden
vaak gebruiltt in een verband waar
't Fransch 86 r8préacnfer aanwendt;

tcn onrechte echter :men zegt ziclb
voorstellen )
'.
D.B.,12:f(Sereprésenterunescène.
zïch een tooneelvoorstellen.

beeldt een bo8ch.

HENDRIKS,256 :qfsè66!den (zïc#)rerbeelden (zïch). Zich eene verkeerde
voorstelling m aken. Zich t'erèeeltfcn is
zich iets voorstellen,dat niet J'uist is;
inbeelden',geefttekennen dat devoorstelling overdreven oî valsch is.p

Echterook,bij V.DALS,op hetw.
Terbeelden :t in zijn geest zich voorstellen :ik kan miitlerllceldel ho6 blii
hï/wa'
g,ik kan mijdatvoorstellen ;v6vbeeldv,,stelu voor)).- Vgl.Kvlpsss
en K olxexls.

Verbeesten. Den mensch ver- Gewoon Znd.gebr.;KIr-. w Ver- Den mensch vcrdierliiken.t?erèe-fe- V.DAL, :(
f Verbee8teliiken verdient
b6eatnn.
beesten.B'
rutnm #eri,brutescere.ver- lqken.
devoorkeurboven verbeeetcn :.
Zijnuitgemergeld en vetbeestliehaam . beest.Brntue);M eiieraNech.:(Ver- Zijn uitgemergeld en r6rdierliikt1iSzvxxs,198.
VerbeosteM earbeid.

beest,beentigh..Verbeesten, beemaclttig chaam .
nlovden.));Dss Rocxls :((Verbeesten,
Ver8tompende,geedfdoode/tdearbeid.
1,.@.Abêtzr,cheufir >.

W and.,22.

Verberéen-verdanken.
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Gall.cacherqe.cçtzp6uzdeqn.

Ietsvooriemandsoogverbergen.

verbergen.
H areoogen verborgen cïc?tdiep onder
Gall.neccc/t6r,m eteen zaak als on- Haar oogen lagen diep ohder de
dewenkbrauwen.
derwerp.
wenkbrauwen verborgen.

Verbeteriné. Verbetering inden
toestand van een zieke.

Dv>alzov,72,heettezulks(
fwellicht

Beteruchapbijeenzleke.

Fransch )envoegdeeraantoe:ç
;Vroe-

OPMERKTNGEN

Y.V.,541.- D.B.,75.
D.V.,332.

Kstvsss,op het w.'
vefbetoring :
(zijnegezondheid heeftveelv- onder-

gerz:im enook betering,thansinVlaanderen beterni8, en in N.-Ned. beto'-

gaan,ily a '
t/ztgrand amendententg aa
.scsf/ )).

sehap ).

Krlrsus.ophetw.verbeteren :(miiw
gezondheidïave6lrerèeleed)).

Verbeterinésraad (van het

Znd.vertal.vanFr.con86ldeper/ec-

Mdb.Onderwils).
tionnement(d6l'enseignement'nopes).
Verbieden. Verbç
idewog;Terbode Verkeerdevorm v/hverl.dlw.,vaak
jacht.
voorkomendein Znd.opscbriften.
Vevboden op #6zIspoorwegtegaan.

Opschrift aan spoorwegovergangen

Raadtlt
zxtoezicltt(ophetM.0.).
Veeboden weg;Terbodenjacht.
De toegang totden ezmorulpg is r8r-

bijBelg.Staatspoorwegen,onder Fr.jboden.
Dqen8edecïrclzlersurlecht-ïn dejer.l
Ferèoden nietterooken.

Vergissing uit.onachtzaamheid.

Ferèotfc,lte rooken.

Streng rerboden. weg op 8traj f
lln

Verkeerdeconstructie:gall.pa-age

Doorgang streng verboden op ntraj

boete.

'JnfertNl801*8pdned'amende.

V.DAI.
S.- Garx
sws,ophetw.perjec-

tionnement.
Verboden rijweg = Fr.v'
ttellcaé6.

J.VXRDAM,in den Nvt8almanakvoor

1885,p.91,achttebeter:(het loopen
langsde spoorbaan lsverboden ,
t.
W cotf.,102.

t'c'
l boete.

Verbinden. Een eiland dat met Gall.êtrscffcché,relié: ...,orn een Eeneiland datdooreenbrugmethet
een brug aan hetuiteindederstad ver- stoffelijke,wezenlijke verbinding uit uiteindederstad verbonden is.
bonden is.
te drukken (D .V.,541;D.B.,74).
Verbindiné.
Ten onrechtegebruikelijk teAntw. Overstapl
k,overatapkaartje,corrceponom in detranleenkaartjetevragendat dentie-biljet.
ook geldig is voor.een aansluitellde
tramlijn:gall.(billet#c)corr-pondanee.
Verbindtelil
*k.
Gerîn.verbindlielt (Wdl.2 .N. F., Nietrë':!
47t
?esé.
/42).

Tn fig.bet.gebruiktmen bijverbinden daarentegen we1het,vz.ctzn,b.
v.
aan ï6v,
,
:.dieutverbonden ziip..
LoMB.,57/90.
PyaozTz-Rslwosss.74:(Conducteur,
een correnpondentiekaartievoor Passy >.

Pmcx,Fr. (vviiblijvend,aj (handelsterm) sans engagement,sans obligation )).

Verbindtenis.
Afwijkingvandegebruikel.spelling. Verbintenh.
Verbitteren. Het volk verbittett Ga11.8'aigrir = zich ergeren (D.V., Hetvolk wordterg Torbitterd op den
zichdiep tegen den booswicht.
340).
booswicht.

.
I)1f.,20..
- On,
kr.,56.
Ndl.gebr.iszïch hetleven t'egè#feren
het zich onaangenaam maken,ver.
gallen.

Verblijfplaats. De verbliijplaata Verkeerd gebr.indien er mede be- Deatandplaats vaneennotaris,van

voneennotaris,vaneengeestelijke.
NotarisM.,in tl
6rèlï2
'
/,lccfdteA.

Standplaats en verbliijplaau kunnen

doeldwordtk'
r.ré8idence==plaatswaaz' eengeestelijke.
tweeverschillendelocaliteiten zijn.
iem.zijnambtsbezighedenuitoefent.
Gall.16stlfcïs'cM .en z&Wdcn,
ceê #.
NotarisM.,geve&tigd ofrpideerende BsIuIz.,l0.
te A.

Verblijven. Waarlteelthijver- In Wand.,55,werd heep verbleren

bleven?

Hij heep lang te Amsterdam ver- Verblihq
en,methethulpww.hebben=

afgekeurd voor is '
perllletlcn ; echter bleven.
wordtverbliiren,vervoegd methebben Men weet niet waar hij sedertdicn
ofziin.metverschilin beteelcenis.
verbleven is.
verbod.Demaatregel,rerboddoen- Gal1.jai8qntdé/en'ede(Di8t.,97).
De maatregel,rerbieknde (ofbeltelçlemetpepernoter,erwten,enz.tewerzendq#e/rerbodjmetpepernoten,erwpen.
ten,enz.$ewerpen.

verblijfbouden ;met lzethulpww.zi)
'n
= aanboudend bli
jven,wegblijven,uit
hetgezichtzijn.
Scns.,1,155,citeertevenwel:(dat
zijn barl
k mij niet het fltl
oz
rt
gchof kon
doen)(AT.R.Ct.,13-3-l91l),(hetvoorgeschreven bevelisgedaan a(Ned.Fè.
van,Burg.Jlec?
'
lfq
st,.,art.502),enz.

verboffen. Ge zoudtu daarvan Znd.volkst.(Bra,
b.,Antw-),meest- Je zou je daaraan kunnen oveveten
kunnenTevbojjen..
alin denvorm verboejen,
.
(ofTeretent.
Hijiserrcn,rerbojt.
Hijiedatè6u,heejtcrgenoegrcs.
verbranden. Zijnen arm 4)6e- In de Znd.volkst.voor :doorvuur Zi
jn arm branden.
bvande.n,.
Zicltt'egèrcndcn.

bezeeren,zelfs in liehten graad.

F6.
rdl.
rcatfc?z is sterker van bet.dan
beandevt;zich per/lrcxtses = zieh erg br.

Zich branden.

Verbreeden.Zijne gedachten 4)6r-

Gall.élavgir.
:e,
:idées.

De boezem vcrbreedtzich.

Gall.e'élargir(D.57.,333);somsook

& eeden.

D.CruAss,70.--V.DALE.

> Zijn gedachtenkring,zijn blik v6v-

Eenstijvezijden1ap,...zicltvsnweers- we1eengerm.,8ici
%rerhreïfen (MooRTG.,

kantenverbreedend.V.Lov.,Sophie,95. l6l).

ruimen, aitbreiden.

Deboezem zetzïch '
aïf,ofzwelt.

D.'
V.,210.- D.B.,57. V.G.,1,

l37.

V.DAI.
s6

Verbveeden,
.

l.bree-

Een stijvezijden lap,dievan weers- dermaken :een u'cg,eenerccrjverbree-

kanten brse.
d uitliep.

des ;.- 2.breeder worden t.
!eetraat
eerbreedtfftzcr )).

Verbreidinf. Vetbreiding der

warm te.

Verbreken. Vergeenis mvs t'
er-

Gall.wopagationdela,chcleur,vol-

Voortplantingderwannte.

Germ.VevzeihungIhreaFerbeecàezt
e.

Vergifenistlot
aruw miadaad.

D.V.,48,hieldhetgebr.van gaan

Incas%atiegaan,ook :caeaatieaan-

gensSEBR.,l3.

EchterbijV.DArz:zich'
voortplanten

= zich verbreiden :hetgeluid 6. het
Jichf planten zfch lqoorttfoo.r golvingen )).

Dvrrov,72.

brekene.CoNsc.,L.t.F;.

Verbrekiné. In verbrekinggaan.

hierin vooreen gall.,alleren caaeation teekenen,zich in casnatievoorzien.
Zich in verbreki
'ng voorzien. BErL., (tenonrechteevenwel);vanverbreking Id.
Dict.,48.
zegdehijalleen,dathet,in N.-N.niet
gebruikelijkis,dochhijkeurdelzetniet

V.DAI,
S fCaasatie,v.vernietiging

(vaneen arrest.vonnisenz.):i.
nccdeclïe
gaan,cceycfïe of beroep in c'
cealffcfn.
ntellen,zich.
ïneasmtiepoozzïes,(in strafzaken)raseatéeccnfee/
cenes x.

af.

Verbreklnéshof. B>:LL., Diet.;

Alg.inZ.-N.,naastho/vanv6rlrekz
lsg

Hojt'
on caanatie;in N.-N. Hoogq

GcxzscRo,in Fl.d.t
f.6.A.,I1,315 en (Be1g. Grondw.,art.95),Fr.co'
uy d6 sccd (4er Naclandent.
335.

Verbrijzelen. Zijn glasontglipt

zijnehanden Terbriizeltzïch.
Verdam pen.Een sigaar Terdam-

Scym.,.
4.cxf.,l4..
- Koxmaxs.- V.

DAIZ
S.- KosN>,N15.

ea88ation.

Gall.aebdeee.
Germ.eineZïgcrr6verdampjen.

zijn glas ...valtaan atltkken,of

breekt.
Een sigaaroprooken.

D.V.,333.
MoosTo.,120.

pen.

Verdanken. (Aan)iem.iets'
p:zdanken.

Germ.einem efwc:verdanken.

(Aan) iem .iets danken,fe dankon
h,ebben.

I'
Pd!..4.N.F.,15/42.

Verdedikink-verduren.
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Verdediéin:. Tems.verdediging
Dezewordt,nietbemincliIkharege-
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Gall.prendrela4d/6z/
aedeqn.
Iems.verdediging op c.
?
:
ch nemen,
ook wel:iem s.verdediging opnatten.
Hetgebr.van verdediging bijper- Dezewordtin haarbuurtnietbe-

nemen.

bm lrte,zegtdetverdediging.

ALCEM EEN NEDERLANDSCH

D.V.,ll9.- D.B.,7.-V.G.,1,135.
V.DAL1t6,ophetw.verdediging,even-

soonsverbeeldingvoordeadvocaatwerd atind,zegt pleiter,of det'crdcdygcr.

wel:((deverdediger,advocaat:t'czzde

doorD.V.,210,en ook doorV.G.,1,
137.afgekeurd alseen gall.,lc dqense

ziidedevpert
sct
sz
lgïxg w6rd vvfjepzcck ge.
vraagd ).- Zie ook bijScHR.,1,204-

dit.

207,vooralp.206,verscheidene citaten
betr.hetgebr.vanverdediging = verde-

digerts).

Verdekketn).
Verdekkenstch).'
tIsverdekkens

:nd.bastaardvloek.
znd.volkst.

koud.Verdeklkenjsqhedeugniet!

Verdikkelmej,tlcrtf'
fkll
fe.
V.DALS.
't Ts l:erdikkemisch (of verdikkemnj V.DALE.

koud.Blik8emschekwajongen !

Verderfelijk. Verderjel
iike wa-, Germ.vevderbliclt= aan bederfonren.

Bederjeliikewaren.

p'4î.'
4.N.F.,15/42.

derhevig.

Verders.
Verdienen. Hijheeftvan hetwaderland (tt)
c!)verdiend.
Verdienstvol.

Nogalgewoon bijZnd.schrijvers.
Gall.ila (5ï6p,
)méritédel
a patrie.
Navolging van D.lterdienatvoll.

Verder,roorts.
Hijheeft zich ycgena hetvaderlan:l
)(z(
?:r)nerdienstelijk gemaakt.
Verdien8tell
bk.

D1'
,
8t.,151.
volgensMooRTo.,l45-l46,isvevdienstvol(doorhetgebru'
zk geijkt:.
Pltlcx,Eng.,op hetw.ltoog :f
(hii
woonttwee (tfrï6 d?l- ,two stairs up,

Verdiep . Hetverdiep.Roxpov,36. In Z.-N.tegenw.alg.(Dist., l51;
Diekamerislaagvan nevdiep.
'
F@ntf.,48;D.B.,52;Dcynlzov,72;

Dererdï6pïng;d6boeenverdieping.
Diekamerislaagvan '
verdieping.

Houtenlauttenzonderrerdiep. CoNsc., Kosxsxls). Het gewone gebr.is te

Houten hutten zonder bovenver- two pairup ),en op hetw.atair:(up

Kerels,7.

onzent,zooals men leest bij Dx Bo : dieping.

ft
z/
t?paivoj- 8,twee trappen op,(ge-

Luchtige woningen metfule: verdie- (Eenhuisvan een verdiep,fr.mninon
Luebtige woningen t/
f
zl drie t'
cr4ïd- meenz.)tweehoog s.
Pingen,.Toxy,28.
sana étage.Een hlllsvan drie verdie- pingen tof:lnettweeéfcged).
Koyzxy;N : x Bel-étalge (Fr. eernte
Op hetcf
m:feverdiep.10.,28en 112. Pen,fr.mainon û delu /fcj'e.
:.)Onder Op d6tweede'
t
/erd'
iep'
,nr
/,op deeera/e bovenverdieping'
pcneen,huis,aanatraat),

invloed van het Fr.ontstaat echter étage,of:één (trap)hoog .
v.-s.(g = zj).)
Op l
tetverdiep.10.,42.
vaak verwarring,zoodat verdiep niet 0p d6l'ol/cAà'
perdz
lepïA?g.
V.DALE ;(Bel-étage (Fr.),v.(-s),
De nietzwgebotzwde huizen,wier be- zelden gelijkgesteld wordt met étage, Denieuwgebouwdehuizen,waarvan eersteverdiepingvan eengebouw boven
nedenverdiep voor.
de kostelijkste s
vin- a1sbijTONY ;vgl.b.v.Dg RlrL,22 : de benedenbert
fïepïng voor de prach- desokkelofhet.souterrain.)
kelsdient.BoLs,115.

d08 mtzz
iq
gtpne# dc'
uz étage8 ;au pre-ier tigste winltels dient'.

!6 8econd - :De eersto;tweede ver-

Men lette nu op het aig.N dl.gebr.
in hetgene volgt :
Plucx,Fr.,ophetw.étagq:qprepli6e

diepingbovendenentre-eol.))
Niet,zelden vindt m en ook wel,docb
mindergoed,Terdiepingin volstrektde-

tweedeverdieping0/eersteétage),
en op het w.trap :f hii woonttweo

zelfdebet.alsétage:
KRAMSRS,ophetw.étage:(Unemai-

--,

p:Al houg, il demeule au second >.
Koxlxo,42 :((Le second et le trozsièm e ét,age.D edevde6,
4 vi6rd6verdçe&'ng.)h

son à quatre é-s, een Al'l,
N met wïtv rerdiepingen)),enophetw.ran :((Eenhuis
vanzesverdiepingen, une vlotvond6:ïz
étag. )).

-

V.DArus,op lzetw.trap :(hiiwoont

Pulcx,Fr.,ophetw.gremier:eeerste

drietrappen hoog,op de vierde verdieping ,).

Verdraéen. Dat nerdraagt z'
Jch

nietmetdebelangenvanhotland.

GALz,ls,ophetw.éfcg6:((Leprcvàer;

étage(116:au pr8v,
i6r);37:21.l'
étage.

Germ.da8'
perfrdgfaicltslcàfmitdcn

verdieping,bel-étage>;((au - ,op de
eerste verdieping ),.

Dati'
nnietvereenigbaarmetdebe-

V.DALS,alsalg.Ndl.:czich met

Interenen de8Landes (TlS#!.a4.N.F., langenvanhetland,of:dat%'
snietmet elkandev verdragen,goed met elksnder

15/42).
deb.v/h1.overeenteAzcnges.
overwegkunnen ).
Verdrieten. Hij nerdroot zïch Ga!1.s'enmwer, of (p3at) s'embêtev Hijverveeld'zïch orndatllil
'nietkon Ndl.verdvieten,alleen onpers.ofwel
omdathijnietkonuitgaan.
(D.V.,3649.
uitgaan.
meteenzaak alsonderw.,b.v.di6tegenslcg vsrdvoothem zeer.
.

Verdroom d. Haar verdroomd ge-

Germ.ertvöumt(MooRTG.,120).

Haardroomerig (aanlgezicht.

Verdubbelen . Een klas verdub-

Gall.dogtbler,
?zneclaane.

In een klastse) o'verzitten, bliiven

zicht.

belen.

Een cursusverdubbelen.

zzt
w gacl,
ePoat,5Aug.1922,p.12:1 :

D.B.,34 :eildoubleat
zclas8e,hijis zitten,; (een klas) doubleeren,een kl. (J.B.(Den Haag)heefteen zoon van
nïetverhoogd,hijis nïetovergegaan, nog dezl.
gdoorloopen.
17jaar,die zakte voordedèrdeklasse
hijisblijven zitten,hijdoubleert).
H.B.S.en nietwildoubleeren ).
Verkeerde znd.vertal.van Fr.dé-

Een cursus(f4 tweeên,
)dplïfdew,
.

doubler,nadatontdubbelen onhoudbaar

D.B.,22:(
tHetww.nevd'
ubbelen bet.

tweem aalzoo groot m aken,vergrooten,

wasbevonden.

Verdubbeling. De verdpbbeling

derleergangen.
Verduiken. De was.
rheid nerdug-

Droovagezicht = verschijning in den

slaap.

versnellen :de 7
.6.
:,
:/
9. verdubbelep,,zijn

Gall.ledéfiov/èlt?
piea/deacoun.
Alg.in Z.-N.;ook a1sbnw.is verdoken, verl. dlw. van verduiken, in

De splitsing dercursussen (ojleer- iinerrerdubbelen,zïjx stappen ,,ergu!)-

gangen).
De waarbeid rerhelen,p6rlcrgcp,.

belen.),
Verhelen ('
p6rAee!#:, rerheeldj is een

ken,.
zw.ww.;verholenisbnw.enbijw.
Daarlag het'kasteeltje, ...vevdoken Z.-N.alg.in gebmlik (IFcxd.,266.
'V. Daar lag het kasteeltje, ver8cholen, Alg.Ndl.isook ergenaïzègedokenzïjr,
tusschcn de groenigheid'der heesters. Dakxœ6 ;K osxsxll, ophetw.'
verdokon, tusschen hetgroen derheesterF.
ofliggen (van hetww.duiken);verder
Cyuass,Sich.Nor.,118-119.

vevdokenen@)eren 1p.15,op dewoorden '

In een café,waarereenagentvan den duïJ.
ex).

'

Veiligheidsdienst ...rerdoken zat.DRAcLwxs,159.

Veiligheidsdienstverborgen zat.

Verduivelsch. Die verda
'inelselte
sm id.AvcTon,1G5.

Verduldié. Omdat hiz
'zoo ver-

duldigis.Coxsc.

Contamir,atbe van verduiveld met
duivelnoh.

Alg.indeZnd.volkst.;KIs.:(ver-

duldigh,patiewn:,((verduldzgheyd,pa-

Het papier is verdnldig.DsavmAws, tientia));bijDssRocwss:Verduldig.
123.

Die rert
luivelde, tfvïw/ecz,
: oi ver't'f/n,
sc>fe sxnid.

Geduldig,:8!Jf6p.,berl
ntend,lijdzaam. DvYrsEs,II,76.-- KvlesRs.- V.
DALS.

Hetpapierisgeduldig.

Verduldigheyd.

Verduldiéheid.L.Dl:RAaT,in
Vl.Belqièsedert1830,VI,32.

nog de werkwoorden megduiken en t)n/-

In een café,waareen agentvan den duiken.

W einig meergebruikelijk in Z.-N.;
Kjr.ner-duldighlick;DxsRocxss;Ver-

Verduldiélijk. Iets Terdnldigliik dnldiglyk.

Geduld,gelatenheid,b6rvdfïng.

KvlrEss.-- V.DALE.

Ietsgeduldigverdragen.

KvzrERs.- v.DALZ.

Dat hout isv6rgaan.
Dat laken isvergaan.f'
?
tl
rfe8rd.

Ko=NsN15.

verdragen.

Verduren . Dat hout ia verd'
uurd. znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :
Datlaken isrerduurd.
door het lang liggen vergaan,verslijten,verrotten,verstikken.

'

Verduurzam en-veréelijk.
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Verduurzam en.Groenten,vleesch W erd vroeger door verschillende Groenten inmakevt;vleesch (in blik- Klzlpzlts,V.DALI,KO=NEN enandere
verdunrzamen.
taalkundigen afgekeurd en thans nog ken,d. i.doozen of bussen) coïtk
ner- woordenboeken vennelden evenwelnevin Wdl.=.N.F.,- /42.
veeren.
dlvrzc-czlzonder voorkehoud.
Verduurzaamde melk.

Gecovt8erveerde melk.

Verdw alen. Iemands geest '
t,
evdwalen.
Zich '
pcrtf/zalcn in de bosscllen.

Vereeniéen. Zijne teekeningen

Gall.égaverl'espritdeqn.
Gall.a'égcrer.

D.v.,2l1:(
rInlietFr.kanmenzeg-

Iemandslloofd in dewar (ofop ho!)
èrasgew,.
In de bosschen rerdwalen.

In zijn teekeningen vindtmen de

Diet.,103.- D.B.,29.
D.V ..322.- D .B.,8.

D.B.,38(zieook 80)rxRéunirla:@-

vereenigen m6t de verllevenste scllep- gen :réunirla sages8eet(verkeerdelijk zorgvuldigste uitvoezing m6tde verbe- genseetlavaitlance.Dapperheidaanwijspinggkraeht de meest zorgvuldige uit- soms a)ta tl
cïllcnce.Deze constructie venste scheppingskraeht nereenigd of heid paren.)

voering.

wordtinZ.-N.somsnagevolgd met,het gek
oaarf
l.
ww.nereenigen.Ditstrijdt echtermet

ons taalgebruik ; men zegt in 't Ndl.
iets zwren aan ï6fd andevs.))
Een scbitterend banket n'ereenigde
Gall.v,n,banquetimponant.rékfnïf400

400 vlaamsehgezinden.

ccnri@
:es #c-ïzàgcnfa.

Hijrercenigdealdesteznmen.

Vereerem erken.

Vereeremerkt

m ethetoorlogskrlqis.SlMoxs,99.

Vereeren. Ik hebhetgenoegen U

Een scllitterend banket bracht 400

verkeerde beleefdheidsvorm,aange-

InZ.-N.vaaknr.;aldusookbijGAL-

D .V .,211..
- D .B.,38.

Vlaamschgezinden samen (of bijeent,
ook :aaibeen sch.banket,waren 400Vl.
rereenigd,of :op een sch.banketwaren
400 V1.rergaderd.

Hijrereenigdealle stemmen op zich,
of:hijkreegaldesteynmen.
znd.fabricismetervermljding van Begipigd (of gedecoreerdj met het

teberichten datonzereiziger,MrA .K ., trolen op een Vl.bezoekbericht.
Ued.in den loop deraanstaande week
-ezeen bezoekzc!komen rerenren.

Vereischte.Devereisehte.

metFtefaangename - ,verbinden )).

Ga,
1l.réunirfoufe,
sl6stl
oïz.

het bastaard..decoreeren.

Eehter ook,bijKryplxs,op het w.
rereenelt,gew.veveenigen ;(
thetsuffïge

D.V.,275.- D.B.,7.--VzlœsT,33.

oorlogskruis.

Ik beb deeeren hetgenoegen U te

PLCIM,Byn.,n.225 :f De koning

berichten,dat onze reiziger,de heer vereerdeden dichtermeteen bezoek )).
A.K .,U de volgende weelt ltooptte
komen bezoeken.

Hetvereiscbte ((
).).

Aru
L.-AB.,137.

Wee,weehun,dieergernisgeven.

D.B.,l13:(Ergeren(aanstootnemen

I.
A S.

Vereréernis.Wee,wee hun,die

Alg.inZ.-N.;Db
lsRocxEs:(Verer-

verergqvningeven.TsIsL.-STIJxs,II,77. gernis,a.1.),en op hetw.verergeren :
(verergernzsgeéven ).
Verf. Develdenbegonnen metstel- Gebr-vanltet.w.rerjinstrijdmethet

ofgeven),ergernis.J'
rer6rgerap (verslechten),vererg
.eving.)
De velden begonnen met levendige Dvyuvov,73.

ligevernen tepralep.Coxsc-,r.t.F!.,67. Ndl.taaleigen,hetgeenksn bescbouwd kleure'tte pralen.

Eenpaarlelnoerenborstspeldje,waar- wordenalseen germ.ofwelaleeengal1.:
op een duifjemeteen roosjein den bek D.FarbeenFr.couleurbeteekenenbeiin nattmrlijkevernon afgebeeld was.M . dezoowelverj(kleurstof)alskleur (inswsss,Fil.,30.

Verlaan.Eenlawijt,dathoorenen

druk ophetoog).

GewoonZnd.gebr.

zien erbijvergaan.

Veréaderen. Decoxnmissieheelt

...in natuurlijke kleuren.

Een lawaai,dathooren en zien je

VzTs,372.

vergaat.

verkeerd gebr. van het hulpww.

Decommissie is gisteren vergadevd

Alleen in de bet.van bijeenbreng6n

gisteren '
vevgaderd.

hebben bijnergaderen,= bijeenkomen. geweest,of :heeltgisteren 6en tez'
gcf
p - krijgt vergaderen het hulpww.hebben,
ving gchoudes.
b.v.hiiheep veel.
schcffcs vergadqrd.
Gedurendealdien t'
yd ltebtgy ...rer...hebtgijrergaderivtgen gehouden.

gctfezd.Coxsc., H et Ge3vt- t'fzn ryk fc
zyn,24.

Dejongelingenrergaderdenzicb.op de
m arkt.

In detgw.taalJsdit,reflexiefgebr.

De jongelingen '
verzamelden zich op

te boschouwen als een gall.,sezJv?1'Jr, de markt.

Degemeenteraad zalziclttoel
tomende a'
aaaembter fpiat., !10; wqytd.,53 en De gemeenteraad zal toekomende
week revgadeven.
55; D.B.,8), al vindt men nog bij week rergaderen,ofzitting houden.
Kvxrzns,op hetw.vergaderen.:t
(ook
wederk.(hebben) h6t?
.
,
0!7crergadnrde
zïcà op de pztzzzkftb.

Veréaderlné. Opdevergadering Tenonrechtewerdhetgebr.Nrjbvz.
zjjn. ophierpnafgeketlrdendatvanïnvoorOp de vergaderingafwezigzijn.

gescllreven bij LoMB., 57/90, en bti
Vzms,244.W elvindtmen b.
v.bijKUI-

op devergadering afwezig zijn.

bijBRvxw (in Kenrlessen,V,9):f
tOp

TeMenl'
let,onderscheidindespelling

vant'6r:6V.
9cè,bnw.,en 1)6rg6618,bij.
v.,
wordt vaak gezondigd ;vooral vindt
men zeerdikwijlsverkeerd geschreven
te'
pezgee/ach.

Neerlanlia,Mrt.1914,p.69:(Opde
laatste vergadering van het algemeen
bestuur);Apr.1915,p.85:(deopdeze
vergadering aanwezige Afdeelings-afgevaardigden 9;Meil9l6,p.l09 :e Op de
Algemeene Vergadering )), doch ook,op

dezelfdeblz.:(Indeledenvergadering)
,.

volksvergaderingen en meetings)).

Tepergde/e,oftew8rg86/.
9c#?

le8mécontentsa'c.
v/ev,èlêre'
nl8urlt
zplaceb
t;
verder aldaar ook :(Zich vergaderen,
p.rtF.x
S'c,
9.
9cpèà
?!er. (Ecrit.)Gansch
Israëlvergaderde zicb,toutZqrgà!s'a8eeinbla.:

Opdevergaderingzijn.

psss,op het,w .l'ergader%ng :c'Jx esne
- - spv
eke'
ît )),doch verder meestal,als

Veréeefs,ofrergeehnnh?

KRAMZRS,op hetw.Tergaderen :f
(De
m isnoegdexx vergaderden op de markt,

Allepogingen œaren''ergeej8eh.

Hetisvergeej8chemoeite.
Hijkwam nogmaalsllergeeja.
Hetwastenergeey gesmeekt.

Dï.
:f.,20.- Onkr.,56.

BijV.DALE vindtmen zoowelIewergeejs (op hetw.vergeejsja1s tevergeeja
(opditw.zelf):aaneenschrijvenverdient
hierin devoorkeur.

Veréeet. Eenvergeet.DeKl.Plc-

Ga11.%l
,
noubli.

Een'
verznim.

Veréeete ek. Hoeveelvan het-

Stijlfout,misschien ontstaan door

Hoeveelvan hetgeen wijgezien en

PpIcK,Fr.:cTergeetboek.o.in:'
în'
f-

Veréeethgek. De moeste dier

Eigcnnlachtige vertaling van Fr.

De meeste dier sombere kasteelen

J.Sslœ,naarhetHgd.van0.IISNNS-

mïng,Jun.1926,p.156.

Pmcx,Fr.,ophetw.verzuim :(door

een - ,paroubli:.

geon wij gezien en wellichtbewonderd bijgedachteaanFr.êtretombé#cglel'o'
t
z- wellicht bewonderd hebben, ia nlet raken,tomberdansl'oubli,tomberdans
hebben,ligtnletvooreeuwigin hett'er- bli,waardoordanliggen voorden geest reeds (voor eeuwig) in 't reTgeefèoek lepuits,êtreoublié;hetïshet- echrijJedbopk!V.Lov.,D1
4r6E6d,149.
kwam.
geraakt!
ven,lejeterdanslesacauxoubliés).
sombere kasteelen badden htmne '
per- o'ubliettes = gevangenls in de middel- hadden htzn ondevaardach.en kerker, AM RHYN, Geeeltied. r/''
# Voomdtgang

geefAt
lekes,echte onderaardsche moord- eeuwsche burchten.Dit Fr.w.is bij een echten moordkuil.
kuilen.L.DELPTRE,naarhetFr.van J. KONING,55,opgegeven in een lijst :
Hoxz
Axo,Alg.Orerz.derAlg.Geecàïed., Bubstantijs çvï ne y':-plofelf qu'an
68.

Vertelijk.Innergeliikmet...

dsrA enechheïd,111,214,indezelfdebot.:
hetèvrchfrerlïcs.Dit is een germ.,dk
Aurgrcrlieec.

pl%tviel.

Germ.ztn Fergleïc?tmitof zu

(1Fdl..
d
..AT.F.,-/7).

In rergeliiki%tgmet....,ook:verge-

lekenmet ...

Vevgdiik= overeenkomst, b-v.

magevv'ergel/'kt:beteê4c.
?
zeenvetD/CO.

475

Veréelijken-veréeven.

'

BELGICISMEN

TOELICHTING

ALGEM EEN NEDERLANDSCH
:

Veréelijken. Ik weet nietaan. Gall.comparer 4 ... (Di8t., 118;

OPM ER KIN GEN

lk weetnietm6twelkeanderestad

Koxzxg,90:cHomèrecompareDio-

wclkeanderestadikdezemoetvergelij- Onkr-, 19-20;D.V., 542;ArI..-AB., ik dezemoetvergelijken.
ken.
61en 62;D.B.,71en 75;VEREST,33; Christiaensen vergelijktzieh biieen
Chrzstiaensen vergelijkt zich aan een V.G.,1,131).
paard.
paard.
Ten opzichteva'
nhetalg.Ndl.gebr.
onderscheidt D. V., 542, rergdijken
m6t = punten van overeenkomst en
verschilzoeken,en ''ergeliiken,è?
,
'
j=

mèdeàun lion.HomeruerergelijktD.
iomedesè'
#'een !cet4?r.- Comparezcepassageaveclaphra8edelapremièreédition.
Vergellikd.
i6z.
fn.
:s646metden volzin tzï/
#6eevstevïfgcra.)
V.MAI,
ss>TN,op het w-.vergelziken :
cmntelkander- ,miteinanderverglei-

lijkstellen met iets.Bi
j ALL.-AB.,61,
wordt voorgeschreven, dat zxlen met
gebruikt bij vergelijking van vool'-

Scblafmitdem Todevergleichen ;ikkan
v,
# bil
'h,
em niet--.
,ich kannnlieh niclït
mit,ihm vergloichen ).

wegens gebleken overeenkomst ge-

werpen van dezelfde soort,en daaren-

chen ; den slaqp m etdczè 4ood - , den

tegen bii wanneer rnen ongelijksoortige voerwerpen vergeli
jkt.

Veréelijkenis.

Noggebruikelijkin Znd.dialecten ;

Vergelijking.

1)lsRocuEs:evergelylreni.
g,8.j.(zt)ek)
Vergelyking )).

Veréelijkiné. In vergelijking

Gall.6'
4 comparainond6...,volgens

Invergeli
jkingmet.,.

V.lrlurol:sEx,ophetw.vetgeliiking;

%,
a%%...
D.V.,481,en D.B.,71.
Hoeklein en nietigisditallesin ver- Ecllter bijKrlpyuss,op betw.Tergelijkingvanhetsehouwspelonsdoorde geliiking:(in--nan ofm6t);f
ti.
nnatuur...aangeboden !Bora
s,105.
t'
cp ziinen broederïaltijenz.,alsmen
hem met zijnen broeder vergelijkt ).

(inv.rnet(bij)= im Vergleichmit,zu;
in v.tot= im Vergleichz1z).
Plucx,.
Pr.,op het w.qompavainon :
f
ten - de,par--4,in vergelijltingVan
tmetl).

wergel?
i
z.k.
lsg$)an,metvroeger;h,i)'komt
nietï'
zèvergelijking ?
,v
'
,
?
'zijn èroctfcr,hij

.
(biJ
HsyzalsenTooss,AangenameUren,
1,6;overgenolnenuitdenNutsalmanak,

isverrewegdeminderes.
GAI.
rAs,oplletw.nergelijking:cln

1879):(W atgaatznijuw leeuw aan?In
vergelijl
tingpcnmijishettochmaareen

V .DALE,op hetw.vergelil-kin'g :qïn

D r.C.M .K AN,De Fo, en*
de Zcelz'
lz'
%

-

t,cn,m6t:En comparaison de,auprès
de )),en op hetw.comparai8on :(vEn,--

dom ,onbeteekenend dier.))
F. DOMSLA Nlsgw y:xauls, Typev,,

de:In vergelijkingbij).

69:(eenkind in vergelijking van zulke
navolgerst;211 :tin vergelijking van

hem !))

W erk
-wijzen toteliminatie door her. Vertal. s'là Fr. tekst (algebra) : W i
jzen (methoden)van afzondering, Een (J!g6èecl
5dc#e) vergeliiking
leiding tot hetzelfde coëëciënt, door Méthodea 4'dl
ï-fsc/ïos par r/dvcfços verdrijving ofwegworking (eliminatie) equa'
tie.
substitutle,door'
verâeliiking.Staat8bl., (Ivmlmococlcïelf,par.
svllt
sfïfllfon,par door gelijkmaking der coëmciënten Merkookop,datcoèmciéntinhetalg.
19-2-1913.
compavaison.
(optelling-ensftreklringmetllode),door Ndl.-.is.
vervangingofin-de-plaatsstelling(substitutie),door geliikstelling.

Veréenoeéen. Destudenten rer-

Verkeerde uitlating van hetvoor-

De studenten Tergnnoegden er z%c%

ScHR.,T,307,citeertevenwel:(hij

genoegden zïc/?
,mettwee-ofdriemaalin
de maand naardelessen van professor
Garnierom tezien.
Hijvergenoegtzïcâ,nuen dan eenste
schrijven.
Hijvergonoegdezich.mefeezligesvoor-

naamwoordelijkbijw.:gall.le8dfudilsf:
a6 contentaient#c alderetfcvz olt
.froïa
joinpar-04.
:le8cokfzdd1ipro/cadcvr,il
ae conzesfe d'Lcrirc de f6zn,
y.
s ê autve,
volgens D.V.,277-279,en ALrz.-AB.,
221.

mede,twee-ofdriemaalin de maand
delessen van professorGarniertevolgen.
Hijbepaalterzfc/
ètoe,nuen daneens
'
te sehrijven.
Hi
j vera.
nderde alieen Azèccr eenige

r6rgenoegdezichmeteen knorhg gezicht
te zetten )(V.LINNSP,aangeh.bijCosIJN,I1,103),ehil
*nergenoegdez'
Jcàmet
den gewapenden tebevelen een wakend
oogtehouden op denschutter>(BssgsMA,58).

den tet'crls#eren.

Gall..it8e contenta dc changer quel- woorden.

f
/ue.
:mota(D.B.,13).

D.B.,7:f
tW ijbepaleneronallij,de

zijn -,zichvorg
.enoegen(znet)).

verdiensten bekend te maker.tt

De meisjes,diezïch nog laatverge-

noegden.

Veréerlné.

Germ..
nichtlergwïigcp,
.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),tzmmer-

PRlcx,Fr.,op het.w .contenter :t(se

- (de),zicb ovreden stellen-,tevreden

Demeisjes,diezichnoglaatTermaak-

tep,(ofverllutigden).

MOORTG.,120.

Vergaqng.

m answ .

Veréetelljk.Die jongen isverge-

Seliik.

Veréeten. Hebtgijuwelesonf-

znd.volkst.(Brab.);DssRocxycs:

DieJongenisvergeetaohtig.

verkeerdgebr.vashetlmlpew.heb-

Hebtgijuw lesonthouden?...Ikben

Fergcdft
glpl!
.

houden? Ik hebze vergeten.TA5rB., ben,bijvergqten = uithetgeheugenver- zevergeten.
3-4.
liezen,deherinnering aan ietskwijtra-

BijKUIPERS:vergeteliik,nogalsalg.

Ndl.

Vergeten F
zeèhen = nietgedachthebben aan,verzuimd hebben te doen of
medetebrengen,bv.ld)heep onsaedert

ken ;vgl.Fr..4'p6:-1,ov,
:reteîîvu rofrcle-

@cng rergeten, ik heb 1?6rg6f6x e dat te

çon?Jel'cïo'
abliée.
Merk eehter op,bij KoycxEwls#op

zeggen, wii hebben on8 boek t'
erpefozz,
(Cfr. Vssc., 88; AI.r:.-As., 202-203;

lletw.vergeten :(fik heè dat'
dzpoozg - ));

KOENEN,N .#S.,l21;PLUIM,N .S.,II,

daarentegen bij10.
11:f
tik :64 datwo/
lrg

51-52;DsNHssToc,F.T.,79,enN.T.,
1, l83 ; HAssELs-xcx, 1,233; RIJPMA,

167).

Hijpoogde zich z6l'
p6n in de lectuur
tenergeten.

Veréetenheid. 'tIs een revgeSenheid.

Veréeven.AllesisvergevenenwezFefen.

Gall.s'
oublier = s'absorber (D.V.,

Hijpoogde zia in deloctuurte ver-

Zïch vergeten = zich te blaiten gaan,

364).

diepen,of:geheelop teg
.aanin de lee- zichlaten vervoeren totverkeerdheden,
Alg.N dl.zicltzelrcn %ïerget
l%= niet tuur.
buiten ziclazelven ralten (van toorn.
.e
aan zich zelven denken,b.
x..'
Jn hetgesmartenz.),b.v.ltijvevgatzïchzf
l/
azeev.
tl
ccr'
vevgatA'
J/ziclzzclrexloplanderen te
datA'
J#miieen slagtoebraeht.
vedden (zie ook Scxs.,1,237).

znd.volltst.,vooralindenvorm ner-

'tIseen verzuim,somsook :(een)

getentheid; Dss Rocxrs ( Vergeé- onacbtzaamkeid ofachtelooslteid.
tenlteyd,vergeétendheyd,s./.Oubli,
s.m.
'
)

DegebruikelijkewoordordeinZ.-N.
Aldus ook bij Kvllœss,op het w.
v'vgeten :cmen moet'
pcrgmlcx 6n--).
Verdernog bijKnAM1IRs,op hetw.
tl6rg6'
pen :(Vergeven en vergeten beleediging,ojjennepcréosnéeetoubliée).

Allesisnergetenenrcrgt
prcs.

Vetgetevtheid isook een Nnd.prov.
IKrIPERS;V.DALE).Alg.Ndl.,in een
andere bet.,is :vergetelheid (een toestand),bev.ietstotdercrgercgp
leïddoemen.

Aldl
ls11i
jV.DALEenbijDSLINOTTE,
op hetw.vergeien.Ook bijV.G.,1,432,
ineenopstelvaneonNijmeegschenleerling :f
(toen wasall
esweernel'
geten en
rergeven),en1,540,inzijn eigentekst,;
qMensehen op leeftijd vnrgeten ca Tergenon een eelate beleediging niet zoo ge-

makkelijk ).

Verkezellen-verheffen.
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Hijvergafhetzich niet.

Gall.86pcrdonn6rqc.

Hijvergaflletzich z6lren niet.

D.V.,368.

Veréezellen. Zij wae begeleid

DcvszR,Stud.,231,maakt hierin

Zijwerd begeleid dooreen vriendin

ScHR.,1,313 (prinsHendrik ver.

p@neenevmendin,enlergaeldt
fof
preene we1aanmerking tegen het gebr.v/h engevolgddooreeltanderevrouweljke gezeldf'
cpdengep.generaalDeW aal,
vrouw 4'an kennis.Toxy,195.
vz.rc'
?zbij begeleid,doch niet tegen kertnis.
(AT.R.Ct.,l5-1-1912),enz.
datvan doorbij'
vergezeld (zieook hierBANNING,OudeK6n,s.
je.
scn,,174:(verboven,op hetw.begeleidenj.

gezeldraneenreusachtigenheibewonerl
).

Metdenlijdenden vorm vashetww.
.
vqt'gezellnn zegt.xnen vergezeld '
œorde'
n

J.P.Scuosxxxy;x (bij Hssms en
Tooss,Aang.Uren,1,!29):qverderwas

doov;m eer gewoon is ecbter de uitdr.

Van Heurn vergezeld ran lsEuropeesehe

î?
ergezeld (zï.
'
/x)'
van, waarin het verl.
dlw.van l'
ergezellen aJseen bnw.mag

soldaten );op dezeltdeblz.echterook :
j((Vergezeld door luid blaffende en jan-

jaasrcs aznuv,- t'
cn drie/
c4)t
31'
6p,ran

Dsx Hssvoo,àT.S.,111,2l8 :t
(hoe

bescbouwd worden.Aldusbi2'Kvlrzns,
op hetw ..vergezeld :t('van goud pàcfeen

'lkende honden ... trok m en de kam pong
binnen n.

8abel,Jvwlvs,Heraldiek )).

een praedicatief attriblzut dcov een
van de voorzetsels to t, in, v o o r

î
'ergezeld kan z?
,
'
/s '
).
De aanmerkingen,waarran z'
Jj hare D.V.,272 f
(Dit ww.qvergezollen) Deaanmerkingen,waarmexlezïjhaar D.B.,80,tegenoverFr.accolnpagnét
f8:
toespelingen rergezelde.
isinonzetaaloverg.:i6t8ofï(
3pz.verge- toespelingen Tergezeid liet gxp, of : ( zijp hoop gaat gepaard gnej vrees;
tellen, maar m en kan niet zeggen ... waarmede llaar toespelingep llergezeld is vergezeld tlcn vrees p.

ietsrcni6t8tleegt
?zcllen,wantdatheeft gingeu.

'
k-.DAIE,op hetw.vevgezellen :((5g.)

in het N dl.geen zin.D ie constructie

gepaard gaan m et : dat ging met 48

isechterblijkbaargevolgd naarhet,Fr.,

grootstemoeitc,met t
)eo!yliclttplegingen
vergezeld )), en op hetw.paven :((:g-j

waarm en zeggen kan b.v.le8gedfe,.
gdont
il accompqgnait ees pc?'oded. In onze
taaldrukt,m en dit uitdoor late.
tt,'pergezeld gaan 'zlc/iet8 ertdan lnet een persoon sls onderwerp, ofweldoor vergez6ld gaan m et'J8fe, maar dan met een

vergezeld gaan van :datgïsg ntetgroof:
kosten gepaavd )).
K OENEN,op het w. verzellen t(dat
gaatvevgezeld 'tlcgzallevlei(lnccllgenctzplheden,gepaard m et)).

zaa'
k alsonderwerp.)

scxs.,1,22!,citeert,nog (hîj li6t

Vgl.V .G.,T,14l:((degebaren vaar-

deze woorden '
vetgezeld gccs 'tlcn eene

meeAïjzijnewoorden begeleidde).

handbewegirg (DvTmc, 440);( hij
doetdezen geloofsbriefvergezeldgaan '
pcn
de in art. 17 der wet vermelde docu-

menten )IOPIVNHEIM,1,210),enz.

Veréissen. Ditonderzoekschenkt Gall.8eméprendretl...= eenver- Ditonderzoek sebenktmijdeover- Zichïsdenyc/
zoonvevgissen = mee,
mijdeovertuigirg,datikmijeenoogen- keerdendunkhebbenvan...(D.V.,5439 tuiging,datik mijeen oogenblik ïn nenmeteen andertedoen tohebbenblik aanu vergistheb.

Gcn#.,91;D.B.,76).

Zich aan den zin van iem ands woor-

u vergistheb.

iem.voor een ander houden,personen

Zich ïs den zin van iem andswoorden verwarren.

den vergissen.

vergisser.

Zich :4/hetapreken vergissen = verkeerd spreken.

Veréoeden. De baron Tetgoedde

Gall.eedédommager:in'tNdl.ishet

Debaron 8teldezich.dcAlt
ïel/
at?
,
grool' Vgl.Scan.,1,238.

zohdevervelingwelkehijzich oplegde. gebr.van rergoeden a1s reflexiefww. devervoling diehijzich oplegde.
V.G.,1,343 :((M '
n vrouw verzekert
Hijzou te huis zich zelz
pe'
?zvergoeen tlngevoon (D. V., 365; D.B., ll; Hij zou te ltuiszil
'n echcdcinhalen echter,dat zus later haar schade wel
voordeJastigestudiën.coNsc.,Schilder, Drllgoc,81).
voordelastigestudiën.
ïn zaIhalen ).
57.

I

Veréronden. Zij schuurde het schier al
g.in de Znd.volltst.(in Zij schrobde (den vloer van)het. V.DA.
I.E.
huisje --een zware taak,nu heelde enkele dial
ecten daarnaast ontgron- lmisje-- een lastig werk,nu heelde
vloer ...('
vergrond )was.V.Lov.,Dnre 4es),voor:een grondkleurkrijgen.

vloergrall
'
w gettmrtfen wag.

Eed,63.
Veréunnin:. Eettwigdurende1)&r-

gunning (Opschrift op grafplaatsen te

1

j

.

C.all.concesdont
iperpétaité.

Eigendom.

GALLAS,ophetw.concession :t
(Graf

l(- au c.
Jp?:/4?rf
,).- (jperpéhtité,--pev-

Diest).

Verhanfelen. Een blad papier

vevltaujelep,.

pétuelle:Eigen graf.))

znd.volkst.(Brab.,Limb.),vanhet

Eenvelpapierboûngeren,èeduïme-

dialectische hanjel= handvol; elders melen,(
.
met'
l
?kzz
llcltandentbnzoedelen.
(Antw.)rerhanfdj8rollen.

Plammoten,dat,in dezeifde bet.bij

KosNaN15alsZnd.is vermeld, is bij
Io.ll,evenalsbijKvlrycssenv.DAIS als
alg.Ndl.opgegeven.

Verhanéen. Naarieto'
eerhangen znd.volkst.(B1'
ab.,Antw.;inO.-VI.
zijn.
'
voovietnverhangen zijn).
Verharen. Mijn handen zijn nevb'
aavdvan dekoutde).

Alg.in deZnd.v0111st.;KI1,.:f
(Verhaeren.Uriardoreczffjrigor;eoeli).

Verheelen. U ...heb ikztietste Afwijkingvandegebruikelijkespeltl
yi
eAcclt
?x.SEGsss,149.
Iing;DssRocuEs (Verheeleri,',.c.

Opietsrerzot(ofnerkékkevd)zi
jn.

V.DAIV
S.- Alg.Ndl.zichaan'
Jefat!
6rhangen = zich erteveelaanovergeven.
Mijn handen zijn rg
xw gewovden van Vgl.VsRc.,Etym.G4!
).,enV.DAI,E :
de koude.

U hebikniet'
steverltelen.

Verbergen ).

Znd.rerhqren = verschroeien.

j Onze spelling onderseheidt vevhelen
I(= verbergen)en vevheelen.(= IleelmaIken).

Verheerlijkiné. In zijne gods- verkeerdmeervoadiggebr.,naarFr. In zijn godsdienstige onderwerpen

Tegen de aanmerking van D.v.is

diepstigeonderwerpen,blijkthijvooral glovincatéonn(=schilderijenwaaropde blijkt hij vooralingenomen (t'
e zijn echterintobrengen,datir''tNdl.deringenomen metvervoeringon,vizioenen, verheerlijking van iem . wordt afge- geweest)meth6tajbeelden tr
t
z?zpereonen gelijkemeervoudsvormen welgebruilteez3verheerliikingen.
Ibeeld),volgensD.V.,4l9:il,
:'e.
:fcom- die in vervoering zijn,die een visioen lijk zijn,b.v.kruisajnemingen = sehill
.ktworges.
lpludvrff
lufdannIc,eztsbseset!t
?,
9TQionn,hebbenofdLez,
6rh6erliy

lesglorï#c
,
cfïozt,
g.

derijen.diedeafnemingvanhetkruis

voorstellen ;heiligenlerens = levensbeschrijvingen van heiligen.
Verheffen. Op den hoek dezer volgens D.V.,21l en 333,is llet Op den hoek dezerstrastataateen
KvlplRs,op het w.lt
erhejjen : da
straatrerhejtzïcheenfraaigobouw.
gebr.van zic% '
vevhejjen meteen zaak, (hoogen)fraaigebouw.
bergen- zïch in d6wolken.)
h.

Ter rechter hand nerhep zich de be- t.w.boogevoorwerpen,geboucen enz. Ter rechterzijde staat do bekende V.DALE,op lzet,w.rerl
tejjen,:f
ç4ï6
kende scbeeve toren.
a1sonderwerp,een verkeerdevertaling seheeve toren.
bergen 1!8r:.
c//6p, zich hemelhoog; ltet
Daarrevhejtzfch dekathedraal.
van Fr.se dresoer,a'élt
?@
'er,waarvoor Daar steektde kathedraalver6otlcx gedenkteeken '
p6rhe.
/
'
/zinh op t
/gx top tlcn
m en iz1onze taaleenvoudig zegtataan, de o-gedz?g ldt.

tfcràbevg )),en op hetw .lucht:((detoven

Hetrotsblok waarop de citadelzich djzes,oprijzen.
Hetrotsblok waarop decitadelom- p
''
vhVfziehhoogïn delucht).
rerhiej.
D.B.,9 :;Zinht'crhc//en vclrdt,a1- h.
oogreen.ofopree8.
Mr.G.KILLER,D6 llrostfcrender1F:In hetm ldden van hetlandschap rer- thans in zuivore taal. vermeden. Hct

hejtzicheen berg.

In het,midden van het landschap teld,II,onder de afb.van den M atter-

kan echter wel voorl
qomen, wanneer staateen berg.

horn,tegenoverp.257 :f
tdezetlotsche

de aandachtop de berel'lçte hoogte ge-

massa van gneisen gletschers,die,zïch

vestigd wordt,dooreen bepalingofeen
vergelijking,b.v.:totin 46wolken 1,cz-

nerltejjendetoteen hoogtevan 4482Meter,daarstaats1seen wachter overde
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l
tefjen zïch de toppen der bergen.Cfr.
Beljort1899,II,344.)

Zermatt5'n1lei).
SMEULDERS, Breda cs omatreken,
19063,p. 77 :qTegenoverhetgemeente-

H ier m ag aan toegevoegd worden

dat,behalveindegewoneomgangstaal,
zich rerhejjen in de bodoeldebet.zeer
gebruikelijk isin hetalg.Ndl.(zieook
Sc> .,1,228).
Eensklapsveïhz
'
ejzïch weêrin hem de D.V..344 :cMen zegtln het Ndl. Na eenigen tijd '
verhiejzijn geweten
tijdelijk geslnoorde stem van bet ge- niet,dat'
1esfcm z'
iehz'
crhc/f;eenmensch eensklapsweerdestem.
weten.
rerhejt de stem,en bij persoonsverbeeldirlg : lk
et geweten nevltejt de

ziekenhuis vervijst het. torentje der
kapel);p.9l:(Trotsenstatigverhejthet
(n7. het Diaconessenlk
uis)zieh daar in
zi
jne soberedeftigheid)).
KLIPERS,op hetw.verltejjen :((:g.)
dqavrerheftzicheenestem,doetzicheene
stem hooren ).
V.D&I.
E,op hetw.opgaan :(6+gaan

stem .))- Zie verderD .B.,l0,enArus-.
AB.,98 ;ook ScHR.,1,229.

8temmen op,m en hoortin hetopenbaar
zeggen ',.

Verheim elijken. Waarom dat

Germ.verlteémlicl
ten,volgens '
Fd!. M'aarom dab voor hem rertwegen,

KrlpERs,V.DuC
E en Kolxy:w vey-

voorhem nerhqimeiqkt,Leven8leer,216. -1.N.F.,15,
/42.
ofgehei3è
%gehouden'
melden verheimelijken alsalg.Ndl.
Verhelpen. Middelen om aandien Verkeerd gebr.van vevhelpen alson- Middelen om dien toestand te ver- J.v.MAURIK,Toen iknogjosgwaa,
toestand t.e vsrkelpen.

overg.ww.: gall.remédier tjqc.

hvelpen.

226 :((Je kunst er niksaan vevhelpen ));

Daarin nloet verlaolpcn worden.Ons N-erkeerd gebr.van ïs,waarschijn- Dcf moet verlzolpen worden, of
Vaderland,27Febr.1920.
li
jkdoor bijgedachteaan ï,zI
'
etn voor- daarin mnetroorzlenworden.

hieris niksli
jdend vw.van het overg.
ww.'
verhelpen.

zien.

Verhelrlsten. Onzekleeren be-

Znd.voll
tst.(
Bra'
1).,Antw.Kempenl. Ollzekleerenbegonnen teschroeien,

Verheuéd. Ta Antwerpen

Verkeerd gebr.v/h vz.09,1,waar-

gonnen t'e l'erhenten.Cz,Ass,Onze ismï#,
93.

Ite zengen.

is

TeAntwerpenisnlenf
are).dien onl-

men om dien onïmekeer verheugd.8y:- schijnlijk doorbijgedachteaan om ïef'
s mekeerverheugd.
GsRs,346.
bliidezï/'
n,.

Verheuéen. Jozefverbeugtzich

Jozefverlneugtzicb daarinnigover.

daarreclltzinnig om.10.,346.

Verhitst.Hetkind isverldtst.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.).

Hetkind isdoor(f6hitteberangen.

Verhooé.Ophetverhoog.
Verhooéen. Dejongenisp
'cxkla8

Znd.volkst.(Antw.,O.
-V1.).
Gall.ntonter4'tfneclasne,waarvoor

Opdee8trad6,Opd6verhooging.
De jOngen iq(c8'
n,kla88e4rcrhoogd,

verhoogd.

V.DALE.- KoswEN15.
ScHR.,T,341.- D.B.,34.

is opgegeven bijMcvxzplsMAws, Ver- (n,,
'z
,
7 e6n ltoogere à?ce.
:e) Grergegaan,
zam.,316,en bijCOPP;,l70:66n6àIc.
: ('
J/lOftot6e'
n hoogerekla88ejberorderd.
Aoogcrzztten,zï/s.
Dewarenzijzavanprijsverhoogd.
Gall.augmenterd6prïz.
Dewarenzijninprijsverhoogd,of
zijnopgeslagen.
Deprijzenzijn van100
/0vevhoogd. j Gall.ênaiorerd6100
/0.
Deprijzenzil
'n(plef)10% rerhoogd.

Verhooéiné. Eenverhoogingvan l Naar het citaat in Dist-,119 (zie
100 fr.
hiernaast,kol.4),wordtbierinvereischt
volgensD.B.,8l,hetvz.met,rzietrls.

D.B.,8l.
TnDist.,ll9,isverdergeciteerd:fDe
Terhoogingmetf1000voorreis-enteerkoFten voor ambtenaren in kolonialen
dienstvondenwijooknietgenoeggemo-

Eenverhooging''
an 100fr.

Echter ook wel,bijctur-xs,op het
W .TCrhooging :cw
v cf- t
?,,ccs 100fvs:

tiveerd.)Niouwesurinaamacheconvant,
21-5-,93.

Parf3cbelonsde l00frs.s

Verhoor.Men fluisterde,datFrère- Schier alg. wordt in Z.-N.verhoor Het gerucht liep,dat Frère-orban T.v/o BIZINX en Tn.LANcâs,Uittf6
Orban doorden Koning in rerh,
oorwas (= ondervraging) ten onrechte ge- door den Koning in gehoov ontvangen Lel'.Taal,113,79:t
(1.Nahetgehoovdoor
ontvangen geeorden.P.Fnsosmcq,in bruiktvoorgeltoov (= onderhoud,au- was gewordell.
PrinsMauritsgegeven.2.Denbeklaagde
F!.Belgiés646z/1830,II,238.
diëntie).
Werd een scherp verhoorafgenomen.:

Verhoovaardiéen. (Wij mo-

verkeerdgebr.v/hvz.om.

er))ollsdaarmetrecbtom verhoovaar-

Wijmogen onsdaarmetrechtop

verhoovaardigen.

digen.ssosss,56.

Verhopen. Ik vraag u niet eens Zeer vaak gebruikelijk in de Znd. .
Ik vraag tznieteenshoeveelgijvan V. DALE : A Verhopen, (verhoopte,
hoeveel gij van hen moogt nerltopen. schrijft.;volgens KvlrsRs is het,w. hen moogtverwaeht6n.
heeftverhoopt),(w.g.)hopen op.)
ssfaycxs,l12(zie ook oRxva-Axs,44).

verouderd.

Verhoudiné. IndeWaalschege-

10.:(Verhoopt,bn.watmen hoopt.,

D.V.,588vlg.:(DeFr.bepalingvan

In de Waalschegewesten waslaet

Plucx,Fr.,ophetw.vevhouding:Aïa

zinsgrooter,doehnergensaanzienlijkin door Znd.schri
jversmeestalletterli
jk naarverhoudingderbevolkingnergens
verhouding derbevolking.
vertaald rnetin :rczàzef
lfg/leït@,in wer- asnzienlijk.
ltouding (wtza i6ts4.In goed Ndl.zegt
xnen echter x r
zar cz/cnrctfïgz,eït
î,

proportion de;'
J'
/
l- t
ltzn,proportionnémentà,;...naar- ,...en rapport;naar
- ,à'proportion,toute proportion gardée;naar '
p*l, en proportion (o/

westen washetgetalvan kiezerseenigs- verhoudlng cs proportion de - Gordt aantalkiezerseenigszinsgrooter,doch

proportionnellem ent; in - tot, en

ncav vpt?r/tozftfïsg.))

raison)de,proportionnellementà,),.

D .B.,96 :tlEn proportion de.Naar
verhoudizlg van ; naar evenz'ediglleid

.

van ;ln verhoudizlg tot;naar.)
GArl
rws,ophetw.vcrltouding:(Naar

v.van zijn diensten beloond worden =
im F(erAJ!fA?
ï.
.
s)zu 8einenDiennten,nach

van : En raison de,-proportion de. j
Naar- :Enproportion,relatlvement').l
Aldaar vez'der ook : ((In - tot, zzlsf : :

M a8zgabe ecïzzerDienats belohntwezges ;
in s'.tot= im F.zu,im Fergîcz
lch mit;
,t loon staat irj geen v.tot de m oeite

En rapport,avec,en coznparaison de).

= der SOAn steht.
in keinem (.
rïcAJt
'#6s)

-

H et ltleinsteerlangt voorM aeterlinck

groote verboudéngen.

zioook op het w.evenrediglteid.
Dist.,88 :ft Vorhoudingen heeft niet

zooalshetFr.pvoportionsook den zin grooteapnetingen.
van dimenmï
ons, 'twellc door ajmetin-

Verhuis.Diet'eràuï,skostwat.
Verhuren.Op'teersteverdiep had

llgeenkwartiertenerhuren.Towv,155.

Gemn. '
unter den gegebenen Fer-

hâltnissen,.

Alg.in de Znd.volkst.
Gall.t
llover.

Zieookopbetw.kœqrtier.

F.zu der-1.
f'
aFzep.
V.DALE,op het w.verltouding :((af-

Hotkleinste erlangt biJ Maeterlinck

gen vertaald wordt.')

l'
n de gegeven '
verhoktdingen.

V.GELDERXN,op het w.verhoudilzg :
((naarv.,in v.= verhöltnismânz'g ;naar

Tn de gegeven omstandighelen.
Dattl
ezFà'
uïcen,die'
pezâ,
uïzïlzg ...
e
2én hoog bad hijeen bovenhuis fe

àtfvr.

meting:deverhoudéngenwc,
4 eengebouw,
'
?
1
t
z
s
e
6
n
'
t
l
e
r
/
c
f
u
'
l
g
'
.
Bi
j
g
r
o
o
tsajmetingen
l
lkan evenwel de onderlinge verhouding
itusscben lengte,breedte en hoogte de-

lzelfdeziq
2
i
ln alsbijkleineafmetingen.
! Wdl.4.N.F.,15/42.
1

1 V.DM.S.
Ndl.wij hebben,hoeven vlïefa fc ver-

hnren

'tisnietnoodig datweiets

vexhuron.

V erhuurster-verkleefd.
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Verhuurster. Een student,die Verkeerclgebr.voor:dejulrouw bij Een student,die zil'
w hospita.(of : GALLAS :(Logeuvm., --eusev.:kazkinewerà.
?zur.
z
:f6ropafstand weettehou- wie men een kaxner in huur heeft zijn kamerverhuurnterj op cen afstand merverhuurder,-scer,hospita,:dejufd n.
(Di8t.,78).
weet,tehouden.
frouw )).- ê l
.a sv'
lf:Slaapsteehouder,
ster.))

-

Verkapt. Een nerkaptevijand.
Een nerkapteconservatief.

Als germ ., verkappt,vermeld bij
Kvleslts en bij Kolxsxls;ook a1s

Een bedektuvijand.
Een vermomdeconservatief.

V.DALE :( Verkapt,bn.bw.in llet
geheim,verholen :hij '
,,
: een '
perkcpf:

Een verkapte belasting.

zoodanig afgekeurd in BJ#I.A .N .F.,

Eeltverholen.belasting.

socialiet;rerkaptietedoen,'fef.gvragnn.))

15/42.
MooRTG.,236:(Hetw.nerkapt,letterlijk uithetD.overgenoznen,wordt
door J. M cvrosRwzAxs (.Bi)
'dr., 316)
afgekeurd,doch schijnt door het ge-

KoEN1;N11 : f
rVerkapt fmete6.
n kap,
verholenj,bn.:
'

V. GELDERIN, op D. rerkappen
(rerkappterOlzier= verkaptoKcier).
V.G.,II,217:(verkapteIz
atinismen).

bruik gewettig:l en staat overigens in
V.D-Arzl 's 'fFd!?.en veelandere )).

Verkeerdheld . Als ik onder VolgensD.V.,419,isnerkeerdheden Als ik onder (o/ bij)het lezen op
mljne lezingen verkeerdlteden tegen- hier (blijkbaar gebruikt door bijge- oltnauwkeurigheden stootte, streepte
kwam,vergenoegdeik mijmetereen dachteaanfr.erreuvs),maar,zegthij, ikzeeenvoudigm eteen potlood aan.
potloodstreepje bijtezetten.
(het enk.verkeerdheid wordt niet in
dien zin gebruikt;men zegtfouten );
wat de bedoelde plaats betreft,leest
menernog:(joutenzouhierwaarschijnlijk te sterk klinken ;in dit verband
zou aitnemend passen ietn '
perkeerdy,
ietsdatzn,
ï'zderJ
ïuiotis).
EehterreedsbijKvleEas,opliet:5-.
verkeerdlteid :(verkeerde handeling
.

V.DALI :qVerkeerdheid,v.(...heden)
llet verkeerde; iets dat verkeerd is;
misslag, gebrek, ondeugd, bedorven-

heid ).
KRAMERS:(Tncorrection,f.Onncvwkeurigheid, elï
lrdïgàeïf f. - Oniuiste
plantef.iït86s boekenz.Cetauteurest
plein d'
i-s,dezeychrlyver'
?evolosncwwkeurîgheden.))
Kolxsxls : (
,Mislstelling (eig. rerkeerdeplccl.
gïT?g;:g.vergis8ing;(*.
l
zk)jout),v.-stellingen.)

zich,aan allerlei - lteden achv?tffg în,
cken p.
ScHR.,1.250,citeert verder :((fou-

tenenverkeerdheden)
'(1'.R.(?f,,19-12l9ll).
Verken. Eenverken.P!.Fcrl.,257; Dialectische vormen,nog vaak ook
szMows,3s-Bruinrossererkesl-Bors,80. gebruikelijk in de Znd.schrijft.;DEs
Ikzoueen'
verkskenhouden.Jos.Joos, Rocxxs :t
f
verlten,e.p.(dier)Conhon,
124.

Een l
mrken,een zwiln.
vaalbruineI:
arkena.
Ik zou een rarkentjehouden.

Vgl.Disf.,138-139.

porc,po'/,.
,.c6cv,s.m ....W ild verksken,

St.Antoniusmetzijn '
verk8ke.D1tAv- s.n..
Murctzmsïs,s.n1.)
rzAxs, 197.

st.Antoniusrnetzijnvarkentie.
I

Verkennen. Aan den galm van
O.-en Wvl.volkst.;bijde betrok- Aazl den galm (o/ toon) van hun V.DALE.- Alg.Ndl.verkennen =
hun stem verkendeFeelzijn geweldda- ken schrijversnavolging van STsev- stem herkendeFelixzijn gewelddadige Onderzoeken,nagaan(deJiggingvaneen
digeznakkers.V.Looz,17.
u rs'sehrijft.
makkers.
land,degesteldbeid van een landstreek,
(Hetkwam)hem voora
ls...een..oud....waarin hii
ïchherkendea1sin een desterktevaneenvijandelijkleger,enz.).
%. z
. --

gebroken ding waarin bilz'icltrerkentfe
a1s in een heelandere.wereld.CLASS,
Sieh.N o.v.,124-125.

Verkenséras.

heelaodere wereld.

Znd.volksn.,naast,rerkensger8,voor

Vavkenegras.

K UTPEMS,Op hetw.'
tl6rkcgknes :((zia
- ,xlagaan waarlnep isen onderwelke
om standigheden m en verkeert )).

PAQVE. IlE1Jltsl,s.

de plant polygonum avilmlare.

Verkenvleesch.Slwtows,129.
Verkiezen. Ik zou den glimlach

Znd.volkst.,naast verkensnlee8eh.
Ga,
11.gréjérev1tn.6chose4urtealttre.

van eene aanbiddelijke maagd aqn de
groeten van die m annen verkiezen.

Ft
vkcsy.
plscac:,.
Ik zoll den glimlaeh valleen aanbiddelijltmeisje boren,de groeten van
die m annen verkiezen.

Di8t.,ll9.-- 1#rJz?#.,9P.- D.B.,77.
V.DAT.
F;,op hetw.vourtrekken :(verkiezen voor:iem .:tlwt',ldecnt/eren,l:(
)or-

De avondrust is te weràpr
ezcn b'
ij de Tegenover Fr.L6repon du soir 6.
:/ Hetï.
: beter 'savonds'
terusten dan, frckl'
en ;-- devoorkeurgeven aan :1'
k
nlorgenrust.TAMB.,24.
préjérab?ef
z'
ureposdu matin.
'smorgens.
trekdatpooT).--S(?HR.,T,l33.
HaretwcedemoederTerkienthaavhet Gall.la mâre luipr///rc l'enjantf
a
!'
!
z Haar tweede moeder 2'6rki68t het D.V.,273.
kind van hettweedehuwelijk.
second lit.
kinduithettweedehuwelijkbovenhccr,
of hield m eer tlcn l'tet k. .... dan tlcn
haar.

Men zokteenen bankiertl
erl'iezen.

Gall.on Czré/âercïfuwzbanquier,vol- Men zou de voorkeur geven aan een Echter bij Krlrycas,op llet w.vergensDi8t.,l03:(Préjérer#wordtver- bankzer,of :men ltad liever een ban- kiezen :(wenscben,begeeren,de voortaald door'
verkiezen boven,pr//érerop kier.
kmlrgexenaan :ikzov dejosgy/8dochter
zich zelfdoor voortrekken )).

H oT.vso.
r'; zooals gi) vevkiest
ScHR.,1,133.

Hij,dien zezich.'
perkozea had.
Gall.sechoisir.
Hij,dien zijliafl'
uitv6rkoren,.
D.V.,348.
Verklappen. Zijnen tijd verklap- Alg.in de Znd.volkst.(V.DwraE
zijn tijd verbabbelen.
Alg.Nd1.een geheim rerklappen = het,
pen.
KoENEN15).
zich laten ontvallen.
Verklaren. Zi
j verklaarden dat Gall.déclarerqc.mensonge:(Bijper- Zijl'erklaavden,dat(dat)alleslaster Ndl.isverder:iet8ozzgtr
ldïgverklaren,
allegkwaadsprekerij.
klarenkaneendubbeleaccusatiefstaan, wa8.
iem.achvl
tîïp,nerrallen,(roo.
r)doodrezm aar niet in alle denkbare gevallen ))

kltwtfn',enz.

(D.V.,268;V.G.,1,141).
BijV.DALE evenwel,op hetw.v6rklaren :(hijnerklaardehem e6n leuge-

D.B.,6:(Devoorzitterverklaardede
zltti
ngvoorgeopend,verklaardehetincident '
vooz gesloten )
'.aDe zitting werd

Tltïqc )).

TOOT 4/60296K,(1 '
llerklalmd )).

( Verklaar u ),riep hij met ongeIn zalke zinnen lslaet absoluutge- Zegwatg'jverlangt,of:zegv'
ccrhet D.B.,ll:uJe'
m't
/
zplïçuc.Ik verkiaar
duld.
bruik vanzich wcrl'
lcre?
z(eengall.,ter op staat...
mijnader. Zïch verklarqn bet.:zijne
Maar nevklaar u en zit daar niet te vertaling van fr.a'ei
rpliquer),volgens Maar8preekdantoch en zitdaarniet gedachten duidelijkerte kennen geven,
snikken.
D.V.,212:(InhetNdl.zegtmenziclt te snikken.
ztin Ineening geven.G6 moet'
?
z'
veyklanader verklaren,scffyr: oplteldeving ge-

ren !))

ven.;z2
'
?'
n6gedachten,zï/'
n,
6meening,zijn.
gelloclc?
zzeggen,alnaarhetverband ).

GAT,
las,op llet w.vevklaren :(Z'
ich,
(nqder)---:s'expliquer.)
Zie ook ScHs.,1,237.

Datvorklaavtzïcà.gemakkeli
jk.

Gall.cela s'czp/ïçvcjacilen.ent.

Datiegemakkelijk te'
verklaren,of:

D.B.,12.

dat lccfzich licht î'erklaren.

Verkleefd.Uw v6rkl66jdevriend.

Attributief gebr.van dit bnw.,bij

Uw toegenegen vriend,of:je)'
etoe-

Ip 'talg.Ndl.wordtrerkleejd alleen

K oycN'swll a1sVl. opgegeven ;eig.een genegen vz'iend.

praedicatiefgebruikt,b.v.aan iem .wez-

gall.,ton amidéroué.

kleejd zijn.

Verklinken-verlies.
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Verklinken. 'tGeknetter der ge- Germ.verklingen = uitklinken,weg- 't,Geknetterdergeweerschoten stierj
weerschoten vevklonk.
sterven (vanklanken).
weg.
'tW ashenkofdem uzielttoen vreem d,
uitstervend,vnrklonk.

Verkom m eren. De ongelukkige

AloosTg.,63.

'tW ashezn ofdemuziek toen vreelnd
wegstervend,uitklonk.

Germ.lb
erkûmmern (#!g.Handelsbl-,

De ongelukkige man liet vrouw en

V.DAr.
E :t'erkommeren = doorkom-

m an lietvrouw en kinderen vetkomme- 4 Oct.1928,Av.b1.IV ;1IS#?.# .N .1:., kinderen gebrek lk'l'den.

m eromkornen;acbteruitgaan,in sleeh..

ren.
15/42).
tereomstandigheden komen.
Verkoop . W-anneor wordtdiever- Indebet.van (opcnbavejz'eràoop'
,
wt
?, svanneer wordt dle veiling gehou- E.v.LE>lRsrM,in Neerlandia,Apr.
koopgehouden?
ga,
11.rëràfj fpubliquet.
deu?
1915,p.9,bijwijzevan afkeuring:(Een
van wege de Nederlandsche Regeering
te houden veilinp wordtzn een dervoornaam ste dagbladen als rerkoop a'angc.
kondigd )).

Verkoopen. Zijnowerkenwerden

Gall.rendretideapriatd!6<& (D.V.,I Zijnwerkenverdentegsnhoogeprij-

aan hooge pril'zen verkocht.
580 ;D .B.,96 ;ALL.-AB.,73).
Dat pertret is aan een zeer hoogen

prijsverkocht.

Die stofrerkooptzich veel.

Zieookop dewoordenaanenpvi)
'
8.

Izen verkoeht.
K ONING,50 : ((Les soldes se vendent.
Dat portret is roor een zeer boogen a11rabais.De o'porge.scàofea winkelwaren

prijsverkocht'
.

worden tot'
verminderden p'
rijg verkoeht.)
>

Verkeerd gebr. van den passiefDie stofmordtveelverkocht,of:vindt
Co1>P:,17l.- 'R'cn#.,52.---D .B.,l2.
reflexieven vorm :gall.86 rcsdro.
grooten aftrek.
- K OENEN,W . 4S., 164, en U it tlnzcz:
Taalschat,IV,139.

Iem. appelen voor citroenen ver- Degewonezegsw.inZ.-N.(V.Eyussx, Iem. knollen voor eitroenen ver- STOETT,n.- /1023. Kulplas,op
koopen.V.THIELEN,39.
14 en l5);in onzen tijd versehillen koopen.
het w.appel:(iem.- en (gewoonlijk
beide vruchten echter nlet m eer aan-

knollen.b wot'r citroenen rerkoope'
n h).-

merkelijk in waarde(lplnd.,194).

V.DALE,op hetw.eitroen :('
iem.knolJe.
4(ofappolenj.
voorcitrosnenpcrkoopea).
Xlg. Ndl. ig evenwel verkoudheid;
V.DAIZ vermeldtverdernog :ziclb1)6r-

Verkoud.Zijiszeerperkou4.TAMB., Alg.inZ.-N.;KIIu.;ç
(ver-koudt,N-ft
k'.
l1.
snot);DlsRocals:(Verkoud,adj.

Zijiszecrtq
erkouden.

Enrhumé,éc.Ik ben zwaer verkotzd.

Jeeuïgjort6?
zrF,
uzné.)
Verkreukelen. Zij verkrenkel- Ferkeevzkelcn (= door kreuken bedenerzich reedsin.Pall..49.
derven),hierbijvervarringvoor(zïcA)
reràAôgkzè-e?c?
zof(zioh)rerknenteren.

Verkrijfen. Dit doorslaandear- Gall.obtenirqc.:qn.= maken dat

gllmentverkreeg hem enkele dagen uit- iem .ietsverkrijgt,ofbekomt.
stel.S- oxs,117.

Verkroken. De kleederen der

Znd.volkst.(Antw.),naastnevkreu-

kouden = verkouden worden.

Zijnerkneuterden erzleh reedsin.

Zich rerllneeàelen = de handen wrijven van genoegen;zich rerkne%deren =
innerlijk pleiziervan ietshebben.

Dit doorslaande argument bezovg-

dehem enkeledagen uitstel.

Dekleerer derbeidevrouwen waren

V.DALS.- KoENEN15.

beidevrouwen (waren)leelijk revkvookt. kf
ss ;KIy,.:((Vei'
-kroken ...Rugare, leelijk vevkneukt,l'
erkrevkeld, verknujCoxsc.,Schilder,41.
rvgts plicisque dejormarn );Dss Ro- jeld,S
lerjrommeld.fler/o-/ccïd.
calss :(t
verkroöken,v'
.a.Chï//onm'r).

Verlanéen. Iets verlangen, of.

wel:naarietsT6rl
ang6n?

A.
I.
L.-AB.,61:(Dierna,
zzvevlangt

Hijvevlangtgeld van mij.Hij%'er-

PLVIM,Syn.,n. 183,verder nog :

werk (eischtwerk).Die mallverlangt langtmetrustgelaten teworden.Dat (Verlangenduidtaan,datmenietsmet
naarwerk (wensehttewerken).)
;
isalwatikverlang.
zeerstorken aandrang vraagt,maardat
HENDRIKS, lll : t(Verlangen is be-

geeren,somsmethetbijbegripvanaanFpraak hebbend op de vervulling der
begeerte,hetzijterechtoften onrecbte.
Verlangen % crietsismetbegeerteuitziennaarhetoogenblik,datonzevoorstelling vervuld zalworden,ofwaarop
iets,watin detoekomstis,totwerkelijkheid zalwortlen.)
PlzvlM,b'
yn'.,n.183 :( Eischev.rorderen - vergen - '
verl
angen.Iets

Naar huis,'
ytaar m oeder,naar rust, m en niet zeker is,of het verlangde za1

naardevaeantie,nnardevleeschpotten
van Egypte verlangen.Hijverlangter
xccr,zijn vaderland terug te zien.Ik
Terlangf
,rnaav,datgijkomt.

worden toegestaan :hetlaatinhetmidden,ofmen aldan niet rechtop het
gevraagdeheeft.Deminderjarigeiongeling t'
emltzngdeziin '
pe erlïjk erjdeelom
dewereld ï?ztetrekken.(W are hijmeerderjariggsweest,danhadhijhetkunnen
6i8chen ofq'
orL
lersn.j-- Wii'
perlœzlgdea
Tan,onzen '
t
lrient
fnadereopltelderingvcn
ziin gedrt
zg.fEen onderwijzerei8chtophelderingvanzijnleerling.)t

met aandrang vrager'.n Aldaar ook :
l Eischen drukt,uit, dat m en de gedaehte aan een weigering uitsluit,daar

10.,ïè.,n.229:t(Begeeren - verlangen
-- wenscltcn .- smaclden - ,?èf2k6lz veikhalzen.Gaarne in het bezit of genot

men van zijn reehtovertuigd isofdat

va'
n ietskomon.t

een plicht of een gelofte tot gehoorzam en bindt.))

Datligtïn det,edcngcn,
gvandemeer-

derheidderbevolking.
Verlappen. (Iem.)ietsverlappen.

5'erleééen. Bijakteverlegdvoor

M terx.

Gall.êtredanslf'
.
svœuz = gewenscht

worden,wenschelijl
kzijn.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor :

ietsopbehendigewijzeverkoopenwaarvanmenziehgaarneontdoet.
Verkeerd gebr.van verleggen voor

verl
ijden,(BsIm.,4).

Datbehoorttotdetz,
6s,
:cà6n (of:dat

D.V.,212en 239.- Zzeook wenaeh.

isdeArendcà,
lvandelneerderheid ... I
Iem.ietsaanlappen,cc- meres.

BijaktererledenvoorMr.X.

i Alg. Ndl. 66n bvoek. 'choenes v,er-

)lappe'
n = zeverstellen,erlappeninoj
jopzetten.
, Iet8werleggen = het,andersofelders
i

'leggen :vergeten waarmen het gglegd
i
iheeft.

Verleidend. Een v6rl6id6n46blik.

Ga!!.néduinant.

Een rerleideliike (of betooverendeb

D.B.,58.

blik.

Verlenéen. De onmetelijkevlak.

te,diezichtotaan deNewaverlengt.

Verlichtiné.Dat braehtgeenverliehtingaan hun lot.
verlies.verliezen ond6rgaan.

De m inste aarzeling ware ons aller

rerliea.

Gall.8'allonger = zich uitstrekken

De onmetelijkevlakte,diezioh'tot

Ga11.appevtevdu soulagement: qe.

Dat bracbt in hun lot.geen ver-

in vlakteuitgebreidheid (D.V., 365; aan deNewa uitstrekt.
Dvvraov,81).
= verlichting in iets(aanlbrengen.
lichting (aan).
Ten onrechte afgekeurd b1j Copzi, Verliezen liiden..
170,bijBoss.,Ndè.,92/123,bijLoMB.,
58./92,en bijSxxnsx,l20en 242.
Gall.lamoindreh/eïfcfïf:n8eraitnotre

perfe:toqu (
Dï,
:f.,88).

De minste aarzeling zou den dood

BijMARGOAxTlxx(zieV.G.,1,523)

dit ongewoongebr.:(de straatt
lieziclt
voorhaar'
uitlengde).

D.57.,525.
Km py
cas,op hetw.ondergaan :(lijden,verduren, doorstaan :Ternedevingen, miahandelingen, ccp,
e etraf, eene
kastqding,m-pen,ziin lot- ;een tl
erliee -- tt.
K RAMsss,opbetw.verliezen :((.414fr6-

van onsallen ten gevolgebebben (of: joi8 on d'eef8606 c@zeaïde e8revbedcn.
:
zou ons alen betleven kosten),ook : lesep,:deverderven,in 'tverderfstorzou onsaller ondcgang wezen,of :zou ten,pevdre,euïsee )).

onsallen in hetL
terdev!storten.
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Verlieven. Zielbin iem.verlievon ; Gall.a'éprendve,y'
cmouzlc/
ter de ..., Op iem. eerlieven, t,
6r)J6/d worden ; D.V.,323. MooltTo.,16len 182.
(Sch)in ietsverlievon.
ofveeleergerm.sieh t)6r@ï6b&n ïa ... op ietsvevalingerett.t'erelïngerdrakevt.
Verliezen. lk ben mijn zakdoek Contaminatie van iet8 verloven heb- Ik heb mijn zakdoek verloren.
ItlJ'
pMx, 232.
verloren.
ben metiet8klt
v
i/fziin.
Ikh8hgeen woord %:6rlot6n van al<at Afgekeurd als een gall-,i6zt'cïpaa Van alwatergezegdis(of:vanllet KtTllay
:Rs,op hetw.mi8aen :(ik heb
ergezegd is.
p6rdu 1lw,mot(del'entretienj,bijD.V., gebeele gesprek) i8 -ïj geen woord geen,woord ge-ïdfvan ?I6/g66x dedprckcr
213,enbijV.G.,1,l37.
ontgaan.
zeide).
Zijluisterdeechter,zondereen woord ScyxR.,1,207,verwees eellterreeds Zijluisterdeechterzondereenwoord V.DALS,op hetw.m'
inse'
u :(ikheb
te lat6n 'perltvel gaavt.SxolRs,305.

naarV.DAI,1c,op betw .vertiezen :(ton- te misnen.

Als vreesde ze eene enkele silbe te gebruikt,ongemsrktlatenvoorbijgaan:
vevlie%en.TEIsL.-STTZNS,1,241.

Het#6
/0/:
.verliezen.

Als vreesde ze dathaar een enkele

geen woord tltzn een gedpreà,eene z8de- lettergreep zou ontgaan.
roering rerliezen )).

geen ttltltvtfgemist,ik beb allesverstaan )).

Jou.WlxxlzEa,Oud-Nedevland :f
(Ik
m is geen woord vaz) alles wat zy bespreken ).

Men zou zzch kunnen afvragen of De kluts k?
A9
.'
/ro,
*ez?
.
, ziin 6ezfssïng STOETT,n.684/1018.
dezeuitdr.in haar6g.bet.:nletmeer verliezen.
Eclater oolrbij Kvzlœss,op llet w.
weten watmen doet,blijkbaareennaverliezen :(h6th.
oojd - ,van streek,in
vokging van hfltFr.(en alg.in deZnd.
de warraken ),en bijV.DALE,i.v.:
schrijft.),nietalseen gall.dientafge(evgep,
shcfhoojd bii.
p6r!,
J6zys,nietmeer
keurd te worclen.
GxsLxs,op het,w .perdre:((- laf/f6-

weten wat te doen s.
Parcr,Fr.,op het w.tête :((perdre

Onthoofd worden ; (6g.)krankzinnig
worden ; zijn tegenwoordigheid van

la--,het.hoofdverliezen,deklutskwijt
raken ).

geest verliezen )).

De uitdr.heeft dus burgerreelïtverkregen.

In ofaan,iem.(veel,een vriend,een
001:.omtrenthet gebr.van het vz. Iniem.(veel,eenvriend,eenweldoe- V.DAI-I
C,op hetw.verliezen :cin hep'
t
weldoener)verliezen1
heerscht in Z.-N.vaak in zulk geval ner)verliezen.
rerloorh'
Jjeen trouwen v,
o:en,
g,
).
twijfelen onzekerheid;in 't Fr.zegt
Megr.A.C.vAx Vlmxb
cxsvxg-Gyrsoyns
menb.v.perdreençn.'
unbienjaitenr.
(Oosterbeek),seeretares A.N.V.Afd.
V.GELDEREN,op Ndl.in,:ftveelin

Leem varden,ln N eerlandia,M ei 19l6,

iem.verliezen = '
viell'
z:(ïn)e'
sn'
em '
p8'
rléeren?
),enop het'
w.'
ti
erlï8zc'
?
z:f
(ikheb

p.109 :(Hij isjaren 1id van onsbestuur geweest en wij verliezen veelïw

veelin llem verloren = ieh.Ache'vielan

hem )).

iltm rerloren ;veelgeld aan iem.
z
pïe!Geldan,6ïnes v.))

Echterook,Hyrzosss.(in Keuvleaaen,
IX,266):(W antaan,hen(xI.deschippers'),mijn vrienden ! zullen wij gerliezen )).

Vgl.K'
clpsas,op het w.aan (l0)
f(steun,eenen v'rïcn,tsaan .
1tv?1.hebbeu :.

In het dichte woud verloren, stond
D.V.,212:r
(Hettypevan eenebe- Inhetdichtewoudverborgen (oft'er- GALrAs,op het,w.perdre : Pays,
weleereen prachtigltlooster.
kendoFr.beeldspraakisep,villagep6rdn dcholcn), stond weleer een prachtig quartierperdu :Afgelegen,stille streeâ,

dan8 la /.
0,
.éf,en .
:6 perdre beteek-ent klooster.
Zij,het lieve hoofdje verborgen sus- daarin zooveelals'
verdwijnen,t
pnzz
lchf- ... het slanke lijfje gedokon onder
schen de lobbige plooien eener oude baar Y/rtfes.Deze beeldspraak wordt moedersnachtjak.
trekmuts,hetslankelijfjev6rlprenonder doorZnd.schrijversnietzelden nagemoedersnaehtjsk.TONY,37.
lvolgd,maareene zoo uitgebreide bet.

Hijeevloorzic#indemenigte.

.
-wijk,een gat).
Vgl.het citaat.uit Toxv met DE
ltxclu,32 :Bertha,pcrtf?
z:dqnson:jaquetteden'
uit:44d.
uai6,
ulealtaillevàx.
ce,
sa iolietêteccché:dana,
tfa llieuz bonnet

isaan ndl.verliezsn nieteigen.s
H etgegevencitaatuitTox'v iszonder

tuyauté.
Kvlpxas, op het w. '
verloven. eiteert

voorbehoud aangehaald bij Kvlplllts,

oc.
k :(menmevkteh'
aard
l.
l
'
jscnietop,-..

op het,w.verloren.

tusschen. zzècnses 6n wzoufz/t?s van alle
afcnd6n,F11.Nltrscxsa tt.

BiJ Colœk,l70,afgekeurd voor
HIJ
'raakte vf
,fhetgezicht;hil
'
''
t)
6z- KRAMERS,ophetw.'
verliezen::Zich
f
( hij vordwaalde onder de menigte,'
jdw66nin demenigte;in't,gedrang v6r- verliezen,p.réq.t
s'
eperdre,d'
Jdpcrcyfze;

raakteuïlltetgezicht)).
loor:n,6.hom uit#6loog,kzïfh6tgezzch.t. 8'égqrer.Dierivierverliestziehin'tzand,
V .DM .E,op het w.'
verliezen,alleen
ç6tt6zf'
,'t?J??'eaeperddanaleaable.Delueht-

alsweinig gebruikelijk :(
fuithetgezichtraken :h'
J/rerloordch'
Jn dem6-

balverloorzîch(verdween)indewolken,
leballonseperditdttn'
qle8nnes.Dekletj.

nigte ').
v .MxLssycw,op het 5v.'
eerlinven :
((aielz'
tzxfer,in der,d1'
.6 M enge ,-,zieh
in de nlenigte verliezen )).
V. G.'yiLoyrlt>2x,op het w.v6rlieren
qaïc: 'anter,in der od.di6 .M enge 'p. ==

ren Arerliezen zieh in elkander,leaeovleurssejondent,acpevdept,aonoientl'vn:
dana l'autre.s
G-&.l,Lxs,op hetw.perdre :((Lec/àtxzàlz
.96 perd ..De gebaande weg houdt op.
Seperdrel''usdansl'tw frc:Ineenvloeien.l)

zich indemenigteverliezen,(mitAkk.:
opzottelijk)in demenigteverdwijnen ;
8'
JX Bach '
perlïerf8icl6im #
S@?Wo = ver-

KuDsss,ophetw.rerliezen:(zioh- ,
verloren gaan (vooranderen):hetbeekje
rerliestzichin'fzand,verdwijnt;demas-

Jooptin 'tzand )),en op bet w.'p6rlïczc',:
(fin de m enigte verloren gaan = aiolt

s'ievemas8a rtza de kerk t7cs St-Tltevezia,
vtlfzfzrpcn detorenazich in detfos/c6zolucht

in d6rA cng:l?
erléeren ).
- ,L.Coulœsvs,verdwijnen ).
Hijkwam in de drxlk-tevan helder- Pmcx,Fr.,oplletw.
.perdre:(
k86-. ...hijgin,gt?pinhetgrootgewoelder C.vAN Nly
cvplLT,Ahaeverna(zieH1c1:verlichtestraten,h1jTerlootzïch inbet dan8la/ouIe,in demenigteopgaan ). menschen
lusenToosa,ztzng.Uren,1,413):(de
groot gewoel der m enschen, maar ook

dâàrwashijalleen.Levensleer,145.
Devlaktevorlootzïchin debergen.

V.DALE,op hetw.opgqan :flin.eene

glimm endeliehtbaanycliezich westwaarts

grootentad gaan z%
'
)'g/heo!'
i.
n de'
menlgf:
0p,worden zijniet'opgemerkt,).

'
verlooraan den horizon ).
CREMER,N or.en vert.,16:(Hethoef-

Afgekeurd als een germ . in Icdl.

De vlakte ging orerin een bergland. gekletter rerloor Hc/?.langzamerliand in

d.N.F., ,
/42.(Zie ook Neerlandia,

de verte ).

Oct.1928,p.l61 ;Dec.1928,p. 193;

Jan.1929,p.15.)

Zijverloorzichingissingen.Levenaleer,

76.

Gall..
:cperd'
reenct
l'
njecflece,volgens

D .V.,213,en D.B.,35,ook volgens
V.G.,T,137.
Pm cx,Fr.,op hetw.perdre:((86--.

Zijverdieptezïch in gissingen.

6. coniqeturea,zich in gissingen ver-

enz-,in diep nadenken vervallen,zoodat

diepen )).

Soms kon Tante,in diep gepeins of

Da REvI., 62 :Parlois,zzléddfcfire,

V.DAL>
c,oplaetw.'
vevliezen :((6g.)

pz6?zverlieetzfc?zingïr
vtdsg6s,menraakt
or in verward )),en op het w.gedacltte :
((ïn diepe gedachten wc.?'pcllen,,vevzinken

rnen van de buitenwereld niets m erkt;

Somskon Tante,in diep gepeinsof

zinh in (zïjne)gedachten tlcrlïczcs,er

treurige herinneringen n-loren, Iaren immobile pendant de8 ?teue6.
9 entilres, treurige herinneringen nerzonken,uren zich geheel in verdiepen ; verloren,
sprakeloos zitten turen.ToNv,67.
ma tante ,
v'tfgtzrc'
ë dan,s d6t'ré8tea ,gtn'
t4t,e- lang sprakelooszitten turen.
Terzonken ïJ1 gedachten,geheel in zichn'
irs.
zelven gekeerd 5.
K RAMsss,op het w.égarer :((S'éKUIPERS,op het w .rerlzezen : ((zick

dans qc.,zïch çe iete- H->wl,Terdie-

tpen )),en op het,w .perdr6.tSep- dans

,verwardraken :ziqltfn ziine:e,
:pz
6-

gelingen,ufflzlcf4ïztgon

)).

Verlof-verm inderen.
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qe-,ziclbin '
Jef.
sver?.iezen.iets'
nietàvsnes

Scyx11.,T,207,verdernog :ffzîch niet

begriipen;Hc/zI
-zzietsrerdiepen.Jem'y
fookme)perds,daarntaatmijn verstand
biintil.>

in steeds onvruchtbaren woordenstmijd
verliezen )(X .k
%.TPecàè!.,1911,p.483).

Gall.dannla Aàcflzr:rien '
n.:8epczd.

Verlof. In Verlof.Titel.
',
J,?
zeen gedichfl'
cn,V.Bxxxs,11,192.
Gijzijtaltijddxverlof.TEIRL.-STIJXS,
T,232.
Hijgaati'
ytverlof.
Soldaten-ïn-verlof.DswvLAxs,86.

NaarFr.en ct
angé hoortmen in de
Znd.volkst.schier alg.ï'
?zkonzieeez
a
vindtmen ln (
m ze schhjft.meestalïn
rerloj(Dï,
sf.,l14;D.V.,94;D.B.,94;
V.G.,T,l34);volgensD.CrawEs(zie
D.V.,p.yuxvl)is in 't,Hageland gebrt
likelijk op 1,/
J
r!o/,dat,in Dint.,1l4,
Hij...gingvoorzevendagenop verlof en bij D.B.,94,als alg.Ndl.wordt
bijJoostin LeHavre.10.,95.
opgegeven paastmetverloj.
De Kamcr A
'
,1, Verloj. .
De F/cpzïng,
25-7-1926.

Niets gaatin de natuurrerloren.

Coprk,l71.

51
'etverlof (d.i.toelating,vergunning,nl.om naarhnistegaan).
JiJ
)bentaltild metverlof,of:jijhebt
altijd verlof.
Hijgaatmetverlof.
Soldaten metverlof,of :verlofgangers.
Hijging voorzeven dagen metverlofbijJoostin LeHavre.
DeKamerop reces.

Pslcx,Fr.,op hetw.verloj:f
(metziin'(gccn),(mi1.)être (aller)en congé
to/en pemnission),obtenir son eongé;
metgvoot Hjs,(mi1.)être libéré;nc?
z
- ter%tgkomen,rentrerdecongé).
GAI.
rAS:(
tVevlojgqnger:1.(mi1.)Permissionnaire. metgvoott'egloj:Libéré,
(fanl.)hommedela elasse.2.Fonctionnaireen congé.)
ScRs.,1,l83 :( ...den hoofdretlacteur, die op verloj was b
t (N. R. Cf.,
22-8-1911).
Het groot rerloj,het Kerstrerloj en
In Z.-N.wordt,verlojtgw.aldusvaak
De groote knçayttie (of : zomerrtz- V.G.,IT,456,alssoldatenterm :((met
lletPaascll'
pcrlo/.
gebruikt,alspurismevoorvacantie.
cardie),tieKerstt'
crz
cz
nfï:endePaascli- pevminaiegcas :eenkox'
tverlofkrijgen
bvcantie.

Verloop . Ietsopzijn.
vevlooplaten.
Verloren. Gezulternietverloven

Znd.volkst.f
.
B!'
ab.,AntMz.).
Alg.in Z.-N.;bijV.DAI.I
s6evenwel

loopen.H .Tllslzlxcx,in F?.d.d.e.h.., opgegeven zonder voorbehoud.
1, 86.
Ik ben rerloren gelot/yen.ClzAss,Siqh.

Ietsop zijn beloop latell.
Gezulternietverdwalen.

van l à 2 dagen b.v.))

V.DALs6. Kosxsxls.
KoENEN15,op l
aetw.vevloren :(
$dat
dakwater loopt ,wordt niet opgevangen )).

Ik ben verdwaald,oft'erdoold.

Nov-,85 (zie ook Coxsc.,Schïlder,37,
enBobs.,Ned.Taalb.,IV,12).
W ij zullen hem (onderweg)rerloren Alg.indeZnd.volkst.voor:hem met MTiJ
' zullen hel41 onderweg loozen,
spelen.
opzetkwijtrakcn (Fr.8em,
e'
rgx.).
laten echïefen.
Hetistmaarl''
erloven,.
A1
.g.iu deZnd.volkst.voor:hetls Daarisnu eenmaalnietsaan tedoen.

KOENENIS.

verloren m oeite er iets a'an te willen
veranderen.

Verm aaid .Een vermaaideappel.

Znd.volkst.(Brab.,Antw-),voor
Een worm8tekigeappel.
ZieBIgIz
A.
f;EN,.
1,60.
doorf
(maden )aangetast(Fr.tl
/rcvz).
Verm aak.Vermaak in ietsn6-eK,
. Gall.w endre plcït
orz 4 :c.(CoPI,é, Vernlaak in iets hebben,vinden of V.DAlz
s,op hetw.genoegen :(genoel71;D1
.
'
8t.,l07;D.B.,36en 77).
ncheppen, behagen in iets rinden of gen met(of6p,)ietsn'
emes,erzich mede
scheppen.

Ditdoet,den jongen vermaak.TlIRL.-

Gall.jaireplcïy'
lrt
lq'
n.

STllxs,1,52.

V erm aken.Een wond vevmaken.

Dit doet den jongen genoegen, of
pleoier.

Alg.in deZnd.volkst.;KzL.:((ver-

Een wonde verbi'
nden,omzwaohtelen.

tevredenstellen )).

AppEl.
oooRx,11A,120. H>:wona s,
160.

KosNEN15.

maeken de wondc. Vnln@(8 c'llrcr'6,alligare9;DEsRocxss:cEepe wond verm aeken.Panaer l'
n,t,plaie.))

Schoenen vermaken.

NoggebruikelijkindeZnd.schrijft.;

Dss RocHEs : e Verm aeken, p. c. ...

Schoenen neï8tellen,r6pf
zreeres.

Verderook :k'
tfsnczzd.
ieecàocses nog

g 6m a a J!t 'vorde'
n?

Hermaeken.Rejaire,répcrce,rateommoder.))

Verm anéelen.
Verm anéeliné.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.);

V erm eiden.Om mijnogmethen

BSI-L..8. V.DAT,
E6en KozxExls
.
verm elden rermaugelen in de bedoelde

eommutare)
';DEsRocnls:(
tVerman-

bet.alsZnd.;KvlpEltsdaarentegengeeft

gelen,1,.c.Troquer,chcsger.Verm ancc-

ling,n./.Tt'
oc,Jc/tcsge,s.m.)
'
Verm eerderen. De bevolking Ga,
l1.augmenter(f'v,
àà8certainequan'
vermeerderdet@x een millioon.
De opdrachten rermecvderden zich.

Ruilen,. '
pcrrvïles, omruilen, m4ï!e-

KIIz. : ff Ver-manghelen. Permutare, b'uiten,t,cr'ttl'
?'
,.s.:6!6n.

Rnil(m.),ruiling(v.).
Debevolking vermeerderde (o/nam

tité(D'JsJ.,l19;D.B.,81).
toe)meteenmillioen.
Germ.s'
icbrvermehret
b(MooRTG.,162). Deopdrachten rermeerdevden.

Osgewonevorm van den inflnitief.

Om mijnogmethen tenermeien.

t,e rermeiden.V>JRMAND.,26.

het'op zonder voorbehoud.

Fr.a.
ugmenterdevaleur,depviœ= Ndl.
in '
àtlcczd: vetmeerderen, '
J'n pri)'.? rc'
rhoogen (ofopslaanj.

Eehter bij KvlpsRs,op het w.rgrmeien :((ook '
verm eiden )).

Verm em elen.Datboutisr6rm,
6- Znd.volkst.(Antw.;in Brab.rermeld.
plïlperex);DEs Rocaxs :(
.Vermemeld
enz.(zoek)Vermolmd enz.?
)

J'czwolvtczà.Dathoutisnermolmd.

Verm eniévuldiéen.Zijtever- Gall.multiplier'
tl?znombreptzr'
ug
z
menigvuldigen 5 2/7 door9.F.A.Ro- a'
atve,52t
I1pcr 9.

zij52/7tevermenigvuldlgenmet9.

KoM>EN15 vermeldt nermemelen a1s
Znd.;bu'Kvlpsasen V.DALy
c,daarentegen,isverntemeld,bnw.,alsalg.Ndl.
opgegeven.

VITs,242. Echter:een,getaldeelen
d oor eencnder,b.
>-.15door3.

Blzxs,Rekenknnde,H .Afd.,25.

24fr.x 20 = 480fr.1D.,'
ib.,81.

Naar het Fr.gebruik,waarbil het

teeken x wordt'gelezen multiplié pav,

20 x 24fr.c.
= 480 fr.

W SRKMAN,Prqdieeh Wekelondertl
z
ljt
g,

p.36 :((27 x l6 eent,datgelezen wordt

vindtmenzulkevoorstellingooksehier

als 27 keer,of 27 maal 16 cent.In de

alg.in Z.-N.,waarbijdan x wordtge-

vermenigvuldiging 27 x 16nu is 27 de

(ga11.).
'
Hij nchel
tn zïcâ t6 tlcrln,
elzigvu?dïgen : Gall.8e Anv?fïplïer = z66 bedrijvig Hijl
J)anoveralt6 geliik,bijd66d h6t
op twintig plaatsen te gelijk werd hzj zijn,dathetden scllijn heeft,datmen werkt,
cnnevncheideneanderen,bijl6gd6
somsontmoet.
op verschillende plaatsen te gelijk is een groote 66#rïpdgà8# aan de% dag,
(D.V.,213).
of:hijwas (buitengewoonjdr'
tfk ïn de
tt/aer ...

vuldigtal.)
KRAMSRS,ophetw.mnltiptier(#e--)
.:
(fbiitllerdrïjdsglCethomme se multiplie,di6manlleeplenïgv
luldïglzïchzehten
tdchlïnldoor ziine '
l
zleekzx rzlhfl
ïd op rele
plaatnen tegelïjktezi)
'n,j.'
)

lezen verm eniglnbldigd met of door

Verm iceltle).

Znd.woordvorm in't-.,naar'
tFr.,

uitspr. t'ermosl'e13;DssRocxss :(4Ver-

vermenigvuldiger, 16 het verm enig-

p-ezpzïcelli(leesvevmietnielllzet,v.
'

KrlpsRs.

Het aantal fabrieken verminderde

Diet.,119.

miehel, e. v,. (eét-waer) Verméeelle,
S.m .))

verm inderen. Hetaantalfabrie-

kenverminderdevan 310/0.
Deroggeistl
cs prijsverminderd.

Gall.diminuev 4'tfw,
6 certaçne ç'
t
wx-

tité.
Galt.diminuerdepeiz.

met310/0.
peroggeisis prijsvemninderd,of:
is afgeslagen.

D.V.,566.- D.B.,8l.

Verm its-veroorloven.
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OPMERKINGEN

.

Onze bevolk-ing is m etdehelft ver-

di6NJl/f6gemindert.
minderd.
Nogsteedszeergebruik-elijkinZ.-N., Omiat,daar,aangezien.
zoowel in de gem eenzazne spreeltt.als

D.
i8t..132.

HaNoszxs,13 :((Dewijl,reeplfâ en

naavdieu veronderstellen,dathet geheel

in deschrijft.

in betoogtrantisgeschreven en komen
mindervoorindengemeenzamenstijl.'
)
Verm oeden. Zij vermoeddehem
Gall.nonpçonner :n.de qe. = iem. Zij verdachthelzlvan lalzwheid,of: Nd!.(bii '
J6zn.)ieta t'
crpètzet
fes = het
van lauwheid.
vanietsverdenken(D.V.,214;D.B., zi
jvermoeddedathijwatlauw was.
gissen,waarsebijnlijkacllten.
23;V.G.,1,137).
Verm oorden. De werkeloosheid
Gs1l.l'
inaction n0?I.
9t'
ue.

vermoordtona.

De werkeloosheid vervbelton.
9vreeaelilk,maaktozldziek,of:i,
ut'K:verderl.

Diat-,103.- D.B.,40.

Vernalatiéen.

Germ.vernacltlkaigen.

Vetwt
mrloozen,k'
ert
l?zccAfzcknel.

MoosTg-,64..- '
FJ
'1..
4.N.F.,15/42.

Vernepen. V6rn6p6n appelen.
Een vern.
3pen manneke.
Vernepen wonen.

Alg.in de Znd.volkst.;K lrz.:((Ver-

Onrolgroeide appelen.

V.D.<LICS.

nepen.Valde czïlï,
s,nim'
ieconzrlcfld :
pq'
c'
dze );DEs RocHEs : Vernepen,
adi.Etroit;petit).
Verneuken. Rozeken ...hadhtm
Alg.in de Znd.volkst.a1s gemeen-

Een rerneutsld ventje.
Bekrompen.wonen.

Roosje had hen reeds zoo dikwijz
'
s

'ls m et allerhande frst- zsam woord ;V .DAlzr6 verkiaart het m etallerhande fratsen beetgenomen.
reedszoo dikwil
aen verneukt.V.Lool,28.
thans:ttvolkstaal)bedriegen,bedottenl
).

Vernielen envernletiéen.

Deze cataloog Terni6tigt den voorgasnden.

ln Z.-N.worden deze twee werk-

wool.den vaak metelkaarverward.

Gall.ceccfclflg'
tte annul6 leprécédenf.

Een briefrevnietigen (b.v.doorver-

branding).

Ko1:NEN15 :(verrtepen (kleinzielçg),
bn.:enn - mannetje).

KvzlœRs, op het w. rerneuken
(
f(platte spreekt.),beetnemen,lledriegen :iem..
- ).
V *DM u>;5#i. v. ( (plat)schenden,
Onteeren :ee% ?
#l/
!iV6Terïte%ken ).

Vernietigen = (eig.)totnietmaken,

dus:z66tewerkgaan,daternietsover-

Hetverdrag isvernietigd.
blijft. Vernielen
stukmaken, verDe spreeuwen rernietigen (of ver- zninken en onbruikbaar maken. (Cfr.
delgen)veelschadelijk-einsecten.
PLvlwr,Syn.,n.129.)
Datmeisjeheeftbasrpop vernield.
Doov dezen eatalogus Tervaltde vorige.

Vernleuw en. HiJ
'nernieuwdehun D.V.,2l4:(InhetFr.kanmen zeg- Hij herhaalde hlAn de ontlerrichtin- In het Gr.Wdb.,X,1442,is bedoeld
deonderrichtingen,weikehijh'znreeds gen:renoutelevdgsovdres,renozft
hclers6a gen,diehijhunreedsdendagtevoren citaatuitCoNsc.zonderaanmerkingverdendagtevorenhad gegeven.CoNsc.

assurances td'
qzn,ifïë b.v.). Deze tzit- gegev
-en had.
druklcingen letterlijk in onzetaalover
tebrengenis,opzijnzaehtstgenomen,
gewaagd.Beter Ndl.iste hette zeggen :bevelen herhalen,sïcvv?e rerzeke-

meld als een vb.van het meervoudig'
gebr.van onderrichtingen.
Ook bijV.DAr.
s,ophetw.onderqa ting :(
fh1'
/vernienwdedeozldczrïc?tffngert,
welkcl
tiireeda46. dag tevoren gegct'en

ringen tlczpvrlendsehap gctlex,opnieum

A* )).

ziine i,
rïelocAcp betuigen, en dergelz
jkeomschrijvingen.'
)- V.G.,1,137.
Vernissen. Hetbudetwasversch Zoowelin N.-alsinZ.-N.vaakvoor- Hetbufetwasversch overschilderd Ds BAESS, 141.- HassELsacx,1,
heachilderd en ver4st.V.Lov.,Dure komendefoutieve vorm voorbetverl. (o/:pasovervedd)en gevernint.
231.- 0ok bijKvlexlts,op lletw.'
perEed,175.
dlw.,naar analogie van werkwoorden
ni8een,is als verl.dlw.bij vergissing
'
met,het voorv. ver-, b.v. verplqatsen

opgegeven :l'ernist;verder nog,op het

(verplaatst),rerpotten(t'
6rpof),ezlz.

w.deqalqlteerelt, vindt men de fout
reïnr
lste roortzlepex.

Veronderstellen. De bepalin- D.V.,268:((Dit'ww.komtvoormet De bepalingen van klinker (klank), Dr.L.A.BvsG>:ItsDI.
Tx,Sehool-atlas
gen van klinker (klank), medeklinker een dubbelen acc.in dein wetenschap- medekllnker (genlisch)en lettergreep ToordebeoejeningderNat.Hi.
ntorie,5de
(geruiscb)en lettergreep ziin bekend ver- peli
jkegesprekkennietongewoneuitdr. worden hier(4!.
N)bekend(f?er)ond6r.
#6!#, dr.,p.l22 :f
(Deeenvoudigstebeginseonderetold. VzRc., Hist. Gramm-, 3de i6ts bekend (rerjonderstellen, gevolgd ofworden gccchfbekend/cziin.
len der meetkunde l
rorden hier bekend
uitg.,p. l6.

naar fr.s'
tl.ppokqer co/ln'u. Maar in het

onderateld )).

Ndl.wordt vereischt (verjonderetellert

WESTERA,203:(wanneerdenamen

dat'ieta bekend '
JJ;daarnaast staat de

nietalgemeen bekend verondersteldmogen

geijl
tte uitdr.:ditofdatwordtg>càf
bekendtezf/rz.)--.
-D.B.,6.-.
-V.G.,1,

worden ).
ZOETHOUT, Taalokbderwil'
ehervorm.
ing,

141.
Sclx'R.,1,221,citeertevenwel:f(beweegredenen,die ...aan elkeen bekend

1,266 :((Zooalsb6k6nd verondersteld >cg
worden.,ontleenen talvan gramm aticale
methodes nog hun voorbeelden
aan

nerondersteldk'
dzztTtt'
n,kvorden)(N.R.Ct.,
15-12-l9l ),en verwijst nog naar bet

't geschreven Nederlandsch n.
Zieook âchten en onder8tellen.

Gv. 1'
P4è.,X ,1478 :((De ladieslnaak-

Het,1otdat.hijh%n tl
drtlzzderq
:felt
fe.'

D.B..6 :('Jeluit
gz
tzppotgcf,
geeacpfiflf-

ten zoo weiniggerucht,dat'
Lkhaar...
des,ik ondersteldebijhem d;ebekwaamin zkrijzz?
,onderstelde,Kwy
cl>plrza.)
heid ).
Gall.supposergc.tiqn..(D.V.,273; Het Iotdathijh6tà'
t
znnedacht,of: PRTCK,Fr.,op het w.eupposer:(
tla
V*G @#INl4l).
dat,naarA6/meende,hetàv/t'
zlcwk. jortnneçe't
?ntuit
gllpll
tkt
ge,defortuin die
nlen bem toedicbt )).

Verontwaardiélné. De posi-

verkeerdmeervoudiggebr.,naarFr.

tieve burgerij,die geene vevontœaard'
t- indignations.

Depositieveburgerij,diegeenveront-

D.V.,419.

wccrt
fïgïAzgkent.

gingen kent.

Veroordeelen. De dokterlleeft

Gall.eondamner kzx malade = wan-

De dokter heeft den zieke opg6g6-

den zieke veroordeeld.
hopen aan hetherstelvan een ziette. wen.
H oe toch een m ensch erkon toe koNaar Fr.se condam ner ;DE RyzvL, H oe toch een m ensch ertoekon ko-

D.B.,28.
D.V.,368.- D.B.,l2.

men zia tot zulk bestaan te veroor- 38:Diret
lfcl'on pc'
t
lfen,arrirer(hnb
im- menzichzeljtotzulkeenbestaanteverdeelen !Toxv,44.

l.?oner cettedentinée!

oordeelen !

Veroorloven. De bijzondereen Gall.permettre,met eon zaak als De bijzondereen de openbarewel- D.V.,214..
- D.B.,35:(Deonder.
de openbare welvaart neroovloven alle ondez'
w. = mogelijk lnaken,gelegen- vaartmaken alleondernemingen moge- vinding8teltf
pp,
.
gïn ataat,vlckfhetmoondel'
nemingen.
lleid ofaanleiding geven (tot).
liik.
#elï/à ...3
De wetreroorloofttestemmen zonder Gall.permettre = hetmiddelaan de Dewetiszood'
Wtlelïj/
c, datpz61 kan
1VJnd.,62-63en 184.
vorgissing.

Veroorlooj!

hand doen om ietste verriehten.

Gall.permettez!(beleefdlkeidsvorm).

stem men zonder zieh te vergissen.

M et'
d
z'
?
zlrerloj!ook :Wanh,
teren !of: D.V.,215..'--V.G.,1,137.
sta-,Jjtoe(datik'
?
zï.
n dere#8t'
cl)!
Ikzalmijreroorloren u dattezeggen. Afgekeurd in Wani.,63:gall.jeme Veroorloojmij,ook :hetzii>'
#-1
)cg- KUIPERS,f
:phetw.veroorlonen :czicl
t
permettraide voua dcdire(terwijlmen oovlooy ofvergqxndu 4attezeggen ;çk (dat.)ieta (ace.)- ,de vnjheid nemen
verlof vraagt, doet men reeds dat, zalzoorriizïjx betu tezeggen.
iet8tedoen ;z'
Jc?
lteree!- ,onbeseheiden
waartoebet verlofgevraagd wordt).
zijn ).
r

Veropenbaren-verschiet.
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Veropenbaren. Ik- geloofvaste- Znd. woordvorzn ; Dyls RocHxs : Openbaren.Omdat gij het geopenlijk alwatgijreropenbaard hebt.M ech. (
fVeropenbaeren,r.c.'
)
baard hebt.Katech'
.Roermond,5.
()atech.,6.
De Vervlaam schte Valentine .luedelier

W ellicht navolging van Fr.8erdwéler

De Vlaamsch geworden Valentine

OPM ER KINGEN

D.B.,26.- V.DALS.
Gr.'Fd5.,XI,561.

veropenbaardezich alsde maclltige con- (arti8tej = bekend worden (als ...), Ledelierdeed zich kesses a1sdemach- V.DALZ,op hetv.openbaren :(zich
trealto ...J.SABBX,67 (ook 68).
zlch ontpoppen (als
tige contralto-zangeres.
openbaren,, bekend worden, voor den
De bisschop veropenbaarde zïch doos' Gall.8emcxï/ct
vferpar...= teken- De bisschop wa.
n kenbaar aan zijn dag komen,a'
an het,liehtkomen ;zich
zijnen mijter.VsRMAxl).,33vlg.
nen zijn aan
mijter.
vertoonen #.

Veropenbariné. Een zeerpret-

Znd.woordvorm ;Dss RocxEs :

Openbaring.

D.B.,26.

tigel'
eropenbaving.D6 Voorpo8t,16Dec. cVeroponbaering,8.j.(zoc/
c)Openbtte1928.

Verpast.Datmeisjeisvetpast.
Die stoelisl:erpast.

ring )).

Znd.volkst'
.(Brab.,Antw.,O..V1.),
voor :verkocht,niet meer te krijgen

(Kosxlxls).
Verpletteren . Door een auto lndeZnd.krantentaalvaaka1sgall-,

verpletterd worden.

Datmeisjeisrerloojd,n'
ietmeerrdj. V.DwI..vermeldt.kberpasnen a1salg.
Die stoelis bezet.
Ndl.in de flg.bet.van :verruilen,verDooreen auto oveb
reden worden.

êtreécrcdépar14neauto.

Verplichtend. De verplichtewle VlTs,375,sellreefvoor (verplichleervakken.
tende leervakken (niet rerplichtet).

brijzelen, eermorzelen : d6 trein 1?6rpletterdeden ongelukkige )).

Deeerplieht6leervakken.

scbreven tt,doch op lletw.rerplichtend :
((een tlerplïchfenffc maatregel;hetonder-

troffen,doch vooralin N.-N.werdher.
haaldelijk gewezen op het,verkeerd

wijs f'erplichtend maken, eene strafbepaling stellen op hetschoolverzuim :.

(zieverder).
Verplichtendo4t
/crtpi.is.TE1m ,.-SqqJ>s, Nog vaak gebruikelijk iz1Z.-N.,naar

Eenverpliehtendemaatregel.

V.Darul,ophetw.verplicht:edetlerplicltte lcerfl
ckl'
tw,door de wetvoorge-

W el&îordt l'erplichtend in dit verband
en ook in andere gevallen vaak aangegebr. van verplichtend voor verplicltt

II, 156.

koopen.
V.DAI-S,ophetw.rerpletteren :cver-

KvlpEns,op hetw.verplichtend :((het

Leerplicht,m .

vnderlviinïs--gemaakt).
KoExEN15,op het w.verplichten.
d

Fr.in8truction obligatoire.In N .-N .is
lliervoor de gewone ternl leevpliat,

(t h6t gpAllwcdfif?l:., het kook/ndervsy'y
plclr6x )).

zooalsbijV.Darœ,i.v.:cerï.
svevschil
fllt
st
schen leerplicht6p,8choolplicht).

Verder vonden wij ook in Erïtst
Hâekeleslziinx
v osït
szn,e(A'da,
n1),p.287,

F. vAN Rzlssxs, Leerb. dev Alg.

a1snootvan den verfaler :((.
In Duitsch-

Gcsch..IV,200:cllet,verpl
ichtlagert
?n,
derwiia).
Afgekeurd doorJ.VIZImAM,in den

land ishetgodsdienstonderwijsook op
destaatsschoolverpl
iclttend :.
J.v.Mxvmx,Toen ik nog josg wk,

Een verpliehtemaatregel.

N vfac?rncsck voor l885,p.91.

256 c Specialiteitentlleaters met rer-

Frankeering verpliehtend.
Afgekeurd bijLoMB.,.--,
/93.
Verpliehtefrankeering.
plichtprogramma'
).
Naam en adresvandenafzender(Niet Fr.Nom et ct
îr:,t
qc de l'cz#tzifev,
r Naam en sdres van den afzender G. vAx STorx,in Neevlandia, Oct.
Terpliohtendj. Aanduiding op vroegere (lndicatiop jccvlfcffre);in ATeerlcn(Ncy (D6816*iez6%d6 G f6 Tùllenj. Xede- 1904,p.l31,gaftoedatmen zou dienen
Belgischebriefkaarten ex,postbladen.

Sept.1921,p.124,vestigde de Taal- deeling op vroegere briefkaarten in te zeggen iete verplieht dfelles, docb
commissiede aandachtop ditgebr.van Nederland..
vraagde zich af :Ris verpliclttend dfellex
((het Gernaanism e verylichtend ))voor
nietzoozeerin zwang cekom en,dathet

nerplicht.
Afgekeurda1sgerm.znJP:!.21.AT.F.,
15/42.
Voor de bezoekerswasplaatsbespre- Afgeketlrd in het'Alg.Ha'
ndelsbl-,

Eentoegangsbewijsisverplichtend.

strijden er tegen eenigszins gelijk zou
staan met'hetvecbten tegen windmolens'
?...Tshetdoorhetgebruik niettot
Voordebezoekerswasplaatsbespre- goed Nederlandseh geijkt?)

Eentoegangsbewijsisrerplicl
tt.

kixlg eerplichtend.
4 Oct.)928,Av.bl.IV .
king verplicht.
H etgemeentebestuur...heeft..-den
Afgekeurd doordeTaalcommi8siein
Hetgemeontebestuurheeft'den kos-

kostprijsverplichtend gesteld.
Neevlandia,Mei1927,p.85.
tenden pzijsvnrpl
ichtgesteld.
Verprossen. Ti
jd,geldrevlwon8en. Znd.volkst.(Brab.,f).-V1.).
Tijd,gellll'
erknoeien,t):T>ul8ep,.
Een meisjeverpro8nen.
Eellmeisjeëchenden,onteeren.
Verrasschen.
Vaak voorkomende spelfouten :net V6rrG88e1k.

%-.DAyœ6..--Kosxsxls.
Iets a'
ndersisvera.
nnchen = een lijk
verbranden ; daarvan veraesching =

Verrassching-.

ww.isnietafgeleidvanhetbnw..
rcech,

Ver-l
l8iïtg.

Verratelen.Dekuip ier6rrcfeld.

dochvanhetbijw.ra8(Di.
8t.,19;Onkv.,
56).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);

lijkverbranding,crematie.
Dekuip i.
%'
ttïfeentgeglca), %itlOeïTl Vsrratelen isook gebruikelijk in Ne-

De wielen zullen verratelen.

Kxr-.:ttVer-raetelen,in duyghen vallen. 86 Toegen.
Jlïmc.
sagere,dïqseonl'
î:.
De wielen zullen uitoentrekken.

Verrechw aardi:en. VsI4c., Znd.woordvormen;DzsRocnss
Verrechtvaardié
'ing. Coxsc-, veêrdigenenz.)

in F!.d.d.e.h.,1,229;DsArb&xs,137. t
(Verrechtveêrdigen enz.(zoekjRecht-

FcTesfïjs,l23.

Verrechtveerdiéiné.VsRMaxD.,

Reohtraardigen.
Reebtvaardiging.

derl.Lim burg.
zie ook onttodderev..

Wand.,11.- D.B.,26.

Td.

8.

Verrespreker.

znd.purisme,naarD.Fernnprecher
of f
tls letterlijke vertal.van het.be-

Telephoon,Ofteleloon.

Dï.
sf.,75.- ScHIt.,1,125.

Gall.rari88ant.

Eenr6rvukkeliik tooneel.

D.v.,215.- D.B.,:8.

Germ .rerrûckt= mal, gek, dwaas

Hijbleefrerdwaasd staan.

doelde internationale k-unstwoord.

Verrukkend.Een rerrukkend tooneel.

Verrukt.Hijbleefverruktstaan.

tAfoosvo.,121).

Verrustiéen.

Germ.bevnltigen.

Ndl. rerrukken (fi:.)

vervoeren,

opgetogen doen zio
in.

Ger1
ut8t6ll6n, (doel) bedaren.kal-

MooRTo.,64.

m 6er6%.

Verscbaffen. De sehooneplech- Gall.procurer;Dl Rsvlz,17 : eette De schoone plechtigheid,t
lie (asn) o.v.,216(xMen versaap iem.alleen
t'
igbeid,dieaan een mensch ...deeerst'
e bellecéré-oxïe,quidonnea l'ltommeeon den mensch deeerste verkoudheid be- datgene wathi
j noodig en ten gevolge
verkoudl'
ieidverach,
ajt.Tox*
J,23.
Femierrhlfzzàe.
2f
M#f.
dM rvangevraagdbeeft))..
--D.B.,22.
Verscheidene. Overhetalgemeen Gall.diveva.
Over bet algerseen Gerden i)ïDiwerden in Versoheideneslechtsvroegere
Ter86% (Of: all6r%Gn46,all6rl6itslechts
aanwinst(eîc)geconsolideerd. DeStan-

vroegere winsten geeonsolideerd.

çlaard,12Aug.1928(Beursoverzicht).
verschiet. Eene nieuwe ontdek- Ongewoon meervoudig gebr.,(daar
Een nieuweontdekking kan een onkingkan een onafzienbaarveld openen, eenveld b.v.maaréép.tlee.
:c/lïf
'fheeft>: afzienbaarveld openen,metwijde en
m etverreen onverwachte vernehieten.

gall.des peztqpecfçf?- lointainea et ç- - onverwaehte bergezichten.
prdrued.

D.V.,420.
32*

Verschieten-verschot.
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Verschieten. Ernest,gedoetmij
r6r,:cà'J6f6'
4.Slv>:Ns,125.

Gijdoetmijrer8chietqn.TAMB-,33.
Ik verëchootervan.

ALGEM EEN N EDERLANDSCH

OPAIERK INGEN

I

Di.
9t.,l55 :(D.w.beteekento.a.

(Verjschrikken. Ernst, je doet mij

KlTl'
esIts, op het w. '
verschieten

veranderen vankleur;door scbrikkan scltrikken'.

((opsehieten van schrilt, versehrikken

men van kleurveranderen,bleek worden, verschieten ; vandaar.
de gelijk-

zijt,
eosc/zoof,toen zodathoorde1.
V.DALE,op hetw.ver8chiete'
n :Avan

stelling van ver8chieten nlet verechrik-

Ik Lb.
erlnthrok offrersncbrikteervan.

ke'
n, die in Z.-N. gewoon is. )

schrik bleek worden, ontstellen, ver-

selarikken :z'
ijverschoote'
?
'?
J@'
?1).

Vllu.
Esr
1,,34.

De koe18verschoten.

Znd.volkst.(Brab.,O.-Vl.).

Verschijnen. De Hollandselze

Gall. la peintltre h'
ollandqi8e x6,
v.
s De Hollandsche sehilderkunst 1)
:z'- D.57.,216.

schilderkt
m st verachiint ons met eene apparaltf
zwecvn:q%l
,
al1
'
,
tép
fopj'
lscsfe.
hoofdhoedanigheid

Verschijniné. GeneraalB.deed

Gall.legénérc!B.#fauiourdbhaiyc

lzeden ziine :er.
9f6 rer8el
tiining i1ï de premièreapparition t
jla C/ltzpl!)r6.

De koe heejtt?4fl'
,
/f
Sg gekaljd,ook
lte6#'hetkalj'
perwf
vpc'
nofomgegooid.

toonteen hoofdhoednnigbeid,of:'
Js de
H .s.neemtz/àc4 ecn h.waqr...

GeneraalB. rerscltenn heden voor

deeeratemaalin deKamer.

D'
int.,l07.

Kam er.

Eenevooronsland zeldzamevernchij-

Germ .Ene.
heinung.

ning.

Een voor ons land zeldzaam eer- ' IF#d.4.N.F.,15,/42.
,9c?tïç'?1.
::!.

Verschillen. Fcn afmetingen D.V.,566:(
fDit.ww.(n1.r6r8chillen4 Naardeafmetingenverschillenbeide D.B.,81 (Ft
zn iem .ï'
?zleeftijd,in
verschillen beidekerken merkelijk.
kan gevolgd worden dooreen bepaling kerken aanmerk-eiijk.
grootte,%
'n aard,in l
carakter,'
in smaak
metnaarofin,en zelfsmetop,alnaar
verschillen : onderscheiden zijn, zich
lletverband ;zoo zegtm en demen8qhen

onderseheiden van., ... f(M etiem .ïs

verocltillen1
.
'
eel saar Nchqtzm,engeest;

(t
m'
n,
)meening,in,(.
ccn,
)godsdienstver-

ix karakter,.
ïn leejtiid,in aard.'
J4
meeni'
n,
g'
t
l6r.
sc/tïllcn.Zi
jn aequivalentin
het Fr.,d'
ijjéver,wordt in enkele gevallenmetengeeonstmzeerd,b-v.ne4ï/féreren rïc'
n,dijjérerc'
?
z?
.
z.
n,aeulpoint,
maar gewoonlijk met de :dijjLrer de

schillen :hetoneenszijn.Zijverschillen
metelkaarïp,meeningop(orer)datpunt.l
)
Kosxz
cx,op hetw.vernchillen :cik
verschilmetu van meening,'
Jn leeftijd,
van godsdienst.).
V.Dxla
s,op hetw.gedak
nhte:(t
in ge-

Z.-N.zeervaak gebruikt meteen be-

ietsdenkenofoordeelexldanhij).

'cng,d'opinion,d'tzrïa,d'4g:enz.Naar
r
het vb. daarvan wordt ver8cltillen in

dacltten ntet of van ïepl.verschillen,andere lneeniogen hebben ofanders over

paling m et pt- .>--.V.G .,1,139.

Verschillen m6tofbii...

Vyasc-,l47 :f
tZeg niet,:rer8cldllen
metofb'
iimaarzeg :verscltillen f'
cs ).

Deratverschilt'
vaa demtzis.
V.Gsruosssx,op hetw.kt
ersche
tllen :
Hij verschilt van zljn broeder in (
ftmetiem .)vsn meening v.'
.;(
thoegrootte.

MiJkan 'tnietreranltillen.VERMNND-,
90.

Znd.volllst.(Antw.).

Mijkan lle',nietnchelen,.

voel versellilt uw uitkomst met de

mijne?);(waarin v.die tweeplanten
van elkaart )); (
fze bijna niets in
leeftiRi
).
gd )

Verschillend. M'aszijdan van verkeerd gebr.van verncldllen,
d voor W aszijdan van een anderestofge- Haksssr-sxca,1, 102 :( Verseltillend
eene Ternchillende stof gemaakt dan ander.
lnaaktdan gewonemensellen!
en vevsclteiden zi
jn dikwijls volkomen
snderem enschen ...?V.Lov-,D%tr6Eed,
141.

synoniem metvele,en dustelwoorden.
Ik h/?: lten '
pez',schekïen keeren gezien.

Verschlllié Soldaten van r6r-

Alg.indeZnd.volkst.;KIL.:t
fver-r Soldaten van versch.
illen.
dekleedirlg. Drukken zeuit,daterwerkelijk ver-

no%illigskleeding.Coxsc.,Lotelîng,61. schilligh.Dijjerens ));DEs RocHEs
f
(Verschillig,adi.(zoeà)Verscllillend);

schiltussellen de zelfstarldigheden beetaat, dan ziln llet bijvoegl.nw.D6

vooralg.Ndl.gebr.afgek-eurd in Di8t.,

leeraar corrfgeerf m et rtrrtqc/t''/lfrndc pot-

151,inOnkr.,24en 3l,en bijD.B.,58

l(?t
ldy?z.))

bedoelde vorm kontt ook voor in het

w.i.g.

fzieook lP(
,A?
,
4.,34,en SclxR.,T,149);

Verschoonen. fem.ietsverueltoon'en :

dial.vnn Sittard (V.G.,T,186).
Verkeerdgebr.van ditww.meteen
overbodigebepaling:gall.pavdonnerqc.

Vernchoonmijmijneonbescheidenlleid. tlqn.(D.V.,283).

KUIPERS vermeldt nog v6r8chillig a1s

Iem.ietsvergeven :

W èlis gebruikelijk iem.t'erdc#oonep
en ietaverachoonen,ook zich'
t?erdcàoones.

Vergeejmijmijnonbescheidenheid. Ineenanderebet.zcgtmol)verderiem.
tl
'
tz'
n iet'
?'
verachoouen,b.v.lt
erschoon m'
ii
nan tsergplfziz:eaardigh.eden.

Verschoonlnö
a. (
tVersnltoonkng ,
)
ging bijvoort,daarVincenthem reeds
onderbrak.SsoEus,l10.
q Ferdchoosïxg,Bernard,)zegde zij,
... dati
kdegroveonkieschbeidbegahier
te kornen ...))10.,139.

vaakgebruikelijk indeZnd.spreekt. Nn6m PW/nietl=@N/k!oî't
m îr
?n ! D.B.,109en 111..
-- Vly
cRsov'
r,73
a1s beleefdheidsterm ter vervanging (in andere gevallen dan het bedoelde en 74.
van hetaan 't,Fr.ontleendepardonen verdernog :.41,
9ikzoomïz'Ancgziin ... Ktll'
esRs,op hetw.'
verseltoonen :(
fook
dan bedoeld alsverkortmgvan1'
kvraag M agik even dotv?enz.)
als beleefdbeidsvorm : veraoltoon zn,
b
'
,
j,
'
?
zrcrdchoosïxg-Daarnuziclttl
ezt
qc/monen
vergeefmij,excuseermij).
ook welbeteekent:schoon linnen aan-

KRAMERS,O13llet w.'vergeven :((Ver-

doen,en verachooning nog beduidt, :

geef(verselloon)mij,ik lleb hetnietge-

sehoon linnengoed,gavetzde uitdruk-

daan )); op het w.versehoonen : < Ver-

kingen '
vernchoon mi) en (ik wrcqg u)

selleonmij,ikbeb hetnietgedaan t,en

ben meenentemoeten afkeuren.Aldus
leest men b.v.ook bijH .Vssm ssT,
Voordracltten,60 ;eIk weetbi
jnanog

(Excusez-moi,jevousprie.Verachoon
mii,alneblieft.)'.- qJe vfpt
zsfaismille
excuses.lk 'p
flcg '
tzduizend maal'
t
ler-

ver8chooning vaak aanleiding tot het
schertsend antwoord ?a, Zaterdag ! of
verschooning ':Zaterdags'om welke reden som migen de bedoelde ultdr.heb-

niet hoe ((pardon ))gezeid ;en f(ner-

scltooning)doetmijpeizen op
'den Zaterdag avond ).

Op het w.ver8ehooning :ttTk vraag a v-,
ik heb hetniet,gedaan p.
K ONING,140 :((Jo vousdemandebien
pardon.Ik '
vraag 14welrcrdchoonïng.

gc7?floAplzlg.)'
'

Wdl.-4.N.F.,--/26,tervermijding

van pardon :(neero me niet kwalijk,

betspijt,rne,verschoonisg ).
Verschot. H6t(Of6ep)Terechotdx . Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Het8pit'
àn den'7.
?
z#,h6t'
gp'
ifï?ld6len- KOENENIS.
denrug,het(ofe:n)vevschotçsdoIe6(s)of vooreen rlïelzznatischeaandoening der den (ook :hetle/tdt
yzzypïfoflendennchotj V.DAIE,opllet,w.gesehot,alg.Ndl.
in deziidebebben.
lendenspieren,Fr.lumbago,D.Heœon- hebben.
tbetsehot,stekendepijn in delende).
nehnsz;KIT-.:((schot,ghe-scbot in de

Alg. Ndl. rersnhot. o. = voorschot,

sijde.Telnm,lateriAzlorhvz.
q)jpzsRowat men voor een ander llif.
geeft of
cHss:(
fVerschot...(zock)Geschot,
).
voorsehiet.
'tVovschotdeed eenkouderillingdoor Znd.volkst.(Ant,
w .,O.-en Vr.-V1.), Deang8tjaagde hem een koude rilzijn lijfloopen.CrzAss,I
SïCA.Nov.,139 voor plotselinge schrik,Fr.8ai8i88e- lingdoordeleden.
(zie ook 77).
ment.
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Verschouden. Met,denkokenden Znd.volkst.(
Brab.,Antw-)in den Metden kokenden waterketelafte
moor afte nemen beeftzeharen voet vorm eer8chouwen,voor :(zich)bran- nernen heeftzezich den voetgebrand.
ver8choud.
den aan kokendwater,enz.,Fr.(s')t
5-

OPMERKINGEN
D.CrAEs.

chaudev; KIL. : f(Ver-schouden, ver..

schauden. Cal
ida pee/lzndcre, calida
cdvreee.),

Verschuilen. ZiJ
'meende,dathij

Ofschoon8ch.
uilennaarbelievenzwak

Zijmeende,dathijzich zollvevscho-

zich ...zou verscltuild hebben.V .Lov., ofsterk vervoegd wordt,isrernchuilen len,hebben.
DnveEed,195.
alleen sterlt.
,

Verschuld . Zoolang de som zal w oordafknottingin de taalvan het
revsclatld zijn.
znd.notariaat.
Versebbeld . Die appelisvevseb- znd.volkst.(Brab.,-&ntw.),voor:het
b6ld.

Verslaan. Hetvarken rer8loeg 20

Zoolang desom verneh,
uldigd blijft.
DieappelisTer8chrompeld.

sap verliezen en daardoor rirnpelen.

Alg.in deZnd.volkst.

kilo.

Het varken vermindsrde 20 kilo in

Denvijandver8laan.

ten onrechte als germ . opgegeven in
llQ nd.,l39.
Sedert,zoolangreedsa1sop cen eiland
Germ .irgepdwo verschlagen w,erdcn.
Sedertzoolangreedsalsopeeneiland
lterslagqn.
tlezzeïlts geraakt.

Verslechteren. De toestanden

V.Dxlzs.

gewichtdoor hetalachten.

'and'
eer8lagen,. i Znd.dial.woordvorm (Brab.,Antw.,
Verslaéen.Denvil
Limb.);ook vermeldbijDssRocxss;

Tersleehteren.

BxLI.,4.

Neerlandia,Aug.1921,p.l09:(Dat

Detoestanden verergeren.

ditM'.nietgoed Ndl.is,iswelzeker.o.i.
ishetgem aaktin overeenstem ming met
l:etbtteren ofontstond hetonderden in-

M ooR'
rc.,12l.

Kcxrsas. vermeldt evenwel zonder
voorbehoudrerslechtenenverslimmeven ;
V.DAI,X en KosxEx daarenboven ook
verslechteren..

vloedvan hetHgd.rerseltlimmevn-ver-

PRlcx,Fr.:(
fk'
eralechtlerjen,viem-

nleclttenlachtonsook niettoe:im mers

pirer,s'aggraver ));((vernlimm eren,vi

alg.Ndl.isq
gleehtlee,'tl
o'
rdcAz.)
empirer,s'gggraver).
germ.verschlimmern,volgens wdl. Verergeren.
zieechterook nerslechteven.
-4.
.
N.F.,15/43.
Verslinden . In de sttldie,in ge- Gall.être t
zhaorà/ dapa g'/fsdc,dan.
s In destudie,in gedachten rerzonken Dist.,171.
daellten ver8londen zijn.
acapensées.
of'
verdieptzijn.
Verslim m eren.

Verslondenheid . Dejongeheer w
Afleiding van het voormelde gall. De jOnge heer blcefeen wijlin ge- pof..)71.- Dcymog,73.-.
-Menkan
bleefeenewijl'
Jn vernlondenheid kijken. om t.
e bedoelen, dat' iemands ge- daehten Of i'
% gepe%tte A'Oor zich uit verderspreken van iems.verx
gtrooidhdd,
daclltenafdwalen.
staren.
zijn ajgetrokkenheid.
Versloten . In een nereloten wo- Germ.verschlo8sen.
Tn een gesloten woning.
Moosvo.,65.
ning.

Versm achten. Hij is rersmaeltt. znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.en
Ge zoudt,hiervernmachten.
O.-v1.),voor :sterven,doen sterven

Het kind werd versmachtonder een door gebrek aan levenslucht;K 1L.:

bed.
'n Dikkop jenever...datdoetvergeten ... 't.verdriet ner8machter in ...
V.LOOI,73.
Deveramachtenoodk-reetvan iemand,
wienshartmeteenendegenwordtdoorboord.Coxsc-,Uïfih.
Destoofisuit.Eristeveelassche.Dat

retnmachtlzetvuur.TAMB.,30.
Hijisindewiegnietrevsmacht.

Versm allen. De gapende ruimte

Hijisge8tikt.
Hetishierom tesmoren,.

Het kind werd gestikt.rerefïkf,ge-

uversmachten.Sujjocare);DEsRocHss:
(versmagten,r.a'
.etx.Etoll
.
jjev,,
%4,
/ytquer).
Ook in deflg.bet.van onderdrukken,
o'
ttduidelijk.
,
4
:,
0,.
4:,1ishet,w.in Z.-N .gebruikelijk.

smoord Ofver8moord ondereen bed.
Een borreljenever ...dat.doetvergeten ...hetverdrietleordterdoorgeq
sT/ftlf
/#'
d,Ofo'
nderdwkt.
De gesmoorde of revsmoorde noodkreet...

Tegenover Fr. Tewoélc e8tdIef'
,,z/.11y

De kachelis uit.Er is te veelasch

atrop decondzcy.Cela étoujjele/6v.
in.Datdoop betpuur.
znd.volkst'
.(V.Erszx,169),voor: Hijisnietindewiegge8tikt,gesmoord

hi2
;is zeer oud geworden.

p.v.,323 :(Indebet.slttallertt
loz-

Of ge8to%wev,.

Degapenderuimtetusschen detwee

Vsussv,33.- V.DALS.
Alg. Ndl. vevsmqcltten = l. bijna
omkom en,b.v. b'erk
%machten(ofamanlttenj
rcs dornt = smoren van dorst,;rersmachten van dehitte= stikken vande
hevige warmte; 2. lijden, treuren,
kwijnen,b.v.ïn degenangenis'
t
lerd-cch/6.
)1;3.smachtend,kwijnend doorbrengen,b.v.zijn leven 2
,
*
s rerdrietversmach.
fcs.

S'
Tosvlr,n.- /2121.- V.D.
uul#,op

hetw.wieg.

w elvindt men bij Kulrsus,i.v.:

tusschen de twee groepcn scheen zieh (/6)1kan versmallen nlet wederlceerend groepen seheell ziencleroogen te 1?er- ( ((dewegt,erztpwlf)1,doch daarnaastook,

oogenzienste Tevsmallen.

Versm elten . Dezwarteen blocd-

zijn;zich ''
t
art
saàcllc'
?z is blijlvbaar na- emall
r
en.

bijV.DALE,i-v.:(gindsreza-clf(1eércg

volging van fr..
s/orétrécir.))

z'
ich )).

D.v.,334 :(Voor onstaalgevoel

De zwarteen bloedkleurige vlaggen

Van kleuren zegtmen d'
Atze'
versmel-

kleurige vlaggen en flarden Slersmolten kan m en i6t8 '
versmelten pzr?fïcfd,m aar en flarden verdoezelden of verraagden ft?'
n,, 8amensmelten of ineennnneltent, ook
zich m et de likkende vlamm en.
kan niet iets zich rer8olelten m et iets ; doorde likkende vlamm en.
weldat ze sam envltleien of ineenvloeiep,.

dit laatste is blijkbaareen navolging
van een dergelijk gebr.van fr..
%e/(
)n-

men kan zereramelten,d.i.zeonmerkbaarin elkaa'
rdoen overgaan ;vanstof-

dve.Men zegt,in het Ndl.dat iets samensmeltrnetietsanders.n- D .B.,9.

Versm otolren.Ik rernmoor.

O.-en'
Wvl.volkst.,voor:inhet,wa-

Eenen hond rersmofoqren.
terstikk-en,doen stikken.
Versnaperen . Zich cc'ziets vev- D.V.,366:(Hetalg.bekendw.r6r-

fen,datze zqïch oplodayn in water.

Ikllerdrink.

Alg.Ndl.'
veramoren = doorcebrek

Een hond l'
erdrinken.
aan luchtomkomen,doen omkomen.
Z'
ichaanietstegoeddt
l6w.,zïchïn iets D.B.,11:(Hijdee4zïchaaneenheer-

snaperen :
8napevinglaateen ww.rev8napereïton- nerlltstigen,genoegen ech6pp6n ïl iets.
Ik verenape'
rmijreedsop voorhand derstellen,da'
tnietanderskanzijn dan Hetliterairgenot,datikza1smaken,
aanhetlitterairgenot,datikzalsmaken. een afleiding van het in de Znd.dia- doetmiireedswatertanden.
lectennogaltijdgebruikelijkeencp/zen,
d.i.snoepen,endusnietapderskanbeteekenen dan :doorsnoepen verdoen,
opmaken.Hetisecllter duidelijk dat,
met een dergelijke bet.,een reflexief

lijken maaltljd /6goed.Mrij willen ons
wat.verhœtigen indenatuur.Ik'
verkneut
kelmiiin depret,dieik zalllebben (ik
wrijfde kneakelsvan voldoening).Hij
zatzichin ditgekijfteverkneuteren (zicll
innerlijk teverheugen).)

zich rcr.s?zcpercx onbestaanbaar is ))
gs,
ll.setfélecfertlqc.

Versnoft,ofl'
ernnoejt.

Sclzieralg.in de Znd.volkst.;vgl. Verkouden '
is het hoo/d (of '
l'
u d6n
D.vernç'
kn'
u.
pp.
sekz,
:).
Verspelen.Zijnen tijd rerspelen.
Znd.volkst.voor :verbeuzelen (V. Zijn tijd ver8pillen,zoekbrengen.
D u,s ;K oEN.lN15.

Verspreken. (Iem.)iets nerslwekep,.

Germ.(c'
,-v,)etwas'
rergprcchclz(
D ist..
l35 ;M ooRTo.,l21 ;APPEI,DOORN,TIA ,
ll2 ;Haag8che Po.:f,llFeb.1928).

KosxsN15.

Alg.Ndl.z.
tintiidnerspelen.-= m etspe-

len doorbrengen.

(Iem.)ietsbeloren,toezeggen.

Ndl.zieh t/ereprekep = zich vergissen
ln liet spreken,iets anders zeggen dan
men bedoelt.

Verstaan-vertalen.
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Verstaan. Die aan deze gebaren

TOELICH TING

Gall.neeomprendrez%
'f
3x 4qc.

nietaverstond.Coxsc-,L.p.F!.

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

Die deze gebaren volstrektwtïefver-

OPM ERKINGEN

Dvlnr-ou,58.

stond.

Ik versta niet,dathijzookan hande- Gebr.van rerataa'n voor begriipen, Ik begril'
p niet,dathijzoo kan hanlen.
naardeZnd.volkst.(SENDEN,243;vgl. delen.
Hsxpnzxs,ll4,enPLVIM,#
% a.,n.l17).
Ik verstaerplïjnietaan (ofvïf).
Znd.volkst.;ten onreehtealsgerm. Datkan ik me(ter wereld)niet b6aangemerktin Gcnd.,53.
grLipen ;daarstaatmijnverstand voor
Kowlxg,ll1 :(Hi)'kon zïch haast stil.

Verstaan (eig.:bijietsblijven staan
om het goed op te nemen) = den zin
van iems.woorden.ofdebeteekenisvan
een teeken onderk
-ennen. Begrijpen
(eig.:onzienli
jk samengrijpen,denkend
vereenigen).
= me% eenige inspanning

niet ècgrf?'p6'
4,dqt het derde leger te

een zaak in haar geheelen om vang in

Vouzierszou zijn.)

onzen geestopnemen,d.i.als ze voor

Hetjuweel,waarmedehij'
verstondIe

pronken.

Gall.lejoyau dortf.
ilentendaktjcfre

pal'
ado(Dïdf.,104).

ons verstand niet te hoog gaat.

Het juweel, waarmede hij wilde

Echter bij KrTplas,op hetw.t16r-

ntaayt:(willen,eischen :ik rernta,dat
g''
.
/'
fdoet;'
J/
cversta?z'
J6f,dat#ïjhierkomtt
b,
enbijV.DALI
'
;,i.v.:(willen,verlangen:
ik re/
re
sfl,,datgiip1''
,
jgehoorzaamt)
,.
Men zou zïchgoed overdewaarde en Ga.
l1.a'entendre = metelkaarover- Men zou elkaargoed overdewaarde KrlpERs,op hetw.rer8taan t
((f1g.)
debeteekenisvan datwoord dienen te leggen,afsprek-en ojovereenkomen,het en debeteekenisvan datwoorddienen elkander - ,met elkander kunnen saeevntaan.
met elkaar eens worden LDist., 111; terer8taan,
.
lnenwerken ;zij malkander om f
: te
Een viertal J
-usrouwen hadden zich D.V.,375en 376 ;Wand.,52).
Een viertalJ
'usrouwen hadden zi6h bedriegen,Hora
qmop ),en verder ook :

Terataan om de arme meisjes een wit
mutsjeenkraagjetekoopen.

pronken.

met6lkan.
d6r'
perefccn om voordearme <wederk.:zich m6tiem.- ,eene overmeisjeseenwitmutsjeenditokraagje eenkomstntetllernaangaan;zich,metde
tekoopen.
viianden - ,geheime verstandbouding
llebben,H olzTaor 9.

Z'
iehïn iet'
sveretaan.

Gall.s'entendre*qc.(D.B.,30en 76).

Ver8tand t'
fz'
?liet'
shebben,in iets be- KVIPERS,op laetw.rer8taan :(bedreven,metietsverïrouwdzï'
?s.
dreven zijn in :zil
'n handwerk - ;een

Hijllerstaaterzïehop om zll
-n koop- Afgekeurd in het Alg.Handel8blw, Hijheep erylcgtt
zn om zijn koop- kunstie--;ookwederk.,zlchopietn
waren biliijk televeren.
5Oct.1928,Av.b1.IV :g
.erm.aieltclf/ waargoedkoopteleveren.
erbedreven in zijn;hiil'erstaaterzich
eztpc.
: Teratehen.

Datrfgefcofzich.

Agfekeurd alseen gall.,cela ,
:6comw ehd,eela s'
eutend,in Di8t.,111 (zie
ook D.B.,12);vermeldalseen germ.,
dasversteht.
Wc#(>n86lb8tj,bijAIVELDoosx,11 A, l13;vgl.Znd.volkst.
(Brab.)datwerefccfziin eigen = hetis
zeer eenvoudig en dan ook gemakke-

op,ltentlzet )).

Datspveekt(t,
cnzelj),datbehoejtgeen DEN H>:sToo,N.S.,IIT,155 :(
ffr.
betoog,dat8taatals6cnpaalètlwen water, celc 86voit,s'entend,hd.dasver8teht,
WcA
dat'
Jezooklaaral8dedagofal,
3eenklonf- = datistezien,datistebegrijpen ).
16,dati8zonneklaav,datt'
.
#nogalglqd, Krlpxns,op bet w.rerstaan :;wedatï.
:begriipeli#
'
ik,dat'
fgteèegrï/pen. derk.:datverstaatzich,datspreektvan
zelf,datisnatuurlijk x.

lil
'k te begrijpen.
Verstand. W illem l
tad het rer- Naarde Znd.volkst.alsgedat@'er- Willem %vqazootlerefcnd'
lgdoodkalm
V.DATuy2,ophetw.rerntand :((-en),
stand zijne onverstoorbare kalmte te atand maarh6:f;vgl.Fr.ila eu lebon teblijven.
een groot A
pceyfcnd,een man met veel
bewaren.S>:GERF,335.

Menheeftdemeetklmdegenaakbaar
gemaaktvooralle g6won6flerdftlntfep.

Een mensch ran gezond verstand.

eaprit46 ...

NietaantebevelenmeervoTzdiggebr.

verstand )).

Menheeft,demeetkundebevatteljk

KvlpEas,oI)betw.rerstand :((in

in navolgmg van Fr.intelligences,vol- gem aakt voor alle ntenschen m6t e6n dezebet.som shetm v.:-. en),iem.die

gensD.V.,420.
gewoon wersftzsd.
Gall.'
t
:s hommedebon #e- ,volgens Een mensch :uetgezond verstand.
D *V@#504#en D.B.,70 (zieook hierboven,op hetw.menech).

verstand,veelverstand heeft :Mi beltoorttotdef/ro/f8- 8n Tan zïjnen tiid >.
Kolxxxllyop hetw.verstand,in de
bet.van qmant'
cx t
berntandt(vgl.10.
15:
(iemand metlw
eratand )) edez6nsfcgï.
g
behoorttotd6 bente- en rtz'n oned/'rr ),.

Versteken. W aar heeft hij dat
A,erq
vfekep,?

Ver8t6k6n.
sspelen (o/doen).

Verstendiéen. Iem. vav, iets

mer8tendigon.
Versterven. AlsTante ...riep :

Dgalectische vorm voor het verl.

W aar heeft hij dat rerntoken,z
pt
'r-

Zieook op hetw.ateken.

dlw.;1)Es Rocuss,op het.w.'tlernteé- atopt,rerbtvg6ytof lreggeborgen ?
ken : ((H y had zich versteéken agter
eene kist >.

Znd.volkst.(Dieste.o.;eldersook
Vevstoppertie (cf achuilevinkie) spe- Verder ook wegkruipertie,l
z'
egt
fuï.
we1:ver8tekerkenpelenj.
len.
kertieofdttikertieweg npelen.

Gemn.einenrosetwanllerefdzttfïgen.

Iem.ietsbekendmaken,mededeelen,

laten weten,iem .ran ietsinlichtett.
Alleenstaand gebr.van dit ww.in
A1sTanteriep :('k ruik menschen-

Moosl
rg.,65.
Veraterre'
n = 10 uztsterven,te loor

q'k riekmensehenvleesch ),versti6rjmij debedoeldebet.(DvYsss,II,78);D>1 vleesch:,etoldemij'tbloedindeaderen gaan,b.v.0fY roem zalAïel'
e6r'
8t6rb:
e% ;
'tbloed indeaderen.Toxy,65.
Rlvrz,61:monecngne#gec'
lfdanav,
e.
, (of:deed dedchzïàmijhetbloed in de 20 besterven,b.v.g6/lcchlTleesch lfzlel
ve.
inea.

Verstijven.Wijzijn nersteven van

dekoude.TAMB.,48 (zieook L'venaleer,

IndeZnd.volltst.isditww.sterk.

aderen 8tolleïtj.

Wijzijnrerstijjd (ofverkleumdb
,van

(de)kcude.

lh
6rt
:fcrtl
ep,
.

Dint., 56-57.- AT,
L.-AB., 194.

Ko>lN>;N,Uitf
lnzen lr
aal8chat,IV,137.

142,en V>DXMAND.,783.

Versto1en .Een ner8tol6n blik.

Bij Kosxxxll opgegeven a1s een

De boerin zag R eine n6r8tol6n na van germ ., veratoltlen.
achter het
vensterraam . V.Lov.,
Durefed,9.
M arina, znet hare hangende hand

rerstolen in dezijne.L6nensl66r,328.
Verstoord .Een verntoordgezieht.

Een heitneliikeblik.
M arina', m et lzaar hangende hand

ongemerktin dezijne.
In toepassingopgemoedsaandoenin- Veracltrikt, ontsteld, ontdaan, osfgen,die sporen van ontsteltenisop het hntat.M et,een ontsteld gezicht.

Verstoren. Zijn die trotsche

uiterlijk prenten,germ.zer8tört.
Germ. zerntören = vernielen, ver-

bouwwerken nietgewelddadig'
oerntoord? woesten.

Verstorvene.

Verstulken. Ik hebmil'
,hijheeft
zieh den voetversttt
ikt.
Vertalen. ttA Carthage!> Die
heldenkreet vsn Regulus moest voor
onsdehoop nlertalen van een spoedig en
zegevierend wederzien.

Een stuk p
'on hetFransch vertalen.

Zijn die trotsche bouwwerken niet

gewelddadigverwoe8t'
t

Germ. F8r.
qft
ar:6n6(r),volgens Wdl. (?6.
qfor'
p8s6,orqvledene.
A.N.F.,15/43.
Ten onrechteafgekeurd bijSENDSN, Ik heb m%'
?
'n,llijheeftziin voetver113 en 144.
stuikt.
Gall.traduire = ivtterprlter (D.V., Naar Carthago !Met dien helden216-217).
kreet van Regulugtraehtten wijonze
Ndl.nertalen = van deeene taalin hoop te lt
ertolken, dat wij el
kander
de andere overbrengen.

Ga,
1l.traduire#u jrançaé'.

KUIPERS,V.DATUE en KOENENISver-

De boerin zag Reine terslu,ika na van m elden ver8tolen zonder eenlg voorbeachter hetvensterraan).
houd.

spoedig zouden wederzien.

Een stuk kdthetFranseh vertalen.

MOORTG.,122.
N dl. verstoord = vertoornd, ver-

gramd.
APPELDOORN,IT A,112en ll5.
V.DALS vermeldtveratovvene,m.en
v.,zondereenig voorbehoud.
V.DALE,i.v.:(ikhebmijden (ofï,
k
ltebA4Ylllarm t
lerdfvïkf).
D.B.,40:qTraduireuneidéeentermesplusclaim.Een denkbeeld t'
art5tïtfel#'ken.9
Zieook rertaling.
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((Priférer à 9wordt vertaald door

ar
erkiezen boven.

Menzouditwelkunnenbeschouwen

((Pr:férer à,)hwordt vertaald met

K .A.Dm cxx,Eng.-Ndi.K lank-6p.

als een gall., tvaduire pcz,doch wij verkiezen boven.
vonden ook bi
j STOZTT,n.1014/1573:

Zinserwante B'ooTtfezà, p. 4 (Voorberieht):t
fNiemand zalb.v. dragb ar

((plasdanc k,plays-d a nc k, dat

vertalen met draagbaar >.

hijvertaaltdoor pa1pum ).

Vertalin:. Een vertaling%.
anbet

Duitsch.

Gall. une traduqtion d6 l'
allemand

(VlRc.,l47;V.G.,1,140).

EenvertalingwitbetDuitsch.

Ineenandergevalzegtmenb.v.even-

wel (gevaarloopen >isde pdletli/ke

vevtaling ??as hetFv.((courirrisque>.

Een vertaling op oorspronkelijke Gall.traduction.
$'
?
zrle8/6z/6,originaklœ. Een vertaling naar (of volgenntde
tekson.
oorspronkelijketekstep.
Verteederen. Hetvolk rertee- Gall.D'attendrir = verteederd wor- Hetvolklaatzicltgemalrkelijknertee.de
rtzicàgaarnevoorhetlotdeslijders. den.
derendoorhetlotvandenlijder.
Verteer. Hett6rfderovertreftde W aarsehijnlijkalg.indeZnd.volkst.; Devffgcrenzijngrooterdandever'winsten.ToNv,188.

Grootverter m aken.SEu xs,76.

Verteeren.Lerewgleer,123.
Vertier.Hijdeed geen vertier.

Vertooé. Hetwaseen zonderling

rertoog.Coxsc-,Lotelzng,20.

Vertraéiné. Detreini86srertra-

gépg.

DE REUL,201 :La dépcnd: dépa8sele diensten.
gqin.
Grooteverterittgen m aken.

Afwijkende schrijfvorm.
Verwarring tusschen Znd.rerteeren
alg.Ndl.rertier;bovendienisdoenvoor
maken ee5 gall.,jairekznedépen8e.

D.V.,341.
KUIPERS.

3

F6rf878s.
Hijmaaktegeen vevtering.

Metdi
tw.poogdeCoxsc.lletvreem-

Hetwaseenzonderlingncltouwspel.

NavolgingvanFr.êtreenretard.

Detreinheeftvevtraging,ïdoverz#'n

de w.scèytete vertalen (DxJ>n
rotT,73;
Dvyssn,II,76).

D.B.,69.- LoMr.,- /94.

Di8t.,177.- Vevtier,o.= aftrek,verkoop,omzet,b-v.hijheejtteelTertierïs
ziin winkel.

Vevtoog,o.= betoog,verhandeling,

mondelinge ofsehriftelijkebeschouwmg
overeen onderwerp :6:s Tevtooghouden,
een rertoog z'zà.
fcn:p..

fl
yd,of18folaat.

Verderisb.v.gebrllikelijk:dietrein

zal vermoedelijk met 45 nlinuten,r6r-

Een zendina '
vnrgekeren tegen t*rfztz- Navolging van Fr. ae8urer contre
Goedereverzenden onderrerzekerden tragingaankomen.
ging.
retard.
lef)66ng8fi2W.

Vertrouwelijkbeid. Eene dier

Verkeerdmeervoudiggebr.,naarFr. Het was een spoedig opgekoznen

ras' ontstane vertroumnliikkd6n,
die intimités = vertrouwelijke omgang, vevtrouweliikheid, zooalg dat op reis,
,

eisniet.zelclen voorkom en.
,op r

verhouding.

Vertrouw en. In llet1otvertrou- D'
i8t,.l19 :fTn 't Fr.zegtmen 88
wend.
Ferep,,avoirconFanceen,qonFantdln.
g
16aorf.In 'tNdl.vertronwtm6nopiets.)
D .B.,83:LScfierà,avoirconfance
en ...Op ïezpz
cnd,op iefe vertrouwen.

Op het1otvertrouwend.

Iet8,ïeplcnd l:ertronwev,.))

Gall.se#er: qn.(D.V.,323;D.B.,
8;AT,
!..-AB.,97).

Zi
jn sertrouweninGotlstellen.

Gall.mettr6 ec conFante en Dieu Zijn vertrotlwenop God stellen.
(Coyœ;,170).
V.DALE,op het w.stellen (zijne l
hoop,zù'n rertrouwen 6n iets,op iem.
stellen,vestigen),enophetw.verlaten:

Op iem.rertrouwen.

Vervaard . q Ik ben vevvaard !)
'
zuchttehetmeisje,zichtbaarsidderend.
Coxsc.,Loteling,l7.
W iez.
tzxvrat,Joopensniet'rervaarc
lis,
vindthier gelegenheid genoeg tot kortereoflangereuitstspjes.
Ikbenverlt
aardrrd'
zdienW aal.Coxsc.,
Loteling,66.

Vervaardiéen. Een borstbeeld,

vervaardigd in witmarmer.

r/
?rfrovl
zle?lntelleu ),en op het $
v.conFance :(J'
aiune grande c- en votre

<zïc?tTerlaten op,vertrouwen stellen

frère,iklfc!grootwcrfz/uvgfgnin t4Y broe-

t
f8r-Mbttresa c- dans1esrichesses,z'
i)'
n
rertroltwen,op riikdommen .
:Ie?l:n.)
GA1.
L.
&s,ophetw.con,/ît
pnce:<Homme
de- :Man vanvertrouwen >.

Een vevtrowrd man.
Vert.
rouwd huis.

en D .B .,43.
Pm cx,Fv.,op het w.conFanoe :

Adv. in D e Fec- ee
n Vleeachhandel,
22Oct.1919,TweedeBlad :(tHuistllpd

<yommede- ,vertrouwd man :,doch
ook,op hetw.wegfrollf
zlen :(e6n man

Vertvouwep,. Handel-Mij. P ivow a,
Gen.v.d.Heijdenstraat65 (bijdeVee-

Dr.A.J.M .GARJEANNI,Behandeling tcn K am erplanten, 15 :&een t.ertronwd handelaar'.

V.GsLpsRsx,op hetw .llertrouwekb:
((betrekk-ing,post,votum ,zaak v8n v.))
- Zie ook S(JnTt.,T,208.

markt)Rotterdam ).

Afgekeurd doùr J. SCHUITIMAKER
Cz., in .
M otkn M agaziin,Jan. 1927,

Vtrtrouwd pereoos.

Znd.volkst.(0.-V1.);a1s Znd.vermeld bi,iV.DAr>2
6en bijKoENEx15.

Verreweg de beste.

p.55 : germ. Vertranenemann.

Veruif.Veruitdebeste.

(EBXLING,I1,197),(
fzijvertrogtt
k,dez'
ich.
zoltlenietgenocg)(1D.,T,103).
Krlpslts,op hetw.rertrouwen :<zïch
aan6e,?,.- ,zichflp hem verlaten :dezen
doktevvertrouw ikmiiniet1.
KRAMsss,ophet,w.consev:4Sec(enqn.)deqc.,see-deqn-,zïcàomtrent
iet8 geheel1,
er?cf6p,op,in .
56p1.% o/Qtn

op ofin,berusten :ik pdrlccfntij (ik
reken)op fmrwoord ).
Gall.holnmedeeonFanne,M ïgop de
eonnance,volgensD.5T.,217(ook 503),

Tan- ,un hommede confance)
'.

Vertrouwensm an.

ScHR.,T,368,clteertechterook:(
fvertrouwenin eigen kracht:(KvaEas,op
hetw.zelhevtvonwen),(vertrouwen vsn
llet volk in eigen kraeht ) (N.#.Ct.,
7-2-1912),verdernog,a1s voorbeelden
vanoverg.gebr.:cik Tertrolnw utezeer))

Zich op iem.vertrouwen.

Een man lan t'erfrt?
'
u,
zh
erà.
Huisvan vertrollwen.Touv,23.

D.V.,420.

nietzelden voorkom t.

ScaR.,1,208,citeerdereedshettllans
zeergebruik-elijl
te(l'
ertrouwe%umannen p
(N.R.Ct.,9-2-1909).

Eehter ook bi
j J. M. Rsyxozns,
Ilandl.:fj(Iàz&ïj!op deL.:
$'.),7g :

((l:er-ltit de m eeste banale uitdrukkingen )).

In dergelijk verband behoorthetw. qIk ben bang!>zuchttehetmeisje, Alg. Ndl. '
verraard = vreesachtig,
alleen tothet Znd.taslgebruik (Dcv- zichtbaarsidderend.
angstig,b.
v.iem.f'drzwcr: maken ;cèp,
SER,I1,76).
lieh,
tt'crflccrdmeneclt.
D.V.,566:((Bijverraatdzïjswordt W ienietbangis(om)watfeloopen, D.B.,82:(Aroivpf
gvrde...
Y oor
eenoorzakelijk voorwerp metToorver- vindthier...
iets benauwd,bevreescl,vervaard,beeischt;maar in 't Fr.zegt men :'6/ducht zijn.V oor iets sehrikken.l
)
jrayevdeçc.;vandaarhe$ gebr.eener Ik ben bang voor(ofrcs)dien W aal. AI.
r.-AB.,62.
bepalingmet'
pcn.)
'
SToaTT,n.394/549:((Fcs (pöo,)geen
k/6?
,s geruehtliejtlcz'
pctzrg(ofbonauwdtp.

D.V.,55l:f
tBijditww.staateen

Een borstbeeld, vervaardlgd vïl

V.D.
&LS,op het w.eerraavdignn

oorzalkelijkebepalingmet=it:menver- (ofvJp)witmarmer.

qdezetajeli.
granhoutrerllct
zrdz
lgd).

wordtditllegrip uitgedrukt doorIaive
epz.dooreen bepaling meten :maison
bâtie e'
?z briques,/4f.
:ong eette pofnfe

tl
csltouth(?p
z?
z'
es),enophetw.uit:(
fDat
iguit(van)hout,steen gemaakt,cela e8t
/cffdelloïd,depïeere.)

vaardigtictsIliteen stof.M aarin 'tFr.

Kzu Mlss,op Fr.en :(fBâtiren bois,

Vervaren-verw achten.
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6s jer,'tn:bague elz orenz.Naarhet
vb.daarvan staatop de(aangehaalde)
plaats bij .
vevraardigen een bepaling

V.GELDIREN,ophetw.van :(v.hout
(gemaakt)= ansHolz,rvn Holz)
'.
Zieook ScHR.,J,299.

znetï.
>.))

Vervaren. Tk weetnletwaarhij BiiV.DArak:5 opgegeven als weinig lk weet niet waar 11ij gebleven,is, Kturxas vermeldt verraren nog al8
vevraren is.
gebr.,bij10.6en bijKosxsxlsals:nd. of:waarhi
jgentovenojgerlogen is.
a'
lg.Ndl.in bedoeld geval ((5g
..)bein deflg.bet.van :zich ergenshecn be-

even.
Vervatten. De ruiten,in looden Verkeerd gebr. van vervatten.voor
lijsten Tervat.SEGERS,259.
twff6s = inzetten.
Versreeld.Ik ben verveeld.
Verkeerd gebr.van ditverl.dlw.als
Hetmeisje zager'bevreeld uit.
bnw.,waarschijnlijk naaranalogievan
vermoeid.

Verveerd.Bors,41.

Dialectische vorm, door sommige

landen,terechtltoxoen :ikweetnietwaar

hii-- i8,HOLTRO'
P).

Deruiten,in looden lijsten gerat.
I1krevll
eelA4ï7,hebpzïjverreeld.
Hef,meisiezag er uitojz6zieh p:rt'eefd6.

'
Fcnrd.,55.
Alg.Handelebl.,4 Oct.1928,Av.bl.
IV.

Vervaard;bang.

Vgl.Diet.,138,en Onkr.,24.

Vervaardigen.

Vgl.Dist.,138,enO%îkr.,24.

Vlamingennogindescbrijft.gebnlikt.;
DEs Rocxss :t
kVerveêrd enz.(zo8k)
Vervaerd enz.3)

Verveerdléen. Onsuitmuntend

DialectisclievormenvanindeZnd.

reisplan isdoorllem rerreerdigd.Bors, volkst..evenweteeinig of nletgebrui-

3took ll5).

Verveerdiéer. Notker....v6r-

kelijkewoorden.

reerdiger eener Frankische Psalmvertaling.Bolus,14.

J'er'
pqcrd?
'
,
J8#.

Verven . Het schaat
nvood nerlde Bedoeld als purisme voor kleuren, Hetsehaamrood klenrde haa'
r voor- Dvl
al,or,73.- Ndl. werrcs m et
baar voorhoofd en wangen. CoNsc., in navolging van D.jörben.
lloofden wangen.
verfbestrijken ofdoortrekk-en.
Loteling,50.

Vervlnkken. Het vervluchtigen
en vervlakken dergeesten.

Vervoeéen. De baas rerroegde

Germ. .
verFach.
en = onbeduidend,

alledaagsch worden.

Gall.,zoogoed a1s alg.in de Znd.

zijnevrouw.AvcToa,106.
schrijft.:reioindreqn.(ofiol
mdre/
?s.)
Ik had vaderverroegd.VSRMAND.,90. = (weder)bij iem.komen,naariem.
Nu zeuhijzekerJan vervoegen.DRAU- toegaan(D.V.,Pl7;Ncxtf.,54;D.B.,
sAxs
23;V.G.,T,137).Alg.Ndl.isdaarenD ,52.
eeenen warenGermainegaan rerrèe- tegenwelzicltbijiem..
pt
eroegtl
wt= zich
gen.
M .S.<BBS,F!.-H en8chen,.45.
tothem wenden,zichnaarhem begeven,
Eene
Belgiseho fam ilie, die beloofd b.v.3ot'ttzlea moet ik vzïg;eervoegen om
lladmi
jin Zwitserland tekomen '
vervoe. ïnzfchfïsgczt?en ook zich bil
'z
îepz..
vo6gen.Bors,65.
gen = zicl:in zijn gezelschap begeven.
(Zijtrok)temlgnaarhaarkamer,waar zich bijhenlaansluiten,b.v.hij'
voegde
Oscar De Mreyer haar kwam rer'r
oegeAl
, zïch bij/
:n:.
om zijncarnavalkostuum aan tetrekken.

H et vemrluchtigen en verwateren der
geesten.

M ooltTG.,66.

Dewaardllusmeteenbijzi
jnvrouw.
lk wa8 vaderanhternagekomen.
Nu zou hijJan voorzekernolgen,of
ach,
ternagaan.
De eenen waren Germaine achter-

nagegaap.
Een Belgisehe fsm ilie, die beloofd
llad mij in Zwitserland te komen opzoeken (ofgezel8chap ht'
z
tttselzl.
Zijtrok temzgnaarhaarkamer,waar
OsearDeWeyer bii haar kwam orn
zijn vastenavondpak aantetrekken.

Fr.où yourrcï.jcvoua rcjoïsgr:? =
Ndl.waarzalik'
uleerbiju Ir
fzxwt
,skomen,,'
lti
cfv za'
lïkv k'
un'
nen aantrehfen, of
waavll
inden vSjelkaar'
Fr. ilAàf
i'
t
f:reioigktitpr?,
:dela rï!!6 =
Ndl.biidestad ltaaldehijï/p,a fs.
Fr.rejoindre v9
> juyavd = N dl.een
vluohteling ach.terhalen.
Fr.eejoindreb'
on zégï-cxf= Ndl. opkomet, zv
'ch weder naar Hj,, regimen
begel'en.

SEvsNs, 126.

Vervoeéiné. Terverroel
.ingheb-

Germ.z'
urFec/lgvfA
zg.

Terbesel
tikkingbebben,staan.

F#!..4.N.IJ.,-/43.

verkeerdmeervoudiggebr-,naarFr.

In zijn godsdiengtige onderwerpen

Zieechterookoplhefw.S?evheerlijj.ing.

ben,staan.

Vervoeriné. In zijne godsdien-

stigeonderwerpen,blijktllijvooralinge- eztkes (= schilderijen, waarop iem. blijkt bij vooral ingenomen (te zijn
nom en lnetrernoeringen en vizioenen.

die in vervoez-ing is, afgebeeld wordt), geweest)lnethetajbeelden van pt
vdopgn

volgensD.V.,420.

die'
Js ltevvoering zïj'
n,ofdieeen visioen
bebben.

Vervoléen. 'fVerrolgt.

AanwljzinginZnd.kranten(insom-

Jlro/
rtsfvervolgd.

Fcrrolgwcrl-, o. boekwerk,a1s ver-

migeook we1:H'ordfroortgezet)om te

volg
en ander.
. van e

kennentegevcn(latm eteenstlxkineen
volgend nr.wordtvoort.gegaan.

Vervolledléen.

Germ.nervolt%töndigen(1Pd!..
A.N.F. Aanvullen,voltooien,t,(
)llo('
@ïgmaken.

Toc'bvondenwijrecl
dsbljMr. Zozv-

15/43;zieook 1P@p.
d.,24).

xfovq?,Taalond.#6rw.,1,79 :cde '
eerv?tnzlcdkrgfn,g van de kunst van 't,n'
londeling stellen )).

Vervolm aken .

Germ-verl'
ollkommnen(Wdl..4.AT.F.
15/43).
Vervorderen. (Zi)
-)verrorderden
Alg.in de Znd.vol
kst.in den '
vorm
stilzwijgend hunnen weg.Cowsc.,Plaat
l rervoofrjderen ;D'
ss Rocals : Verd6r Dorpen,9.

Volmaken,wallcferert.

EcbterbijPmcx,Fr.:((vevvolmakett,
v.t.perfectionner)..

Zijkï
ervolgklen st,
ilzwijgend bun weg.

Dvlluor,81.- K rlmy:ns en K oswzx

vermelden evenwel als alg. Ndl. vernorderen
voortzetten, en dai
trbijals
vb. : een,e zc'',.:(ofzijn rdie)rervorderen.
Verder bet'. dit ww. verhaasten, be-

voorderen, t). c. .4nap,cer, pt).
u'r,,'z.
?',
pzc,
continuer )),en eldaar ook :t(Vervor-

deren (zoek)Vervoorderen ).

spoedigen,t,.v.eezz zaak t'ert,orde'rcw,.
D#c:f.,94.

Vervornlen. Deruimetooneelzaal Gall.la spccïelye salle de apectacle Deruimetooneelzaalistoteen dansisvervormdin dansplaats.
-1tvansjormée.
enar4!!:dedanse.
zcc!ingevieltt,ofin een t
ïcnacc!her8chapen.

'.

Verw ,ook in samenstellingen:olie-

verouderde vorl
zlnaar het Middel- Verj, v.(mv.'verren);samenstellin- Dist.,2l.- Onkr-,58.
rg- ,ttltzft?zlldmzi,wa8verw,bloedverw,enz. nederl.vavwre, nogvaak voorkomende gen :olienerl,'z,
cferrer/,wa8rerl,!
?po6d- VONDEI,::
fNoitdroegh winterwitter
in deZnd.schri
jft.
wer/,enz.
vo'
r.
tve)(D1:x HERTOG,N.#
S.,TII,80).
Verw aarster,verw ares.Toen Znd.volkst.(Brab.,Liere.o.,O.-Vl.); Baker.v.,kraamnronwenrurpleeg8tev. D.CLAES,71.- V.DA1a26vermeldt
Leen,de verwaares,mij naar de kerk KII. : (ver-waerster,vrou-waerster.
rerwareealsgewest. en als Znd.
had gedragen.CI,Ass,Sieh.N o'
p.,159. C'
uvatriz plterpevae ));I7ss R ocay;s :

(Vr011W5Va,
erStPr,8.J.9
Verwachten. Daarhadskmiit
w s Gall.n'attendve tj qc.(Vssc., 148; Dathad ik r6rz
t
rcchf,of;dathad ik
verwaeht.TONY,190(ook 200).
Di.
?t.,l11;D.V.,351;D.B.,10;AIm.- w6lgedcchf.
Aan dit alles ltaddenwij on3 te '
t
)gr- AB., 98;Dv>arov, 81; VsyœsT, 34; Ditalleswaren wijtererl
t/cchfen,of:
f
rcch/6n.Ssosss,l13(ook 230 en 299). V.G.,1,131en l39;Dcvssl
t,II,78); hadden wij(toch)t6rertntzcàl8n.
MenTerleacltttezïchc@s heeletgedin- DE REvl,,203 : Voilà ; quoi)
-eo'cf- Men vermanhtte(ofeoorzagjlleelerge
gen.CrAss,Bich.Nov.,75 (verderook :tendaia(zieook11:.,213).
dingen.

Zie ook rerwaren.

Behalve aan iets r6rz
dz,
flc/t/ey?
. bea
ntwoordtFr.8'attendret
jf?c. in m enig geval
verderook aan op '
Jefarekenen.
W ijtroffen hetgall.ook aan bi
jJ.v.
LENNEP,Ferdinand Atfpck,l80 :(Om
dcndromtuelniot,>zeidePulver::maar
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Verwachtiné-verwonderen.
BELGICISM EN

TOELICH TIN G

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPMERKINGEN

I

Leveuleev,222,en M.SABBE,Fil.,45).
Niemand voorzekerTerwaehtzïcherop,
datik ...J.A.oeLAST,Aanq
gpraak(FR.
W ILLSMS,Stiilen Letterk.,I2,445).

Verwachtiné. Die verwachting
werd nietrerruld.

Gall.s'
attendret
iqc.(D.V.,35l).

Afgek-eurdbijLoMB.,--/94;ookbij

sk-had er-,
9
*
,
7
*alzoo halfen halfop pe?'Niemand voorzeker zc! verwathten, ft,
cchf b
datik ...

Dieverwavhtingwerdnietbevredigd,

V.DALZ,op lletw.vervullen :(het

D.B.,37,wordt voor Fr.rempiir le8 ,*.9nietin '
per?lvzllïztg gegaan,i8nietu'
ff- voorspelde verwezenlilken :de1,ooe.:;)ele.gptrancea alleen opg. egeven aan de gekomen ; de zaak is niet uitgevallen l
ing ï,
s rcvvuld f/f,,pt/ortfep ));ciemanda
verwachting beantwoorden,of voldoen. zooals men verwacbthad.
wen8chen verrullen,bevredigen ').

Verw aren . Die vrouw gaat uit
vcwaven.

Znd.vot
kst.(Brab.,Iaiere.o.);KlIz.:

Bqkeren, kind en kraamrvouw op-

(( ver-vzaeren de kraem -vrouwe )'; pa8'
gen.Die vrouw gaatuit bakertn.
DEs RocHycs :((Vrouwwaeren,1J.n.:

Verw arm en. Verwarmde aard- Afgekeurd bijVltac.,l50; gall.des
appelen.
pommeedeterreréc/lt
w //écd,d1&zéc:cv/Verwarmdekost.
/d,dn cc/él'
échauhié,volgensV.G.,T,
Verwarmç
ieltole.Lerensleer,l7.
l40;alsZnd.vermeld bijV.DALE6en

Opgett,
crplt
/caardappelen.
Opgewarmdekost.
Opgewavmdekome.

biJ'Kosxrxls.

Verw edusvd. De rerweduwde
vrouw.
Verw elkom m en.

Germ.rerwitwett'
MoonT(;..66).

D.CraAss,7l.--V.DArs6.
K vzm :ss verzneldt alsveroud.en ook
als gewest.:'verwaren = bewaren.

Verder ook bij KvlpsRs,op het w.
warmen :(opwarmen :hetefen, ),en
bijV.DALE,ophetzelfdew.:(gewarmde
epii8,eten van den vorigen dag weder
warm gem aakt)t.

I#'6(
f'
?
z1t.
6 geblt
ovden.

KvTpycRs en V.DALS vermelden a1s
alg.Ndl.:veoreazqn = (tot)weesworden ;KosxEx a1szoodanig hetbnw .1'ezweesd.

Vaalt voorkomende in:nitiefvorm,

Vevwelkomen (ik verwelkom,ik ver-

naa'
ranalogievandetljdvormen.
welkomde,ik ljeb ve- elltomd).
Verw en. Een weinig later,als hij Verouderde vormen,nog vaak ge- Eertweinig later,toen hijvoor de
voor de eerste maal een wiel moebt bruikelijkin deZnd.schrijft.;DEsRo- eepsterlnaa!een wielmocht'
pertlcs.
4)eglpen.SEvlNs,31(ook 174).
CHES :ftVerwen,1
.
3.a'
.(,
:ock) Vervexln;
Ve- er.
ook :k
lVerwer,8.nt.(co6k) Verver).
Jzerper.
Verw erken.Eenrechtlt
erwevken.
Germ.rerwirken.
Een recht verbeuren (of verliezenj

WESTERA,82.

Di.
%t.,21.- Onkr.,58.
Zieook rerw.
V.DALz6.

door eïgf!a nchuld.

Verw erpen. Zewerdenverworpen.
daarze nietgenoeg in het Fransch be-

NavolgingvanFr.reieterf2x.

dreven waren.TsIaIz.-S=Jxs,II,245.

Ze werden ajg6wezen, omdat ze het 55Td!1 is gebruikelijk : getuigen r6rFransch niet genoegzaam machtig werpen (= wraken), e6n woordfe! e6r-

waren.

werpen (= afwijzen,afkeuren bijstemming).
Verwerven. Dieschilderijen wer- Gall.eestablea'
uxrllurenfêleurcufcvr Die schilderijen bezorgden hun ma- D.V.,548-550.
W evren aan hunnen makerdeopenbare la /@r6urptbblique.
kerdeopenbaregunst.
D nst.

Debijval,dienditwerkgichalgemeen
m ocht verwernen.

Germ.eieh6rt
rerhcp,meteen zaaka!s
onderwerp.

De bijval,dien dit werk algemcen

MOORTG.,162.

m ocht revwevv6n.

Verwezenlijken. Zijn hoop, Ten onrechte afgekeurd in F@n4., zijnhoopis'
vervuld;zijnvreesbliikt V.DALE,op hetw.rewezenliiken :

zil
'n vrees,zijn verlangen,zijn voorzeg- 6l,a1seengall.,e//cclver,réaliner:(die (ofbleek)nï6fijdelgewecaftezïjn ;zijn ( wezenlijk maken, tot werkeli
jkheid
ging isverwezenl
iikt.
hoop,dievrees,dat,verlangen bestond 'verlaùgen ia (of werdjèewredïg4,of : brengen :opc6hoop wevd weztt
lt
,zeslïjkf;
reeds,kon dusnietmeerverwezenlijkt er ïa aan voldaan ;zijn voorzegging is plannen,t'oorse-ex.
gvevwezenl
iiken.9.
wozden ).
uitgekomen ; verder ook wat, hij
hoopte, vreesde,verlangde,voorzeide,

isverwezenlijkt.
Bijde gedachte datzoo ietszïcà zou Verkeerd gebr. van den passief- Bij de gedachte, dat zoo iets zou
kunnen verwezenliiken.
reflexieven vorm,volgensD.V.,34l : kunnen eerw6zenlijktu?
'
o'
rdyn,.
Indien haarvoomevoelzicltrerwezen- gall.seecht
:er.
Ipdien haar voorgevoel bcwaarheid
li)
.kte.
EebterbijKnAMl
qas,i.v.:cZichver- werd.
wezenlijken,n.réF.feréaliserg.

Verwezentlijken. De gelief- Woordvorm met overbodig inge-

koosde droom van den smid zalnietver- laschte f.

ScRR.,1,229,citeert:czicht'é
lrtlezgp,lilken,wezenlijkheidwordeni
t(KvIPERs,
i.v.),(
tdeillusie...schijntzichookniet
teverwezenlijken)fN.R.Ct.,25-1f4-1911),
en ook een vb. betrelende het gebr.
van zich rerkt'
eràelïjkcAz.

verœezenliiken.

mezentliiktworden.TEIRL.-STIJNS,1',28.
.

Verweziné. Vergane dingen en

Germ.Verweswng = bederf,verrot-

Verwilt. Hetpastnietdatdebla-

In 'tNdl.zegt.meneenpcevnïjfdoev,, Het past,niet,dat de bladen en

meu cheliike'
pertr6zdsg.Lenenaleer,335. ting,ontbinding.

vergane dingen en in ontbinding

zijnde(v,
6nscA6p)!.
Jjken.

MOORTG.,67.

MOORTG.,105.

Vgl.Di8t., l30;

den en W acker den aanbrenger ver- fpô'
iem .richfep,:behoortecl.àterbijhet w acker den aanbrenger rerwiitlinglen S
'CTfR.,1,l42en 143-144.

wiiten willen maken.

w.rerwiiteen bepaling met,.
?
Jcn,dan
zegt men iem.ergens eep,verwiitt,
cn
t
fNeen,datmoehthijniet,>rlep Bar- maken ;in '
tFr.zegt.men steedsjair6
'
b
'arault,zichzelvenreedsverwijtendoen- u.
n,reproehet
iqn.eninhetD.ool
taltijd
deoverhareoverdreven strengheid van einen ForYur/machen.
.

verleden nacht.

wzllen doen,of totden a.een t8rltl
1
)?
'
f Men zegtverder b.
v.ook :ïcvz.ccpz
willen richten,
.
8cherp ''
erYï/fgeren (V.DALS,i.v.ï.
(Neen,datmochtniet,)riepBarbara
uit,er zichlzelf)reeds een p6rttlïy'
lvan
makendedatzijden vorigen nachtzoo
overdreven streng geweest was.

Verwijzen. Iem.fofdekostenv6r- Verkeerdgebr.vanhetvz.fof(VzTs, Iem.indekostenrerwijzen,of:iem. V.Gyclz
oEl
t1lN,op hetw.verwijzen :

wiizcn.

Verwezenwordensnschadevergoeding.

244).

tot (betaling van) de kosten veroor- f
(iem.totdegalg,in dekosten v.= eideelen.

w.6% zum Gclgen,in die Ko8t6n vlerurfeï-

Verkeel'
dgebr.vanhetvz.ïn('
Fcnt
/-, Verwezen worden totsehadevergoe- len >,en op hetw.veroordeelen :(in de
91).
ding.
kosten v.= in (N6,z'
u ffcztKonten 1
?6rll'rt.)3

Verwonderen. Feel ...verwon-

derdezich dat ze zoo weinig uaar hem
om keken.V .Looz, 79.

Dit gebr. als persoonlijk reflexief

Het verwonderde Felix dat ze zoo

KUIPERS,OPhetw.verwonderen:(ook

ww . werd beschouwd als een gall., weinig naar hem ornkeken.
s'étonnevdeçc.,door D.B.,l4,en door

wederk.,zicho'
p6riets- )).
K OENEN15,op het w . '
verwonderen.:

Ssxosx', 60.
DsN HERTOG,N .S.,111,155,heeft

ffreflex.zich - h2)'rerwonderde zich
orer z'
ttd/c66n J/tfltYtvf,f$).

aangetoond, dat het begrijpelijk is,
:hoe in verschillende talen hiervoor-

V.DALS,op hetw.nerbazen :(ziclt
o''erdeèï3k6lOt)f
VgA8ïd derzzl6ldt'
hel Ter-

keur voor den passieven,elders voor

bazen,zich verwonderen )).

den actleven vorm blil
'kt
:fr.ieekzi,
' '

C.BUSKENHUET,HetfcndTqn'Rem-

ssrprï's= ik verbaasm i),36dvi,
gétonné

brand,12,169 :((M on m oetzich,ver-

= ikverwondermij,eng.Iam anhanted
= i
k scbaam mij,enz.)

f:7
0nd8**
84 dat van den spreekwoordelil
'kenwansmaak dieThomasaankleefde
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Verzachtin:-ver:innen.
BELGICISMEN

TOELICHTING

I

ALGEMEEN NEDERLANDSCR

I

OPM RRKTNGEN

Ook bijRIzrMA,53 ::
tzieh,f16r1?on-

de (Imitatio )
,geen enkelspoor ver-

Fieneken vcrwondevdebijderooge.10., Ongewoon gebrui
k vanden persoon56.
lijken niet-reflexieven vorm va'
n dit

Fientjekeekmerkbaarverwonderdop. tl
crbcze'
n,dateen man zonderveelkundighedenenzonderpraktijk ...eenwerk

deren pwor )).

toont s.((Meest van alm oetmen ziclt

ww.

Verzachtiné.Fezzc,
chfïsgen.Belg.
8trajwetb.,art.27.
Verzaken. Zijhield hetkind over
den doop,vevzaakte@@y?
,den duivelen
zijnepomperijen.Toxv,23.
Indien deheiligeschepseltjesaan de
wereld eerzaakten.Io.,28.

zalhobben zam engesteld ...))

verkeerd meervoudig gebruik.

Verzathtiytg.

Gall. '
renoncer tl qc. (VE'
Rc., 147;
D.B.,81-82;V.G.,1,139);DlREVL,
17:Ell6tintl'enjantdltz!eejontshc.
pthmaux,z:nnzwcan diable,(
18e8popzpes;10.,22:ai!6,
s8ain,
te8crécfz
tzge,
sont
g'
enoneé/14monde.

Zij hield het kind ten doop,1)
8zzaakteden duivelmetalzijn werken
enijdelbeden.
Indiendebeiligeschepseltjesdewereld rerzaakten (of:zieh '
t
zïf(lowereld
tezltgfgoklr
cz
n').
Zijhad zoooprechtvan allesajgez'
ien.

Zijhadzoooprechtaanalleseerzaqkt.
V.Lov.,Duve#8é,110.
VerzakenccAzden ouden trots.STREtTvzrus,in FI.d.d.e.h.,1,57(ook50).

Verzakiné. Deverzakingccnzijn
geloof,aan zijnplicht.
Verzeilen. W ij verzeilden /,
n.
9op

ziererzakep.

Hswomxs, 80 81 ( Men verzaakt
zijne vrienden,zijn geloof.Troej rt
vzakeït beteekent geen troef bijspelon,
terwijlmenzeheeft.In deuitdr.zil
'
1%e
ott
dengdzn verzaken,heeftrerzaknn geen
hatelijltebet.,evenmin alsin defommule:verzaaktg'
J/denduirel,ete.9
BijV.DALI,i.v.,vondenwijook wel:
.

Den ouden trotsaFeggen.

((aan dezondevevzaken,degelegenheden

De verzaking nan zijn geloof,'
vau

totzondemijden>.
D.B.,82.- L(
)Ms.,-/94.

zijnplicht.
Wijrerzeilden op eenklip.

Gall.s'écltonev.

ScHR.,4cnf.,20.

Dint.,62.

een klip.

Verzekeren. 0,ikweetveelmeer, Gall.in deconstmzctie:je1,
ov.
sa8eur6, 0,ik weetveelmeer,ik '
verzekerhel D.B.,1:f
tBijhetww.verzekerenwordt
ikverzekeru.
alstusschenzin (D.V.,263).Ten on- u,of:datrerzekeriku.
in diten dergelijkegevallen altijd dat'
rechteevenwelisafgekeurd bijLoMB.,
ofheta1sloos,d.i.nietszeggend lijdend
- /
ik rerzekcr'
u (hoofdzin),dat?tï/
voorwerp vereischt).
#95:
komt.

Hiiï.
:ptzAzzijntoekomst,'
t
llytdeon- gall.aaauverqn.deqc.= iem.iets(de Zijn toekomst,zijn onsterfel
ijkheid Ndl.'
van iets'
pcrzekeod zijvt oversterfelijkheid verzekevd.
toekomst,een jaarwedde,een inkomen 18flezzek8rd(ofntaatrcdf).
tuigdzijn dathetwaaris.
enz-)verzekeren (D.V.,263).
SgHR.,1,220 :(zijn karakter Terzekertoss'
pcszijnetrouw )(KvIPsss,i.v.),.
6nZ.

Hijgingmeteen rergekerdentred.

Gall.g'ux r 8t
.
zdauzé.

Hij ging met een va8ten.(of reer-

Kosxsx,Uitortzc'
n.Taalechat,1V,138.

krachtigenttred.

Verzekeriné. M6t r8gzekerïng

voortstappen,handelen,spreken.

Gall.marcher,cgïr,parlercp6cansn-

Oxbedchgoo/rvd,of'
vaetberaden voort-

vancn(
p faf.,88;D.B.,41en 93).

G.v.Hvy
uzEx,Zwevrers,30 :qNou

stappen,handelen ; op besloten toon, niet,maaras-iean'twerkiswel,&snibde.
ofnriimoedigspreken.
Daatjemetbe8lintheid terug.
Gelieve de t't
?rzekering miiner biizon- 1.
I.vynsuzls'
r,Voordrachten,60 :(De Hoogaclttend he:ikde6ert6zïja (of:
derehoogaehtingteccol'
pccgde'
rt.
brieven,devlaamscllebrieven,hadden M et biizondeve âoogcchfïng teeken ï:)
noch in noch uit,en vertaalden ellen- Uw dw.
digden Veuilleztzgr/emM on8ieurl'o884zvancedema cozzàtf/rcfïos disténgule.,
l

' verzell-1 Gall. s'identifiercwec = éénwor- Hijvereenzelvigde zïc?tmet(ofhier V.DAIZSvermeldtalsweiniggebruiVerzelfstandiéen. Hi)
dfcwdïgdczicltmetzijnehooge bestem- denmet...
ook :ginggtW6elopin,)zijnverheven kel
ijk : verzel
jstandigen = tot zelf-.
m ing.Coxsc.,Schilder,59.

Verzenbouw .

bestem ming.

W oordvornlin strijd met het alg.
taalgebruik (Di8t.,22;Ov,
kr.,59).

Ver8bowr.

?

standigheid brengen.

Vgl.cïpldlbou'
t),landboItw,ckkergok
z-p
t'
uinbo'
u,
w ; daarentegen ecllter eerzenboek.

Verzenden. De cijfers rerzenden Gall.renvoyer (!: ledeur)t
j ...;bij De cijfers rerwiizen naar de blad- D.V.,220.- D.B.,38.- V.G.,1.
naarde bladzijden.
DssRocnss isrerzenden in deze bet. zijden.
137.
Een zaak naareen comrnissie v6rzenden.

Verzendin:. Aanmerkingen en

opgegeven.

Gall.renvoyer t
i'
utte ct
/rzàpzft
:t
Wt
loz.

Gall.renroi;DEsRocwzs:(Erzyn

Een zaak naar een commissie t.crYï/zen.

D.B.,38.- LoMs.,--/26.

Aanteekeningenenverwijzingennaar

D.V.,221.

H.
dzeavkucrf(d.eoff.naam inN.-N.:de

Adre8kaart,ofvakeradreskaartje,bet.

berzendingen naar vetschillende werken. teveéleverzendingen in datboek.11y @ verschillende werken.
trop der6zl'
po''
,.:dans celivre.x

'

Verzendinésbulletil
*n. Vvorl., Ol.znd.vertalingvan Fr.bulletin
#e.-FI.Lijst,45.

d'eœpédition,.

formulieren er van zijn gedrukt op verderook :kaartlje)methetadresvan
kaartenblad = karton);(poetlpakket- een persoon ofvan een handelshuis(Fr.
kaavt.

carted'ct
frcat
sel.

LIJsxN,n.1476 :((het bordereau,de

expeditie-opgaaf (brief met instructies
en specifeatie eener zending, den expediteur door den verzender toege-

zonden)= 16bulleti'
n d'eœpéditio'
n :.

Verzettelijk. Een verzettelii
.k

Alg.indeZnd.volkst.;a1sZnd.op- Eenvermakeliikspel.

spel.
gegeven bijV.DxLs6.
Verzetten. Niets TerzetzïrAtegen
Gall.a'oppo8er,meteen zaak a1sondeopvoering van datstuk.

derwerp:rien .68'oppone4 ...

Kosxzxllen10.
15vermelden1,
67:6t46-

lijkzondervoorbehoud.
Niets bel6t dat stuk op te voeren, D.%T.,221.

ofter'J:hoegenaam dgeenbezwaatf6gex
de opvoering van dat stuk.

Verzinnen.Jawel,meisje,endaar- Di8t.,151:(Ferzdsnenbeteekentin Jawel,meisje,en daarom gafik je Kulp>iss,op hetw.k,erzitbïtev,,geeft
om gafikugelijkwelteverzinnen.
'tNdl.nietsandersdanuitdenken,rer- gelijkieeerstgoedt,
ebezinnen.
nietalleen alsalg.Ndl.op :L
(zïch- .
dichten;ziclt'
perzïsnezzïsgichtezgïeaes.
dwalen,zieh vergissen :ik hebmiipc'
rHierzou hetww.bezinnen,zfeh bezén-

zoxscs,toen ik datzeï4:tt,doch ook :

le'
n,opzijn plaatszijn.Fezzçsseskomt
in deze opvatting alleen nog voor in

(ziclz- ,zichbedenkon,
).
Daarentegen isa1sZnd.opgegeven bij

#ïxf.)

en ook bij KoExsxls,op het w.rer-

DEsR ocxEs :((Zich verzinnen,4).v.
Eenen misslag doen.S. vépr6M ze,8.
tvompev;- Zich bedenken.B6 rod-

z'
Jxsea :qzïch - ,zich bezinnen,bedenken )).

't spreekwoord : verzin 6er ge begint,
waarvoorm en ook zegtbezin eer ge be-

Ber.))

v.DALs6, i. v. : ((ziclt rerzïxses,zich
bedenken, van besluit veranderen )),
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Verzoek. Ik heb eenverzoek op u.

TOELICH TIN G

Ongewoon gebr.van hetvz.op.

ALGEMEEN NEDERLAND SCH

OPM ER KINGEN

Ik hebeen verzoek aan u.

Vl.Ferf.,197.

VerD eken. Verzochtniette roo- VerkeerdevertalingvanFr.grièrede Verzoeke niet te rooken,of men RzaMzx,179:qIn enkelegeïsoleerde
ken.Opsehrqtin Belg.postkantoren. nepas/u-ez.
wordtrezzocàl,hiernietterooken.
uitdrukkingen komteen oude vorm op
6voorvan den lenpers.enk.onv.tgw.

-

tijd der aantoonende wijs,b.
v.: Voovwaarik z eg g e v. F ezzo e ke .
:,t)cdig t6 antwoovden.))

Verzoekiné. Ik heb geene rer-

Gall.inritation.

zoekïxg ontvangen.

Ik hobyeenvevzoek,of:geenuztnoo.
diging ontvangen.

In lùetalg.Ndl.beteekentTevzoeklng
thansschieruitsluitend:verleiding,aanvechting,bek-oring.

Verzoenbaar. Dedemocratische Gall.coneil
iable,in toepassing op De democratische gedachten zijn ScRR.,1,208-209,citeertverderook:
gedachten zijn weinig verzoenbaarmet zaken,volgensD.V..222,enV.G.,1, schiernietor6re6n fcbrengen metden lverzoening van wederzijdsche belanden monarchalen regeeringsvorrn.
138.
monarcbalen regeeringsvorm.
gen >(N.R.Ct.,23-8-191l),(
ferïe geen
ScxR.,1,208-209,bracht hiertegen
verzoening mogeliik fvaechen de opinie
in,datverzoenen tocb ook in N .-N.van

van deze supra-naturalisten ... en de

zakenwordtgezegd,b.
v.:f
(ditontwerp
tetegzoesenmetdeanti-rev.beginselens
(N.R.Ct.,20-10-1910),(hijtrachttede
verschillendeleeren teverzoenenh
)(Fr@gen de,
9Tijde,1910-1911,II,p.153),

opinievandenevolutionist:(LOGEMANv.D.WlLrvlGex,82).
V.GEIZDERI!N :(verzoenbaar= (persoon) rersöhnliclt; (zaken) rersöhnbar,
aueeöhnbar)
,.

enz.

Zie ook op het w.onterzoenbaar.

Verzoeten. Een appelT'rzoetdoor

sehieralg.in de Znd.volkst.

'tbraden.

Hetweerverzoet.

Een appelwordtzoeterals znen hem
braadt.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Het,weervevzacht.

V.DALES.- Alg.Vdl.verzoeten =
lozoetmaken,b.v.bruinet
vuïkerverzoet

.
- 6!;20(Eg.)verlichten,mlnderonaangenaam maken,b.v.geld ',ezzoefden arè6''
,4.

Verzuipen. Dan verzoop derepubliekm etons!AccTos,288.

Verzuiveren. Een zieke '
verzui-

Platw.ena1szoodanigtevermijden

Danrevdvonkderepubliekmetons!

Zieookzuipen.

Eenziekeè'eraolulonen.

V.DATuE6.

in nette taal.

Alg.in deZnd.volkst.

Teren.

Verzwinden. Een zon,waar de Nog alg.in deZnd.schrijft.;wordt Een zon,waardewinterderzielbij Verzwiv en wordtnog als dichterlijk
winterderzielbijverzwindt.V.Blzss, thansin N.-N.gevoeld a1seen germ., verd# int.
vermeldbijKvlrsRs,bijV.DALEenbij
I#27*
veveehwinden;als zoodanig afgekeurd
KOENENII#a1s gebruikelijk in literaire
Maarvan zijnesponde
bijArrsruoooux,11A,113,en doorG. Maar van zijn sponde wasde rust taalbijKoENEN15.
w as de rustverzwonden.

vAN svor-x, in Neerlandia,Sept.1904, geweken.
p.l2l.

Vessem . Die schoen prangt aaxl znd.volkst. (Brab.,Lirnb-,Antw. Dieschoenkneltmijaan denhid.
mijnen ve8sem.
Kempen);KII,
.:(Verssen,verssene,
Achteriem .zijn '
vesaemen loopen.
hiele n,
.Md/6r.
:Waclb.:f
(Verssen,w6z.
:- Iem.op de h,
iel6n zitten,iem.naeene,hiel);vgl.D.Fer86(KosN>2x15). loopen.
Vest.Veyt...heftderzblauwen kiel InZ.-N.fv.en vaak,zooalsinhetge- Veytlichtdenblauwenkielop,waar'o
p,waaronderhije6n6àozfcve8tdraagt. geven geval,in dezelfdebet.alsFr. onderhij661%korfc/>,ofeenkprlb%i8
TsIRI,
.-STIJNs,1,26.
vesteofveston,d.i.jaszonderpanden draagt.
ofmetkortepanden (GITT:E,39).
Hijwoontop devent.
In een deelvan Z.-N.(Brab.,Antw.) Hijwoontop den boulerard.

Fezz6ses,v.mv.= hielen,komtalleen
voor in de uitdr-,aan den Bijbelontleend :del'
egzesent6g6n derïkkcl:slaan
= zzch vruchteloostegenietsverzetten.
Alg.Ndl.'
vest,o.= manskleedingstuk-,
meestalzondermouwen,onder dejas
zedragen,Fr.gilet(ALL.-AB.,137).
Zie ook ondervesten gilet.
V.17AIz
s.- Alg.Ndl.1
)e8t,v.= le

voor :wandelplaats,aangelegd op gesloopte stadswallen, b.v.te Leuven :

aarden wal, schanswerlk om een stad,
kmr-relnpart;20vesting,versterkteplaats,

Geldenaak8che F:.
sf= Fr.Boulevardde
Jodoigne.

Fr. jorteres8e, place Iorte; 30 vestinggracht,stadsgraeht,Fr.jos8é.

Vestiéen.Hierl
tebbenzïc?ldeprach- gall.s'
établiv,meteenzaak a1son-

Hierziindeprachtigstemagazijnen

Vet.W a'
tishijv6tgeworden !

Watishijdikgeworden !

tigste magazijnen der stad genestigd. derwerp,volgensD.V.,341,enD.B-,9. derstad gevestigd.
GITT:E,95.
Gewoon Ndl.gebr.isn1.zéeh crgcaa
flet
sfïgex = ergaanwonen,(ook)ereen
zaak openen,oprichten,b.v.zich '
p6.
:tigenineendrukkestraat,zïcàalsk'
zppcr
'
ventigen.
zoohaasthetoogzicht'-fïgfop dehan- verkeerd passief-reflexief gebr.
Zoodra 3n6% het oog r-tigt OP de
delendepersonages.
gall.se#zyr,volgensD.V.,345.
handelende personages.
EchterbijPslcx,Eng.,i.v.:((aller
oogen v
lcyr'
,gdos zich op hem waar h'
ii
verscheen ))
.

VeffeDin'
gdag.

ofschoon gebruikelijltin gerneenzame taal, als niet nette vermijden in
toepassing op personen.

NaarFr.mardigras dedagv66r
Asehtwoensldag.
Vette,v.F6ffestrooienopeenweide. znd.volkst.(Brab..Antw.,W .-VI.;in

Fct
:f6ntzrosdt-D'
lnddcf
/l.

M entntof,v.

O.-VI.vet,o.);vgl.Fr.engrain; als
Znd. vermeldbijV.DALEen bijKosznd.volkst.;DzsRocxss:(Eenen
osvetten );alsznd.vermeld bij v.

Alg.Ndl.Feff:Donderdag de dag
I)a Aschdag.
KJIPERS geeft Tettein deze bet.als

gewestelijk op.
Zieook landrette.

NEN15.

Vetten.Koeien vetten.

ScaR.,1,228,citeertevenwel:((in

den laatsten tijd heejtzich de overtuiging gerestigd )(VERDAM,De Gïd.
sroor
M acltinisten,682),(boewelzichdeovertuigingbijmi
jrentigde)(F8re!.der1.'
tl
/d
Arbeid,1899-1900,p.604).
ID.,1,229:(zijnegrijzeoogen '
ventigden z'
JchOp den jongen man )(N.R.Ct.,
7-l1-1911),(terwijlzijn blik zich vragend op mijvestigde)
'(f#.,6-12-1911),
((de mooie bruine oogen restigden zïch
onderzoekend op mijn gezicht (
.
Id.,
13-12-1911),enz.
In de gesclkiedenisis evenwelspraak
van Florio1I,den Feff6.

Koeien vetme8ten.

DATUE ;inz.znd.,volgens Kosxswls.

V8ff6N',bijKUTPERSindezebet.zonder
voorbehoud.
Alg.Ndl. een akker eetten
(be)m esten.

Vettiné.Eene vettingvanbelang.

znd.volkst.

Eengeduchteajronning.

AccTos,3l.

Alg. Ndl.'
iem zïj?zvetgerex = hem
onderhanden nemen (STOETT,n.1289/
1979).

Vezeliné,m.env.,vezellnés-

ke(n).

znd.volkst.(Brab.,Antw.);Kzs.

f
(vesel,veselinghe.Fibra x;DEsRocxss:(Vezeling,a.j.)

Vezel,m.,vezeltie.
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Vezen-vijs.
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Vezen.Boonen vezen.
Een kind nezen.
Viaduc.

Victor.

Vierkant. vierkantié. Een

derkt
zp,
feofvierkantigotafel.

l

ALGEMEEN NEDERLAND SCH

Znd.volkst.:10(Antw.)ontdoenvan
de vezelsofdraden ;20(Brab.)in een
zwachtelwikkelen(KIIz.:;veschen,veschien,vaeschen,windenbetkind )).
Fr. woordvorm, ook in de Znd.
Fpreekt.gebruikelijk,in 'tm.
Ir)de Znd.volkst.wordtdeze jongensnaam uitgespr. jiletk'far,/iek//oor,
jiektoorl.

Boonen ajhalen.
Een kind Linlzwaclttelen,ï?
zsckerep..

Znd.betoning:vierlkant,dcr/kcsfïg.

Eenzlievlkanteofvierkan'tigetafel.

j

'

OPMERK IN GEN

Zie ook boon en vees.
D.CruAls,70.

Viaduct',v.en o.

Fdcfor (leesviekltorj.

.

Boss.,Handl.,58.

VolgensScxxnrf:,68,sonlsook:vier-

kautl (zie ook Boss.,?Uitsv., 70) en
Ialtoos:ik lack h6m f
?ïcrkantlig;'
l
/l.
w ijrijdenteviernoet(ofingc?op)weg.
I

Vierkappens, vierklauw ens, znd.volkst.; in Brab.en Antw.
enz.w ijrijdon erl'ievkappenavandoor. vierkappena, '
pl
'
erkltwwcs,
:; in w .-Vl.
Bors,28.
t6 rierkla%bwe.
Het paard, dat vierklauwena doorrende.Accvos,152.

En hij,te paard,reed .
vierklauwend
overditveld van vuuren dood.SlMoxs,
29.
De paarden te 4?ïerklta -6 vooruithollend.Cswss,N amen,26.

vies.Maar,sander,'k weetnietwat

Alg.indeznd.volkst.in debet.van

vi6gegedachtengev&n mijhebt!CruAxs,
fçch.Non.,127.
Gijzijteen viezeguil.AUCTOR,95.
Een vieze cpo,
sfel, een m'
,6z6 gc'f Of

Maar,sander,ik weet niet wst 'n

VlTs,371.- V.DALE.- KosNsN15.

zonderling, vveemd, raar, osèegrï/pe- zonderungegedachtenjevan mehebt! - LINNI:BANK,56.- Srozw ,n.60/92.
liik, gzcppl
'g;DEs Rocyœs :( Vies,
Alg.Ndl.een f,
ï6z6vent= een vuile.
ad)
.. ... Mottig,wonderlyk. Bizarre, Jebenteenraïe(ofvreemdej8naak. Walglijkekerel;ik ben 6zn%
'e
,
atlln = ik
baroque,àzlgkzl
ïcr,ière).
Eenvare(ofvreemdetlpoefel,een rare hebereenafkeervan,hetwalgtmil
-.

kmast,een viezekadee.

gcdf,een rav6(ofkveemdetdnuïfer,een
gcrecldnees.

zezeggen altijddatd6oereld''
n,ri6z6

znd.volkst.(V.EIa
ssN,264).

N eocAïeïe.Jos.Joos,44.

V.G.,1,195,dial.van Geldrop :l66z6
maanno )),en aldaar verklaard :((vieze.

Men zegtaltijd,datltetrccgtoegqat aardig,wonderlijkv.
in de v??crclg,ook wel:datd6 -.66n
acltouwtooneel,of een,grootgekkenhvï.
s
u.

viééen.Eenlevendl'
iggen.V.BcG-

znd.volkst.in 'to.(Brab.,Antw.,

Big,v.

K'
tuelss.- V.DAzus.- KoExsxls.

'
vijantdig.

scxaurâ,67.- Kosxsx.

ozNxAvT,103.Onwillige viggene.VlR- O.-v1.),voor :J
'ong varken; Ka . :'
MAxo.,230.
(
çVigghe.Porcullu,poz
rcellve,nejrens).

Vil
*andié.

Znd.betoning '
pi)'and'
%g,evenalsin

hetznw-.1)i?.1and.

Vijfde.Ongeveerdetw66rï//dender

Gall.lesgc'
t
ft
rcinquièmes.

bevolking. ziinkatholiek.GITT;E,32.

Vijftien.Viipiendagen.

IndeZnd.schrijft.vaaktenonrechte

Viipien dagengeleden.

Ongeveertweet'
ïj/devan debevol- Zieookachtsteentiende.

king iskatholiek.

Fe6ef66sdagen(ook:reertiendaag).

Vijftiéer. In deviijtigerz'
crenrfln

doorhetalg.gebruik gewettigd.

Germ.ïn d6n .
/ln/zïperJahren (H. Indeiarenfvdachclz1650eyt1660.

del1de88uw.
.

Deuitdr.achtdagen,voor:eenweeks

voor:tijdsverloopvantweeweken,gall. Fc6zfïen dagen geleden,of :vöör waarin onzetaalovereenkomtmethet
quinzejouzd,vscquinzaine('
Fcsd.,l92; veevtien dagen.
Fr.huitjovre,iseig.ook onjuist,doch
Corrf:,171).

5q*
Jé ViigennaPcecAes.

v.oxyj
s,ophetw.'
oijandig:(iem.62
..
andig (g6zfn#)zijn ).
PRICK,1>.:(
fho8tile (à) ...vijandig
(aan),gekant (tegen)).

PorAx,in de HaagschePo8t,l1-2-'28,
p. 5/233);zieook ophetw.iaar.

Znd.polkst.(V.Erslx,l15);Dss

h Rocass : ((H et zyn vygen na paes-

S- ngche (ofEng6leoh6td/#en.
Een vijg.

Derk'
ainzot(gegrli4).

Hetey8t6em d6rrï/zes.DRAULANS,85.

KtqplRs,V.DALE,Kosx>
:xlsenook
verschillendevertaalwoordenboeken ge-

schen.(spreék-w.)C'eetdela moutarde

ven evenwelop alsthansnog gebruike-

apvèale#sné$
t;in Ncs#.,197,werd de
spreekwijze,f
(wellicht,goed in warme

lijk : lb
iigen xc Pa8chen.Volgens Ds
Cocx,112-ll3,werden vijgen in vroe-

landen )),afgekeurd vooronzegewesten:

gere eeuwen gedurende de vasten in

(wij ...bekommeren ons minderom
den tijd dervijgen ).
VolgensSTOETT,n.- /1352,vroeger
ook inN.-N.:viighenna Pasehen.
Znd.volkst.(Dieste.0.).
Dadels.
Znd.volkst.(Brab.,Antw-),voor : Een lap,een snertrent,een k6r6l'
pcs
eenlammeling,eenslappevent;vgl.D. nieta.

de plaats van vleesch gebruikt, doch
na Paschen verloren zohun aantrekkelijkheid omdatmen dan ietsbeterskon
en mochtgebruik-en.

ein Feigling.

een lafbek ;).

Vi* D viin.RONDOU,55.
Alg.in Z.-N.,naar Fr.%1i8;KII,.
s.
pelv
uzenewerdenvandekistgenomen. ((vijse,schroeve.cochlea,vulgö 68a);

Accvok,252.

Mosterdnadenmaaltiid.

EchterV.GXIUDEREN,ophetw./4s/-

ziger :(diej.Jahve= devijftigerjaren
'(tusscl'
len '50 en '60)).

Schvoej.v.,mv.schroeven.

DssRocxEs:(v,-s,vyze,a./.schroef.

via,s.f.- (om ietvasttespannen)
étau,s.m.)
'

NaarFr.lee
:yt
:fâ-cde.
%'
pït
s(heelkundiget'
erm).
Eindelooze'?
ïp.
Bij S>aBs.,15,ter verbetering :viia
zonaereinde;naarvr.rïaaans#..
Iem.een wjsoy raaien.v.Txxszœx'
, znd.volkst.,naastiem.ieu opdraaizv@
en en iem.ietsoprïjzes,alsznd.vermeld bijV.DALX,op de woorden opdraaien en opviizen.
Daarï,
Znd.volkst.;V.ELsEx,278 :h#'
geent'
è'
'aanlon.
J;zzaleesenysçzùw.
wen koploddehïefel. heejteenewïj,
s10.
%;vgl.D.beiihm ï:f
coxsc-,H6tGeluktcx rykt6z#l,25.
eineâ'chgt
zz
?
.
4èe(ïvzKopjej108.
Ja6+66p,
66ia loadn u'
w èotenkcp'8'? Versmelting met de syn.zegswijze
Avcvox,61.
(alg.Ndl.)lt6t8cheelthem ïsziin èot)
6lkam-.

V.DAIZ
E,op hetw.vijg,echterook :
q(gemeenz.)ltetï.
seenet'
ïjgvan een'
tlesf.

Diet.,59..-V.DALs6.- Itolxsxls.
V.G.,II,294,vermeldt6)'
nonderde

Vl.woorden,bijdeAmsterdammersin
peachroc/is dol,lam,nevloopen,of

gebruik (diamantslijperstaal).
V.G.,II,309.

paktnietmeer.

- Hetschroefatelnel.

sc/vo,/zonderdï,,#.
Iem .ietaop ,
Jemouw spegdca.

sr
rosvv,n.882,
/1361.

.
rrloopt(5ïjhemj:6lntreek(of8tr6ep4 V.DALE6.- S'
roycvv,n.- /1731,
door,ook :lb'
v
j'ianietgo6dOfnQt(re0Af) ll9l/1829en 1200/1844.
'nïk,nietgoed biizf/n zinnen,Aïefw6l
b2j(of6x)hethoojd,eezlw6iniggekronkt
in dehevsene,eep,nan d6d//in biihe>
H ieren (ofop t
fenloopb
..

Vijsbank-vits.
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Vijsbank.TEIsL.-STIzxs,1,7.

Vijzen.Ik'
peed,beb gevezen.

Vllbeluik.

TOELICH TING
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OPMERK INGEN

Znd.volkst.:Fr.banctlétaa.

Schvoejbank.

Alg.inZ.-N.:eendenominatiefvan

Sqhvoeven. Ik schroejde, heb ge- V.DALE:t
(Viizen,(vijsde,heeftge-

Znd. off. vertaling van Fr. cloa

Fïltferfj,nitplaata.

vijs,diesterk werd onderden invloed sehroejd.
van werkwoort
len als wijzen,z'
Jjzep,
griipen,glï/dea enz.(Di8t.,59;KolNEN15).
d'équarri88age.

D.i.werkbankvansmid oftimmer-

man meteen banknchroej(= klemtuig).

vijsd), (gew., Zuidn-) schroeven, met
schroevenvastmakenl
).ZieookKvlpsss.
Alg.Ndl.vijzelen,w<.,iseenfrequentatief van dial. '
vijzen (VsRc.,Etym.
+45.).
D. i.plaats waar dood vee gevild
wordt.

Vinden.Ezondag hee.
ftderneulder, Gebr.van den inf.in uitdrukkingen Zondag heejtdemolenaarhaarv66r '
l
vcnd.,129.- Noord en Zuïf,1882,
voorzijn deur,ze vinden liggen,onder a1s iem. f
?ïz/dczù liggen, in de prov. zijn deur liggende gevonden ...
p.273.
hare ellende bezweken.V.Bssss,1,163. Antw. en in enkele andere gewesten
zeer gewoon,doeh zeldzaaln in 't alg.
Ndl.

H AssyzrBAcx,II,15 :(f+ 6ronden #e,4
t6bedliggende)).

Ikrinddat

Bij Bsolcxxzs'
r, 13, ten onrechte Hetkomtmiiroor,dat...
KtTlpsRs,op hetw.vinden :(oordeeafgek-eurd als een gall.,jetrouveçuc.
1en ;ikf
sx#,datâï/gelçjkheep ),enz.
Iem.gaan,komen vinden :
Gall.allev,rezzïz trouver t
?Az.(D.V., Iem.gasn,komen bezoeken,opzoe- Alg.Ndl.iem.JAVJ,
:6y en = hem
Gahem dadelijk vinden.AccTon,227. 222;V.G.,1,138).
ken, Ga hem dadelijk opzoeken.
thuis aantreffen;ik zalhev,vinden =
spreken,osder handen nemen,mijop

Zichindegelegenheid '
vinden om iem.

Gall.8efrov'
per(D.V.,372).

Ziqh in degelegenheid benindev,,of:

llem wreken (V.DAIas).
KUIPERS,ophetw.ninden :(wedetk.,

diensttebewijzen.

in de gelegenbeid g'
lin om iem.dienst zïcA- ,zich achten,zich gevoelen lv'
,
)
tebewijzen.
vIndtzich vereerd doordataanbod )
,.
Dievruchtvin,
dtzïchindewarmelan- Gall.ec tvourev = te vinden zijn
Die vrucht wordtaqngetrojjen in de D.B.,12 : (Cela .68e frol
zt'enulle
den.
(CoPP#:,l71;KOENEN,N.S.,164).
warme landen.
F rt.Dat vindt men nergens.)

Vinéel.

Volksnaam,in '
tn.(Brab.),vooreen

visch,leuczseus (ofsqualius)aphalua,
Fr.mekbnievchevenne.

He886ling,m.

Dezeviseh isverwantmetdenwind-

roovn tceucfdcz
tz.
sidns ofiduevelf
zxofve,
Fr.idemélanotet,dieeen kleineren kop
beeft.

Vink.Eenevink laatharen schellen In deZnd.volkst.0.;DEsRocxls: Een vink (-.)laatziin schellen mor- D;JBAERE,79.- Bedoeld isde ge'
m orgenzang hooren.TxIRL.-STzJxs,II, ((Vink,s./.(vogel)Pin8on,s.m.); genzang hooren.
won'
e'
pï'
n.k(fringillacoelebsj,indevolkst.
9.
vroeger wasditvogeltje alskooivogel
ook boekTink,èoftl
ïnk,maanrink,.
9cAï!#.3
vaak het voorweo eener wreede mar-

rink enz.geheeten.

teling,nl.het blinden (niet het x,
ïf-

bvandenderoogen,zooalsmendikwijls
Looze vinken.

leest)
d. volkst.(
Brab.,Antw-),voor :
Zn .

Blindevinken.

V.DALE.- KoaNEN15.

kleineopgeroldelapjeskalfsbiefstllk.

Vinnié.EenTinnigejongen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw-),indebet. Eenlenendigejongen.

Een vinnigpaard.
van :vlug,levendig,fraai (DvFLov, Een dvipigpaard.
Hoe vinnig waren zijne huppelende 73).
Hoe'
vlug,of:hoegezwindwarenzijn
stapkens!Coxsc.,Scltildev,39.
trippelende stapjes.
Violet. De kdoletten zijn (staan) Znd. volksn. voor een plantenge- Deviooltie8staan prachtig.
prachtig.TAMB..41.
slaeht,viola (V.DAI,
s);Fr.lesylezùt
sëes
aontauperbes.
V lolonist.
NaarFr.rioloni8te,vaak in deZnd. Violint.

Alg.Ndl.Tinn.
ig = 10scherp,bits,
b.
v. e6n '
tl
ïnpïg antwoord ; 20 scherp,
Snerpend,bijtend,hevig,b.
v.eendnsïgt
g
koude.
Dri6kl6%rig d@olf/6 (viola tricolor);
Maart8elt doolfje (v.odorata); hondeTiooltje(v.canina),een wildeplant.
KoENEN15.

spreekt.

Vioolcel.

Naïevevertalingvan Fr.violoncelle, Violoneel,ookcello,v.(mv.6oloneele,
vaak in deZnd.sehrijft.
c6llo'
a).

Vioolkas.

Znd.volkst.

Vioolki8t,v.

Voetengel
ijk Goolkaanen.

NaarFr.boêtes4S
'
iolon.

Voeten a1ssigarenkiatjes.

Visch.'tIsboterbijden,viscb.V. In Z.-N.zpz.in alle beteekenissen ; Boter bij de visch !(ook :geld bij In '
t alg.Ndl. is nisch.m .a1svoorTXISIZSN,43.
DEsRocHEs :(Visch,s.pz.Poisson, devisch,ojgeld bijdeboter!)
werpsn.(mv.visaclteyt),v.alsstofn.(geen

'

s.m.,
)
mv.).
Rooderïdchjed.TsIsI..-STIJxs,1,71.
Znd.vollcst.:Fr.poissonerowgea.
Goudviaselten.
Lat.wet.n.:caraasiuscxzcfvg.
Hi?'is w'
Jdch noch 1,
le6.
sc?
,,of mosnel Znd.volkst.;vgl.Fr.iln'e8tn.
ichair M en weetniet,ojmendech0/vleesnh V.DALS.- KoENsN15,a1salg.Ndl.:
aoc:visnh.
'
nipoinson.
aan hcv,heep.
Aï?
'isflïec?tnoeltwltr
èt
sch (zieook STozr
t
'v,
Datis'
pïecAnoeh tl66:cà.
Datisgeen rlet,
dch6n geenddcA.
n.1304/2001)..
- VIERROUT,25en 27.

Vischéetuié.VlaItMAxo-,206.
Vischspaan.

Schieralg.inZ.-N.
Znd.volkst.(Dieste.o.,Kempen),in
'to., voor:plattelepelmetgaatjes;

Viaehtuig,tsq
gchgereï,o.
Sehuimnpaan,v.,8cltnimlepel,zI).

Zieookgetuig.
V.DAI.
S ( Vinchspaan, (...spanen),lepelom vischuittescheppen :.

DEs Rocass :((Visch-spaen,8.'
n,.Ecnmoive,s.f.))

Vischverlof.

Znd.off.vertal.van Fr.permin de

Vischakte,v.

Zieook jaclttrerloj.

yécht'.

Vlsiet, viziet.

Znd.woordvormen ;Dss Rocl:zs

Visietkaartje. D.B..41;Le- eViziet,s..
i.bast.w.Bezoek.Visite,

JJïaïfo,v.,mv.'
vi8ites.

Visitekaartie,ncc-kxrfjc.

rennleer,289 en 343.
s.f.))
Vitesse. sSchnellzug )),J
'a,:tism i2' Znd. spreekt., naar Fr.rite88e

(schnellzug ), ja,'t isme een enel- KOSNEN
Vites/se (Fr.snelheid;
'tviteeken!BOLS,119.
trGin d6*tT?ld6%1it6886.
lrez
lAlfx.
n'
neltreiïtj,M.-S.t
Vitrlen. Vöor de kleine t
vitvien. Znd.woordvorm ;in hettweedevb. Fïfrfsc,v.(rnv.s
litrl'
,
ne8l.
Dr.J.E.ItoMBouTs,Artis,5l7:(op-

TsIxIz.-STIJxs,1,55.

'

Hetgrootenitvien.Sxosss,297.

Vits9 vitsroede, v.,ook alsverzam elw .'
vit86l.o.

ongewoon oaz.gebr.

gezette zoogdieren en ... vogels, allo

Wdl.4.AT.F.,- /33,voor'
vitrine:

netjes in glazen wandkaaten gerang-

uitstalraam , uitstalkast, winkelraam,
winkelkast.

Znd.volkst.(Kempen),voor:roede
of 1at van buigzaam hout voor het
vlechtwerk van leemen wanden ;KTL.
((Vitse,vitsel, vits-roede,band-roede.
F'J-ezzmaina>.

scilikt tt; 518 : de collectie horens en
schelpen, die
in legkasten ter be-

Bandroede,v.

zichtiging zijn gesteld ).
D.ClaiEs,71.

Vitse-Yleet.
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:nd.volksn.,inBrab.ool
t'
vik,voor

Wikke,v.

PAQCS.- Hsvxsrz
s.- Kvlrxss.-

een plantengeslaeht, 'vicia ; KIL.
t(Vitse,wicke.Fïcïtz ));DEs Roclu s

Vlaai. Een pruimenwlt
wï,een rijst'plccï.
Lierscbe rlaaien.

V.DALS.- KosxExll.
Ook in N.-N .alsvolksn.'vit.ne.

(Vitse,s.j.(plant)F6t
scc,s.f.)
znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb-),

Taart,v.Eenpruimenflcrl,een rijst-

voor : cirkelvormig baksel van deeg taart.
nïet vruchtenm oes, rijstebrij,pudding- Lierschetaarten.

crème ofiets dergelijkser op,vooral
voorkermis-ofanderefeestelijkemaaltijden (KosNy:x15). Klx,
. : ( vlaede,
vlaeye. Placenta.8cribilita,libum,artolaganum ); t
(vlaede, pannen-koeclt,

Alg.Ndl.'
vla of'
vlade,v.(xnv.vla-,
wîcd6p,
) = vloeiba,
re dessertspijs uit
eieren,melk,boter,kaneelenz.toebereid,
Fr.Fan.
In Ned.Limb.wordt het cirkelvormig baksel verder ook vla geheeten
(K oswExll;zie aldaarook abrikozenvla
en kruigbe8senvla).

toerte. Pani8 te8tac61J8 :te8tuace'
um ').

Vlaaienbakker.
Vlaaipan.

OPM ERK TNGEN

V .DALSG verm eldtvla in deze laatste

Kls. (vlaeden-baeker..ubarius).
Klra.:( vlaed-panne.j.toert-panne.
Tc,
s/z
.
?
4.
s,test'
tm ).

Taartenbakker.
Taavtepan.

bet.a1sgewestelijk en a1sZnd.
VolgensVynRc.,Etym.Fdè.,bet.rla
oorspronkelijk zooveelals platte koek
enisFr.FanaanhetGerm.ontleend.

Vlaam sch.Een dozijn rlaatn,
sge Bijv. naamwoorden, afgeleid van
sttzdenten.slMoxs,49.
aardrijkskundige namen worden in

Een twaalftalVlaam8ch6studenten.

Diet-,23.- Onkr.,63.- D.B.,113.

Oont.of Weatvlaming.
pe beide Vlaqnderenn.

V.DALE6.- Kosxlwls.
V.DALEB.

't Ndl.meteen hoofdletter gesehl.even.

Vlaanderaar.
V laanderen. De beide Vlaande-

znd.volkst.Flqzcs4ezccr.
In de znd. volkst.hoort men de

z:s.AvcToR,32.
vlaanderen en ook de Vlaander8voor :
Ik ben uit de Vlaanders.M .SABBE, de provinciën Oost- en W est-vlaanF1.M enaclten,24.
deren.

Vlaandersch . Nasr de dierbare

Ikbenuitde Vlaanderenn.

paarhetbnw.Vlaam8cl
tgaandeweg

Naardedierbarestreken ran F!c@n-

vlaanderacltestreken.V.Bszss,II,192. de bet. heeftgekregen van :eigen aan deren,ofder Vlaander6na.

WijvliegendeVlaamscheveldenover, of betrekking hebbende op het Ndl.

V.DALZ .- KoENlN15.
OOk in hetD .wordt onderscbeid ge-

w ijvliegen overdeVlaamsche vel- maakt tusschen Fömisclt (ook rlnmiaclt

de slaperige Vlaandersche dorpen door. gedeelte van België, kwam hetnieu- den,Vlaanderenaslapersgedorpendoor. of FGmlöndiscltjen Fandrùgeh,b.v.d-

TONY,106.

wereVlaander8chalg.ingebr.indeZnd.

Tien eeuwen Vlaanderaolte geschiedetlzlxc!x,in Fl.d.d.e.h.,1,
nis.H .Ty:ll
107.
'
Brabantsche en Vlaand6r8nh6 beeld-

volkst. alseenbehoefteom uittedruk- Tien eeuwengeschiedenisrcn F!> nkeninengerenzin:eigenaanofbetrek- deren.
king hebbende op de provinciën O.en w .-vl.
Brabantsche,Oo8t-trn,W atrlaam8che

llouwerij.P.DE Mox'
l',id.,1,350.

Fdmi8nh6Volkendie//tzldrïlcà,
eK*t6.

beeldhouwerij.

Vlaé.G'hebtdatzekerwelgezien

Inhet,Antw.dialectis'
vlagmeestal

Jellebtdat,zekerwelgezienaande

HKNDRIKS,97:(Eenevlagiseenstllk

aan 'tvlag.VSxMAND.,94.
osz., daarnaast soms vr.;in de Znd. vlag(v.)(diesl.w'tge8tokenïe).
doek van lichte, gekleurde stof, dst.
Achterh6troode1)l@g loopen.ID.,263. volkst. (Brab.en Antw.)isvlagverder
Achter de roode t'
cce loopen, of : aRn eene stang gehecht, als vreugde-

D 6't)lc#Van hetregiment.

ook gebruikelijk in een uitgebreidere deroodevaan volgen.

teekenuitgestokenwordt,ofdoorwelkez.

bet. dan in N.-N.,nl.nietalleen in die

kleuren en teekens znen aan anderen

H etvaandelvan het regim ent.

van vaandeldatuitge8token nlordt(men
'denke aan hetww. nlaggenj,doch ook 1

OP grooten afstand seinen kan geven.
Dikwijls worden vaandelen vlag voor

in die van rechthoekig vaandeldat,aan

elkaar gebruikt, doch nooit in mtdruk-

6en stok gcdrcgert,wapperertkan (b.
v.
datvan een vereeniging)en in dievan

kingen als d6ws
'
ttevlag wer/oozzc'k;omgekeerd spreektmen nietvan eenerlag

Vlaéinhuldiéiné.

TGGR.ft!ekenteekeneenerpartii.

Gall.ipnuguration du drapeau (zie

op betw.inhuldigent.

van eene vereeniging,rnaar altijd van

vaandelaanbieding,naandeluitreiking. eenvaandsl.:

J.BosscEA,Neerland'e Hddendldelzp

II,407 :gden 26sten wapperde de '
ttli/fg
t'tztzn den overwinnaar tegen s.

Vlaschaard, vlaséaard. D6

o.-en wvl.volkst.;in Ds Bo's

Vlanakker,m.,vlasveld,

V.DALE6.- KOINZNO.

oe verrijzenis des vleeseltes. Xcf.

Di8t.,27-28.- Onkr.,81-82.

Vlascltaard.Titel van een verh- lvan Kvuidwoordevtboek, 231,wordt de spelST.STssvvsrus.
lingmetchaanbevolen :vla8ch + aard,

De Vl
asgaard.Titel van een dicht- waarin aard = akk
-er(dechvan vlascl
t,

bundelvan R.rE CLERCQ.
vgl. D.Flach,
e,wordtin die sam enst.
Over den vlas8ckaard.V.Lovk,Dur6 uitgespr.) en er wordt aldaar aange-

Eed,73(p.103:'
vlaennltaardent.

toond dat het geen samenstelling kan
zijn van vlaaen gaard = tuin.
Vleesch. Verrijzenis des vl66sclt. sssscxx,Gronden(!crNederl.spraak.

lM ech.Ccf.,5 en 35.

leer, 18,gaf op als genitiefvorm : des Roevm ., 4 en 45.
tlleeecàee,ofdes vleeseh ;P.Vycnxycvsw,

Zieook op de woorden geenten krui&.

Ziele-spys.12(1765),l51:Verryssenisse
Het aangezicht ovaal,een rlee:ch als

melk zoofrisch.
Delastdragers,m ethunnebruinachti-

desrleeneh.
Gall. chaér,datzoowellbgd8alsvlee8clt

beteekent(D.V.,223;V.G.,1,138).
verkeerd meerv. gebr., naar Fr.

Een ovaalaangezicbt,een kleur als V.DALE,OPhetw.Tl66ech :((sehild.)
melk en bloed.
de Vleesehkleur : ltii weet#61 vlee8clt
trqjend weer t6 gere'
zlx.
Delastdragers,m ethun bruinachtige

GA-LIUAB,OP lletw .ClïGir :t(L68 --a d6

gevleezen.doenaanMichaëlAngeloden- chaivs(o.v.,421).
ltvideuouv,of:methun bruinachtigte) X1lè6nd;Hetnaaktop Rs'schilderijen,.
ken.
tant(v.en o.)...
Gefaisandeerde vleezen en overfijne Ga1l.ol
taiva = vleeschsoorten,vol- Adellijk vle68clt en extra-fjne (o/ SCHR.,1,244.citeertevenwel:(Wij
Wijnen.
gensD.V.,421.
allerkeurigste) wijnen.
kregen twee Tlo6zen (HASSILBACH,1.
82),en verwijstverdernaarV.
DAI,Sen
K m zœss,op het w.vleeach.

Jltlsdefl/eea
sc?l;verkenf8lvlee8ch.
Vleeschen . Zoo verre,in wreed-

znd.volkst.:inenkelegewesten ner- Jluztdt
lle6.
scà;'
varkeuvleesch,ofzwiikennleench,in andere vevkensvleeach'. sctxlpleeach.
verouderdevorm van hetbnw. vlee-

zoo ver

hebben de hensche m en-

heid en doodsverachting (in den strijd, gen,dienmen nog vindtbijW ETLAND. schenhetnognietgebracht.
nl.alsde marionetten)hebben het de

nleenclten m engchen nog niet gebracht.
VsnMAxD.,38.

Vleet. W oorden met de vleet.D.

Gebr.v/h vz.metvoor bijin deze

cLwss,2-tt..op deLezing vId Ar.Dr. oorspr.Nnd.uitdr.,onderznvloed van
JP.deFreet::betv.A.&é:.d.N .T.,17. de znd.synoniem e uitdr. m6td6 pw càf.

Woorden biidevleet.

VITS,243.- STOETT,n.13l1/2015.

Vleien-vlooi.
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Vleien . lk vleidemijop dezitbank Verwarring tussehen I'leien (= flikneer.
flooien,streelen)envl
iiep,(= schiltken,
leggen).
Vlieden. Tk voelmijn bloed snel- Germ.jl
ie8zen.
ler vlieden.T()Nv, 1.
5.

znd.volltst.(Brab.,AlAtw.).
Alg.in deZnd.volkst.,voor:een

Ik zie ze vliegen..
.

Vlieéenflesch.
Vlieéenier. Tussehen de regen-

znd.volkst.(Brab.).
M.vaxBlu
Axxsxsrrllx (zieNeerlan-

opusRltTxcsx

Dist.,l7. Onkr.,52.- Neevlandia,
Apr.1913,p.80.

Tk voelmijn bloed sneller8tvoomekt,

Ndl. rlieden = vlucllten ; '
vl
ieten ==
langzaam stroom en.

Eenvliegeroplaten.
Jezaltegeltd6lco'
4p loopen lofnlie-

STOETT, 760/1140.

scherpeberisping oploopen (V.Elu
sEx, genj.
18).
'
znd. volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Ik heb de motin mil
n maag.
voor:(grooten)hongerlaebben (v.ETuszx,96).

vlagen door ronkten de vliegenier8 bij dia,Jan.1913,p.19) :(de uitgang

Vlieéestront.
Vlieéplein.

Tk nlijde mij op de zitbank neer.

ofnloeien.

Vlieéaard.Eenvliegaardoplaten.
Vlieéen.Ge zultertegen '
?
Jl?
,cgc'
'
?z.

heele zwermen.DaavLaws, 176.

ALGEAIEENNEDERLANDSCH l
I

'V.DAI-S. K olxsxls. Alg.xdl.
hiizietz6'
t
l/ïc#eA'= hijisnietgoedwi
js.

Vliegen8tolp,?.
Vli6g6v,c'
pïcf6vr.

Een geestigebestrîjding van hetge-

bruikvanvliegenier,alsingezondenstlak

-xïc.
r wordt in het H ollandsch slechts
aehter zelfst.naam woorden gebruikt :
valkenier,hovenier,lzzlïtffwïc'r,rentenier.

versehenen in het Rott.N bl.van 4 Mei
1914,werd overgenom en in N eevlandia,
Jun. 1914,p.131.

Achter werlcwoorden komt het niet
voor; dus geen loopewier, dragenier,
vliegenier Vliegerdaarentegen isal
în het Middel-Nederl. iemand dîe
vliegt)).Wijl
tennen nog ltoogvliegeren

RIJPMA,223 Een jong woord is
'
plïegezlïcr, waarschijnlijltvan V1. oorsprong.Hetklinkt bi
jonswatvreemd,
daar we niet gewoon zi
jn den uigang
-ierachterwerkwoordelijkestammen te

laagvlieger.Dat vliegev zooweldat beteekentals llet voorwerp,datm en met
een touw oplaat,isgeen beletsel.Men

plaatsen.
Om dezelfdereden isook volgensVoRRINCK,(
11,59,((een vorminga1s'vliegenier

noemt toch een looper geen loopevtier,
omclaterook een looperopdetrap ofin
degangligten men meteen loopereen

eigenlijk onjuist).
verderleestmen llog bij&-.DaIuyu6en
bijKosxsxls,î.v.:,betervlieger).

slotopent,en geen duikereen duikenier,

H ORSTSN,89,vermeldthet w.zonder

omdat er bij den waterbouw ook een

voorbehoud :cvlieger,vl
iegenier,c
trït
z-

duiker te pasltomt enz.))

teur ').

Gemeenz.in Z.-N.;platinN.-N.
Znd.volkst.,meestalin 't'
v.

Vl
iegendrek.
Vliegvdd,Cll
ïcgfcrreïzà,vlieghaven;

vliegkamp.

Vlim ,vliem .Datmesiszooscherp Alg. in de Znd.volkst. (in Brab. Vl
iim,laatvlijm,v..l
aneet,o.Datmes
alseen vlim.
hoortmen r@'
ta,n.),voor:mesom ader iszooscherp alseen vliim.

D.CL&.
Es,73 çrliem).

te laten.

Vlim van een visch.

znd.volkst. 10 schier alg.voor
zwemwiek ; 20 in Dicst e.o.voor
vischbeentje.Dss Rocxss ( Vlim
(van vîseh)(zoek)Vin );KIL.:f
(vlieme

10 Fïgz(v.)van een viseh ;
20graat(v.)van een visch.

Wslyuxxp,op het,w.vlijm :(Voorts
vindtmen bi
jKIL.,vlieme'
pczz'fkoren,
en vliemewcp,d6pïycx,,waarin ditwoord
eene algemeene beteekenis,van al,wat

van den visch.Arista, 8pina pïfscïa
aculelu pi8ci8 : i'Pinna )).

Devlim aan een gerst-ofkorenaar.

znd.volkst.(
Brab.,Antwv);KlL.
((vliem e van 't koren.Arieta )).

Devlimmen in een appel.

Alg.in de Znd.volkst.

scherp en puntig is,heeft )).

De baard ofstekelaan een gerst-of

D.CLAES,73 fvlim,'
pl'
2znl.
?

roggeaar.

De hoornachtige plaaties (van het

D.CLAEs,73 fvlim,'
?3,
d
zv,).

klokhuis)in een appel.

De vlim (of rl
umj aan een ketting Znd.volkst.(Dieste.0.).
(putketting,hondeketting).
Vloek.Op(eenzuchten)een vloel
t.
znd.volkst.
Vloeken. Dat artikelzou rloeken Gall.,ceta'
rticlejurevaitavecIo'
àfe 16,
9
met al de andere artikelen van onze autres articlea de ko/'
rc Conaitution,.
Grondwet.
volgensDist.,104,enaldaarverbeterd :
bijelkander'
zlïcfpassen,ac/zcz'
p bijelkaar
afnteken.
De grove glazen en de gemeene scho-

D .V.,223 :((Mranneer twee kleuren

De (kettinglhaak aan een ketting M'
t
uketon,m.= llaakjemetveeraan
(putketting,hondeketting).
een horlogeketting, Fr. mouequeton.
In een vloek en een zueht.
4
DALs6.
Dat artikel zou iytdfrïjf
. ziin Az/ef, Kvlryuss,op hetw.vloeken ((flg.),
ïntfz
r'
d
zïlcAcAztegen,nietstrooken met,of (van kleuren) :die kleuren ,steken
Tolstrektnietpt
zd,
ge?zbiideanderearti- schriltegen elkaaraf;vgl.scltreeuwen ).
kelen vazt onze Grondwet.
V.DAIZS,op het,w.rloeken f
(een
schrilcontrastvormen :diekleuren '
vloeDe groveglazen en degemeene scho- ken met elkander )), en op hetw.&'chree'u-

tels, die vloekten fcgczà de pracht van slechtsbijelkanderpassen,tescherp bij tels,die leelijk ajetaken bij (oftegen) '
l
z,6p,:((van kleuren)scherp tegen elkhetzwaretafelzilver.
elkander afsteken,dan zegt men dat de prachtvan hetzware tafelzilver. anderafsteken,waarbijhetoog onaanHeuvels în Holland'
? Deze woorden zijmetelkandervloeken.InZ.-N.wordt Heuvelsin Holland? Dezewoorden genaam getroffen wordt die kleuren
vloekelt a1s 't ware tegen elkander, en dit vloeken in dien zin ook gebruiltt, ellxiteltalshetwareelkander'
uit,en toch
toch is het zoo. GIqrTsilc, l77.
waar sprake is van andere zaken die, is het zoo.

8chreeuwen tegen elkandev )).
ScHR., 1, 372, citeert verder ook

bijellkander nietofsleel)tpassen.Dit.
gebruik isin strïjd metons taaleigen,
en ongetwijfeld een galë.:men zegtin
'tFr.nietallen 1.
J.v.le'
vertjureavec le
bleu,,maar ool
t l'orgueil jure tzrcc la

(dat dergelijke vertooningen tegen den
ernst der omstandigheden vloeken
(Rechtg.M agaziin, 19l2, p. 13).
Nog vonden wij bij V.G.,1, 508 :
ceen taaltje ...,datvloektpzefhun

m isère )).

Vloer. Bruine rloer. s'
Tluvvyslus,l znd. volkst., 't m., naar
in 1,
7!.d.d.c.A.,58.
'veloura(DA'
vIo,46;Dist.,163).
Vloeren. bnw.Een kort vloeren znd.volkst.

innigste wezen >.

Bruin F'
uweel,of:bruin veloure (0.).

Een kortFuweelen manteltje.

Ook in het Maastrichtseh dial.vloer
in dezelfde bet.(Regenboogkl., 80).
Diat-,163.

mantelken.V.BvggExHlu'r,107.

De vloeren teederheid der duistornïs.

Defl'
aweelzachteduisternis.

S'
lmycuvslus,in Jrl.d.d.e.#.,1,53.

Vloeren.ww.Een kamer'
vloerei
'
t.

Ten onreehteafgekeurdbijD.V.,7l,
en bij1).B.
'
,26;DssRocess:(Vloe-

Een kamer berloerett.

Dialectisehe woordvorm ; DEs Rocass (Vlooy,.
s./.(ongedierte)Puce,

Vloo,v.,mv.rlooien.

Zie oolcgerloerd.

ren,'
?J.c....Eenen houten vloerleggen.
Plancltéier ;
Eenen steenen vloer
leggen.Plarer,carreler )). (('t Vloeren,
s.x.H et plaveyën.Parement,s.m .))

Vlooi.

s. f. ))

'
,
i

3a

Vlx t-voerm an.
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Vloot. Erwasgeenrogop devisch- Znd. volksn. (Brab., Antw.) voor
markt,maarvlootin overvloed.
een soort van rog,raia bati8;KIL.

Vleet,v.,mv.vleten.

OPMERKIN GEN

V. 1'
)ALE6.

KoENEx15.

((vlote.Raia minor ));DEs Rocxls :

((Vloot,8.j. (viscll)Raiedeturbot,
s.f.))

Een vlootin de weide.

Znd. volkst. (Diest e. 0.), voor
groote tobbe,kuip,inz.een zoodanige

Een balie(v.)in deweide.

waar het vee uit drinkt.

Vlotbaar. Bevaarbare en vlotbare
rivieren.

Vlotten.De vlaggen nlotten.
Vlottend.Eenvlottendebevolking.

tobbe van ongeveer 2 dM .diepte )).

Ten onreehteafgeketzrd a1seengall.,

Bevaarbare en rlotbarerivieren.

rivièrea Fottablea,in 1Fcstf.,72.
ScHR., 1, 89,vond reeds de uitdr.

vlotbare rivier bij AssER,II, 88, bij

V.GELDEREX ( Flöszbach,m.

VEEGENS,II,46,en in hetNed.Burg.
'Fè*# art. 645 ; verder citeert ScHa.,

vlotbaar water )).
V.DALES, i.v.:((de bevaavbareen vlot-

1, lll onvlotbare rïz/
ïeren (Redttag.
M ag., 1910,p. 277).

bare stroomen 6%,rivieren behooren twz
4
den Staat(art.577B.W .)).

Gall.Fotter.
Ten onrechte afgekeurd in Gcnd.,
73,voor neranderliike.
Kulpsss,op hetw.vlottend :((:g.)

Minder goed woordgebr. in de be-

vluehtkom t aanstoom en.Rvvy.>nyclzAsR'l., doelde bet.

Briejstijl(Meester),125.
Vluchten. Degrootestedenvlucl
tttehij.M.SABBE,F!.M euchen,1.
Dezonden nluchten.

KRAMERS :f(Vlotbaar,adj.(Navig.)
Flottable,o'
t
kleboispeut#offez.Eenevlotbare beek,'
un ruia8ea'
u Fottable.:

De vlaggen wapperen.
Een vlottendebevolking.

eene - e bomlking,afwisselende )'.
K osxsN :f(Vlottend,bn. :een - c
schoolbevolking,afwisselend )).

Vlucht. (Een)sneltrein,diein volle

V.DALS vermeldt'
vloot,v.(mv.'
vlofen),alsalg.Ndl.indebet.van :(ondiepe

I'
Pcn#., 73.
V.DALE :(('
vlottendeschuld,dievoorbijgaande, van tijdelijken aard is;
- vlottende koopers,de gaande en komende man, de niet vaste klanten
Rottevdam met ltaar vlottende bevolking,
niet vast,gaande en kom ende )).

Een sneltrein,diein volleraartkomt
aanstoom en.

Gall.j'
uir= ériter.

De groote steden ont
week hij.

HycwoRlxs,284:(Mijden- vermijden
- '
vlieden. Ontwijken. Mijden of tl8rDezondenvermiiden.
K at.Roerm.,69. mijden is iemand of iets uit den weg

Znd.volkst.,lo(Brab.)voor:veeren

Watzijndievogeltjesinkorten tijd

plumescere, plvzzè
c: emittere )); 20
(Antw.), naast plodden, voor : zich
koesteren in de warme zon (KIL. :
vlugghen in de sonne.Apvicare >).

Dekippen bakerettz?
'
c# in 't zand.

gaan )).

Vluééen.Watzijndievogelketnls

in korten tijd gerlugd!

Dehennen rl
uggen in 't zand.

Vlum baardié. Volle rl
umbaar-

dige aren.Cu Es,Siclt.N o'p., ll6.

Voederstoffen.

krijgen (KIL.

vlugghen.Plumare, rlvg geworden !

NaarhetBrab.dial.vlum = baard

Volle,gebaardearen.

van een korenaar.

In de Znd. volkst., naar analogie
vanme8t8tojjen,vaak ten onrechtevoor
Fr.denvée
.sjovzrcgârea.

Voederartikelen.

D.CsAzs,73.

Zieookmlim.
Men onderscheide verder voedergewassen = planten dienende tot veevoeder,en '
voedingsgewassen = planten
dienende tot voeding van den mensch.

voedinésstoffen.

In Z.-N.vaak ten onrechte voor:

Voedingamiddelen (b.v.groente,

Voedingaatoyen = de voedende be-

datgene wat men a1svoedseltot zich vleesch,eieren,melk,meel,enz.).

standdeelen in spijsofdrank,a1seiwit,

neem t.

vet, zetm eelachtige stoffen, zouten en
water.

Voeée.Datwoordisin roege.
Die mode isin roegegekomen.

Alg.indeZnd.schri
jft.tervertaling

Datwoordisinzwang,ï?zgebruik.

Vsac., 149.

D.V.,224-225.-

van Fr.(éfre,'
pen'
Jr)en pogveen (Jfre, Diemodeisin z'
tlczzg gekomen,of D.B.,30en 5l.- V.G.,1,138.- N6ermettreje,zkdgueuv;reedsbijDEs Ro- maaktopgang;datismodegeworden. landia,Aug.l9l1,p.187.
cREs:(In voegen zyn.Dtreen vogue, DatreglementistcAzkracht.
Alg. Ndl.voege= wija,volgorde,b.v.
éfr8en '
pïfz
d
zel:r);OokbijV.ELSEN,63: Datartikelisniet meergeldig.
hijaptwoorddeïs dier,ïs dezevwoege(Fr.

Datreglementisin v
'oege.
Datartikelisnietmeerin voege.
Een wetin '
voege stellen.
in '
pt
legeziin.
Voeéen. Dat portret voegt bii de Gall.ioindre'
up.
' chose ti'
ttnea'
utre,

Een wetin lt
lerkl'
Alg doen tredett. decettejaçon,en ce8 fermea).
Datportretpaart(de)Fransche be- scas.,1,228,eiteert:qbijdezealge-

Voeliné. Hijdievoelingheeftvoor

Hijdiegevoelheeftvoormuziek,of:

Vlaamsche eenvoudigheid de Fransche met een zaak als onderwerp (D.V., valligheid aan (den)Vlaamschen eensierlijkheid.
225).
voud.
Nieuwe rampen kwamen zich èï/ die Gall.eejoïM ze:qe.,meteenzaakals Nieuwerampen kwamen ?zog biidie
wederwaardigheden '
voegen.
onderwerp (D.V.,334).
wederwaardigheden.
Die jongen noegtzïch niet.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.). Diejongen gedraagtzich slecht.

meeneconsideratiesvan rechtskundigen
aard voegden zich tal van bi
jzondere
overwegingen )(VAx W SLDEREN baron
RycNoExs,1,36).
v.DAI,
yc6.
Voelen.Hijvoeltzïchhevleven.
Gall.in deconstr.seaentir reaclfrc, Hij roelt (of wordt gewaar)dat hij D.v.,372.- o.B.,l3.- Zie ook
sesentirrejroidir.
herleeft.
gevoelen.
Hij roeldezich ko'
ud ltl
ert
fep.
Hijroelde dathiiktl
'
t
zt
ï'
l
rerd.
Alg.Ndl.iszich ziek,nietlekker,geHijvoeldezïcAdemoordenaarvanzijn
Hijkwam toth6tbesej(Ofwerderzich zond woyloz.
ZOOn. STlœvvsl.
s (in Keurl-sen, IX,
nan d
leltl
zft
sf)datAïjde moordenaarvan
188).
zi
jn zoou was.

Gall.avoir le,
9en,
fï/?
le/?fdela T4'
l
4#ï-

muziek.W ILDIERS,l3.
q'
u6.
hi
j die muzikaalgevoellleeft.
Voeren. De koetsier '
voert.Boss., Tn deze bet.(een P ard 0/e6n ander Dekoetsierment.
Handt.,55.

trekdier)door middelvan een leiseloj

Ndl.voeling= aanraking,b.v.voeling
hebben met(
/es vijand.
Iz
roerenheeftdriehoofdbeteekenissen:
lo (dieren)voederen,voeder geven ;20

Deknechtvan Vergauw 4)o6rde.TEIRL.- een toom ?)6.
9/'
tz76n ishet ww.'
voeren ge-

De kneeht van Vergauw mellde.

S'
maxs,II,352.
woon Znd.gebruik.
En aanstonds doen wij onsnaarhet Ook in debet.(ïepz.)mete6n rii-o! Enaanstondslaten wijonsnaarhe$
(HôtelSuisse )voeren.B0Ls,ll4.
anderrserfz
dzï:erg6n8h,66n brengenishet (HôtelSuisse )riiden,Ofbrengen.
(W ijkomen tot)Bern,waarwijons ww.%1
o6r6n gewoon Znd.gebruik.
W ijgeraken totBern ;waarwijons
met eene koets de stad doen rond(met een ri
jtuig) de stad rond laten
roeren.1D.,lll.
riiden.

vervoeren, m et een voertuig ofvaartuig

naar elders overbrengen ;30(een kleedingstuk) van voering voorzien. Tot
voorkomingvanmisverstandwordtvoor
mennen enrijden hetw.noeren nog weinîggebruikt,in hetalg.Ndl.Echtervinden wijnog welbijV.DALI,op hetw.
voerman :((iem .die hettrekvee vooreen

Voerm an. Pallieter ging nog een Gewone meervoudsvorm in de Znd. Pallieter ging nog een kroegje (o/ wagen noertt;daarentegen bijKtursRs,
bierhuis)binnen,waarboerenenvocl'
ui op hetzelfdew . :((iem .,die een paard
stamineeken binnen, waar boeren en volkst.
roerliezaten te kaarten.Pall., 139.
(ofv
'oerliedenjzaten te kaarten.
voor eenen wagen ment);verder b.v.
ook bijV.DALE,op hetw.roy rijden :
(iemandrozzdrïjt
fcAz,meteen rijtuighem
rondvoeren )).
#
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Voertaal. Eene vreemde spraak Hetw.noertaalwerd indertijd afge- Eenvreemdetaala1svoertuigvan (o/ Nogvonden wijo.m.:(DeTalena1s
alsvoertaalvan 't onderwijs.Titelvan keurd alseen gall.,lang'
ae'
pé/
tïcvlcïrc, bij)het onderwijs.
Voertalen.De voertaalbij 't onderricht
eenv'
ifg.derKon.F!.dc.doorA.enTH. en in deplaatservan werd onderwii8vaniedereleerling:(W .KruoosTsR,PrevAN HEvvERswllw.
taal aangeprezen ;in de meeste gevaltoria,in N eevlandia,Sept.1913,p. 223);
lenkan hetnogvervangen wordendoor
(Afriltaansch als'
voertaalbij het lager
roertuig,maarin algemeenen zin ware
onderwijs )(O1J-BoET,Pretoria,in id.,
gebruik8taalniet opgepast.

Aug.1914,p.l86);(scholen ...methet

svi
j troffen aan :(dat hetFriesch

Engelsalsroertaal))(M.EMANTS,in ïd.,

inderdaad kan dienen alsvoertnig van

Dec.1916,p.249);ude moedertaal-

hoogeregeestelijkebegrippen )(Regenboogkl.,135).
Ecllterook hetw.roertaalisa1salg.
Ndl@opgegeven bijV.DAIz
s6en aldaar
verklaard :t
(taaldiebijhetonderwijs

welke nooit sterften steedsde '
voertaal
bli
jft van het dagelijksche gedachtenverkeer ) (VAN Es,in id.,Nov. 1915,
p.260);(diehetalgemeenNederlandsclt
als voertaal van zijn kunst heeft ge-

gebruiktwordtalsvoertuigdergedachten) ;verdernogbijKOENEN,bijGALLAs,bijPRICK,Fr.enEng.Inmeeralg.

bruikt)(V.G.,1,170);(
Lwèlwasernog
eenigen tijd in hun schoolen kerk het
Fransch de voertaal)(10.1,206).

zinkomthetw.voorbi
j T.v/DBLINK

en TR.LAxckE,Uit de Z6r.Taal, IV,
97 ((Kunt ge er een verklaring voor

vinden, dat juist ditdialect de algemeene omgangstaal, de roertaal is geworden voor geheel Nederland?

Voet.Onderd6% voetraken.

Hetgebr.van denvoordeisalsverkeerd opgegeven bij VlTs, 374. Ook
leest men bij RIJPMA,l40 :(onder d6

Onderd6voetraken.

Kvlrygss,op hetw.voet:(
fondev de
geraken,vallen en getrapt worden
(doorde opgehoopte menigte)).

1)o et rckcn,op de be ezà brengen,

GALLAS,op betw . roet :<Onder den

waarin een oude meervoudsvorm bewaard gebleven is,die gelijk wasaan
den vorm van '
tenkelvoud ).
V.DAI,
S vermeldt als Znd.op het
w.onder :(ondertfcn,voetzijn,zt
zk6n,

(gejraken :Etre foulé aux pieds )
h.
(Aldusook bijPlucx,Fr.)
STOZTT,n.- /2035:(Onderde(x)voet
vaken (of vallenj, d. i.op den grond
vallen;bezwijken ;ook :ziek worden ).
KoycxExls,op hetw.'
voet:(onderde
- geraken,c)vallen engetraptworden,
bjbezwijken,c)ziek worden ).

vervallen,kwijnen,ziek zijn ),doch a1s
alg.Ndl.op hetw.roet:(onderden'
poef
geraken,in eenegrootemenigte vallen
en veAreden worden >.

Hijhaddeeenvoudigstevoorschriften Overbodig gebr.van hetlidw.van Hijhad deeenvoudigstevoorsclirif- V.DALE,i.v.:f
(dewetmetroetenfrt
rder eerlijkheid jaren lang metdeeoeten bepaaldheid :gall.joulerqc.cuz pieds. ten dereerlijkheid jaren lang metr06- den,moedwillig overtreden ).
#etteden.BEGERS,177.

l6n g6tr6d6%.

De netonderhouden dreven,waarze Gall.mettrelepï6# ql
telq%&eN rf.
De netjes onderhouden dreven,
geenen voet atellen mogen. TlIRL.waarzegeen voetmogen zetten.
STzlws,1,246.
(W anneerzegtmen van iem.)Dathij Gewoon gebr.in Z.-N.(DE Cocx,12 Wanneerzegtmen van iem.,dathij
voetbijstekhoudt?V.THIELEN,51. en 354;V.ELSEN,2);KIL.:(
t
voetby voetbijetuk houdt?
steck setten 5;bijV.DALE,op hetw.
ntek,evenwelzondervoorbehoud :qnoet
biistek houden,zich nietlaten bepraten )).

Datbrengtveelvoeten op deaarde.
Opeen breeden (ofhoogenjvoetleven :

Znd.volkst.(Brab.,.
&ntw.).
Gewoon gebr.in Z.-N. (Dl Cocx,

DeVlaamschestedelingleefdealsdan op 12l).
een breeden voet.L.DE RAET,in F!.d.d.
e.#.,II,177-178.
Een legerop den roetbrengen.

Een garnizoen teroefroepen.

Datheejtveelvoeten ipzdeaarde.
Op (een)grooten voetl
even :

Kosxsxls.- szozw ,n.1318/2028.
S'
rosw ,n.1325/2038.

DeVlaamschestedeling leefdetoenm aalsop grooten voet.

Gall.mettrevncarmée '
gtzr Pied.

Ook hierbij is gedaclzt aan Fr.sur
p,
'ed,ofschoon de Fr.uitdr.in bedoeld

Een legerop de been brengen.

Een garnizoen te'
?
zlcpel roepen.

gevalluidtfairevexdrelesarmes.

Alle wïj/ noet.Dsz.
rLAxs,23.

Pmcx,Fr.,op het w.voet (ik zet
daar geen - meer,je ne mettraiplus
lepied chez1ui(chezeux)>.
STOETT,n.1315/2024 :qFoefbijatuk
houden (ofzettenj).
KvlrsRs,op hetw.Toet:q- bija/'
t
fk
(ook stekj Aout
fezz,bij zi
jn onderwerp
blijven,nietafdwalen ).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

Telkeu weer.

D . V.,225.- D.B.,34.

D.V.,225.- W èlisalg.Ndl.op eoet
rcn,oorlog (= Fr.surlepïet
fdeguerrc)
enopnoet4
7ca vrede(= Fr.s'
urlepfedde
37W2)'

DycCocx,324.- Ko>2wExls,op het
w.viij.
.S6
A:voetjekriigen.
Znd.volkst.(Dieste.0.).
Een llclzut
fjc loopen, een èlcvf
z,
c S'
rosTa',n.159/214 en ll15/1724.
scheen krïjgegl,den schop kriigen.
Voetplankgvoetplant.
Znd.volkst. (vooral in O.-en W .- Foefzool,v.,mv.rocfzolca.
D.V.,226.- V.G.,1,138.- KuIVl.):voetplank;DssRocazs :(VoetrlcRs.- Zieook plank.
plant,s.j.Plantedfzpied,s.f.)
Voetstap. Vo6t8tqpP6% c'
cnYend6n. Gall.jairede,
9démareh68:verwarring Stappen doep,pogingen doen oft
zcn- B'
-cn,
d.,43.- D.B.,3l.- Zieook op
tusschen atappen (= flg.,pogingen)en wenden,moeitedoen.
hetw.8tap.
roetstappen (= voetspoor),alsmedetussehen stappen tftl6vz en pogingen c,clzwenden.

Voéeezen.Bolus,6.

Vaakvoorkomendeschrijfwijze,ook

Fogczea.

VSRSCHUEREN.

bij G.
&I,
Ia
AS,11 (niet in I),naarver-

keerde analogie van Chineezen,Congoleezen,enz.

Voéel. D6rogel8rooren.RONDOU, Tegenover Fr.dénicher !6,
soiseauœ;

5g.

in deze bet. schier alg.in de Znd.
sehri
jft.,naar llet gebr.in de oudere
taalen in sommigeZnd.dialecten (zie
ook op hetw.roorfa);in andereZnd.
gewesten hoort m en vogels uithalen ofwelaittrekken.

KOENEN :(Uithalen (weghalen,roorc'
n,
)...:ccz
n,ne8tie-- ).

Dr.J.RITZEMA Bos en Dr.H .Bos,

Dierkunde,67 : Een hermeli
jn,een
patrijsne8t'
uïf/lcl6zttf).

Vogellleaenvïfhclen,plundcen.

Alg.Ndl.vogelsroore?z= zichopon-

geoorloofde wi
jze meester maken van
vogels,ze buitmaken,b.v.:(Ofsehoon
zi
j (sl.de ooievaars)dikwijlskleinewogelseoorca,zijndemussehen ofdezwaluwen, die in het benedengedeelte van
hun verheven woning nestelen, bi
j hen

veilig (BoERMAx en KNIP,Natuuvl.
Ilistorie,1,64).
Daarentegen,een nee/ berooven = er

den inhoud van bemaehtigen, b.
v.
(Hermelijn,een pcfrïjzenncalberoovend)
(1D.,ï6.,l10).

Voéelpik-voléen.
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Znd.volkst.(0.-5-1.).

) Vogelne8tenzoeken.

Beter één vogelin delland dan tien STOyCT3?,n.- /2045. Een parodie
in delucht.
van dit spreekw.,bij KoExlx,op het
w.'verha8pelen : ((Beter één kogelin de

Iedeveman zijnennogel!

Znd.voll
tst.(Dieste.0.),voor:ieder
zijndeel(vaneenleklterespijsdiewordt
opgediend);vgl.D.dem Mann einen

hand dan tien in den rug n.
VIERHOUT,42.

Iederwatran de.
xfol,
r
.f,
scA !

Vogel.

Voéelpik.

Znd.herbergsspel,waarbijmet3 of

Werpgijltjeaspel,rù'lf/e werpen.

InDeBelgischeIllu8tratievan19Aug.

met6pijltjeswordtgeworpennaareen
doel,een bordmetnummers ofweleen
rond blokje met evenwijdige ringen;
eig.een variant van een vroeger openluchtspel(KoENEN15).

Voéelroover. Een Vogelroorer.

l876vonden wijeen afbeeldingvan den
vogelpikinzijnouden vorm,
waarbijmen
nl.eenhoutenvogelmeteen stalen snavel, hangende m et een touw aan een
langen stok,naareen doellietslingeren.

Alg.in deZnd.sehrijft.

Nestjeauithaler.

Zi
eooltoplzetw.'
vogel.

Znd.volkst.(Dieste.0.).
Verkeerde meervoudsvorm, waar-

Vogelkooi,v.
Bijnaaldevogelsoortenvan Europa.

Vgl.daarentegen papegaaiskooi.

R .STlaxsen F.DE M Evsn,Nie'
uw Leer-

en Lee8boek (19022),71.

Voéelskorf,voéelskot.
Voéelsoort. Bijna aldenogeleneoorten van Europa.BoLs,96.
Voéelszaad.

Voéelweide. Een land laten '
v0gslweilde)liggen.
Voilet.H6t'
voilet.Ssg>iRs,270.

Voiture, voituur. Maatje,pak
ten m inste 'n voiture.Levensleer, 102.

schijnlijk naarFr.e8pècesd'oïdccz
t
fz.
Znd.volkst.(Brab.),in'tm.

Alg.in deZnd.volkst.;KIL.:(voghelweyde.Ovnithoboscium ))
.
Znd.spreekt.,o.en '
p.

Naar Fr.voiture,alg.in de Znd.

Vogelzaad,vogeltjeazaad,o.
Braakland. Een land laten braak

D.CLAES.- $T.DALE.

liggen.
Voile,voilette,v.,aluier,m.

Maatje,neem tenminsteeenrijtuig.

volkst.

Hi
j heeft zelfs een noituur gekregen.

Hijheeftzelfseen riituiggekregen.

SEvzxs, 81-82.

Ee
nkindempoïfvllrkes.sxMows,53.
Een poppenwoïfvvrke.

znd.volkst.,naastkinderkoetske.

Een kinderYcges.

j

Een poppenwcgen.

Vol. Angstwol, gewichtrol,ijverpoî, Neevlandia,Jan.1914,p.20:(x4lte Angstïg (beangst), gewichtïg,ijve- Dtzvsov,73:(
fFol.Ditw.heeftonder
krachtrol, machtwol, prachtwoî, wee- vol.Onderdegevaarlijksteen leeli
jkste rig,krachtïg,machtïg(machthebbend), de pen van Znd.schrijvers,als tweede
m oedst'o!;

verduitschingen,dietegenwoordig onze prachtïg,weemoedïg ;

1id van eene sam enstelling, vele hoe-

belangroî,deugdwoî,gloedwo/,glorie- taalaantasten,ishetvormen van bijv. belangrïjk, deugdrïjk (deugdzclm),
wol,herinneringswoî,kommerwof,liefde- nwn.door een znw.van het achter- gloedrïjk,glorierïjà (glorieus),herinnevol,vreugdewol,roemwoz,zinwo!;
voegsel-volte voorzien.Datistegen- vingsriik(ook :gedachtenisri
jk,gedenkwoordig een wareepidemie...Behalve waardig,alnaar het verband),komdat het een gevoelig Hollandsch oor merriik (kommerlïjà, ltommerzïck),
zoo leelijk aandoet, verdringt deze :liefderï/k (liefdadig),vreugderïjk (blijverduitsehing de goede,oude samen- de),çoemriik (roemruchtig),zinriik ;
beduidenorol,beteekenisvol;
stelling,en dikwi
jlsmeerdan een.Bo- '
veelbeduidend,'
pcclll
cfe6k6zd6nt
d;
geeavol;
vendien raken een aantal bnwn.met volgeentofvernujt('
polg6eafïg,gee8tverwantebeteekeniserdoorinonbruik.l
) viik);
gevaarrol;
Id.,Mrt.1914,p.69:(Nogcona-vol. n01gevaar(gevaarliik,Acc/tclï/kl;
geweteuvol;
Nadatwijeen vorig maaloverde vol- nauwgezet(nauwkeurig,plichtmatig);
koopvol;
narigheidhaddengeschreven,zagenwij hopend (ofwelmoedig;veelbelovend);
opo//erïnggpol;
toevallig in een deel van het Groote opojjerend (ojjerraardig,ojjerwillig);
rampvol;

W oovdenboek,in 1889 versehenen, dat

talentrol;
waarderol;

erook toenaltegen hetinslllipselwerd
begaajd ;
'treftmen ook zeerdikwijlsde volgénde
gewaarschuwd.)
,
belangriik (gcwïcF
zfïg,kostbaar,koa- aan:geentnol,gloedrol,ïnzïcAfsroî,moeitevgl.ook Hrcnt
f.,87-89.
teliik,duur);
rol, prachtvol, rerdien8trol, waardevol,
wonderrijk (wozzderlïjk, ner.
wonder- '
tt'
e8/noedt
g'
pol,zorgvol.

wondervol;
zorgvol.
Vo1 (Fr.).Neerdalen in volplané.

rampnpoedig ;

danigheidswoorden helpen vormen,die
in delevende taalonbekend zijn ...Dr.
KTaUYVER verwerptzealsgermanismen ;
zie G.#P.,1X,1477.Zijne voorbeelden
Zijn alle aan CoxsclExcs en Lovzrlxg
Ontleend.)
Al(àORTG.,145-146 :(Samen8tellingen
m6t-t)
51....De volgende zijn door het
gebruik geijkt : acltting8vol, angstvol,
bele.
idvol,beteekenisvol,eerrol,geheimrol,
gelteimletni8vol, gelukvol, genotvol, ge'
voelrol, heilvol, hooprol, iammervol,
kraehtrol, k'
dzAzd/z
pol, liejdevol, roemvol,
emaakrol, smartvol, talentrol, fronyfrol,
uitdrukkingavol,vreugdevol. Naast deze
'

lijk, wonderbaarlijk, wonderdadig)
zorgzaam (zorgelijk,bezorgd).
Fr.uitdr.(luchtvaart),voor :met Neerdalen in glijvlucltt(of:in zweej- V.DALE.- KOENENIS.
afgezetten motor glijdend, voort- vlucht).
I
zwevend.

Volbrenéen. Eene verandering
van zienswijzevolbracld zïc/lbijhem.

Gall.s'accomplir.

Voldaan. Ik ben voldaan'
t
lcAzmijn
werk.
Voldoende. Zijn toestand isnol-

Gall.êtresatisjaitd6çc.

A'
rkwam veranderingin zijn zienswijze.
Ik bon overmijn werk voldaan.

gall.aoa étattwfaatiafaiaant.

zijn toestanclisbevredigend.

Dist.,94.- Ndl.datïa roldoende =
m eer behoeft niet.

Gall. auguamment grand, sugwzrl- Een voorraad,groobgenoeg (of:een Dr.J.W .BozsslvAzw,in Neerlandia.
mentIort.
genoegzaam groote voorraad)om
Dec.1915,p.277.

Dat isvoldoende krachtig.

Voléaand. Eenerolgaand.merrie.

COPPQ,170.- Zie ook terreden.

1

doende.

Een voorraad,voldoendegrootom ...

D.V.,342.

oatiskrachtig genoeg.

In mededeelingen en advertentiën

van lzet znd.notariaat;vgl.Znd.groot-

Eendrachtigemerrie.

V..
D.
<L>
c,oplletw.v01:(demerrieï,
s

'poî,bevrucht )).

gaan = zwangerzi
jn.

Voléen. Deze regimenten ltadden

o.v.,285; volgen en nanolgen

Deze regimenten waren hetl
teizer-

Ook Kosxsx,N.,S.,121,enH,AssEt,-

het keizerlijk leger naar W eenen ge- worden alleen in hun flg.zin,d.i.in lijk legernaarWeenen gevolgd.

BACH,1, 233, alsmede DEN HERTOG,

volgd.

dien van nadoen,m ethebben vervoegd ;

N . T.,1, 183,en #'.T., 79, en PLVIM,

opnolgen wordt altijd met ziin vervoegd.In hetFr.echterwordtbijauipre en a'
uccéder steedsavoir vereiseht;
vandaardatbi
jvolgenenopnolgen zeer
vaak hebben gebruiktwordtwaarzijn
dientte staan.)
vgl. '
VERc., 88; ALL.-AB., 202;

N.x
S.,1I,52,eischen bijvolgen (achternagaan,naloopen)hethulpwerkw.zijn.
EchterbijRIJPMA,l67:(volgen (nadoen,navolgen),dat met ltebben vervoegd wordt en volgen (achternagaan)
vervoegd met hebbevt of zijn Vondel
h66/t ïn,ziin Gii8brecht V6rgiliu8 ï1l

Joos,ll5,en DE BASRS,140.

releopzichten gert
lî#d,en :M en hee/t

Voléend-vollediéen.

499
BELGICISM EN

TOELICHTING

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPMERKIN GEN

I
K ulrllts,op het w.rolgen :((ik b6n

Een godsdienstvolgen :

hem een eind weegsgerolgd n,enV.DwLE,i.v.:(hiii8iem.op straatgevolgd).
Gall.suirre '
t
fzz:religion = volgens

ln die landen zal de god8dien8t meer de voorschriften van den godsdienst

gevolgd zijn.
Schouwburgenrolgen.SycvExs,231.

leven.
Gall.suivrelethéâtre.

Voléend. Op 26April1401...en

Gall.lel6septembreyuïrczzf.

op 16 Septem berrolgend.

Voléens. Volgen8 de bladen mel-

den,iseroproer.

Datisvolgen8.SIMoNs,63.

Verl
teerdgebr.vanditvz.alsvoegw.:

den spion,o'
perc!gerolgd,ofA'
len i,9 ltenb

fofziin Azfï.
s gevolgd.)
Een godsdienst belijden,t
zcnklcrt
r/
z.

D.V.,226.- D.B.,39.

In die landen zalltetr'olk gotft
sdïcAzd-

W èlis b.v.zuiver Xdl.iemn. leer8tel-

tiger (ofgodnruclttiger)zù'
s.
lingen rolgen.
Dikwijl
s pct
zrden sehouwburg gaan.

Op26April1401...enop 16Sept.

Dist.,94.- SeHR.,1,131.

Volgen.
gdebladen,of '
volgen,
sde

D.B.,101.

daavaan-of daaropvolgende.

in de Znd.volkst.hoort men daarvoor krantenberichten is er oproer; ook

volgensdatdegazetten lchrïjrt
l?/.
volgenshetgeen,de bladen melden
Verkeerd gebr.als bi
jw.,niet zeld- Dat is (c!)naar gtlcng van om8tan- Ook dat is naar tWt,
cn,
t
zzdf,of naar
zaam indeZnd.spreekt.;vgl.Fr.c'edf digheden,datllangtervan af.
a'
venant(in devolkst.navenant).
selon.

Zij was ervolgens gek-leed.V.Lov-,

Eveneensverkeerd gebr.alsbi
jw.

Zijwasernaargekleed.

Particularistische woordvorm ; al-

î'olltarding.

Dure Eed, 63.

Volherdiné.BoLs,108.

Vgl.Di8t.,l38,enOnkr.,24.

dusook bijDEsRocnss.
Volhouden. De manier van ver- Gall.8e soutenir zich zelf gelijk De stijlis in dat boel
t niet overal
halen heejtzich in dat boek nietrolge- blijven (D.V.,342).
evel
t,
:chot
lkz.
houden.

m en begonnen is.

Volk.W ekrijgen rolk.

Ten onrechteafgekeurd bijSENDEN,

W ekrijgen bezoek.

V.DALE,op het w.rolk :(bezoek

240.

Volkaan.TEIRL.-STIJNS,1,78.
Volksch .Diemanisoprecht'
volksclt.

er ï.s'volk binnen ;er komtvolk over )).

i Mindergebruikelijkisvuurberg.
Naar Fr.'
volcan.
P*,
?
2lkaan,t,tzvrazzuzttlckztf: berg.
Neologismevoor:van hetvoll
thou- Die man is oprecht '
volk8gezind,het A.J.vAN VssssM (Utrecht),inNeerdende;afgel
teurd in II
St
zn,
d.,36.
volk opreeht genegen, of : een ware landia,246:f
(wijzoudengoed doenmet
volk8vriend.

Een onderwerp op rolk8chemanierbe-

handelen.

Ndl.een karakter,66Aàrol volltouden
tot het einde toe voorstellen zooals

NaarFr.populaireof D.'
volk8mö8zig

voor het volknaclttig karakter van onze

Een onderwerp o/ berattelijkewijze natieeen nietminderopenoogtehebben

= voor 't volk geschikt,algemeen ver- behandelen.

a1s de vreemdeling )).

staanbaar.
De pittige, îçiseY-rolksclte Reinaerts-

N aar D. '
völki8ch = nationaal,eigen

Plucx,Fr.:(volksch,aj.raciste ).
De pittige,frissche en m etden wolkd-

geest.M.SABBE,Dierk.,207(zieook 103). aan hetvolk.

aard overeenkomendeReinaardsgeest.

mor.1D.,Fil.,40 (ool
t73).

humor.

M et zulken gulronden, rolk8chen hu-

Volksdichtiné.

Germ.Volksdichtung.

MOORTG.,67,verm eldt als bruikbaar :

volkegemeen,popnlair,tlol/cylcrt
fïg,'
volks-

Met zulken gullen, ronden nolka- tsïgczz,rolksch.

Volk8poézie.

AloosTg.,22.- Zieookdilhting.

Volksdom m elijk.Een volksdom- Germ.volk8titmlieh,Volkstamlichkeit, Eigenaardig,nationaal.Een volks- Volkmatig (vgl.D.rolksmöazig)werd
alspurismen voornationaal,nationali- gebruik.
verder aangeraden door ScHR., 1, 54
Volksdom m elijkheid.
teit
(
Di
s
t
.
,
l
2
7
;
MO
O
I
t
T
G
.
,
6
7
)
.
Na
t
i
o
n
a
l
i
t
e
i
t
,
'
v
o
l
k
s
a
a
r
d
,
'
v
o
l
k
s
l
c
a
r
a
k
en 78,om tebedoelen (den aard van
H ossvsx,l01 ((Som shadden we :ter,volk8geest.
een natie toonende, eigenaardig voor

melijk gebruik.

vroegerniet,later wel'n Holl.woord

een bepaald volk )):f(Om trentdatvolk-

voor het Duitse bijv.volk8aardig of

matig zegtVERDAM (UitdeGeachiedenis

volkn-eigen voor 't Duitsche '
volk8tim-

derNed.Taal,blz.l61):een beterwoord

lich )).

om het D.rolk8tiimlich weerte geven,is

mijniet bekend ).

Volkséeliefdheid. In den stra-

Mislul
ttepogingtotvervangingvan

Populariteit,wolkagvndf.

Dist., 171.

VerkeerdevertalingvanFr.8erendre

Zich 6i)'hetvolkbemindmaken,po-

Volksgezind= vanhetvolkhoudende,

Znd.woordvorm,voorFr.recense-

Volkstelling.

D.B.,52. Aldusook volkaeller

lenkrans eener onvergankelijke rolke- hetbasterdw.populariteit.
geliejdheid.5.SABBE,1(ook 8).

Volkséezlnd. Zicll rolksgezind

maken.

volkslief.

Volksoptelliné.

popnlaire (Dist., l7l);DEs RocaEs pulair worden ; naar de volksgunst derechten van hetvolk verdedigende;
f
(Volks-gezind,adj.Populairen.
streven.
vgl.koningsgezind,Franschgezind.
Verwerpelijl
tpurismevoorpopulaiv.
Populair,bijhet'
volk geliejd.
.
Dï,
sf., 17l.

Volksplanter.

A?1c?
tf.
Degewonevormen,metverbindings-

Volksplantin:.

.
9,in deZnd.schrijft.;Dy
csRocHls:

Fr.(agentjrecensear.
AldusbijKvlpsas,V.DALE,KOSNSN

Volkplanter,kolosïef'.

Volkplanting,kolo/nïc.

e.a.;echterook in N.-N.nietzelden

cVolks-planting,.
%.j.)

Volledié.Een volledigeuitputting.
Een rolledigegezondheid.

Melk iseenrolledig voedsel.
Een volledigeoverwinning.
Een volledigenederlaag.
Devergadering wasvolledig.
Het is een volledig bezoek waard.

In deZnd.volkst.zegtmen schier

volksplanter,volksplanting.

Een geheeleofrolkomevtuitputting.

uitsluitend compleet:ditw.kannietal- Een volmaakte of rolkomen gezondtijd vervangen worden door rolledig heid.
(verbindingvan '
volen leden,d.i.lede- Mell
tiseen rolmaaktvoedsel.
maten,met -igjen evenmin mag Fr. Een rolkomen overwinning.
nomplet steeds vertaald worden met Een vol8lagen nederlaag.
volledig (lpcAzd.,24).
De vergadering wasvoltallig.
Neerlandia,Dee.1900,p.l56 :t(H et
is waar,m en kan niet spreken $,ar1'tlo/tallige bnzin en nolledige r6rgtzr/tvzlAzg.
M aar wol van volledige onzin en '
pobtallige pcrgrzrïczï/zg ;van rolmaakte on-

H etiseen nauwlettend bezoek waard. lemm er Courant bezorgen ?Hi)'ï,geen p0!maaktridder.Volkomen iswaaraan niets
ontbreekt,datzoo isalshetbehoort,of
als m en zich voorstelt.Ik ben 'polkom6s
gezond.E 6n6 volmaakte gezondhe'
id..
f ea

zin ook.Hierzijn dusdrieHollandsche

nolkomen driehoek.Bijuitbreiding druk-

woorden tegen één vreem d
H et
woord compleet dreigt hier onkruicl te
worden ;het verstiltt iets beters.))

ken volkomen of volmnakthet volstrekt
bezitdereigenschap uit,diem en aan iets
toekent.))- Vgl.PLUIM,Syn.,n.126.

Vollediéen. Om hetvizioen van

Gall.compléter;warehetw.bruik-

zlcnrvllcgz,roltooien,rolledigpl
,
ckcn;

een llerlevend Brugge te rolledigen. J. baar, dan zou daarenboven het verl. volmaken. Om het visioen

SABBS,101.
(Judith )...en nRhéna :nolledigen
zijn muzikalen arbeid. M. SABBE, in
P!.d.d.6.h.,I1,41(ook 46).

HENDRIKS,357vlg.:(Volledigisdat-

gene,dat,uit afzonderlijk te beschouwen leden ofdeelen bestaande,geen zijnerdeelen mist;volmaakthetgeen voltooid,afgewerkt,voleindigd is,waaraan
dusnietsmeerontbreekt.Kuntgijmil'
ook eenTolledigen jaargang1
7/s deHaar-

1Pca#.,24.- V.G.,1,130.- Regen-

tze vol- boogkl., 58.

dlw.nietzijnvolledigd,doeh gerolledigd, tooien.
daar het dan geen (onscheidbare)sa- (Judith )...en qRhéna )roltooien
Inenstelling zou wezen van 1)01+ ledi- zijn muzikalen arbeid.
gen, tloch een afleiding van het bnw.

Ze werden rolledigd door andere or- rolledig.
donnanties.GUNZBIJRG,id.,II,331.

N og andere ordonnanties werden er
aan toegeroegd.

Op de meestkiesche wijze nolledigde
hijzijne inliclltingen.Sl'
iGlRs,96.
.

Op de meest kiesche wijze wo% hij
> d6rcinlichtingen ïa.

33*

Volm aaktheid-vx r.
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Volm aaktheid. Dat lied is in
volmaaktheid aangeleerd.

Gall.a !c,danslaofenperjection.

Datlied isvoortrejjelijk,of'
fzzdeperjectieaangeleerd.

OPM ERKIN GEN
4

Volm aklnéscursus.

Znd.vertalingvan Fr.courade3)
:r-

Jpt
làzt
f., 165.

Eindcursus, lîofcvra'
t
z,
g; voortgezet

jectionnement.
ondeg-ïjs.
volstaan. Het wolefccf niemand Gall.ilneau/i
'
ft
jper8onne (lP@zù4., Niemand kan er medevolstaan (of
Volntaan is meestalin deninf.gebruizoo tehandelen.
73).
roor niemand is hetvoldoende)zoo te l
telijk (cfr.KRAMERS,i.v.);echternog
handelen.
bijKuleslts,i.v.:czood4,lvol8taatvoor
twee,A.L.o>2RoP )).

volstandié.

Germ.rollstöndig (TFdl.d.N. F.,
-

Geheel;volledig;volkomen.

/43).

Ndl.vol8tandig = standvastig,volhardelld, b.
v. wees vol
atandig ï4 het
goede.

Voltrekken. De roltrokken eeuw.

Gall.le8iècleécould.

Deajgeloopen ofvervlogen eeuw.

J.sAssz,9.

Voluum .Levensleer,128.

znd.woordvorm.

Vonnissen. Geronni8d worden.

zeergewonespelfoutin Z.en N.

Vooéd.(De)voogdzijnrcneenkind.

D.B.,70,hieldzulksblijkbaarvoor

een gall.,êtreletuteurd'un enjant.
Kclrzss,op hetw.voogd :(deman
moet- ziin over ziin ltuisgezin,HoraTRol
a).
Vooi.Degrootstevoeimoetblijven IndeBrab.enAntw.volkst.heethet
leven.Cowsc.,Loteling,47-48.
wijfjevan een koni
jn rooien hetmannetje riier;KIL. :(Voye ...femina
c'
unïculï),en :(rijder.Cunicnlua'
mcy,
cunicullu admissarius));Dss RocHss :

Volume,o.(mv.-4),ook vol
utmen,
o.(mv.vol
.
?
:/mïsc).
Gevonni8tworden.

Voogdzi
jn orereenkind.

Vgl.jormule,yy
rïvzcïpc,enz.
Dist.,53.- Boss.,Handl., 214.

EchterbijV.
DALE,ophetw.voogdes:

(d6moeder1
:.
:denatuurliike'
poop
'd- tcl
harekinderen ),en bijKosxsx,op hetzelfdew.:(demoederï,
sde- derkinderen nc '
fajaterven v.d.vader)).
Voedeter,?4O8r:OAlï/?l,w'
iijieekoniin. D.PLAES,57en74.
Ook ltet wijfje van den haas heet
poeddfer,ofmoerltaas.
'
Hetmannetje van hetkonijn,ofvan
den haas,heet in het alg. Ndl.ramme-

;Voey,s.!.(wyfken van het konyn)
Lagine,s.f.),en :((Ryër,a.m.(manneken van hetkonyn)Lagin,s.m .)
Voois.Devooisvan een lied.
Znd.volkst.,naar Fr.tlo?
'
z;bij V.
De dommelig zingende moor (ver- DaLsenbijKozwsx a1sZnd.vermeld ;

laar.

Dezangwii8ofmelodievan een lied. KvlpERsvermeldtvooi8 zondervoorDesuizendewaterltetel begon dade- behoud.
anderde)zoo dadelijk pruttelend van KlL.:(
tvoos,j.voys.Foz);DlsR0- lijkpruttelendeenanderwijn'
etezinvooiaken.V.BUGGSNHACT,95.
cxEs:(Vois,a.j.(wyzevaneengezang) gen.
Air,s.m.))

Vool,o.en m.,mv.roolen.
Voor. Een streek,bekend voorhare

Znd.volkst.,naarFr.voile.
In zulke.bepalingen van oorzaak,re-

Voile,v.(mv.roil68),8luier,m.
Eenstreek,bekendom haaronvrucht-

Kosxsxls.
Ook in 'talg.Ndl.kan echtervoorook

onvruchtbaarheid en hare eenO nige den of grond gebrlxikt de Znd.volkst. baarheid en haar eentonige woestheid. weleen oorzaak of reden te kennen gewoestheid.
het vz.roor in pl.van om,fz/egent:,ter
ven,zooalswordtopgegevenbijHAssELFooreen nietkwaad worden.
willenan,teroorzaketlcn,e.d.;vgl.Fr. Om een nietigheid boosworden.
BAcH, 1, l35 : f( Freezen,aidderen,zich

Foordezeofdiereden.
Hijdeed hetalleen voormii.
Ietslaten voordekosten.
Voorden regen bleven wijthuis.

êtrecozzn'
o ymr('
?
zn/cïf),po'
urva rien,
N'
d
zrcettecce.
96.enz.(D.V.,6l3;D.B.,
91en 92;ALL.-AB.,72).

Om dezeofdiereden.
Hijdeedhetalleenom mijnentwille.
Ietslaten om ofwegens dekosten.
Om,'
?
z76#ep.
9ofteroorzake'
pcn den re-

achamen,vluchten,'
ulcczschvwex voor 46mandojieta(voor= tegenover).Iemand
beloouen, prijzen, beatrajj6n, beboeten,
dankbaarzijnvooriets(voor= wegens).)

gen

voovwatdoetgijdat?
Ik weetniet'
voorwathetdient.
Hetistijdroortevetrekken.
Hijzeidatvooruteplagen.
Hetisschoon weer roor wandelen te
gaan.

Vaak gebruiltelijkindeZnd.vollcst.; Waarom doejedat?
vgl.Fr.pourquoi(LoMB.,60/96).
Ik weetnietwaartoehetdient.
Gebr.van voorf8,in pl.van om t6, Hetistijd om tevertrekken.
bij een in:nitief,in de Znd.volkst.; Hijzeidatom u teplagen.
vgt.Fr.pourpcrfïr,pouraller .
:egro- Hetismooiweerom tegaan wandemener.InNeerlandia,Dec.1915,p.278, len.

op hetreedsveelvuldiggebr.van voor,
in pl.van om,in N.-N.:(hijzetziin
l
toed op '
@oor ff
,gaan '
tz/
t
zAzdelevz,een
slordigheid waarschijnlijk ontleend aan
het bijbehoorend zelfst. nmw., dus
hier:nooreen lt
lc?zdelfng).
Hijisvooreenigedagen weggeweest. Afgekeurd door V>l1tc., l46; ook

J.v.MAIJm x,Toen ik nog jongv?>,
154(ook 156),Amsterd.volkst.:qToorwatzou 'tnou nietdeVrijschûtzweze?)
BRvssE,134,alsvolkst.:f
tEn van z'n
opa het,ie 'n kwartje gehad,'
voortebeware );136 ('t zakje vo1kuàsentjes
Geld genoeg verdienen om erz't
zzlte '
poortezuigen in bed ).
leven.
Verder vonden wij ook bij KtupERs
op het w.leejbaar :(
tvatbaar voor te
blijven leven ),doelïdaarentegen ophet
w.leeensvatbaarheid :(toestand,waarin
een schepselverkeert,datvatbaarisom
teblijven leven ).
Hijis (gedurende)eenige dagen weg V.DALE,op hetw.voor :(vooreen

quelqueajour.
g;ten onrechteevenwel.
GxLLAs,op hetw.pour :<11cdfiei
8)'
o%tvn:Hijishier8dagen ).

(ook)gedurendeeenpaardagendagen :;
(lt
iif.
svoorzïjyùleven gebovgen ;hijp
tee/f
vooraltijd genoeg ).

Geld genoeg verdienen voor '
?lzl te weesDr.J.W .BolsslvAlx (Haarlem),

Ieven.

D.B.,9l,hield het voor een gall.,po'ur geweest.

PRlcx,Fr.,op het w.noor :çf- aeh,t

dagen,1pourhuitjours,2ily a lluit
jours ).
Ia 'fvoor vandaag ofis '
tl'oormor- Gall.eet-eepovrauioltrd'
lt'
uiou pour Veè6z
drfh6tvandaag nog ofwelmorgen?VsRMAxo.,52.
demain?ee.
96r@ pour'
?
z'
4eautre/o'
1,> ur gen/
Datzalzïjn rooreen anderen keer. quand la xoceb
Datie#u.
guitge8teld toteen anderen

Gall. pour autant que la choae soit

aiwH ('
Fcn#.,l10).

Foordoel,rooronde- erp hebben.

Xîd,indien,noor zoorer ofin zoover

heterzoo mee staat.

Tea (ofals)doel,totonderwerp heb-

advocaatMr.Adamsjunior.

ll2.

Vgl. P. VERHEYEN, Ziele-8pys, V

...God onmiddellijk totvoorwerp en

reden en voornaamste voorwerp hebben. (17682),p.225:(Sy (#.ï.eene christe- beweegreden hebben.Kat.Roerm.,69.

M eclt.Ccf.,83.

ik oudben)).
D .B.,95:f
(Pourcequiasfdecettec//cïre.Watdiezaak aangaat... ;ook :met

hetoog op die zaak ... :
D.V.,619-621. D. B., 86-87. ben.
ArzL.-AB., 68.
DEREvI,,l16:ietrounaipo'
uzP tron Ik vondalspatroon den vermaarden Zie ook doel, onderwerp, leus, taak,

Gall.aroirpour but,pour auiet.

Ik vond voorpatroonden vermaarden
sdvocaatMeester Adams jeune.TONY, M e.4damsjcvse,avocatcélâdve.

De deugden die God voor beweeg-

V . GyULDEREX,op het w.'
voor :((iem .

ietsv.een paardagen leenen );(v. altijd verlaten );f(v.tweejaarhuren ).
J.v.MAVRIK,Amaterdam bijdag 6yt
nacltt,105 (Nou dan bijgelegenheid
assieblieft.)
keer.
PRlcx, Fr..op lletw.po%tr (bestemWanneer heejt de brtziloft plaats? ming):(ceaeva- demain (çucndjeaerc.
j
rïeuzl,datisdan voormorgen (voorals

Foorwanneerhettrouwfeestb
Fox zooveeldatdezaak zoo is.

paar dogea, een paar-,dagen geleden,

lyke deugd) heéft Godt onmiddelyk
voôr haeren Vader )).

titel.meestev,achrijner, enz.

Voor-vooravond.
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Fabelwoozjabel,genieten wijoneindig Gall.pour,om een berusting teken- Al8 wii s'
?
z toch een jabel moeten
GALLAS,op het w.pour M ourir
lneerdereuzensagevan PoldeAlont. nen te geven die tot onverschilligheid slikken,genieten wijoneindig meervan - mourir,ilaimaitpzïe'
uz sauter :Nu
geworden is, zooals in het volgende P.deMont'sreuzensage.
hijtoch sterven moest,wildehijliever
voorbeeld :téei8tanee pour '
rédïtsfcnre,

in de luchtvliegen )).

il3)rJ/ércJ/'
uneluttecourtoise = alser

- 8eélérat,il'ptw fmieuz 1fr6 vn loup

worden, zette hij liever den strijd
krachtig voort,(D.V.,614).

q'
u'
un homme,als het dan toch daarop
neerkomtallebeischurken tezijn,ishet
beterwolfdan mensch te zijn ).
Di8t.,139.- D.B.,99.

Om ze (n!.een broek)van roor toete

Znd.volltst.(Brab.,Antw.,Limb.);

doen.CLwss,Sich.N otl.,6l.

PRICK,Fr.,op hetw.pour:(8eélérat

dan toch weerstand m oest goboden

Om zetlcn voren toe tedoen.

Dss llocnEs :(tVan agter.Par t8cer'itlre.

Zieook achteren onder.

Haarkleinevoetjesnaavtoor,danweer Van voör.Pardevant.Van onder.Par

Haarkleinevoetjesnaartmres,dan

Kort teroor.10.,ib.,148.

Kort te tmrcn.

naar cchfcr strekkpnd. M.SABBS, F!. de8soua>;1o.:ffNavoören.Enavant)); weer naar achteren strekkend.
Jr
fennchen,29.
1o.:ûN-anvoören,adr.Pardevant)).

Hi
jisroorgoed ontslagen.

In deze bet.,roor clfïjd,aaneen te
schri
jven !

Hijisvoorgoed ontslagen.

DEN H>:RTog,N.T.,II,232,en F.T.,
141.= Daarentegen :ietsroorgoedAov-

Voor,v.Een roorin hethaar.

znd.volkst. (Brab.);vgl.Zuidafr. Eenscheiding(ook8chei,v.,ofscheel, Alg.Ndl.roor,of'
vore= (eig.)groef,
paadie,in dezel
fde bet.gebruikelijk. o.)in hethaar.
ploegsnede; (fg.) rimpel in het voor-

den.
hoofd.

Vooraanstaand . Het (Handelsblad 5bekleedtonderdeNederlandsche
bladen een vooraanstaandeplaats.
Tot hiertoe hadden Vlaanderen en
Brabant in het gemeenschappelijke

Verkeerd gebr. in toepassing op Hetç
(Handelsblad 9bekleedtonder PRICK, Fr. ( '
vooraan8taqnd, aj.
zaaknamen,bepaaldelijk op abstracte deNederlandsche bladen een voorname (homme)en vue,de marque;(personzelfstandige naamwoorden (w4!g.Han- plaats.
nalité)marquante (du monde)'notadelnblad, Amsterdam. 4 Oct. 1928, ...een belangrijkerol.
b1e '.
Avbld.IV).
GALLAS,op het w.marquant : f
(In

geestesleven der Nederlandsche gebieden eene nooraau taande rol gespeeld.

't oog vallend,op den voorgrond tredend ;wiensverdiensten in 'toog sprin-

P.GZYL(inDeFoorpoef,28Mei1928).

gen,van beteekenis);op hetw.marque:

Demeestvooraan8taandeFranscheblaVerkeerd gebr.in den superlatief : De toongerende Fransche bladen.
den.De Sfcsdcczd,2 Dec. 1923.
gall.lee plue en fltzc;m en neme n1.in
Demeentroorcc- fccM eBelgischem o- aanm erking,dat meer en meenthet beDe voornaam8te Belgische monunum enten. D6 Toeri8t, 15 Apr. 1925, grip vooraan staan geenszinsversterken: m enten.

ttHom mede- :Man van beteekenis ),
en op hetw.f?1:::((Hommeen - :H ooggeplaatst- ;op den voorgrond tredend
man )).

p. l19.
wie eoovaan (of geheeltloorccs)staat,
De meeat t
roorccAzefccptfe Duitsche isreeds in de voorste rij,en wi
e meer

kunsthistorici.Id.,ïè.

De aanzienlijkete Duitsche kunst-

voovaan staat dan een ander,kan zelfs historici.

in de3deof4derijstaan.

Vooraféaandelijk. Voorafgaan- Verkeerdewoordvorm de uitgang

Voorafgqandeopmerking.

D.B.,58.

delijke opmerking. Boss., Handl., 8 -l.
i)
.
k isnl.hierbijoverbodig.
en 48.

Devoorajgaandeliikekwestie.
Vooral. E6r8t6nrooral.DsAvruwxs, Zeer gewoon in Z.-N.is de woord140.
koppeling eer8tcn voornl(zieook eeratj.
Vooreersten nooral.Bl
crzL.,3.
Ik ga vooruiten voovalnaar de mis. Tegenover Fr. Arant tout j'
ïrcï tj
TAMB.,26.

la zneeee.

Vooraleer. Vooraleer dat hij betaaldheeft.AvcTos,54.

Overbodig gebr.van hetvgw.dat.

Devoorajgaandequaestie.
In d6eezefeplcc/,ofallereev8t.

W . CRAMER, Geerling's Briej8t6ll6r,
14edmzk (Gouda),p.l77:(Eeraten poor
allesbid ik U echter,verzekerd te zijn,
Vooraj,of 1)
6ôr cll- ga ik naar de dat

m is.

Foorltfcf),ook cort(fcf),(voorjaleer of Vooral66r,volgensllet &r.11Ztfè.,IT,
tlggr en al6evhijbetaald heeft.
115,in Z.-N.ontstaan uit misverstand
van de uitdr.'vôôr en aleer,en daarom af
te keuren,issedertdien a1s alg.Ndl.er-

l
I

Vooravond. Er wasgeene school

kend.
D.V.,226 cDitw.beteekentltet

Er wasgeen schooldaagn f
ldt
sr het

DUBOIS,178 :(La veille au soir,de%

op den toorctlosd wcs het feest.V.Lov., begin van den croAztf,kwoegavond.In de feest.

avond t6 r0r6A'9.

Sopltie,158(ook-246).

Znd.boek-entaalwordthetdaarenboven
vaak gebrui
ktin den zin en in navol-

KRAMERS,Op hetw.reille:f
(D6'
ptvïge
dagojcwoad,daagsteworca,dagojcroM

ging van fr.reille,doeh ten onrechte :

Toor een anderen dag ; d6 potvdcg,roor-

imrners met la veillewordtnietalleen
bedoeld dectl
ond,maarde geheeledag

arond m.inz.'
tl
c?zeen jeest.La v- de
Pâques,de Noël,de la fête,de dag oj

vöôrde gebeurtenisin de bepaling ge-

avond 'pflor Paschen,v6or X crd-ïa,'tlöor

Op den roorct
lond fl
cs het jammervolle tijdperk.
Op den wot
zrcrontfvan de groote omwenteling.
Xcn den tltl
tlrctl
oAàd der eerste lente

noemd ...Wanneerêtred l
a veillede-Toen hetrampspoedigetijdperk x@bij uitbreiding gebezigd wordt voor biiul
ce.
gereed8taan om - ,op hetpzxzz'
iin wcx
Toen de groote omwenteling zo'
u
ietatedoen,dichtbi)ofeenegeècvzfe?zïe '
uitbreken,of8tond loetebreken.
nabiizïja,dan kan eooral?
ond nogmïn- Biihetccn6rekc'
lzvan deeerstelente

hetjeest.J'arrivaila v- de son départ,
desa mort,ik kwam desdaags'
tl
t
iorzijn
vertrek,v6or zïjs dood aan ...- (:g.)
Etreà,lav- de,op hetpuxfzijn rcs,gereed dfccAz(
vn,dichtbiiojnabiiïef.
gzijn :

eener nieuwe eeuw.J.Swssz,1.

der gebrtzikt worden, want een derge- eener nieuwe eeuw.

On està la v- devoirde grandeschoses,

lijkeuitgebreiderbetoekenisisaan het

men8taa,
tozphetpvN.
fvan gewichtigedin-

woord niet eigen.))

gen te zien,men zalwelhaast gewichtige

Wij staan aan tf60
1 vooravond rcs Bi
jArpzluooosw,11A,1l3en 115, W ij staan op hetp'
t
fnf11
41 groote dingen zien gebeuren.)
groote gebeurtenissen.
afgekeurd alseen germ.:c Voovavond gebeurtenissen bii te Yonen, of :wij GALLAS:eVooravond,m.:Premières
b.
v.beteekent in onze taalhet eerste 8taan rt
gt
srgrootegebeurtenissen.

hetzresdelasoiréev.mv.(:g.)Veillev.

gedeelte van den avond en niet,zooals
in het Hgd.,de avondvoorden volgenden dag )).
VolgensM ooRTo.,237,((staathetw .
onderden invloed vanD .am Voraben,d

Staaytccn den - ran,:Etre à la veille
de.))
Pmlcx,Fr.,op hetw.voorarond ::aan
den - lmltgroote #8è6'
A f6?Vé'86p,,au seuil
de grandsévénements>.

ofFr.4lqveillede,wanneerhetbijuitbreiding gebezîgd wordt voor op het
pun.
trcs,dich,
tbii,kortr8t
jr,gereed opl
ofietsdergelijk-s.In Z.-N.isdieinvloed

j
' V.GELDEREN ::vooravond,m.= FAlabend; (vroegavond) Frnltabend ; aan
den v. staan (van) am F. stelten
(Gen.).

wijten, in N.-N. aan Duitsche.Besebouwd alsgall.ofa1sgerm.,schijnt
voorarond in de verschi
llende opv
at'
'*'

'tbeginvan denavond ;2.avond,welke
eenbepaaldendagvoorafgaat:(flg.)aan
46% - vl
tn ee> bete/ren tiid.

Vosmxx,II,14:(debeteekenisvan

d6- Tan'h6tXerff/eedf,eig.de avond,

dooè dellband aan Fr.voorbéelden te

tingen op het burgerrecht aanspraak
te hebben.))

Kvllœxs < Vooravond,m .-en,1.in

KOENEN :qVOOravond,m .-en :het
Ytz.
sïl den - ,het begin van den avond ;
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l
avond kan zich öök uitbreiden tot die
van dag,b.v. in roorarond,zie b.v.
Vastenavond en Sinterklaasavond ;ja
zelfstot een heelti
jdsverloop van te

bijlzitllr.één dag ofmeerte voren ;fg.
wiiafct
zztaan,den'- van grootegebeurtezlït
:.
st
?zà,dezezullen spoedigplaatshebben;
de der fferoltlfïe, tijd, onmiddellijk-

voren,b.v. devooravondderFransche

vöördeFr.Rev.,d.i.vöörl789.))

revolutie. Avond l
tan ook jaren beteekenen :in den avond van zijn leven
staan,dus zijn laatstelevensjaren.>

Voorbarié.Een'
voorbarigedood.
Aanvaard mijn voorbarigen dank.

Gall.'
unt
e mort N/plcfzzrée,recerez
me.
szezz
èerclpzepzlanticipéa:intweeërlei

opvatting wordthetw.voorbarigaldus

Zieool
tV.DALI,i.v.

Eenvroege,ofvroegtiidigedood.
Ontvang biivoorbaatmijn dank.

nen, onbesuisd (alleen met betrekking

tot menschelijl
te handelingen of tot
mensellen zelf, en welin ohgunstigen
zin),1a.v.uw voorbarig t
qzlrekezzheejtde

voor eeAl zeer 'procg ontwikkeld kind

zaak bedorre'tt,dan moet'
t;'
?zlvriend zzlccz

Voorbeduidiné.

Germ. Vorbedeutung,volgens Wdl.

nietzoo voorbarig zïjs.

Voorteeken;voorepell
ing.

KolNlx

Voorbedtlidizzg (voortee.

4.N.F.,15/43;reedsb,ijDxsRocHzs:

à8?z),v.-en)
?.

s.m .));thansweinig in gebruik.

sage,pronogtic m .))

.

cVoörbeduyding,.
9./.Présage,pronoafïc,

Voorbeeldel
iikisweiniggebruikelijk

PalcK,Fr. (roorbeduiding, v.prt
h-

...om ereen ajsehrikkendewraak te

der stad Diest was met debezetting en voorbeeldig (= dat tot voorbeeld oefenen,of:om er(uitwraak)een ajnaarHerckgetogen,om ereeneroorbeel- kan streltken,navolgenswaard)wordt 8ehrikwekkende (of waarschnwende)
delijkewraak te gaan plegen.
alleen in gunstigen zin gebezigd,b-v. strafop te leggen.
een voorbeeldig gedrag gall.vne '
pengeanceezemplaire(Di8t.
,94;D.B.,55).
Voorbeeldeloos.

te vroeg,te

verkeerd gebruiktin de Znd.schrijft.
(Br
cs#.,44 ;D.B.,98).
EenNnd.prov.iseen,'
voorbarigkind,
(KrIIœRs;V.DALE).

Voorboeldelljk.De bevelhebber

Alg.Ndl.voorbarig

haastig,overijld,onbedacht,onbezon-

Een Ndl. w. waarvan vaal
t misbruik wordtgemaaktin navolging van

Voorbeeldkanookwelinongunstigen

zin voorkomen,b.
v. Ik za1een roorbeeld vtloral(1eanderen stellen Hangen zalhi
j!) (J.v.MAul
ux,Uittféézl
Pen,62).(In eene bestuursvergadering
werd besloten, een aj8chrikkend voorbeeld testellen )(V.G.,1,312).
Weergaloos; ongekend; ongehoord.
Neerlandia, Aug. l9l6, p. 18l.
W'
dl.x4. F.,- /43.

D .bei8piellos en Eng.nnezampled.

Voorbehouden. Een geluk, dat D.V.,227-228:fDitww.gaatinhet Een geluk,datsleehtsvoorweinigen KRAMERS,op lletw.réserver q111ui
maaraan weinigen roorbeltouden is.
Ndl.altijd vergezeld van hetreflexief weggelegdis,ook :datslechtsweinigen était réservé de hetwas hem voorpronomen in den 3ea naamval en zich èelc/torc,z of toebedeeld is.
beltouden te
4lx de opvolgers der oude m eesors iets voorbehouden beteekent :iets voor
Eeratde opvolgersder oude m eesters
V . DALX, op het w . voorbehonden

x

v?- hetvoorbehouden overeenstemming zich bedingen ;zoo zegtmen b.v.zich zovt
fen overeenstemming brengen tus- (hem '
tth
c,
:deeerroorbehouden,hijzoude
tebrengen tusschen kleuren uitdrtzkking. het recht voorbehouden, d. i. het rechf schen kleur en uitdrukking.

Debijval,diehem '
voorbehoudenis. wotl
r zickzelven bedingen.In strijd met
Iets van een voorraad voorbehouden ditgebr.treft men voorbehouden vaak

eer deelachtig worden )).

Debijval,diehem te'
tt
achfea 8taat.
F. DOMEI.A NlEvwl
cNxuls, Typen,
Iets van een voorraad overhouden, 313 : Die onbegrijpelijke domheid

totlater.

aan zonderzich en metandere zelfstan- beaparen ofbewaren voorlater.

bleef '
voorbekouden aan den mensch.))

Detoekomst,diehem nietsden ramp
en oneervoorbehield.
Debevoegdlteido'
p6ralleleenroerigebetrekkingen blee!steedsvoorbehoudenaan
bïjzondere organismen. GUNZBURG, in
Fl.d.d.e.#.,II,320-321.
HetqHôtelTerlinck )scheen roorbeAel
zt
fenaan deoëcieren.DRAULANS,100.

dige naamwoorden of met een onbe- De toekomst, die hem niets dan
paalde wijs met te als voomverp (dit ramp en oneerzou aanbrengen.
laatste vooralin hetpassief),die met Alle feodale betrekkingen bleven
het begrip beding geenerleibetreltking tsteeds ajhangen ran bijzondere orgahebben.Ditisblijkhaarnavolging van nismen.
een dergelijk gebrtzi
k van fr.rlserver,
waarvoormen in onze taalzegtbewa- Het(HôtelTerlink )scheen uitsl
uiren, orerhouden en vooral besparen ; tendtendienstetl
czzdeoff.testaan.

J.M.REvNoEas,Handl.bil'(DeStijl
op deL.S.),78 (Nemen weditzinnetje Het'
?
z?c.
:aan #efnagealachtvoovbehouden. Columbua recht te doen.De
uitdr.hetwa8 voorbehouden ïs hier een
absurde banaliteit.Laat ons nagaan
kan hier werkelijk van voorbehouden
sprakezi
jn?De tijdgenooten hadden i)l

en wielrijders.

Ook inN.-N.leestmen eenenkelemaal rijders,of:voet-en fietsweg.

W eg, 'voorbehouden aan voetgangers in somm ig verband ook wegleggen.

W eg,alleen roorvoetgangersen wiel- schuldige verblindheid Colum busdever-

diendeeernietgegeven.Maarhetnage-

Ruimte,roorbehouden aan het adres. de verkeerde constructie m et eene on-

Rtzimte,roor het adres bestemd.

Plaatsen op een kandidatenlijstToor- bepaaldewijsmette(de anderenooit),

Plaatsen op een kandidatenlijstïn- Columbus,heeftzijn plicht vervuld en

behouden aan zekere personen.

m aar daarwordt ze meergebruilctnaar ruim en aan zekere persopen.

De spreker lteejtdien dag roorbehou- '
t voorbeeld van hd.rorbehalten dan
den vooreen voordrachtte D .

slacht,inziendedegrooteverdienstevan
hem de volle eeresehuld betaald. Nu

De sprekerisdien dag bezetmeteen moethettoch îedereen belacheli
jk vin-

naar dat van fr.réserver.))- V.G.,1, voordraeht te D.
ll8.

tlen.dit inzien van Columbus' verdiensten en dat zif?ll-bewtlst-gevoelen-en-

KONING,53 (Leseontre-alléesde
cette avenue sont réservées aux piétons.Debiilanen dierwandeldreejworden voorderoetgangeragekouden.)
ScHR.,1,210,citeerto.m. (datbij

kwijten-van-zijn-plichtalseen jarenlang
voorhetnageslachtopbewaardcadeautje
voor te stellen ! Men zegge derhalve
juisteren dusbeter b.v.z66 EerstAcf
nageslachtheejtColumbusrechtgedaan.>

dit traktaat de goedkeurïng de Staten-

Hiermedeachtik mijnetaak voorditmaalvoleindigd,miivoorbehoudendeze
deeeneofanderemaalweeroptenemen.
Ik behoudmijvoorin een volgend artikelonzeportret-,marine-,landschapen dierenschilderste bespreken.

Generaalhadmoetenzijn'
voorbeltouden)
tHsycMsxERx,1,63).
D.V.,229 (
tZeer gewoon,ook in
N.-N.,is hetgebr.van zich voorbeho'
aden meteene onbepaaldewijsmet te,
waardoor dan iets uitgedrukt wordt,
datmin ofmeeralseen rechtgedacht
wordt.Maar eigenli
jk iserin die gevallen van bedillgelï lleelemaal geen
spraak meer,zoodatzicltvoorbehouden
dan staatinden minderofmeerduideli
jken zin van voornemens- ,'
pcplplan
zijn ;eene beteekenis die ook eigen is
aan fr.8erét
:czz
per.In den grond isook
ditgebr.van zich noorbehouden duseen
gall.,endienthetalszoodanighierver-

Hiermede aellt ik mi
jn taak voor
ditmaal voleindigd, behoudena het
po/rzepz8n ze de een of andere maal
'
wederop te vatten.
Ik neem mii'
voor in een volgend artikelonzeportret-,marine-,landschapendierenschildergtebespreken (ofwel
ik zalzoovriizijn eeratin een volgend
art.die schilderste bespreken).

V GXLDEREN,OP hetw.vorbehalten :

m eld te worden, alm oet erkend worden,dat deze construetie als door het

Alle rechten voorbehoaden.

gebr.geijktkan beschouwd worden.)

Gall. tous droits ré,
gerthée:, volgens
D .V .,229-230,en V.G.,1,138.
Plucx,Fr.,op hetw.réserven :((tous
droits r/.96r'?7é.
:, onder voorbehoud van
alle rechten :.

KRAMERS,op hetw.réserver (Ser.l
k 0/de (metï?
z#n.),zichvoorbeh# d6n te Jeme réserveà parlerquand
j'aurai entendu votre avis,.
ik behoud
miivoor te .
gpre/ce?z,wanneerik '
tfz
u)
e gedaclttezalgehoord hebben.)
V.DALE
Voorbehouden (zïc#),
zicllhetrechtofdevrijheid totietsbedingen :ltijbehieldzichvoor,daarop later
terug tekomen ).
lfOENEN (Voorbehouden ('
tl
oorzich
hoaden, ajzonderen, bewarenj, zïch
ik wilzzlï/dierecltten - ,zenietafstaan,voormijhouden ).
(sich t'.etwaszu tun zich devrijheid

Onder voorbeho'
ud 't/cAz alle recllten.

voorbeh.iets te doen )).
GALLAS, op het w. réaervé f( Toua
droits -s Alle rechten voorbehouden )).
V. GELDSREN, OP het vz. voorbehouden ((alle rechten v.= alleAechle'
vorbe,
halten.)). Aldus ook H EcxlR, G ozfachatz,231.

Voorbehoudiné-vooreer.
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Gall.uneplacerét
sertl
é::(Alsheteene Een be8proken (of geryerreevdej D.V.,230,zegt verder nog ten opplaatsvoor een sehouwspel,eene too- plaats (in den schouwburg).
zichtevan Pr.ré8er'
vé= Ndl.besproken :
neelvertooning of een dergelijke gele(
fDaaruitblijkt,datdeFranschmanzieh
genheid, geldt, zegt men besproken

de zaak anders voorstelt dan de Neder-

plaats,hetzij die plaats alof nietge-

lander:bijden eerstenstaathij,dieover

zieook V.G.,1,l38).

bijden tweeden hij,die er gebruik wil

huurd en betaald wordt))(D.V.,230;

de plaats beschikt,op den voorgrond ;

van maken.))
KONING, 105 : ((Nous nous somm es

assurédesplaces.Wijhebben '
voorplaatsen gezorgd.))

Beiden werden (op de rechtbank)in (Betrefthetgevallen,dienietonder Beiden werden (op de rechtbank) Met betrekking tot spoorwpgcoupé's
deroorbehouden plaatsgebracht.
hetbegrip (publiekevermakelijkheid ) in een ajzonderlijk vertrek gebracht. (rijtuigafdeelingen van een trein):
Hij gaat bij de andere getuigen op kunnen gebracht worden, of waarbij Hijgaat bij de andere getuigen op HECKER,Worteehatz,p.12 :(Fr.)Réeeneroorbehouden bank zitten.
de plaats niet moet dienen voor een een roorhen beatemdebank zitten.
86r16! = (D.)Beatellt! = (Ndl.) Betoeschouwer, maar voor iem . die om
de eene ofandere reden van de andere
aanwezigen m oet afgezonderd worden,
dan is eene andere uitdr.noodi
g :ge'
J

sgroken !
CRAMER, op het w. compartiment
Compartiment rét:6rzpé. Gereserveerde
coupé ! ))

woonlijk past dan ajzonderliik,apart,
biizonder)(D.V.,230).

Niette verwarren methetvolgende :
CRAMER,op het w.ajhuren :f
(Een
geheele afdeeling afhuren.Louer,retenir
'u?z compartiment entier.

Voorbehoudiné.Met roorèeho'
d
z-

Gall.avecr&6>6.

Metomzichtigheidspreken,zieh'
voor-

Dist.,88.- D.V.,230.- D.B.,49.-

dingspreken.
zichtig uitlaten,'
vriiuitspreken.
V.G.,1,138.
Voorbereiden. 1@m., zich op,tot Vlvs,244 :(Men moet zeggen en Iem.op een treurige tijding voorbe- D.B.,l1:(Seprépcrer*.Zichgereedofnoorietsvoorbereidenb
schrijven :iem.voorbereiden op iets reiden (= hem langzamerhand, be- maken tot,voor;zich klaarmaken tot,
(niet :totj).Echterwordtbijditww. hoedzaam ermede inlichten).
voor;zich voorbereidentot,voor,op ...)
ook tot en voor gebezigd, al naar het
Iem ., zich voor een exam en,tot het
ID.,77 :8e yzrépc/er 8.Ge m oet u op
verband.
afleggen van een examen voorbereiden velertegenwerking voorbbreiden....Men

(= klaarmaken).

Voorberoepen. De roorberoepen
goederen.

Voorbijéaan. Zij ging ccs het

Verkeerd woordgebr. in het Znd.
notlriaat.

Germ. an dem Haunevorbeigehen,

huisjevan Lieven voorbii.V.Lo5r.,D'
ure an einem '
porèyï-,norabevgehen.
Eed,142.

De roormelde, voorgemelde, lo'
pex-

zegt ook gemoetu tot, voor,op dat
exam en voorbereiden.))

BELL.,6.

gemeldeofhiernoren verm eldegoederen.

Zijginghethuisjevan Lievenroor-

bii.

Menschen gingen aan haar Toorbii.

Menschen gingen haar'
voorbij.

Ip .,ib.,178.

Voorbrenéen.Een stuk(geschut) Germ. norbringen, volgens Nd!.

Een stuk (geschut)vooruitbrengen.

EchterbijKvlrEas,ophetw.poov-

voorbrengen.
A.N.F.,15/43.
brengen :((artill.)naarvoren,in batteEen verslag noovbrengen.
Een verslag aanhangig maken.
rijbrengen :een e/'
uk- ).
Voordeel. De voordeelen welke zij Gall.168c'
pcsflg- = aldatgenewat De eehoonheid, of bekoorlijkheid, D.V.,231.
dernatuurdanl
tte.
iem.,bepaaldelijk een vrouw,bekoor- waarmedede natuur haar begunstigd
lijk,schoonmaakt.
had.
Afhoudingen ten roordeelederkasvan
Gall.au yzro#fde,volgensD.V.,232: Inhouding ten behoeve (of ten bate) J.v.MAURIK,Toen ik nog iong '
tl
cd,
weduwenenweezen.
eingoedNdl.maaktmenonderscheid ranhetweduwen-enweezenfonds,ook: 265:(Nogéénmaal...heeftdegrijze
tussehen ten behoevevan - en ten voor- inhouding voor het pensioenfonds.
deele'rczl- )).Volgens Hlxoxlxs,116,

kunstenaar gespeeld voor een weldadig
doel,n1.ten voordeelevan het W eduwen-

evenwel zijn ten voordeele en ten bate
in alg.zin gebruikelijk.Zieook ScHR.,

en W eezenfonds der Maatschappij
Apollo,datbehoeftehad aan geld.))

1, 210.

Opvoordeel.

Voordeellé. Die instellingen zijn

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.);

DEsRocuss:((Voördeel,s.'n,....Voör
uyt.xzltwxc6,s.f.))
i

Gall.avantage'
uœtj...,convenablet
i...$ Dieinstellingen zijn voordeelig '
voor

voordeelig aan de kunst.

Voordelver der beschaving.
TEIRL.-STIJNS,II,240.

Biiroorbaat,rooruit.

de ltunst.

Voordel
rer,een verzonnen woord,is

Pionier, of baanbreker der bescha-

ilier gebruikt ter vertaling van Fr. ving.

Gr.1Fd6.,XI,303.- V.DALE.-

KOENENIS.

D.V.,518.- D.B.,72.
Zie ook nadeelig.

F. DOMEI,
A NlEuwlwavls, Typen,
237 ((de wegbereider der beschaving )).

pionnier(= Ndl.,in eig.zin :pionier,
schansgraver),in defig.uitdr.gionnier
delc civiliaation (D.V.,14).

CORN. HuvgExs, Barthold M eryan.
l77 :( Voorgangers en hervormers en
be8chavings-pioniers,die de maatschappijin hare barensweeën bijstaan ).
Voordracht. Een voordracht ge- Alg.in Z.-N.;volgensD.V.,70,ook Een voordracht houden,ook een
Ofschoon dit de gewone uitdrukkin'
ten :
volgensD.B.,3l,en V.G.,1,133,een lezing houden, een spreekbeurt ver- gen zijn in N.-N.
,troffen wijverderaan

Ook in naburige gbmeenten had hij gall.:Belg.Fr.donner une coa/érosce vullen.
reeds verscheidene voordrachten gege- = Fr.jaireuacconjérence.
'
pen.TEIRI..-STIJxs,II,127.
Echtervondenwijook bijF.DOMELA

bijR.v/o MEI,Ho6moetikroordragenb
(Nijverdal, 1916),p. 7 Gewoonlijk
geejtmen een,voordracht met hetdoel,

NlEcwsNavls, Typen, 2 : (( Ik bleef

om anderen aangenaam bezig tehoudenn,

duseen vrijman en geruimen tijd wer-

en p.31:(Improviseeren ishethouden

den deze voordrachten gegenen, totdat

ran een redenaar aanleiding van een zelf

mijnevele werkzaamheden ...hetmij
onmogelijk maakten ze voort te zetten.)
Voordraéen. Een verslag voor- Germ. einen Berichtvortvagen,
dvagen.

gekozen of een opgegeven onderwerp.
Het iseen voordracht,gegeven doorden
sprekermetzijn eigenwoorden),enz.
Eenverslag (o/rapport)uitbrengen. AlooRTg.,123-124.
Ndl.ietsvoordragen = een stukjeten

Een verzoeksehrift voovdvagen.

cïs Bittgeauch vortragen,

Opm erkingen voordragen.
Een tooneelstuk Toordragen.

Bemerkungen nortvagen,
ein .lïz/ls6zùsf.
?vc/c vortvagen.

Vooreer zijn vertrek.

Verkeerde woordvorm.

Een verzoekschrift roorleggen, te gehoore brengen, een voordraclzt hou-

berdebrengen.

den,een kort komediestukje opvoeren.

Opmerkingen maken, mededeelen.
Een tooneelstuk ogvoeren.

Nog '
pôt
;rzijn vertrek,ook :alroven,
s
te vertrekken,of :woortdcf),rooraleer
hijvertrekt (vertrok).

V>
cRc.,150.

Vooreerst-voorradié.
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Vooreerst. De '
vooreernte scheikundigen.V.HovcxE,Amb.'
p/d Lood-

OPMERKINGEN

I

Verkeerd gebr.vanditbijw.alsbnw.

De allereerste scheikundigen.

Gall.poserunrrécédenf(D.V.,232;

Een precedentstellen,scheppen.

gieter, l7.

Vooréaande.EenToorgaandestel-

len.

V.G.,1,138).
W èlvindenwijbijGALLAS,op hetw.
oog :(M etdatvoorajgaandemoor- e4 :

Eenpreceden,
t(0.)= eenvoorafgaand,

overeenkomstig feit dateen anderfeit
rechtvaardigt;een vroeger besluit,een
vroegere maatregel, waarop men zich

Avecces précédents dans la m ém oire >.

Een gevalzonderroorgaande.

Gall.sansNéc/depz('
IJcnd.,47).

op een gegeven oogenblik kan beroepen.

Een gevalzondervoorbeeld, of zon-

De roorgaande week = laatst verloo-

'der '
ttleergc,ook :een vroeger nooit'poor- pen.
gekomen geval, of : een geval, zooals
Een voorgaande bepaling

vroegere.

men nog nooitvoorgehad heejt.

Vooréaandelilk. Een roorgaan-

deliike studie.

Vooréeborchte. Zij trok naar

Verkeerdewoordvotm.tervert/ing

Eenvoorajgaandestudie.

JFcA4d.,47.

O.-enWvl.volkst.;vaakooknogin

Zijtroknaareen'
voorstadvanGent.

KoswExls :(Voorgeborchte (plaats

van Fr.préalable,antérieur.

een roorgeborchtevan Gent.SycvlNs,95 de Znd.schrijft.;KIL.:(Veur-borgh,
waardezielen dee
rrechtr# rdigen wcn ket
(ook 179).
veur-borght,veur-ghe-borghtder stadt.
Oud6 Verbond de komstvan den N eaàcy
De steden vooral, m et hunne dicht- Pomoerium , avllz
lrl'
lc,auburbana,pro- De steden vooral,methun dichtbe- ajwachtten),o.:het- derhel>.
bebouwde voorgeborchten en aangetrek- pugnaculum a;Dss Roclu s :(Voör- bouwderoor8teden en buitenwijken.
PRlcx,Fr. ( roorgeborchte, o. #6l
ken.STREUVELS,in F!.d.d.e.#.,1,l8.

geborgt, s. n. Voörstad. Faubourg,

- ,leslimbesA?l.pl.))

De wevers, waarvan velen ... hun s. m . Voörgeborgt derhelle.(godsge-

werkhuisbuiten depoorten in de voor- leerdheyd)Limbes,s.m.plur.)
geborehten hadden.L.D:: RAET,ïè.,II,
135.

Vooréisteren.

Germ. rorgestern, volgens Gdl.

Eergisteren.

Alg.gebruikeli
jk

A.N. F.,- /43;zonder voorbehoud
vermeld bijKvllœRs en bij V.DALE.
VoorhAnd. Op roorhand betalen. Alg.in Z.-N.(lPcM .,l10;D.B.,98)9 Vooraj-ofrooruï/betalen.
Iliwist ditop t'
tptvhcp,d.SEGERS,90 DssRocals :(Opvoörhand betaelen. Ikwistdatwcnt6woren (ofïadevoorfook 304).
Payerd'crcnce.P yeryxzrantieis tion); baat).
Enom haarop roozhcndtebedanken. vgl.Eng.bejorehand.
En om haar bii voorbaat(ook wel:
SIMoNs, 19.
V. DALE6 vermeldt Shans ook, en bijvoorraad)te bedanken.
'
Dereiziger

dieùdewelop 'voorltand wel-zondervoorbehoud :t(op'poorhcnd,

verder vooreev-

gisteren = drie dagen geleden,op den
dag vööreergisteren.
Alg.Ndl.loderoorhand = hetvoorste
deelderhand,devingers;20(kaartspel)
aan devoorhand zijnofzitten = heteerst
moeten uitspelen ;30(f1g.)iem.d6tloorhand (= den voorrang)geven,2*64 ;

De réjziger diendewel vooes'ltands 40de'poorhcV -wl. een paard = het,zich

inlichtingen te winnen.GITT#:>Z,15 (Zie bijvoorbaat,vooruit).

(ook vooraltands',vooraj,of vooreerat) vöörden zadelbevindende deelvan het

ook nog J.SABBE,8).

inlichtingen in te winnen.

Voorheerschen. De strekking,

die in deze rom ans roorlteereeht.
Voorheerschend.

Voorin. Guillaume Demarter,een
jongelingnoorindetwintigjaar.SEvsws,
74.

Voorinéenom enheid. A1 hare

Germ. rorherrschen = Fr. prédomi-

ser.

Verkeerde constructie.

Verkeerdmeervoudiggebr.,vermoe-

gebreken,al hare rooringenomenheden. delijk naarFr.F éiugés(D.V.,232).
Bvyssz,M 6a ClzlN .
Voorkeur. Den voorkeur aan iets In de Znd.volkst.meestalpz.;Dss
geven.
RocHss : Voörkeur, s. pz. (zoekj

paard,in tegenstellingvan deacl
tterl
taV .

De strekking, die in deze romans

MoosTg.,67.- Gdl.X.N.F.,15/43.

aterk uitkomt.
Overheerachend.

G.D.,een jongeling van '
t/
oorx zùin Even inde20(jaarj= pas20jaargedetwintig (= van 20à,22jaar).
worden.Haljinde20= ongeveer25jaar.
Diepin d620 = bi
jde 30jaar.

AlhaargebrekenenTooroordeelen.

Ndl. rooringenomenheid (geen mv.)

neiging tot iets, (blinde of dwaze)
voorliefde,partijdigheid.
Di8t.,48.- D.B.,52.

Devoorkeur(r.)aan ietsgeven.

Vo rketzs)).

Aanietsofiem.devoorkeurgeven op
iets anders,op een ander.

Gall.donnerla Né/dre/tce:'
t
znechose,
tjnne personnea'lzzup.:autre.

Voorkom en. Het wilons roorko- Overbodig gebr.van hetww.willen.
men dat deze stand van zaken onvol- vermoedelijk naarD.6.
9willmirecheï-

doende bekend is aan degenen, die

Aan iets ofiem.de voorkeurgeven

D.V.,551.- D.B.,77.

bonen iets anders,boven een ander.

Het komtonsroor,dat ...

BW!..4.N.F.,l6/44.- Neerlandia,
Mei1927,p.85.

nen,Anïch bedûnken.

DxxvLxNs, ll2.

Voornaam .JanKoeswaseen'
voornaam liedjeszangerdervorigeeeuw.

Gall.renommé(D.5r.,463).
Jan Koeswas een bekend,bejaamd, Voornaam is ook welin den positief
Tegenovereen positiefin 'tFr.dient beroemdofvermaard liedjeszanger(ook gebmzikelijk,doch heeftdan een andere
in '
tNdl.somseen superlatieftestaan, wel:eendertooracczbefeliedjeszangers) bet.,b.v.een,voornaam Aeer,roorname
b.v.leprïscïm lédisce= Ndl.hetvoor- uitde vorigeeeuw.
naamstegebouw (D.5'.,463;D.B.,59).

lui,een voornaam geleerde,een voornaam
uiterlijk, zich t/
ooraccm voordoen, eea

voorname stad. Aldus verder in Regenboogkl.,58 :qW at is de roorname oorzaak,waarom zich in België geen A.B.
Vlaamsch ontwikkelt? ))
Zie ook
ScHR.,1,268.

Vx rnoen. In den voornoen. SIMoxs,35.

'tWashal
jvoornoen.1D.,34.

Alg. in Z.-N., ook wel een Nnd.

In den roormiddag.

KvlrsRs.- V.DALS.- Kosxsx.

prov.;DEsRocHzs:((Voörnoen,s.m.

Zieook noen.

LzoekjVoörmiddag ).

'tW asomstreek89 uur (in den morgen).
Voorplan. Op hetroorplan isalles NaarFr.aupremierplan (D.V.,l58 Op denvoorgrond isallesdof.
mat.
en 159).
voorraadskam er. Als zij (n!. W oordvorm metoverbodige verbin- Voorraadkamer,v.,mv.
demieren)het(graan)in hun roorraads- dings-d,vermoedelijk naarD.Vorratu-

Zieook platten achterplan.

kamers brengen.M .SABBE,D%erk., 177. kammer.

Voorradié. Deroorradigegoede-

ren.
Geweekte stokvisch ...isaltijd roorradig bij L. ...Aarschot (Advert.in
Nieuw Brabant,17M rt.1929.

Afte keuren alseen germ.,vorrâ-

Deroorhanden goederen,of:de in

C.G.KAAXEBEEN,in Vragentl
caden

tig, volgens G. vAN STOLK, in roorraad ziindegoederen.
Dagv'Jan.1918,voeltiets voorhet w.
Neerlandia, Sept. 1904, p. l2l, Geweekte stokvisch is altijd T6r- roorradig,dat niet geheel in bet.kan
en volgens Ndl. 21. N. F., 15/43; krijgbaar bijL.
worden gelïjk gesteld metroorhanden in
ook K UIPERs,V.DALE6 en K OENEN beeen zin, waarin het in tl
oogrccd zijM e
schouwen het als een germ .; V.Llx-

kan vervangen :De voorradige goedezea

NEP brandmerkte het reeds in zijn

worden geschcf.

Alledaag8che Bokken (J.GIMBSRO, in
Sel
toolen x
sfudïe,IX,372).

Moosvg.,237,oordeeltqdathetgebr.
ditbarbarisme in bescherming neemt>.
l
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Voorschijn. Iets (b.v.een twist, Uitdr.waarvan in deZnd.schrijft. Iets teweegbrengen,veroorzaken,tot Wèlkan men b.v.zeggen,dateen

een stemming)te'
poorechïjn roepen.

misbruik wordt gemaakt (Gc?'
l
,
d.,62), stand brengen, doen tlo fx n ; een persoon,die niet voor iedereen zichtdit waarschijnlijk onder invloed van twist '
verwekken ; een stemming uïf- baaèig,terooeschïjn wordtgeroepen ;verD.kervorrujen.
lokken.
derditook nog,in :g.zin,van zakendie
totdan toeaan hetoogonttrokken zijn.

Voorschoot. Met het voorschoot Onz.gebr.;in de Znd.volkst.,ook Metden voorschoot (ook : met#6f Voorsehootis- evenalssehoot- m.
aan haaroogen.Lerensleer,173.
in O.-Vl.,is hetw.evenwelm.;Dss ofd6schort,o.en '
p.)aan haaroogen. bijV.DALEen bijGALLAS;daarentegen
Rocnzs :(Voörschoot,8.m.Tablier,
onz.bijKulla>nss,KoExsx,V.GELDEs.m .))

Wii hangen (of 8tekenjden blauwen
voorachoot'
uïf.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.;

REN en Plucx,Fr.

Fïjzetten de bloemeties buiten.

STOETT,n.165/221.

V.Elussx,59),voor :goede sier maken.

Voorschriftelijk.

Germ.rorscltrijtsma8zig.

Voorge8cltreven,reglementair.

MooRTg.,68.

Voorspellen. Ik voorspelde mii

NaarFr.seNédïre='zieh zelfvoor-

Ik voorspelde mezelj(ofmijzelren)

D.V.,368.

geen klein genoegen.

Voorstellen. Vijf candidaten

hebben zich voorge8teld.

spellen.

Znd.volkst.voor:zich beschikbaar

geen klein genoegen.

Vijf candidaten hebben zïch aange-

stellen, m ededingen ; zich vgl. Fr. 8e meld.

Alg.Ndl.zïch '
voorstellen = 10 ziclï

voorden geest stellen ;zich verbeelden ;

Zichvooratellenvoordengemeenteraad. gré8enter pourv,
l empl
oi,czfz élection8 Zich kandidaat8tellen voor den ge- 20vanplanzijn,hetvoornemenhebben ;
(LoMB.,- /97).
jmeenteraad.
30zich persoonlijk bekend maken door
'
zijn naam tenoemen.

Voortéaan.Ikgaroort.TAMB.,5.

Voortéané.Voortgang doeninhet

leeren.

Dialectischgebr.-in debet.van.Fr.

lkgaheen,of:ikgaweg.

Alg.Ndl.noortgaa'
n = verder gaan

je m'en vai8;DEs RocHEs :(
fVoortgaen,v.n.Aengaen.Sben aller,v.r.

(op den reeds gbdeeltelijk afgelegden
weg).Echter nog bij KvlpsRs :'
voovt-

F rtir,v.n.))

gaan = weggaan.

Gall.jaired'
d
z(ofdedlgrogrh (D.V.,

Vorderittgen maken,ofrorderen in

38 en 233;D.B.,30;V.G.,1,138); het leeren, '
voqruitgaan, rooruitkomen
reedsbi
jDEs'Rocazs :(Voortgéngin in (o/met)hetleerèn.
(Hijbekent)dathijgrootenroortgang destudie.Progrè8tfcn,
:1e.
8éfvde,
g).
Hij bekent, dat hij goede rordein 't klim men 'gedaan heeft. BoLs,88.
D.V.,233 :(Niet alleen hetgebr. ringen in 'tklimmen heeftgemaakt.
Naarmate de ziekte voortgang deed. van doen isverkeerd,m aar ook datvan

Voortgang = de daad van voortte

gaan ofvan ietsvoorttezetten (zonder
het bi
jdenkbeeld dat daarbij aldoor
betergedaan wordt);voortgang metïef,
g
maken = ietsbespoedigen ;dezaakheejt

Naarm ate de ziekte zich uitbreidde, geen roortgang = erkom tnietsvan ;den

Syzgslts,309.
'oortgang,zoodatmen zelfsnietin alle toenam,of'
v
verergerde.
Toortgang eener ziekte t
gfvïfen (D.V.,
Degenees-enheelkundemaakteneeni- denkbare gevallen kan zeggen voort- De genees-en heelkunde ontwikkel- 233).
gen voortgang.

gang maken )).

d6n zïch eenigermate.

ScHR.,1,211,citeert nog :q de zaak

Wijvonden evenwelbijF.DOMEI.A

maakt geen '
voortgang ) (Onze f6'
?
z'
œ,

NlzvwsxHtus,Typen,11:(alsnieuwe,

gang temaken m6tzijn gedicht)fN.R.

voortgangmakendanmen dacht.)

Cf.,31-10-1911).

Voortijdié.Ik mochtnietroortii- Gall.vorzeitig= ontijdig,tevroeg.

digworden gepensioeneerd.

Voortm oeten. Ik moet roort. Dialectischgebr.indebet.van Fr.il
TAMB.,l1.
m6jcufs rtir.

Voortreffelijkheid.Devoortrejle-

l9l1,II,p.243),f
(eenverzoekom '
voort-

hervormende denkbeelden langzamer

Ik mochtniet1:66rmiin tiidgepen- MOORTG.,68.

sionneerd worden.

Ik moetheen,of:ik moetweg.

Meervoudig gebr.,schiernietvoor- Deroortrejjeliikehoedanigheden van

, Zieook '
voortgaan.

lijkheden van Regina.
komendein hetalg.Ndl.
Voortrukken. Hijhoordedenwij- Germ.derZeiger6ïAzer Uhrrickf.

Regina.
Hijhoordeden wijzerderklok lang-

zerderklok langzaam roortrukken.

zaam bewegen,'poorfgcan.

D.V.,422.
MooaTg., ll5.

Voortsbrenéen ;Voortsdoen; Dialectischewoordvormen,diezoo- Voortbrengen;roortdoen;roortgaan, Alg.Ndl.voorte,bijw.= verder,wijvoortséaan,enz.
welinW .-VI.alsinBrab.voorl
tomen. enz.
ders,bovendien.
Voorttelen.Voorttelendedieren.
VoorW erkooper.

Vooruitéané.Voornitgangdoen.

Gall.animauœ repprtxs'
ucfel
zre.
'
Alg.in Z.-N.

Fokree,o.
Wederverkooper.

Gall.jairedu prt?ggp.
g (D.V.,38;

Vorderingenmaken,,voornitkomen.

D.B.,30).

Gcnd.,257.- Vgl.nlachtree.

ZuiverNdl.isevenwel:erï.
:nooruit-

gang biiziin é'
fW ïefcbespeuren ;verder
ook :de ziekeï.:aan den wotlrvïfgcxg =
gaat vooruit, wordt beter ; van geen
vooruitgang will6n weten = Fr. être
ïnccceeeïble auœ ïdée.s de r ogr/a.

Vooruitzetten.Kritieken nooruitzetten.
Een voorstelvooruitzetten.

Feiten rooruitzetten.
Een gedachte rooruitzetten.

Critiek uitoejenen.

Goed Ndl.gebr.is b.v.den reehter-

bedoelt :((beweren,zeggen,en zeer zelden iets meer dan aanvoeren,wat men

Verkeerdgebr.,waarmedemen enkel

Een voorsteldoen.

voet '
pooruïfzeffezz, een horloge '
poorvïfzetten.

zoo aldenktovereene zaak )(Gcntf.,
59-6.0).

Feiten aanhalen.
GALLAS,'op het w.nvant :f
tMettre
Een gedachte, een meening roor- qch.en - :Voor den dag komen met
brengen,opperen.

Vooruitzetten datietswaaris.

Germ.voralu8etzen.

(Verjonder8tellen,of vooronderstellen

iets;iets vooropstellen,beweren.:

Gd!.21..N.F.,15/43.

dat ietswaaris.

Voorvallen. Ik heb al dikwijls
gelezen ...daterveleongelukken aqnde

Gall.arrirert
iqn.

personen 'voorvallen, die zonder gidsen
...

Ik heb reeds dikwi
jls gelezen, dat Een ongeluk kan metiem.gebeuren
er herhaaldelijk ongeltzkken gebeuren of(@cn)iem.onerkomen.
metpersonen,die

eenewandelingopdieijsveldenwagen.

BoLs, 109.

Voorvoelen. Florimond roorroelde Gall. présientir qc. = een voor- F1. roorzag reeds wat al stormen V..GELDERSN :(voorlgevoelen,h.=
alde stormen die nu zouden komen. gevoelvan ietshebben.
thansin aantochtwaren.
Torempfinden,ahnen ).
Lenen8leer,196.

Voorw aarde.De voorwaardens.
Ditmv.iseen stapelvorm.
De roorwaarden.
BELL.,7.- Zieook bed.
Ik bevind mij in alechtenoovwaarden In de Znd.volkst.komtvoorwaarde Ik ben (o/ verkeer)in een dîechfea
Voorwaarde (oorspronkeli
jk zooveel
van gezondheid.
zeerweinigvoor enhoortmen meestal gezondheidsfo-fcxd.
als roorajgaande lex
gprekïAzg) bet. in
Deschilderi
jhangtdaarin zeevelec/
tfe conditie;inonzeschrijft.vindtmenhet be schilderijhangt daarnietïx d6n hedendaagsch Ndl.:beding;bedinging ;
roorwaavden.

daarentegen vaak,nietalleen in de bet. verei8ehten toeaand.

Zi
jne gezondheid isin de èeef: voor- die het w.met Fr.condition gemeen

waarde.

'

bezwarende bepaling, verbonden aan

Zijn gezondheid is in een '
uïfmua- een overeenkomstofbeschikking,vooral

heeft, doch ten onrechte ook in ver- tenden dfx l.

ook aan het aanvaarden eener betrek-

Hethuis isgebouwd in d6be8t6roor- schillendebeteekenissen diealleen aan Hethuisisgeheelnaard6n eïdchd6r king;verdernog (DEN HycsToo, N.T.,
z
waardewcn veiligheid.
ditFr.woord eigen zijn,d.i.namelijk veiligheid gebouwd.
49;SgHR.,1,211):(eene noodige of

Voorwerp-vornaen.
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In zulkevoorwaarden kregen deeerste in de plaats van toe8tand. staat,gesteld- In zulke omstandigheden kregen de mogelijkeoorzaak,die,a1szezich voorlandenaars de gelegenheid hun krach- lteid, omstandigheid, hoedanigheid enz. eerste landlieden de gelegenheid hun doet, tot een verwacht gevolg zal lei-

ten te oefenen.STRyzuvyiLs,in F!.d.d. (D.v.,234; I
?
Ptzzztf.,l85;D.B.,43; krachten te oefenen.
6.#.,1,39 (ook 48).
V.G.,1,138).
De dochters van Baron Du Bois en Bij Kl
u vyclts,op het w.condition,, De dochtersen de zoon van Baron
zijn zoon waren ...in debesteroorwaar- vindenwîjo.m.:(Lac-deschoseshu- Du Bois waren in gunstigeom8tandigden getrouwd.SzgEss,86.

m aines estd'être périssable, de xcfzfur, lteden getrouwd, ook

hadden allen der roorwaarde '
ptzAz gereede betaling ;op

aarddermenscltelijkezaken isverganke- een gelukkig huwelijk aangegaan,of
liiktezijn.Cetouvragen'apaslesc-s een goedepartijgedaan.
requises,datwerkheejtder6roït
schfchoedanighedenojeigenschappenniet.sOok :

roorwaarden troawen of trouwen, met
ltuwelijksch,
e roorwaarden ;voorwaardeu
ran verkiesbaarheid; wetteliike roorwaarden ; reglementaire voorwaarden ;

((Un hom me de basse,d'honnête, de
m édiocre,degrande c-,een mensch van

leven8roorwaarde; dit zo'
?z ge8chieden
tegen de roorwaarden ran hetbe8tek ;ziclt

lage,jatsoenlijke,middelbare,hooge ge
boorteojajkom8t.Une personne de c-,
iemand '
pcwtaanzien,van adel.)

aandevoorwaarden#ovdentcfr.K1Jll
azRs,
V.DALE en V.GELDEREX,op het w.
voorwaarde;ScHR.,1,211-213en 356).

N aar Fr.être en condition,'dz?z cheral

J.v.M AURIK,Toen ik nog zbAzg was.

en (èoAza6)eondition,is gebruikeli
jk in

240 :(zi
jkonden op beterevoorwaarden

de Ndl.sporttaal de mededinger was

werken )'.

ofrerkeerdeingoedeconditie,d.i.voelde

Gevleugeldewoorden (Lat.) conditio

zichflink,wasopstreek,goedgeoefend,
goed getraind ;in conditie komen ;een
pccrd in goede conditie = dataan de

eine qua noAz overmijdelijke. allernoodzakelijkste voorwaarde; conditio
tacita
stilzwijgende voorwaarde,

vereischten voldoet,goed afgericht is.

Voorw erp.Het reehtstreeksckvoorwerp en hetonrechtstreeksch voorwerp.

Voorw erpen.Iem.ietsvoovwerpen.

den ).Voorbeelden van goed gebr.:zijn
roorwaarden stellen;een huisop billijke
'
voorwaarden #'
?
,
fr6Aà;ietstoe8taan op'
voorwaardedat...;ietsverkoopen op ofoAz-

Gewone termen in Znd.spraakkun-

voorw.die vanzelf spreekt.

Het liidend voorwerp en het deel-

sten,naarFr.complément direct,c.ïn- nemend voorwerp.

Zie ook onrechtstreeksch.

Verder

wordt in m oderne Ndl. spraakkunsten

direct.
gehandeldoverheboorzakelijkvoorwerp.
In de bet.van verwijten een germ., Iem. iets '
verwijten, voor de '
poef6a V.DALE,op hetw.voorwerpen :(1.
einem etwas vorwerjen, volgens '
Fdî. werpen.
voor (iem. anders) werpen, voor de
a1
..N.P.,15/43.
voeten werpen een hond een been roorwerpen ;
(5g.) verwijten, tegenWerpen )).

Voorw oord.

Alsgerm., Vorwort,tevermi
jdenvol-

Voorbericht,(e6a)woord vooraj,ï?z-

MooRTG., 238, vermeldt voorwoord,

gensvycsc.,150,enDist.,l35;zieook
scl'
zR.,1,121,en PLUIM,N.S.,II,153,
alsmede Hsxomxs, 358,en KvllyERs,
i.v.

leidend woord (= inleidende beschouwingen die weinig plaats innemen);
voorrede,of inleidin,
g (deze is uitvoeriger).

alsmede nawoord,onder de woorden en
uitdrukkingen, door het gebr.min of
meer gewettigd. ()ok bij V.DAI,
E is
roorwoord zonder aanmerking opgegeven.

Voorzlcht.
Germ.Vorsicht.
Voorzichtigkeid.
MOoRTG.,68.
Voorzien. Nadert de winter,zoo Minder gewoon gebr.van het vz. Nadert de winter,dan voorzien zij Fr.prév'
aparl
a loi= Ndl.waarinde
voorzien zij (Az!.de marmotten) dezen met(Nt
zAzts.,82),naarD.mitetwas'
?
Jcr- ditnestnau graskussens.
wetvoorziet(ofvoorzien#e6/f),geregeldof
nestmetgrasktzssens.BoLs,87.
sehen.
bepaald biidewet.
Een bedrag op de begrooting '
poorzïes.

Gall.gréroir an budget.

Een bedrag op de begrooting vïf- GALLAS, op het w . prévision ((Des
trekken.
- s : Voorziene tzitgaven, uitgetrokken
SOnXnàOn.

Voorzieniné. In8telling p
'tznroor-

ziening.Voorl.Fr.-Vl.fïjdl,142.
Voorzitter. De roorzitter van de

Gall.inaitutiondepréroptzzzct
?.

Voorzorgsinstelling.

AlspurismeindeZnd.schrijft.vaak

De gresidentvan de Fransche Re-

Fransclze Republiek.
ten onrechte gebezigd in de bet.van publiek.
Voorzitter Gar:eld.Titel'
pczzeen r6r- hoojd'
tl
cAzeen gemeenebpt(W'('zt#.,259). PresidentGarfeld.
taling uit het #F.,uitgegeven door het
Willems-Fonds.

Devoorzittervan een seminarie.

Vorderiné.Vorderingen doen.

Voorzitter,eig. een letterlijke vertaling van president(zieBIJLAGICN,1,61).
isalleen bruikbaarin de bet.van m'
e8i-

dentof leider l'c?z een '
pereenïgïozg, ran,
een vergadering :voorzitten, in eig.zin,is.

zveneens verkeerd gebr. (WScnd., De graeses of orerste van een semi- vooraan,aan de voorzijde zitten.
259).
narie.

Gall.fairede
z
.
:progrl8.

Vorderingenmaken.

D.V.,38.- D.B.,30.

Voren.Ikzou nog gaarneeven naar Germ.etwas hervorlteben (Alg.Han- IkzouergaarnedenA,
l
c#r'
?
zkopwillen
Echter bezigde ook V.G,,II.4l0
roren willen brengen,dat ...
delsblad,5 Oct.1928,Avbl.IV).
leggen,dat ...
qeenanderpunt...naarvoren brengen)Het(Al!.hetzakuurwerk)isroren.Het W vl.volkst.
Hethorlogeisvoor.Hetgaatvoor.
Alg.Ndl.is nccr voren,t'czlrorenv
gaat voren.TAMB.,20.

Vorket.Het(of#e)rorket.
Lepelsen vorketten.Pall.,47.

te voren ;als voren.

Schieralg.in deZnd.volkst.,naast
jorketen vaakverbasterd totfrinket,o.

Derork,eetvork,tajelrork,v.
Lepelsen vorken.

V.DALl6.- KosNEN15.

Een kom in den rorm '
t
ltz?ze6n hoef-

D.V.,442-443.- D.B.,62.

en v.,ook welm .;DEsRocHss :((Vork,

Vorm .Eenekom in vorm '
pcz
zhoef-

ijzer.
Daarbijkomendenamendermaanden

waaronder Augustus onder den vorm
((oogst ))of coegst )).VERc.,in F!.d.d.
e.h.,1,207.
U itdeze eeuw ...dagteekenen ook de
eerste proeven van system atische taal-

a.j....Forket.Fourehette,s.f..)
Gall.en jormede(
jert
lcheralj.

Gall.souslajorme.

landéche woordenboeken.

Gall.lajorm:géo* trique,
lesjormes géozn,
dfrïçz
tz6a.

leerprogramm a uit,door er o.a. de li-

chaamsoefeningen,den zang,demeetkun-

digevormen ...in op tenemen.D6Sehool-

hutten

rormden

Hetmeetkandig lichaam.
5.VsRsruvys,Leerboek der Vormleer
Ze breidde hetleerplan tlit,door er 0/AanschouwelijkeM eetkunde,5:t
fEen
o. a.delichaamsoefeningen,den zang, naar alle zijden begrensd deel der
de vormleer of aan8chouweliike meet- ruimte noemt men een meetkundig Nkunde in op te nemen.

Gall.jormer,volgensDAvlo,81,en

slechts een huis- D.V.,235.

gezin.Coxsc.,Loteling, l4.

daante van een Az
èenach (= Fr.sown lc'
jormehumainej.

studie bij wiize '
?
7c?
z Latijnsch-Neder-

landsche woordenboeken.1D.,ib.,217.

striidin ozè.
sland (Gent,1907),p.l1.
Vorm en. De bewoners der beide

den, waaronderAugustusin den vorm
((oogst toff(oegst)).

Uit deze eeuw dagteekenen ook de
eerste proeven van system atische taal-

studieonderdenrorm ranLatijn-NederDemeetkundigerorm.RONDOU,26.
Zij(a!.de wetvan 1879)breiddehet

ijzer.
Verder is b.
v.gebruikelijk :dee'
ngeï
Daarbijkomen de namen dermaan- verselteen Aem oad er of in de ge-

Debewonersderbeidehuttenmaakten slechts een enkelhuisgezin uïf.

chaam ofkortweg een lichaam.))

ScHR.,1,213,citeertevenwel qdeze
rivier rormt de grens tusschen beide

landen :(KvIPERs,i.v.),(zijnetroepen
vormden de voorhoede (1D.), chet
vogelbekdier rormt den overgang der
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Iviervoetige dieren tot de vogels ))

DALE,i.v.).

(Iltwasingelijfd in eenen der)krin-

Gall.8ejormer = ontstaan,volgens

Ik wasingelijfdineender(studentenl- Echter bij Kvlpycss,op het w.vor-

gen,welkezieh toen aan dehoogescholen D .V .,335,ook volgens I#Wp.#., 53,en vereenigingen,die toen aan de hooge- men :((zich - ,eenen vorm aannemen,
vormden.Toxv,96.
D .B.,9 ;DE REVL,97 :J'étaisreç'?z ... scholen totntand kwamen.
ontvangen, ontstaan zoo
zïch de

par'
d
z'
n,
6dec6.
9sociétéa...qui8ejormaient

groote kapitalen ; de aoldaten z
tl
orplt
f6zà

alors dan8toute8 le8 académien.

zich in 8lagorde )).- Zie verder V.DAIUI.:
en K OENENIS,i. v.;ook ScIIR.,1,228229.

Vort. Iem. schelden roor rt
vfen
Ftvf(voorrot,verrot)isO.-en W vl. Iem.uitschelden '
voor alwatleel
iik J.v.MAulux,Toen ik nog jong was,
dach.
volkst.(Dist., l63; V.DALES;KoE- is,ook :iem.uitmaken datdehonden 228:('k Hebzeuitgescholdenvooralwat
NEN15);Mnl.rort,'
t
wzf(Vsac.,Etym. geen brood '
ptza hem zouden eten.
leelijk wan.))
+46.);in andereZnd.gewesten :'
iem.
uitmaken '
voor '
puïl6a (of rottenj'
pïdch
(V.ELSEN,219).

Voutte).Gelijkmensterrenaan de

O.-enWvl.volkst.(leesou= ou), Zooalsmen sterren aan hetgewelj

eoutder kerk bevestigt.VIRMAND.,204. naarFr.roûte = gewelf,welfsel;K IL.; der kerk bevestigt.

V.DALES.- KoEwsxls.

(De vrouwen leidden den drenkeling) (Voute.Forniœ,arcus,concameratio
De vrouwen hielpen den drenl
teling
op devout.10.,23.
M eijersI'
Pech..(I'
rozffe,gewelf,steenen op d: kelderkamev.
Boven de '
voute.SsvExs,19.

boogh )';vgl.ook Eng.'vault.

Boven de kelderkamer.

Voutekam er. SEvlNs, 19; M . O.-enW vl.volkst.,voor:kamerboSABBS, Fil., 70. Voutkamertie. Vr. ven hetlteldergewelf,boven de kelderflocRTM.,Verh.6?1N o'e.,53.

Voyaéeur.

Vraaé.Eenvraagrclzgeschiedenis
beantwoorden.
Iem.eenvraag doen.

Kelderkamer,opkamerltje).

trap.

Fr w.,voorkomende in de Znd.

loReiziger Lhandelareiziger;passa-

volkst.

gier);20reizigerstrein,passagierstrein,
personentrein ;30 po8tduij.

Gall.'
uAz:question d'histoire(D.V.,

Een vraag uitde geschiedenis be-

482 ;D.B.,69).

antwoorden.

D.i.een vraag betrejjendeeen punt
uitdatvak.Verderisgebrtlikelijk :een

vraag over de veerkracht.In een andere
opvatting:er is veelvraag naar dit artikel.

Gall.jaire'
t4'
n,:questiontign.,volgens Een vraag totiem.riehten (deftig), KUIPERS,ophetw.vraag:(iem.'
prt
zD. V., 39;echter eiteert ScHR., 1, iem.ietsvragen (gewonetaal).
gendoen);evenzooV.DALE,i.v.:(iem.
.
169-170, vbn.van dit gebr.; zie ook
D .B., 3l.

Iem.een vraag toe8turen.

V.DALE en Koy
cxsN,alsZnd.:vo'
utkamertje.

eene '
prtzcg doen )).

qall. adres8er us: que.
stion tj qn.
(D.V.,195);reedsDAvlo,6l,achtte

Id.

beter eenerraag tfoe'zdan toeetieren.

CHa.MULLER,Liej en leed,lI, 16 :
(antwoordende op de tothaar gerichte
vragen

Iem.een vraag 8t6llen.
D.V.,l8l:(Dezeuitdr.,dieook in
Vragen,die op een prijskamp gkteld N.-N.gewoonbegintteworden,isbli
jk-

Id.
V.G.,1,130,dieveeltoegeefli
jkerwil
Vragen,die bij een wedstrijd opge- zijn dan D.V.,noemdeeen vraag.
:f6!!6Aè

baar vertaald naar fr. po8erune ç'tz6:- genen worden.

onder de uitdrukkingen,die ((doorwei-

fïonl
);zieechtervbn.van dit gebr.bij

nig Nederlanders a1s Gallicismen ge-

uitdr.ook bijD.B.,3l,enbijV.DALE,
ophetw.rraag.
Gall.8e po8er '
dzs: qneation,volgens
D.V.,367;bi
jScHR.,1,242,vindtmen
geciteerd:(ikhebmiizeljt'
cckdie'
prccg
ge8teld)(SALVSRDA oEGl
u vs,aangeh.
in deN .R.Cf.,23-1-1912),enook verwijsthijnaarhetGr.1Pt
f!).

inderdaad bewezen is, dat het Gallicismen zijn ).
V.DALE,op hetw.ajvragen :(ziclt
(zelven) ïef.
g ajvragen,zich zelven eene
vraag stellen,nadenken over iets dat
twijfelwekt en dat men niet terstond
weet op te lossen ).

worden.

ScaR.,1,l70ep 241-242 ;men vindtde

Zicheen vraagstellen.

Hier st6ltz'
fch de'vraag ...

voeld worden, nog daargelaten of het

Zïch iet8 ajrragen.

Gall.la ç'
tzeafïon se po8e, 8e prét
senf:

Hierdoetzïch de.vraag voor

DEN H ssTog, N .,S'.,111, 12 : ((De

Devraag8teltzïch roorof...

(D.B.,1l).

Devraagrii8t,of...

vraag i8ge8teld,ofdeeerstetaalwortels

Aanboden p
'rclg.

W oordorde naar Fr.l'ojjreetla demande(D.V.,637;D.B.,53).

Vraag 6?zaanbod.

'
V.GELDEREN,ophetw.rraag:(v.en
aanbod = Nacltjrage'
?
zs# Angebot,x4zzgebot'
zA/(
?
fNachjr.)

*k .Hetisvraagliik.
Vraaéli)

Vraaéschotel, v.enm.

Germ.c.
si8tjraglick.

1 Het is twiijelaehtig, onzeker;het

znd.volkst.(Brab.,Antw.,0.-Vl.;

is de vraag.
Vraagal, gemeensl.

alden naam van taalverdienen )).

Wdl..4.N.F.,15/43.
V.DALE6. - K oxxENls.

in W .-VI.vrqagsteertj,voor:vraagziek
mensch.

Vrachtvoerder.

Vraéen. Boerken,wat vraagt ge
rtlcn uwe geit? .F1.Fer/.,134.

Achteriem.vragen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Vrachtriider.

Gall.combien (
feznzzzàt
/6z-t/o'
tf,
:devotre

Boertje,wat (0/,hoeveel)vraag je

chèvre?
roor je geit?
' Gebr.van hetvz.aehter bijhetww. Naar iem.vragep.
vragen in verschillende Znd.dialecten

Deonv.verl.tijdisvraagdeofvroeg
(HAssELBAcH,1,229;HoRsTEx,58).
D.B.,2:(Demanderqn.N aar iem.
vragen (om hem tespreken).Naarwien

(zieook achterj.

vraagt gij?Niemand heeft naar u ge-

i8ïepzcz?
,
tîom '
d
zf6ngreken.)

)
'Somsookoverg.:iemandrragen (om
hem te doen komen).Hij vraagt een

K oNINg,91 :((On vousdem ande.Er

vraagd.

geneesheer, een biechtvader.l)

Iem.denwegvragen.

Een aalmoesvragen.

Ten onrechteafgekeurd bijSENOEN, Iem.naarden wegvragen.
22;vgl.D.B.,3:(Demqnderçc.Naar
iets vragen (om het te vernemen).11
demandemon nom,etc.Hijvraagtnaar
mijnnaam,naarnieuws,naardenweg.')
Ten onrechteafgekeurd bijSENDEN,

128 en 188;vgl.D .B.,3 :((Demander

Om een aalmoes'
vragen.

KvlpEns,op het w.vragen ( iem.
ziinen Aztwpz of naarziinen naam '
prcgen )
'.
KONING, 91 ( Nou! 1ui avons demandé son appui.Wiiltebben hem om
zijn onder8teuninggevraagd.)
GALLAS,op het w.aalmoes ( Om
een

'rrcg6/t : Dem ander l'aumône,

c.Om iets vragen (om het te bekomen).11 demande d'
tttravail,etc.Itij

mendier,tendre la main ).
PRICK,Fr.,Op hetw.aalmoes (ee1%

vraagtom werk,om een plaats,om vergiffenis,om een aalmoes.))

- vragen,,demander l'aumône >.

Vrede-vriesland.
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Depersoon,diemijinlichtingen wroeg Verkeerde constructie volgensNeer- Depersoon,diemijinlichtivtgen naar PRlcx, Fr., op het w. injormer
naardenjuisten weg naarA.
landia,Feb.1929,p.30.
(of omtrent)den juisten weg naar A. (.
:'- (de,.
:vz),onderzoek doen (naar),
Echter is deze woordorde zeer ge- '
vroeg.
inlichtingen inwinnen (omtrent)),enop
woon, b.v. V. GELDEREN, op het w.

het w.renseigner ftse - ,ïnlichtingen

inlichting :((om)i.vragen over (omtrent) iets = um Aujkl., a1.v/ecA!.,

inwinnen (over,au'
r)).

Ausk.'
dillcr etwas bitten

Hijvroegzïch eenetaskoëe.
Hoedikwijlsheb ikmiitoen gevraagd,
hoe toch een mensch ertoe kon komen
z
ich tot zulk bestaan te veroordeelen !
'
.P
oNv,uitg.1884 (Gent),p.28 (in de
uitg.19.
17,p.44 :mii...ajgerraagd).

Gall.8edemander qc. ietsvragen
voorzich zelf.
Gall.sedemanderqc.= zich ietsafvragen,volgensD.V.,366,enD.B.,5;
Dl RxvI,,38 :Q'
uedejoi8jemeazfïa
écrié:Direç'
tlel'onpeutenarrivertis'imposercetted6efïAzéc!

Hij vroeg een kop kome (tl
oor ziclt D.V.,348.
zeljj.
Hoe dikwijls heb ik mii toen ajge- J.H.v.o.PALM (zieVoRmxx,1,40):
gevraagd,hoe toch een mensch erkon f
(Nauwelijks kan men van dien man
toe komen zich zelf tot zulk een be- (#.i.Napoleon)spreken,ofmen rraagt
staan te veroordeelen !
zich, onwillig bijkans, waardoor heeft
hij zich tot die hoogte verheven?)Een dergelijk vb. wordt nog geciteerd
door ScyxR.,1,236.

Vrede.Den rredesluiten.

Overbodig gebr.v/h lidw. van be- Fredc sluiten.
paaldheid,waarop gewezen wordt bij
D.V.,447 :(jaire la paiz,vrede sluiten );ook bijD.B.,63.

M. TSN Borwxvvs, Twee Eeuwen,
p.2l8 :(Crispi'sopvolgerssloten '
?
vede
metMenelik ),doch ook,p.222 :(Hij
(x!.deCzaar)volgdedenraad vangraaf
W itte, die den Vrede met Japan ltad
ge8loten )).

Zijneerfgenamen laten hem in vrede. Gall.l
aoseren > ïz;DE Rsulz,76: Zijn erfgenamen laten hem met D.V.,587.- D.B.,93.- ScHR.,1,
TONY,78.
Sesh/rïfïcr.
:lelaissentenpcïz;vgl.ook vrede (of:metrust).
309.
D .einen in Frieden lassen.

Vredeéerecht.
Vrederechter.

Nog steeds gebruikelijk in België,

Kamongerecht(in Nederl.).

V.DALE.- KosNEx15.- InNederl.

voorFr.iusticedeN ïz,iugedepaiœ; Kantonrechter (in Nederl.).
oudti
jdsook in Nederland.
Vrees.Zondervreesrantegenspraak. Gall.8anscrainte d'être contredit,la Zpnder vreesroortegenspraak (of :
craintedelamort(ookavoirpeurdemou- zonder vreestegengesproken tezullen
rïr),lacraintet/'
?
zprotestantisme;D.V., worden).
Zijnevreesran den dood.
482:&Bijrreezen staateen oorzakelijk Zijn vreesvoorden dood.
De vrees ran het protestantisme. voorwerpmetvoor;hetzelfdevz.wordt De vrees'
voorhetprotestantisme.
WILDIERS,5.
dus vereigchtbijhet verbaalznw.

rredegerecht en '
vvederechter tgw. alleen
ten opzichte van andere landen.
Bij STOETT,n. (1368)/2098,ook dit
oudergebruik :(een gescoudekatheeft
oock vreezeran koud water).
KRAMERS,op het w.crainte De
craintede0/crainte de,decrainte que,
crainte que, loc. eoni. Uit '
vreeze flcn

iem.vreezen,enhijciteerto.m.(p.278):
f
(d6tvcezedesHeeren)(KuIrERs,ophet
w.rreeaj,(derreezederJoden )(BRILL,

de,uitvreesvan ;de- que,uitvrees
dat;de- qubilne.
:6 ble-ât,uitvrees
dat hij zicll zou bezeeren ;par - de,

zie ook ALL.-AB.,66,en D.B.,72.
ScHR., 1. 277-278 en 279, doet opm erken, dat men niet alleen zegt 'voor
iets of iem . rreezen, doch ook iets of

II,83).

Vreezen. Hij was f
7/4 elkeen ge-

Gall.êtrecraintdeqn.

uitvreesvoor).

Hijwerddooriedereen gevreesd.

vreesd.

Ik vrees,datgijzultmislukken.

Vreuéde. Dekindsheid methaar

De vreugde aan het aardeleven,aan

het spel.
Vriend.De'
d
vïep,
d Frits.

D.V.,606-610.- D.B.,80.- Zie
ook van.

Ten onrechteafgekeurd bi
jSENDEN, Ik '
vrees datgijzultmislukken (of : PLUIM,N.,$'.,1,98 (Hijrreest(er
88,voor:Ik rree
,
servoor, datgijzult datgijnietzultslagen).
roorj,ojAïj n'
og '
ttl
e!optijd kan komen.
mislukken.
(Vergelijk :Hijtveeaf(er roor),dathii
nietop tiid zalkomen.j)à

Vrekzucht. Hare gierigheid was Onbestaanbare woordvorm, naar
Vrekl
teid,vrekkigheid,schrokkiglteid,
vreknùcktgewœëen.
verkeerdeanalogievanhebzuehte.d. scltraapzueht.

vreugden en smarten.

of 'voor, 'W/ lweeze dat : De
d'ifre
surpris, 'uit rreeze '
van t/flertlclleAz, r6rrastte worden.)h
PRICK,Fr., op het w. peur : (de -

Verkeerdmeervoudiggebr.,naarFr.

De kindsheid met haarrreugde en

Dist.,172.

ScHR.,1,256,citeertevenwel:(on-

joies,volgensD.V.,422,ook volgens smart.

eindige vreugden )(LOGEMAN-V/D W IL-

D.B.,53,en ALL.-AB.,142.
Zie ook 8mart.

LIGEN,106),f
(de'
vreugden dermenschheid )(10.,182),f
(deTreugden van het
bestaan )
,(N.R.Cf.,28-11-1911).

Germ .dieFreudeam Erdenleben,am

De vreugde in of van het aardsche

Sgiel(MooRTG.,l80 ;H.PorAx,in de leven,bijhetspel.
HaagseltePost,l1-2-1928,p.5/233).
Gall.l'
amiFritz.
Vriend Frits.

Zuiver Ndl.is evenwelb.v.,V.DAL=,

i.v.:t
(aaniem.rreugdebelellen,vreugde
door hem hebben ).
D.V.,443-444.- D.B.,62. Zie
ook op hetw.de,p.107.

Een rcwtmil
'n f
?riend6n.

Bij Dx BAERE, 100,afgekeurd als
een gall.;vgl.D.V.,467-468 :(ilest
demesamis,hijiseen vriendvanmij).

E6n rrïe?zd van,me(leesralmà).

D.B.,65 f( Un de m es amis. Een
vriend van me. Uzzami4 moi = een

PRICK,Fr.,op hetw.ami:(('
?
zn)de
mes -,
9,een van mijne vrienden >.
GALLAS,op het w.goed :lEen tl
ca
onze heel- crrienden :U n de nosgrands
am is.))

vriend vav,mij.)
Echter bij DEN HssTog,N.T.,1,
95 :Neen miinerrrienden (= 'n vriend
van mij)).

Devriendzijn '
p@'
ziedereen.

DUBols,29:t
fUn notairedemescmïd.
Een vriend rca mii,dienotarisis.- M.
Legrand,notairedeaeaamis.DeheerL.,
een vriend'
pcnhem,dienotarisis,ofeen
notaris,metwien #ïjbevriend is.>
Ten onrechte.Vgekeurd ,bij LoMB., Bewiend zïja metiedereen,of:met K()ENA.N
;
:,op hetw.alleman tthiiï.
g
- /
98;vgl.D.B.,73 :(11:zfl'amide J>n en alleman.
dewrifpd,,
t
ran Jan en - >,en op hetw.
toutlemonde.Hijisbevriend metJan
alleman8rriend (
tdiehond ï.
geen - 9.
en allem an.tt

Een persoonlijkerriendvanvolksvert. In Neerlandia,Aug.1916,p.180,af- Een (goedejrrïend van den volks- Echter bij V.DALE,op hetw.per8tafDeclercq.De &
S'
chel#,e,4 Mrt.1929 gekeurd alseen angl.,cper8onaljriend: vertegenwoordigerGustaafDeclercq. soonliik :f
(een persoonliiketvïepd,iem.
(rubr.UithetPayottenland).
Eng.friend heefteen ruimere bet.dan
metwien men in persoon bevriend is:.
Vriendschap.Iem.iïtrrïeAztfdcàap

onsvriend,n1.ook dievan (:eAz)kennia.
Gall.prendreqn.en amitié.

nemen.

FzïeM .
sc/zcp voor iem.ovatten,of :

Dîst., 107:.

tlcAziem .beginnen te houden.

Vries. De planten hebben geleden
Znd.volkst.(Brab.,O.-V1.,Antw.);
van den vries.
KIru.:(Vries,vriese,j.vorst.Gelu.:
Vriesland.Wands,16.
Verouderde spelling ;KIL.:(Vrieslandt.Frisia )); DEs RocHss Vriesland.

Voret,v.,'
tl
rïe
x- eer,'
vriezend '
ulctdler.
Friesland.

DAIœ6. Vriezeman,m. verpersoonlijking van devorst,denwinter.
Aldus ook :een .
Fri-,een Frïeeche,
het Frïeech,Frieeclte ecAccfden.

Vriezen-vuurm olen.
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Vriezen. Daarhet geweldig rroos. Gewonevorm voorden onv.verl.t. Daarhetgeweldiglwoov(somsook
F2.Fer/.,36(ook 37).
in hetgrootstedeelvan Z.-N.
'roos).
v
Hetisgenrozen.TAMB.,22.
Znd.volkst.,naasthetheejtgevrozen. Hetheejtgevroren (ook :gevrozenj.

Vrlj.Geziitrrïjtevertrekken.
Vrijeschool;Imijonderwijs.

Vrijdaé.'8Vriidaag8naOnsHeer

Hemelvaart.Bors, 68.

Vrijheid. Ik neem de eerbiedige

gvijlteid

Gall.no'
uséfc.
slibredewrtir.

PLUIM,N .#S'.,II,87.- Hoasvsx',58.

Hetstaat'
uvriitevertrekken.

D.B.,l4.

NaarFr.écolef'
J#rc,enseignementli- Bijzondere school; biizonder onder- D.i. in tegenstelling van openbare
bre.
wijs.
achool,openbaaroxde- ïja.

Znd.volkst.

AfgekeurdbijCole:,169,blijkbaar

alsgall.,)'
eprentf.
slarespectueu8eliberté.

'
s Frï/dcga na Onze-tz
ieve-Heer-

Hem elvaart.

Ik neem eerbiedigderrï//tcïd ...

EchterinTaalenStil'
l(Tilburg),1117,

p.l86:(Doordezen neem ik debeleejde
vrijheid mijzelven in uwe welwillendheid aan te bevelen )).

Vrijvechten. Ofdenkt gedat... Znd.volkst.(
Brab.,Limb.).

#ijkwijgevochtenzijt...?V.Lool,53.

Ofmeenjedatjijalleetezeggenhebt? GALLAS,ophetw.cvoire:(Be- tout
permie Meenen dat men alles doen
m ag )).

Vrijwlllié. Vriiwillige dooding;

AfgekeurdbijScHR.,4cAzf.,24:gall. lvoedwillige dooding; moedwillige

Moedwillig = uit of met moedwil,

vvijwillige letselen. Belg. Strajwetb-, Ao-ïcïde volontaire,lét
gïtl'
n,grolontairea. letselen.
art. 392.

opzettelijk kwaad doende; getuigende

Vgl. P. VERHEYIN, Ziele-sgg8, V

van boos opzet, b.v.

Vril
'
willigedoodslag.M 6eh.Ccf.,83. (17682), 2l6 Gewilligen dood-el
cg. M oedwillige doodslag.Kat.Roerm.,
Vaak vindt men tgw.vriiwillig voor 68.
moedwillig,b.v. '(( De zonde is eene
rriiwillige overtreding van de wet
Gods ) (zoowelKat.Roevm., 65, als
M eck.Cat.,80).
Vroeéavond. In den vpoegavova. Germ.Friihabend begin van den In den roorarond.
avond (VORRINK,II,59).
.aar
Vroeél

.

Germ.Frâltjahr (JFd!..1..N.
'F.,

15/43); ook Maastrichtsch dial.(Regenboogkl.,164).
V
Germ.Frikltstiick tLyicovTsss,135).
roeéstuk.
V rouw e. 110'
oj
e
r
c
k
x.
M.
S
ABT
n O.-enW .-VI.isvrouwedegewone
1:.
?7/8
Bz,Fil.,42.

Voorjaar,voortijd,lente.

moedwillige

kwetsuren )(Ned.JF:.vanx
sfrc/zecAj).
Vriiwillig = uitvrije beweging,ongedwongen,niet.opgedropgep, b.v.vrijwilligebekentenis,vrijwilligeverkooyng,
enz.

V.DALE verklaartechterrooranond
4vroegavond :in den'
poorcwos:).

V.DALE :(Vroegjaar,o.(...jaren),

jjet vroege voorjaar

Ontbijt,vroegkost.
Vrouw Dierekx.

Z'
t
4nt
W,v.= hettweedeontbijt.
KUIPERS,op hetw.'
vrouw :(
4alstitel

spreektaalvorm voor vrouw, evenals
heere,oaee,fclc,voorheer,o8,taal,enz.

van eene getrouwde vrouw in de lagere
standen : - Jau en ; in de hoogere

(V=Rc.,in F!.d.d.e.#.,1,199,ofoverStanden :vrouwe :- evan Bredevode).
druk hieruit,p.23).
V rouw schoen. Tweepaar vronw- i W oordvorm in strijd met hetgebr. Vrouwen8cltoen, m., mv. '
vrouwen- Evenzoo :vrouwenhaar,tvoz
t
fweskl66t
s,
n de Znd.volkst.en in hetalg.Ndl. ncltoenen.
llrovfz?e/lptlef,enz.
schoenen.ArcToR,323.

Vrucht. Hijdiemiddelmatig is,is Gall.Irnit#ec (fg.)= 10gedropen ...Hij is een mislukt mensch,
een
dpoge leerling,verloopen student;20 qafleg- v ulvan een man,ofwat men in ,t Fr.
niets.Hijiseen misluktman,een
ger),misluktmensch.
'noemt'
u,zjruit8ec.
w uchf.W lxaolsss,l2.
Vue.-4 la F'
tzed'
u Trc-,café.

Fr.opschriften,alg.in Z.-N.

4 la F't:edelaStation.

Bierhuis ((Tramzicld )).
s'
poorzicht.

Een heele reeks samenstellingen met
'-zïcAfkomen in N.-N.voorals nam en

-

van komehuizen, buitens, boerderijen
enZ., ZOO&1s verder : Spoor- en Tzcazicltt, Veldzicltt, Beekzicltt, lf- zïcAf,

Vue- kaart.
v uil.Een opstelin 't'
p'
t
zilmaken.
Dat is oud rvïl.
V uilaard.
V uilblik. V.Lov., DureE 6d,80.

Znd.spreekt.,naarFr.carte-vue.
Znd.volkst.
Z
nd.volkst.
Alg.indeZnd.volkst.;DlsRocxEs:
(Vuylaerd,s.m.Vilain,s.m.)
Alg. iri de Znd.volkst., evenals de

Rijnzicltt, ScAoonzïcAf, Ruimzicht, enz.
Zieook aanzicltt.
Zie ook s
ehriiren.
V.DAI,E6.- Kosxswzg.
KUIPERS.- V.DALE.- Kosxsxls.

Prentlbviejjkaart.
Fz
np opstelin '
tkW maken.
Da.tiso'
ud'
/z'
Jcv-e,datisafgezaagd.
Vuilik,m. (en v.), mv.n'
uiliken;
ameerpoes,m .(en v.),mv.smeerpo-en.
Vuilniablik,o.

vormen lmilbak, vuilemmer,vuilhoop,

1 Tn 't alg. Ndl. verder ook vuilnia-

bak (daarnaast vuilbak,bi
j V.DALs6),

v'uilkar.

V uilderik,vuilerik.

Znd.volkst.(deeerstevorm in Brab.
en Antw.,de tweede in O.-Vl.);DEs

llvïlAlït:ezn,zzlez, vuilniahoop, z
pvïlzzïayylf,
nuilniskar.

Vldlik,m.(en v.),mv.ruiliken.

R ocxls :((Vuylerik,s.m.))

V uilnis.Destad vanr'
uilnisaen zui.
veren.

Vullen . Een wel gezd/ézîtfc loopbaan.
Vuur. A1 de brieven werden op het
vuur geworpen.SEGERS,64.
V

uurmaken.

Hetr'
t
w raan ietssteken.
V uurm olen.

NaarFr.ordures:a1scollectiefheeft

V.DALEvermeldtl
milerikenruilderik
alsZnd.;Ktzlrzss daarentegen zonder
voorbehoud.

De stad van ruilniszuiveren.

D.V.,422.

Een welvervulde of welbeatede loop-

D.V.,236.- D.B.,57.

vuilnie geen mv.
'

Gall.'
une'
pïe,uneccrrïâr: bien remplie.

Ongewoon gebr.van hetvz.op.
,

baan.

A1 de brieven werden in het vuur

.
geWorpen.
M gekeurd biJ VlTs, 375, die het
Vuuraanmaken,aanleggen.

blijkbaarhield vooreen gall.,jairedu
jeu.

Gall.mettrelejeutjqc.
Alg.in de Znd.volkst.,ook in den
vorm viermeulen/V.
DALs6;KosNsx15).

Ietsin brand steken.
Stoommolen.

Zieook op hetw.olie.
Merk echterop :vuurmaker,verklaard

bijKtqrERs:(lichtbrandbaarvoorwem
om vuuraan temaken),en bijV.DAI.S :
(een bosjekurk ofkrullen metterpentijn of hars hesmperd,waarmede men
gemakkelijk vuurmaakt))
.
D.B.,63.
Alg.Ndl.'
vlmrmolen = vuurrad,soort
van vuurwerk (Fr.ro'
uedejeu).

W .
W aai-W aardig.
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Metdewade vissehen.

KIL.: ((W aede,waeye.Sax.Sic.Tra#z
tzlc,8ag6na )).

W aaiboom .DeWilde perziken on-

Alg.in Z.-N.,voor:in deopenlucht

Stamboom,t/rïjeftzt
z?zde boom.

der den waaiboom oprapen. V. Lov., groeiende, niet geleide boom , Fr.
Dure Eed,38.
arbre de plein,rent.

Hebtgijwaaiboomen?TAMB.,42.
W aaien.Hetwoeigeweldig.

Sterkevorm voorden onv.verl.tijd,
afgekeurd bijBoss.,Handl.,2l4;vol-

Hetwaaidegeweldig.

gensDi8t.,58,ditww.best geheelzwak
vervoegen.

W aaier. Toen verscheen het licht

Alg.in Z.-N.
,voor venster boven

Borenlicht,o.

in den waaier.V.Lov.,Bruid tfe.gHeeren een deur.

(ook bijR.Lov.,Poen Paoletto).
W aakzaam heid.Eenewaakzaamlbeid ï.
singeetelddoordepolitie.
Hij werd onder de waakzaamheid #6T
politiegesteld.
W aar.HeteersteGermaanschwerk,
waar het eindrijm voorkomt. LlcovTIRE,l67.
W ijvertrokken naardestad,waarhij
onsreedseenigewekenvroegerwasvoorafgegaan.
IFccr gaatgij? W'
ccr wilt gij gaan?

HossTsx, 58, geeft nog steeds op
waaide,woei;aldusook PLUIM, N .f.,
II, 94 ;zie verder HAssELsAcH,1, 229,
enz.
Alg. Ndl. waaier, m . werktuig,
waarm ede m en verkoeling aanbrengt.

Gall. une surveillance cef organisée De politie houdt toezieht, of oejent Koxlxg, 94 :((La police veille avecle
parlapolice(Dï.
sf.,88;D.B.,503.
toezicltt('
ttïf).
plusgrand soin surceuxquienseignent.
Gall.êtrev,
ï,
:sousla ez
tzrr8ïllcwtct
rde Hij werd onder politietoezich,
t ge- Depolitie houdtnauwlettend toezichtop
la pol
ice(Dïef.,l10;D.B.,50).
plaatst.
degevten, dieonderwijs geven.
Verkeerd gebr.van het bijw.(ook Heteerste Germaansch werk,waar- D. v.,631.- D .B.,97.
we1vgw.lwaar in pl.van een voor- d,zheteindrijm voorkomt.
naamwoordelijk bijw.a1swaarin,waarheen(ofwerwaavt8)enz. gall.leprcpzïer Wij vertrokken naarde stad,waar

o'
uvrage oû l'
on trou'
ve la rime #Azclc hij reeds eenige weken vroeger was
(01
k = danslequel),la '
pï!!6o'
l,ily'éft
zïf l
teen (ofnaartoejgegaan.
rendu, o?
à allez-vous? o'
ù voulez-rou8 Gtzcrgaat U naartoe? Wrccr wilU

TAMB.,5.
aller?
naartoe gaan ?
Op het oogenblik waar datzalgebeu- Verkeerd gebr. vanhetbijw.waarin
Op het oogenblik al
s dat (of dat

ren.

V.DALE.

H et tegengestelde is leiboom .

p1.van een vgw.,b.
v.c!.
:,datenz.
gall.au momento'
l cela arrivera,
?

D.v.,631. D.B.,100 :(w ekwa-

zoo iets)zalgebeuren (ook :waarop we men aan op het oogenblik, toen de studatzullen beleven).
denten aan '
t wandelen waren. >
Op den grooten oordeelsdag, waav
ofwelgerm .am groszen Gericht8tage,
Op den dagdesoordeels(ook :in het Jfrt
zxà.,l10-111.
allesgeoordeeld wordt.
woïi:cralle8 gerichtetwird ;derEigen- algemeen 0/laatste oordeel), wanneer
f'
di-ez, der da8 A lmosen '/zïcà,f apendet, alles geoordeeld wordt.
Deeigenaar,diegeen aalm oezen geeft, wo er 6.:spenden miiszte.
De eigenaar, die geen aalm oezen

waarhijverplichtisdie tegeven.

geeft,al
s (of wanneerj hij verplicht
is

JlrccrB.en W .van hetnutvan dezen
Verkeerd gebr. van het plaatsbe- Daar (ook wijl,t
fe'
/
z$'
l,of omdat) v. DwI,s,op hetw .waar,reedszonder
maatregelovertuigd zijn,hebben zijge- palend bijw. waar a1s redengevend B.en W .vanhetnutvan dezen maat- voorbehoud (waarik altijd mijn bent
meend hem temoeten voorstellen.
v
gedaaytheb, da zoo'n nerwijtzeer hard .p
'
Foegw.(lPd1..4.N. F.,- /7 en 8 regelovertuigd zijn,hebben zij
t
znd.,l11).

Jyrtztzrhetzulk m ooiweeris,daarkun-

Verkeerd gebr.van daar

waar

Daar het zulk m ooiweer is,kunnen

Neerlandia, M ei I927,p.85.- Wdl.

nen wijbesteen groote wandeling ma- in pl.van daar in hetvoorzindeel,en wij besteen groote wandeling maken .4. N.Jz.,- /43.
k
en.
in hetnazindeelgeen bijw.
(o/doen).

W aarboréen. De aansluiting i8

niet gewaarborgd.

NaarFr.lacorrespondance'
Kt'c,
sfpak
?

r

garantie.

W aard (-S,-SCh). Te zeeYccrd. Particularismen naar vroeger ge-

STREIJVELS,in F!.#.d.6.h.,1,9.
bruik ofnaarde W vl.volkstaal.
Voorwaards.ID .,ib.,6.
AvïfeAzztrtztzrddc/te benadering.ID .,ib.,
32.

l'
Toordeaansluitinglrordtnietinge-

dfcazz.

zyryngyt., p.xxvll.

Zeewaarts.
Voorwaarts.
Buitenwaartsche betrekking ; aanraking metrreemde p6r.9OTt6?1.

W aarde. lk llad gelden en waar- D.V.,422 (Aan fr.valeurs beant- Ik hadgeldspeciënenwaardepagieren v. oxss, op het w.waardepa#er
a6s
s genoeg met
legenomen om mij in woordtin het Ndl.ejjeeten,obligaties, (ofwel:geld en roorwerpen'
t
lt
zAzwaarde) (verzamelnaam voor effecten enz. )).

den vreemdetebehelpen.
acties,nietwaardenlsjn;hier (
fwordt genoeg medegenomen .
scas., 1, 251, citeert echter o. m.
A1
d
e
wa
a
r
d
e
n
s
e
n
p
a
pi
e
r
e
n,
d
i
e
h
i
j
mi
s
s
c
h
i
e
n
b
e
d
o
e
l
d
r
o
o
r
we
r
p
e
n
'
p
c
A
z
A1
d
e
wa
a
r
d
e
p
a
pi
e
r
e
n
e
n
s
t
uk
k
e
n
,
di
e
(
de
kassier is bewaarnemer, in zoover
bij

zich had.

waqrde).

PRlcx,Fr.,op het w.'valeur :((- s,
geldswaardige papieren,effecten,fond-

hijbijzich had.

sen

Een man van groote persoonlijke Minder juiste navolgingen van Fr.
1vA?,homme,çz,z poLte de rclyar,volgens
Een dichterv
'ayt'
z
d/
ctzrde.
D.V.,503-504.

Een man van grootererdienste.

waapde.

lF
t
zcrtïcOP30Ju
'ni.

Gall.'
tl
tzlc'
tt'
ra'
l
x30jnin (op facturen).

Een '
verdienstelijk dichter.
Betaalbaarop 30 Juni,of '
valuta

hem gelden ofwaarden terbewaringzijn

to
evetretlrlo
uwd )(KIsT,1,285);ook samens
ingen,
als (tgeldsoccr#en >

(vssgyuxs, 1, 306), (beursocczdca )
(Ooeting'ePract.Handelewdb.j,enz.
scsu.,1,286-287,eiteertechter ((een
kunstenaar wien
waaRrdeschijntvergeten te worden )s(N
. Ct
.,4-2-1909).
( missehien ben je '
van groote '
ttl
ccrde
voorde zaak )
'(.
fd.,17-2-1912),enz.

30 Juni.

W aarderobe. De waavderobe der In navolging van Eng.wardrobe is De garderobe(ofkleerkastjderjonge
Ilr#l..4.N. F.,- /20, voor gardedit een kunstmatige vervorming van VrOtIW .
jonge dame.Ssglas,158.
robe8 : kleederbewaarplaats, kleedFr.garde-robe.

Gall.dignede (DAvIo,4-5;D.V., Makkers,die dien reuzenstrijd,.de
zenstrijd,waardigvan degoden van Ho- 520 ;D.B., 73) DE REuI, 31 :cc goden van Homerus waardig, bijgewoond hebben.
merus,bijgewoond hebben.Toxv,36. ltautjait,dignede8dieuz d'Homère.
Datgeldmoetenwijuitdeelenaan an- Zie ook onwaardig.
Datgeld moeten wij uitdeelen aan
deren,die erwaardigerrcztzijn dpn gi
j.
anderen,die hetmeer waard ziin (of
TEIRL.-STIJNS,1,257.
diehetmeerrerdienenjdan gij.
Het slot is waardig van het begin.
Hetslot iszoo '
verdienstelijk al
s het
AUCTOR,44 (ook 307).
begin.

W aardié.Makkers,die dienreu-

kamer.
K vlrsxs,op het w.waardig ((f
lg-j
overeenkom ende m et iem ands persoonli
jke ofzedelijke waarde dien 78'ttz8n-

strijd,degoden'
tl
cp,Homevus- ,A.BERGMANN ;dient
zmijkomt,ï.
ssterkerdan ik,
wien8 'choeneAzik niet

ben hem na te

dragen,MATTH.,3,ll;zulk eenehandelingis'
d
zlt?yr(genit.)niet ,isbenedenu)
).
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svaarheid-svachten
BELGICISM EN

TOELICH TING

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPMERKINGEN

W aarheid.Inderwaarheid.STREIJ- Aftekeuren volgensDr.M.A.vAN
ln waarheid.
V.DALE,i.v.:f
(in waarheid,indervllus,in #r?.d.d.e.h.,1,40.
BrE;EL, in het weekbl. Vlaanderen,
daad,werkelijk ),en verder:(Waarlijk,
4-9-1926;reedsbijDEsRocnls:(In
bw.in waarheid
KvlplRs,op het
derwaerheydt.Enwlzïf/,en coz/t
scï6ozc6.l
)
w.waarlijk :(naarofin waarheid ).
W aarheidslievend .
Foutievewoordvorm,naarverkeerde
Waarheidlievektd,waarheidminnend.
Aldus ooltvaderlandlierend.
analogie van waarheidaliejde.
W aarom .Kan uw vriend niet ko- Vaak in de Znd.volkst.,in p1.van Kan je vriend niet komen?
men?...Waarom '
t
waarom Azït
lf,vermoedelijk onder den Waarom '?ï6f?
t
invloed van Fr.pourquoi.

w aarschuw en. Iem.van een ge- Gall.arertirç/
z.d''
un danger IC()I+:, Iem.vooroftegen een gevaarwaar- o . s .,gtj: ((Iem .waarschuwen voor
vaarwaarschuwen.
170).
schuwen.
een gevaar(hetisnog verwijderd);iem .
waarschuwen tegen een gevaar (het
isnabij))).- ScHR.,1,272.

w aarschuwiné.Eenewaarschu-

Gall. a'
rertis8emen,
t ti ..., volgens

Een waarschuwing voor de huis-

scxs.,1,citeerteehterook :(een

wingaandehuisvrouwen.V.Lov.,Dnre D.V.,473,en ALL.-AB.,66,ook volgens vrouwen (= d.i.bestemd roordehuis- waarschuwing aan, het adre8 der toegod,jga.
vssc.,in Vl.d.d.e.h.,1,241.
vrouwen).
komstige volksvertegenwoordigers )(N .
R.Ct.,25-1-1912),f(hunne waarschu-

wingaan den Padisjah :(.
f#.,8-1-1912),
((een Nederlandsche waarschuwing aan

w aarvan. Begeyn en Soolmaker,
waarvanmaareenklein getalwerken bekend zi
jn.
Desehilder,waarMarten de Vosllet
verstw s verwijderd is.

W abbe.w abber.Diewqbbersvan
Sichem .ClzAss,Siclt..Nbr.,205.

W acht.Fc,
n dewachtziin.

Gall.B.etS.#o?/fonR6coAzAzt/fq'
tt'
un
Petit /t0/4*6 d'
teurree,le peintre tfonf
M .de '
Ut
l,
g68t163714,
9éloigné,volgens
D.V.,438 Niet,dathetgebr.van
voornaamwoordelijke bijwoorden met,

Paus Paulus V n(De Navoracher,l9l1,
p.485).
B.en S.,van,wiemaareen klein ge- Kosxsw,N.x
$'.,89:qDebijwoorden
talwerken bekend zijn.
waarvan,,waaraan,waarover,waarmede,
De schilder, van wien Maarten de enz. bezigt men ook als wijzend op
Voshetmeestafwijkt.
één persoon,dus:De'
mcAz,waarnan ïk
spreek ;dedame,waarvan ikapr:yk enz.,

slotenis;maarhetheeftietsfamiliaars:
decollega,waaroverik lt
zt
zft
gfsprak;
somsietsplomps :men denkeaan een

van wie fwelkej ik apreek. In 't mv.
heerscht in dit opzicht alle vrijheid.
Men vindt bij de beste schrijvers,en

gezegde als de dame, waarmee ik ge#cAà.
s&, gespeeld heb )).

hoortsteedsin de spreelttaal':D eheeren,
waarvau ik tqprcc/c;de (fczzpe'a,waarmede
ik rei8d6.),

betrekking tot personen geheel uitge-

Znd.volkst.(Brab.),voor:kerelvan

W achten. Naar iem., naar iets

Snertvent,engerd,m.

niets,akelig m ensch.

Gall.êtredegarde.

De om cier rcs de occhf.
waehten.

vroeger algemeen :van,wien ik t
spreek,

Dewachthebben ;diena hebben.

D.B.,30.- LoMB.,- /99. Ssx-

De wachthebbende om cier.

V
.olgensD.B.,2,(wel
.in Z.-,maar

osx, 243.

Op îem.,op ietswachten.

Aldusook welmetop,bijV.GELoE-

niet in N .-N . in gebrtzik )); BsozcxAslz'T,l3,daarentegen keurde op iem.

REN,op het w.'vasten : ((daar ïa op fe
Ylchfen,maar niet op tew.)).

wachten af,voor naar iem.wachten ;,
bijDss Rocaxs :(Ik heb naer u gewagt.Je'
tl
oveaiqttendu.)

Verdermethetvz.naar,bijKclpsss,
op het w.raaten (daarïa betevnaar
te'
ttl
cc/tfelzdan naarte );bijv.DALS,

M eestgewoon in het alg.N'dl.ishet
gebr.met het vz.op,zooals men b.v.

op lletw.wachten :((daari8welwachten,
imaar geen 1,/.$./61 naar )), en op het w.

vindtbijv.(Iycl-oxrtsw,ophetw.wachten hiev w.we op de (elektrincl
te)

'
tl
cef6,z:(men Fcc,
zzerwelnaarwccAfes,
maarnietnaarvasten ).

tram )); op ltan ecllter ook de plaats

Kt7lrERs, op het w. opwacltten

aanduiden waar gewaeht wordt, zoo.
als bijTEN BRvogsxcArrl,op het w.

( wachten naar (iem .) (die voorbijkomt))).

wachten :((Hi)'staatop de atoep te- )).

W ijhebben haargewacht,gewacht!

Verkeerd gebr.alsbedrijvend ww.

Vgl.ltaar iem .,zttwr iets uitziett.

W ijhebben lang op ilaargewacht,op

D.V.,263 :(1l1zijn oorspronkelijke

Gall.cbest,
l4 quejcl'
attends'
,volgens Daar wilde (of fz,
o'
u,
) ik hem iui8t
D.v.,236,en D.B.,27.
hebben.
KRAMERS,op hetw.attendre:(C'
est
otzje l'attends,o/ e'estlà que jel'attends,daar wilik AcAn,jui8t hebben ;
ik vl
ïîtoch ccn,
s zien t)/hii 'tzoo ver
driijt).
GAI-LAS,op hetw.attendre:(c'
-flà
où -,queiel'attends:Daar wilik hem
juist hebben ;nu zullen we zien,wat
hijdoet;nu za1ik hem tepakken krijgOn ).

Echter ook,bij KRAMERS,op hetw.
wachte?t:(lFg.etjam.).Daarwachtik
hem,c'est!4 que (ov 0:,)je l'attends (/8
rerraice dontilestcapable;ctestD,le
momentcritiquepour lui)).
KclrERs,op hefw.wachten (
fdaar
wachtik ltem,daar zalik hem tooxlen,
dathijvoormijmoetonderdoen).
V.DALE,op hetw.wachten :((8g.)
daar'
tzl
tzc/?fikhem,daarzalik hemk
'toonen,datik sterker(machtigerenz.)ben
dan hij),en op het,w.hebben :f
(nu kom
)'
ewaarikjeAt
l!)&:n wil,waarik wildat
gekomt(gezegdalsiem .bijeen gesprek
ingaat op wat desprekerbedoelt)).

gall. attendre çAz., se jaire attendre haarzitten (ofataan)wachten !
De uitlegging der geheele zaalt laat (D.V.,263;D .B.,2);DE REIJL,75: De ophelderingdergeheelezaak laat
zïc# nietwaehten.ToNâr,76.
L'
elplicltio1%d6 foufelb
ajjqire 1168e Ft nietlang op zich '
d
rcchfea,of :de gepaaattendre.
heele zaak wordt,spoedig opgehelderd.

bet.iswachten eenonzijdigww.,en men
zegt dan ook op --,naar iem .of iets
'
à
t
lcchfe/l. Bedrijvend gebruikt, b.v.ik
wachtzzïja vriend,isde bet.rerwachten
(men weetdatde bedoeldepersoon kom en zal).))
Hijl
ietzïc/
zwachtel
t.
Ga'
1l.,il8eJifattendre,volgensD.B., Hijlietop zichwachten,
.
KRAMERS,OP het w.attendre :(
fSe
2.EchterbijV.GSLOERSN,oplàet w.
faire att-,zicltlaten wacltten,lang uïfwachten :(zelaten (opjzïc/àw.)
h
bliiren )
'.
MijnheerA.isnogniettehuis.Ik ge- Gall.)
.ecroisqu'ilnetarderapt
zx
s.
...lk-geloof,dathijnietlang meer KONING,97:fQu'elle tardeà venir!
loofdathijnietlang meerza1wachten.
zaluitbliiren,.
tJ6#è0*
t'60
1,Gchterbliiven. lf'tzfdlll'
rth:fl'n'geerziikom'
t!)
TAMs.,23.

oxz wachtteik AcAn,.

Pnlcx,Fr.,OPhetw .attendre:((c'eat
!4 qu'ilro'dz.
s attend,het benieuwt hem

watge dan zult doen;dan krijgt hij
u te pakken )).

W achtdathijkome.

Gall.attendez ç'
?
z'ï!z,
ït
?zàvzc,niet zelden voorltomend in de Znd.schrijft.

Wachttotçdat)hijkomt.

Pl
ucx,Fr.,OP hetw.attendre ((- qae
(met8%l
'b).4,wachten totdat...)

svachter-svang.
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BELGICISMEN

'tMeisje zitginder verdekoeien te

wachten.SIMoNs,62.

TOELICH TIXG

Znd.volkst.(0.-en W .-V1.,alsmede

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

'tMeisje zitginderver de koeien te

in een deelvan Brab.en x
,
&ntw.l;ook koeden.

Graspleinen, waarop een knaap de in 'tZeeuwsch komt nog voor :((wach-

OPM ER KINGEN

VERc.,150.- ScHR.,1,27. KvI-

IœRs e)1 Kosxsxll vermelden koeien

Grasperken, waarop een knaap de wachten a1s weinig meer in gebr.,Kos-

koeien wachtte.V.Lov.,DureEed,24 ten voor reehoeden # (V.G.,1,238); koeien hoedde.
NEN15vermeldthetalsZnd.
;V.DALES,
(ook 37).
KTL. cwachten.Custodireh
).
alsgewest,en 1D.6,a1sgewest.en Znd.:
Alsdevosdepassiepreekt,boerkens, Nog schieralg.in Z.-N.(DE Cocx, Alsdevosdepassiepreekt,boerpa.
s koeien,v
'arkens,ecAcpezùwacltten.
occhfuw ganzen.
229);vgl.CATS,1,436.
op jeganzen.
STOETT,n.1340/2056.
Komen deFranschen,dan hebben '
u&' Gall.8'
attendret
iqc.
Komen deFranschen,dan mogen '
tt
/ïj D.V.,356.
ons aan eene geduchte wederwraak t6
wachten.
Zich ran iets,ran iem .wachten.

HijwachttezichwelHendrik metopen

vizier aan te randen.

Gall.segarderdeqc.,(leqn.

Gall.in de constructie ae garder

een geduchte weerwraak verwachten,
of:dan staato- e.g.w.tewachten.
Zich voor iets,roor iem .wachten.

Hijwachtteerzich welvoor,Hendrik

d'attaquer çAz.,volgens D .V.,277-282, metopen vizieraan te vallen.
en ALL.-AB.,221,ook volgensSENDEN,
174.

W achter. Reeds roept de wachter Naar Fr.gavde,a1s verkorting van Reeds roept de condusteur het gehetgewone (einstelgen !).Borus,l6. garde-train ofgarde-connoi.
bruikelijke (einsteigen!
W achtzaal.
Alg.inZ.-N.,naarFr.sall6d'attente; Wachtkamer.

D .B., 8l.

Hetvoornaamwoordeli
jk bijw.ervoor

is hierin echter geen vereisclàte.

Zie ook treinwachter.
Koxlxg,164.

vgl.ook D.W arteaaal.

W afelhuis. M.SABBE, Fil., 34;
VZRMAND.,67.

W aé,v.Eenpaarwaggen.

Alg.indeZnd.volkst.voor:kermis-

Wajelkraam,

tent waarin men wafelskan eten.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);KIL.:

Alg.Ndl.wajelhuia,o. winkelhuis
waarin wafels verkocht worden.

Slobkous,v.,mv.-64.

W agghe. Tibiale, jcdcïc cruvuill
u,
pero ); M eiiers Bocz.. ( W agghe,

Kuzzœssvermeldtwaggeindezebet.
als gewestelijk ;V.DAI,
E geefthet als
Znd.op.

broek,koutue:;DEs Rocass :((W agge,

a.j.Gvéfre,s.f.>

W aéen.4'tIsmogelijk,:waagdede

Gall.haaardev;DEREUL,82:Pos-

('tIsmogelijk,))waagdedeland-

D.5*.,236.

landman.Toxy,82.
aible, ïnfezjeczc lem z
fslp.
man tezeggen.
KoNINo,95:f
(Hijwaagthetweerstand
Hijwaagdeniethem aan tespreken.
Gall.in de constructie seM .
9Jr#8z Hijwaagdehetniet,hem aan tespre- te bieden ).1D.,97 Condé waagtA6f
: abovderqn.(D.B.,1).

W aéewil*d.

Spelfout(LoMB.,-/99).

ken.

Wagenwiid.

wederoorlog tevoeren ).

STosTT,n.1353/2077 Wagelnj
wiid
open.

W aéner'sche muziek.
W aéon.

Germ. Wagnersae Yuàk,

Muziekr@n Wagner.

WESTERA, 83, eischt de schrijf-

Wagon.

C.G.Ku xycslsx,in Vragen
Jan.1918.

wijzewaggon,d.i.naarhetEng.
W nken. W aken aan of op de rust Gall.veillertjla N ïzdela pwzrïe.
van hetvaderland.

W alachiën.GcM -,p.xxnl.

AldusbijV.DALS en bijKOSNEN;

echterbijKvllœRs:waggon,ook wagon.
Waken roorde rust van het vader- Gcnd., 91 f
(ook orer iem.of iets
land.

Verouderde vorm,als bij DEs Ro-

GMmxs (Wagnérien m. Wagner-

voorstander; -kenner. bv. nw.:W agneriaananh.:

Walachije.

waken )).

VERSCHUEREN.

cals.

W allebak. Die wallebakken. V. Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb., Pierewaaier, rinkelrooier, boemelaar,
Looz,9.
O.-Vl.),voor iem.die veeluitgaat; doordkàaier,zz
t/
ïlrèol.
W allebAkken.Elken Zondag walle- onmatig naardekroeg loopen.
Pierewaaien,vinkelrooien, boemelen,
bakken tot laat in den nacht. 1o.24.,

zwierbollen, zwieren.

W allebakkerij.
W allinéant. H. V.P., in De

Schelde,6-1-1929.
W alm ,m.

KoENsN15.

Baldadigheid.
Minder goede woordvorm, naar

analogie van jlamingant.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor

Wallonisant.
Glui,o.,dekatroo,dakstroo.

KtTlrlss vermeldtwalm in deze bet.

gezuiverd stroo ;KIL. ((W alm ,gluye.
Fcecïcul- atraminis,d/rczzlep,,atramen,-

éonder voorbehoud ;V.DALs5,a1sgewest.;10.6,als gewest. en Znd.; KoE-

tum n;M eiiera H'
-acA.:qw alm,bondel

NsN15,alsZnd.

aroo ));Dzs Rocaxs ;((W alm ,a.m .
D ak-strooy.Chaume,s.m .))

W als. Gezongen '
œ@l.
:.
W nndel.Opwandelgaan.

In Z.-N.m.;gall.valsec
'
Atnzfëe.
îvalslied.
Bilais '
p.in hetalg.Ndl.
BijLoxs.,- /99,ten onrechteafge- Op tdenlwandelgaan,'
uitwandelen
Pnlcx,Fr.,op het w.wandel:(op
keurd voor :op wandel
ing gaan,of gaan,gaan wandelen.
den - ziin,se promener:.
gaanwandelen.
V.GELDSIUN,i.v.:(aan denw.zijn
einen s'pczïerglng maehen )).

W andelconcert.

W erdweleens afgekeurdalseengall.,
concert-v omenade.

W andelen.Iem.wandelen zenden.

zeggen :loop naarde maan )).
Gewone vorm van het verkleinw.in
lingsken dopn? TAMs.,40.
de Znd.volkst.
We gaan een waM elingie doen.Avc- Verkeerde verltleinvorm .
Tos, 291.

W anen.Hijhad zïch de kracht geHijwaan,
tzïch een profeett6z'
ijn.

EchterbijTENBSVOGSNCATE :f
(Gcl-

delconcert,o.promenade-concert

Gall.ennoyer qn.Fomener (J#WAz#., Iem.ajschepen,iem.naar de maan, GALLAS,op lletw.Fomener ((Allez
naar den bliksem, naar de weerlicht, 'tholz.
g - ! Loop naar den drommel!
197).
Pxlcx,Fr.,ophetw.envoîler:((- #p. naar de weerga,naar den drommel of hoepelop !),enophetw.grootje:(
fLoop
promenet, iem . wegsturen, tegen iem . naarden duivellaten loopen.
naarje- :Vatepromener).

W andeliné.Zullen wijeenwande-

waand aldus te handelen.

M uzikalewandeling.

Zullenwijeenwandelingetiedoen?

Diet.,l9.- Onkr-,55.

Zie ook op het w.kving.

W egaan een wandelingetjedoen.

Gall.secroirela joz
rccd6 (D.5'., Hijllad gewaand dekrachttehebben, GALLAS,op llet w.gelooven :(Zich in
349 ; D.B.,10).
of :dathiidekrachtltad ...
staat- om :se croire capable de )).
Gall.ils'
imagitteêtreprop/léfe(D.V., Hijwaantzich een profeet,of :hij W ITXAMP, Geach.der 17 N ederlanden,
373; D.B.,5-6).
1, 551 ((Ik dacht alleen Koningin fe
waanteen profeett6zijtt.

ziin ...)

W ané.Diewangia.H.BROECXAERT,

in zijn liedje Fon '
fM aeeurken.

Verkeerdeverkleinvorm ;indeZnd.

volkst. is gebruikelijk wangskeln),
m V. -8.

Die wangetjes.

Dist.., l9. - Onkr., 55. - RI.T#MA,
226.- Zie ook op het w.kring.

W anhopen-W at.
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W anhopen.Men wanhooptltqarte

Gall.on dé,
scappredelasauver.

redden.

Fcs Godsgenadewanhopen.

A'
len wanhoopt aan A'
car genezing,

Di8t.,104.

cca haav heratel.

Gall.dé8e8pérer de qc.;reedsbi
j P. 4cn Gods genade wanhopen.Kat.
VssHsvzx, Ziele-spy8, V (17682), Roerm.,68.

Di8t.,l19.- D.V.,567.- D.B.,8l.

p.207 : Fc?z Godts Genaede te wanhopen.

W anhopend. Dewereld isvan een Verkeerd gebr.vanditdlw.alsbnw. De wereld iswanhogig dlec/tf,of èc- GALLAS Désespérant Vertwijfewanltopende alechtlteid.
(wcnhopez?
,
d bet.nl.:die wanhoopt) droevend sleeht.
lend,wanhopig (makend).:
gall. 'une véchcxchef/ dé8espérante =

Pm cx, Fr., op het w. wanltogig

een wanhopig makende slechtheid,

(- langzaam zï/a,être d'
une lenteur

een s.die totwanhoop brengt ;daarenboven g>ll.in de constructie,être d'une

désespérante ),.
Voor de door D .V. afgekeurde con-

m.d.(D.V.,237en 570-574).
structiezieook op hetw.pcn.
W anneer. GcsAzccrdeKoninghem
Gebr.,in de Znd.boekentaal, van Toc?z de Koning hem in de aller- D.V.,629.- Di8t.,65.- D.B.,100.
in de allerlaatste dagen van zijn leven wanneertenopzichtevaneen enkelbij- laatste dagen van zijn leven in den - VlaEs'
r,33.
.
in den adelstand verhief.P.FREDERICQ, zonderfeitinhetverleden,watinstrijd adelstand verhief.
ALRenwanneer,ophetverledenslaanin F!.Belgiédeàerf1830,1111,87.

is niet alleen m et hetalg. N dl., maar
ook met de Znd.volkst.:gall.quand,
lorsque.

W anordelijkheid. De vrijwilli- Gall.dé8ordres (= verstoringen van

de,zien op een zich herhalend feit.
Zie ook als.

Devrijwilligerssloegentotdeerger- J.v.MAURIK,Aw terdam biidag 6n

gers bedreven de ergerlijkste wanorde- depubliekeorde),volgensD.V.,423; lijkste ongeregeldheden over.
liikheden.
weinig gebruikelijk, volgens SclTR.,
az
lcnf.,21.

oproer ').- Zie ook ScHR.,1,249.

W anorder. Wanordere veroorza- Gall.dé8ordres(Di8t.,151).
ken.
Hevige wanorders in hetW alenland.
W ant.Decommissieverklaarde,dat . Gebreltkige zinsbohw :men late nl.

Allesin beroering brengen.

GALLAS,op hetw.désordre:t
(Woeling,
gisting (staat). Oproerige handeling
Hevigewoelingen,ofonlnsten ...
(troepen).)
De (examen-lcommissie verklaarde, DEN HERTOG,X.T.,148.

zi
j foutieve oplossingen niet zou doen geen hoofdzin een bijzin bepalen.

dat zij foutieve oplossingen niet zou

gelden,wanter fzlc.:een gebrek in de opgave geweest.

doen geldcn,omdater een gebrek in de
opgave was-gewe
at.
v e

Deindruk zou even sterk,wantonrer- Verkeerd gebr.van wantin den sa- Deindruk zou onvermengdendaarom
mengd geweestzijn.
mengetrokken zin :germ.weil;vgl. (of:6n,d'
tz.
:ookjeven sterkgeweestzijn.
Haar blind-scherpe, want eee fïerc ook een dergelijk gebr.van s rce çve Haar sennitieve, 6n daardoor blindvijandschap.
in hetFr.
scherpevijandschap.
Dadelijk was er gehoorzaamheid,
Dadelijk was er gehoorzaamheid,
wantstilte.

W anten.l'cp.wanten weten.

M c#f,97:;Van betoogingen en optochten kwam het totwanordelijkheden en

wanter was stilte.

In de Znd.volltst.(Antw.,O.-V1.)
voor:rijk zijn (V.DALE).

Duiten hebben,6rgoed 6ïjzitten.

MoosTG.,190.- Zie ook wiil.

Alg. Handel8bl. (Amsterdam), 5-10-

1928,Av.bl.IV.

STOEIT,n.1355/2082 : Fcn wanten
weten,d.w.z.de zaak verstaan,volkomen op de hoogtezi
jn,ingewi
jd zijn
in de geheimen.n

W apen.De lpcpeAl
e van Zeeland. Verkeerd mv.gebr. gall.arme,
s=
Naam t/cl ccp ko7eltuisteGent.
wapenlschild).
W apendracht. Verboden ocpen- Gall.wrtd'crme.
svoltibé-.

HetW-cpen van Zeeland.

LOMB.,- /99.

Hetdragen van nerboden ltl
cpep
za.

dvacht.

W arm .Hijh66jtYcrm.

Gall.ila cl
taud,zoogoed alsalg.in

HijheejthetYcrpl,ook wel:hiji8

de Znd.volkst.(D.B.,27;ALL.-AB., wavm.
55).
Zie ooltkou.

J.V.XAURIK,T*6n ik :1t
)# jOng YJ',
14 :%'tWaseen heeleklim.'k Gerd er
warm van en tochkoud en rillerignu en
dan.

Hijging naarde dochter van Henri Contaminatievan desynoniemeuit- ...die den naam had erwarmlpjes) STOETT,n.- /2084.- V.DALE,op
DeSwerdt,diedennaam had er warm- drukkingen er wcrpltyz
jeelin zitten en intezitten (of:ergoedvoortezitten). hetw.bii:qhiiziter'
œcrpzpje.
gbii.kan
pjesvoortezitten.SzozRsz202.
ergoeg.f
poorzitten = bemiddeldzijn.
ergoed èï/,heeftmiddelen).
W arm te. Voelbqre en rerborgen Gall.chaleur ecndïèlc et cltaleur la- Vrijeen gebonden warmte.
Xaast deze termen eiteert ScxR.,1,
warm te.

Stralende warmte.

tente, volgens SEBR., 12.

329,echter ook :((waavneembarewarm -

Bij V.DxLs5,op hetw.gebonden,
vindtmen nog :
.(
fgebondenwarmte
meergewoonvevborgenoflatenteltwrmfc
geheeten >,dochbij10.6,t.a.p.:(
tmeer
gewoon latent6warmtegeheeten )).

te )(VycxxxRx en VxN oycW SL,op het
w.chale'
ur;Glœvws, 864);(temperatuur ofvoelbarewarmte ,(vAx VLIS'
Z'
,
7);(latenteofrerborgenwarmte)(VzRDAM,De6%t& ToorMachinieten,26).

Gall. chnleur rtzpoapzcafe, volgens

Uitaralende warm te.

SsBR.,l6.

SCHR., 1, 329, vond evenwel : Aetra-

lende warmte >,bij VSRDAM,De Gids
voorM achinisten,140,ook bi
j GLEuxs,
940,enz.

W asch.Ik heb een lleelstellinnen
in den wasch.SlMoNs,116.
W aschblok, ook waacltgikkel,
wceco focl.

IndeZnd.volkst.pz.

lk lleb een heelstel linnen in de
wasch (r.).
znd. volkst.(Brab.,.&ntw.),alle in
Waschschamel(leeswqslacecpzal),m.

JOOs,91.
OOk kortafscl
ta/mel,m.,mv.-s.

't pl.

W aschecht. lpcacAecAfc katholie- Overdrachtelijlc gebr., nabootsing Overtuigdeofraaberadenkatholieken, V.DALE :KWcdchechf,bn.in dewasch
ken.
van D. waschecht (MooRTG., 124). volbloed katholieken,katholieken van niet verklemende :waschechte kleuren;
Echter bijKosNsN15,i.v.:qccs - c heteerste(ofzuivlt
rste)water.
(:g.)wk chechterechlecAlpcn#eïd.n
neger )),in de 8g.bet.van rauzuirer.

W aschplank.
W aschspeld.
W asschen. Ziin rvïlc lakene zelj
wasschen.

Ziinvuillïj?
zz
tt
pccdthuiatz?
cdacAek/.

znd.volkst.(Brab.).

:nd. volkst.
lckea).

DAIU
E, op llet w.

Waschbord,o.
(Waacltgoedlkniiper, m.
Hlcf men misdreren heejtzelj weer
goedmaken.

Woorden van Mr.Dr.H.P.ScHAAr,
volgenseenverslaginhetweekbl.#'!x s-

znd.voll
tst.,naarknr.laverson l
inge Ziin huïaelïjkc oneeltigl
teden onder derezl,van 2Mrt.1929 :(Sturen destaaalec,zjamille.
elkaar uitvechten ; jamilieaangelegen- ten zlietallen hun vuilewaach naarden
heden nietc'c?zd6 gvoote klok ltangen.

W asscherse.
Znd.volicst.wassckea'.
Iircac/
zrrota .
W at. WrcfG.niet eenmaalgewaar
l'
Pcf heeft hier twee verschillende
WrcfG.nieteensgewaarwerd en wat
werd enhem volstrektniethinderde. grammatisehebedieningen loli
jdend hem volstrektniethindertle.

Volkenbond in Genève?,

V.DxIus6. KozNEN15.
Dïdf.,67.
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l
VOOrW.Van ge'q?GGrf/?6?W,20onderw.van
hinderde;daarom A-erkeerde constructie.

I'
Pcfgemeverteld hebt,isnietwaar.
.4cn watl
igt dat?

Overwatheefthijgesproken?
i
kletwatzultgi
jdatverrichten?
Totwatdientalhun zoeken en wroeten?Jos.Joos,82.

BijLoxs.,- /141,ten onrechteafge- Hetgeen ge me verteld llebt,isniet DEx HERTog,N.&
$'.,111,l15:(H efkeurd a1seen angl.,whatpo'
!ftol
d meï.
s waar.
geezz (dat) ik zeg,is '
twt
w' ook :
nottrue.
f
(lDatl '
?
z,at :
*1:zeg,'
J,
gwaar).
Verkeerd g'ebr.van het vnw.wat,af-

Jptztzzuc?zligt dat?

hangende van een vz.,in pl.van een
W'clrtl
'
perheefthijgesprok
-en?
voornaamwoordeli
jk bijw. : gall. tj Waarmedezultgijdatverricllten?
quoi,dequoienz.(D.V.,436;ALL.-AB., Gccrfoedientalhun zoeken en tob106).
ben?
HAssELsAca,1,183:(Hetjeit,over
wat(voov:waaroNer)1'
,
kt
/cu/c,isgeen
Nederlandsch.)

Hij weet niet wat zeggen of doen. Gall.ne acroïr que'dire, ç'
u:jaire,
CrzAls,Sich.Nov.,84 (ook BoLs,70). enz.,reeds doorgedrongen in de Znd.
De veekoopm an wistniet watdenken. volkst.
AccToR, 152.

B'atvooreenen jongelingisdat?

Verkeerd gebr.van den aecusatiefvorm eenen (Copr#;,171).

Hijweetnietwattezeggenoftedoell.

Wrtz/meteen vz.is gewoon Ndl.in een

gevalalslletvolgende :
(O !hetwasmijnschuld ...ik heb zoo
hardgeloopen om ...)Hiez'bloosdeze...
-- t
(Om wat'
....),zeidehi
j...(Ik weet
waarom,hoor!om iemand tegen tekomenop dellrugentegenllem telaclaen!)
(H.Bol
tEL,HetZusje,8).

'
ipt
zn#.,109.- VEREsT.,34.- V.G.,
131.- Zieook op hetw.hout.

De veekoopman wist niet wat te
denken.

W atvooreen jongeling isdat?

HASSELBACH,1,178,betreffende llet
vrag,vnw.wat t'
oor een :(Eeu blijft

KOENSN,N .S.,87:((In wat'vooreen
heefthetpartikel'voovgeene krachtvan

of onverbogen,of het gaat als het lidwoord : de naam val hangt af van het

voorzetsel, dus : Gcf voor een man
(niet:eenen)i8dat?evenzoo :Gcfvoor
eene '
pro'
?
z'
?
r iadat?In 'tmeerv.bezigt

bepaaldewoord.Nietvanvoor,datzijn
kracht als voorzetsel heeft verloren.
l'
Pcfrooreenzz
lc?zi8hij?B'
-cfvooreenen

men wat'
poor,als : TFcfvoor Ap.en.
gcA6zl

kyteeltth6btgen'u?))- Vgl.PLtTIM,N .S.,

ziin dat?)
W at,w atte.Een pak wat.
Tn Brab.wat,m.,en in O.-VI.watte, Een pak watten.
In den watliggen.
v.;wordtin deZnd.volkst.in 'tenk. ln watten liggen.
Gcfin 'toor,in deooren.
gebezigd(vgl.Fr.ouate);DssRocaEs: Een watiein 'toor,watjes ofwatten
(W atten,a.j.plur.)
,
in de ooren.
En veelwatte vragen ... om in uw
Enveelwattenvrageno)ninuw ooren

TT,79,en R'
IJ/MA,98.
Kl
llpEasvermeldt:wat,ookwatte,v.,
gewoonlijk in 't mv.gebruikelijk ;V.
DALE en KosxEx vermelden alleen
watten,v.mv.,benevenswatje.o.(mv.
-,
9)= een propje watten.

ooren te steken.Dlu vzuxxs,175.

W ater. De'
t
ccfer.
:van een stroom.
Dienstderwatera.

lpcferertettd
'
loat
schen.BlLL.,Dict.,ll1.

te stoppen.

Gall.leaeauz :alsstofn.heeftwater
geen mv.(D.V.,423;Gc4d.,49).
Gall.sevviee4:.
:eauœ (D.V.,423).
DegebruikelijkeZnd.benamingvoor
Fr.eaux etkor/fa.
Gcferen,in debedoeldebet.(waterwegen),is niettemin alg.Ndl.;aldus
bïjV.DALS,op het w.water :(eene

Gebruikelijk- is echter : reukwaters
(D.V.,393)ofwelriekendewateren(KuIWaterleiding.
l>ERs,i.v.),mineralewateven (1D.);het
ll
rz
?
zïdc/ùezùderwateren (10.).
(Beheerder)'
œcfertpegezze'
n bossehen. GALLAS,op hetw.ean :(Les.
- z et
jorête : 't Beheer der waterwegen en
bossehen,de openbare werken.)
TD.:qWateretaatm.:Départementdes
eaux et forêts, -du waterstaat, -dos

enz-,inz.alsvaarwater:debinnenwa-

mentm.deseaux,direction /.deseaux

teren,dewaterwegen binnen de grenzen
van het land ;de buitenwateren ;;.

et diglles;ponts etehaussées )).

min of meer groote hoeveelheid water
in slooten, meren, rivieren, kanalen

Eer dat gebeurt,zalernog veelwaterdoordeScheldeloopen.

Znd.volkst.(V.Elzssx,62).

Hetwatervan een stroom.

voies et com munications m .))
1'RIcK,Fr.:((waterataat,m .départe-

Voordatzulks gescllieden zal,moet
er nog heelwat water (loorden Rijn

STOETT,n.--,
/2087.

loopen.

Keul
ach water.Jos.Joos,29.
Hetschip maaktwater.

EvenalsKeulsch,reukwater,bijBELL.,
Dict.,lll,vaak indeZnd.schri
jft.,ter

Ea'
u deCologne,v.

Ook in samenstellingen,b.
v.eau-deCologne-jabriek,eau-de-cologne-zeep,enz.

vertaling van eau de Cologne.

Gall.jaireeau (Di8t.,89;D.B.,.
32; Het sehip is of wordt lek, heejt of J.v.MAVRIK,Toen ik nogjokzg was,
Vxass'
z',34;V.G.,1,l3l).
kriigteenlek,Hï/gfwater'
ï?à.
228 :((m'llsclluitmaaktwater ).
Pm cx,F.
r.,op lzetw.ea= :(jaire- ,
Voaalxx,IV,92 (uitH.HlylltMaxs,
vendre !'
- ,lek zi
jn ;jaire de î'- ,
Op Hoop t'
q'
zzZegen):(De laatste reis
waterinnem en )).

het-ie 'n voetwater gemaakt)).

T'
usschen twee waters zwemmen. V. gall.nager entre t
p'
t:z ea'
uœ (:g.) =
Schipperen,tusschen departiien door
THIELEN,66;V.ELSEN,175.
nietopenlijk partijkiezen,deversehil- zeilen,'
t
l
tz'
?
ztweewallen etett.
lendepartijen ontzien (D.V.,237).
DeFr.zegswijzebet.oorspronkeli
jk :
ozl
yerwaterzwemmen,dichtbijdeopper-

Sq?
OETT,n. 1354/- .10.
,n.705/- :
(De/c00!en degeitsparen,d.w.z.beide
tegenovergesteldepartijentevreden stellen,eene vertaling van hetfr.ménager
(ousauver)la c/
lâz,
rocflechou ).

zin opgevat wordt, dient men in
'tNdl.een andereuitdr.te bezigen.
Tem.hetYcferittden mond doen ko- Ten onrechte afgekeurd bij LoMB.,
pzcAz.
- /99;zie ook hieronder waterig.

ftasscltettlrater ezzwind zïja,wei
felen,
geeneparti
jkiezen ).
ROBERT,19:cela jaitvettir l't
?t
z'
ut
ila
d
lf
azfc'e = 'tis (
)m van tewatertanden.

vlakte zwemmett, doeh waar ze in fig.

lem.doenzt
pt
zferfcazdez?.

Vgl.verderV.DALS,op hetw.water :

V.DALS,op hetw.water :((hetwater

DELINOTTE, ()p llet w. tand : (( het

komtmijin tse'
?
zmond,ik watertand,

waterlooptmi
jdaarvan om detanden,

heb een hevig verlangen naar )).10.,op het w.mond.

l'ea'ttm 'en vienttl,la bouclte)).

VanderNootwerd ...op gewiidwater Gall.wyer qn.4'
cc'
u bénite = iem. VanderNootwerdpzt'
/mooiewoordeît STOETT, n. 683/1016 Iemaltd met
onthaald.AucToa,l17.
metijdelebeloften paaien.
ajgescheept.
eett/cî'
d
z?
'
//ei'
tt/?t
?/rietlfzfrt
rn.

W aterachtig. Iems. Acrfwater-

aclttig maken :

znd.volkst.(Brab.,Antw.l.

Een vurige begeerteèï/iem.0,?
/
.
76:-

ken (ea zeonbevredigdgc/en),iem.hartzeer aandoen.

Gi
jmaaktmijnAerfwaterachtig.Borus,

Jebrengtmein verzoeking.

l16.

W aterié. Dit maakt ziin mond

waterig.

Tenonrechteafgekeurda1seengall.,

cela luijait'
pezzïr l'eau a la bouche,in

Hetdoethem watertatèden.

IFcz
?zy.,202 ;zie ook D .B.,32.

KturEas,ophetwaterig:((5g.)iem.

den,mond - naarïef'
smaken,hem doen
watertanden )).

W aterloop. Het goldeenenwater- Tn de Znd.volkst.(Brab., Antw.) Het gold (oj betrof) een fwaterl- KOENEN : Water (rivier,zzz:cr,kaloop,welken (gezegde )Spillemaeckers voor : afvoerkanaal voor regenwater goot, die Spillemaeckers voornoemd naal,enz.),o.waters,wateren :de- 64
over de straat van ((voorm glde )) stad ofvuilwater ;Ds REUL,l24 :11s'agit over de straat van de gem elde stad
Ronsewildeleggen. TONY,120.
/
zecledit)Bgillemaecker8 Ronsewildeleggen.
d''pzztégoutç'

van Nederland )).

ID.15:(t
w aterloop(richtingvan atroo-

svaterpas-lveer.
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l
voulaitïzàeftzîler4tranersla'
rzfcdelaville

'
?ze?zdlrater,ook :weteriîtgj,m.-en ).

de Aczàcïtrpvécitée.

BREHM en Hvlzzwgak, H et Leven der

l.
)eweg,die l
cronkelde en keerde lijk In onze schri
jft.meestalix
1dezelfde
Deweg,die grillig kronkeldea1seen
een ardeenscheylwaterloop.Pall.,71. bet.a1sFr.cours#'
ctw (PRIcK,Fr.,op Ardensche rivier (ofwel :als een Arhetw.cours:( d'
eau,stroomend wa- densch beekje,a1seen Ardenschekreek
ter,rivier)).
ofwetering).
1

velewaterloopen totéén stroom )(Du-

I

vyuc,

i Onduidelijk-alsbijzondereterm voor:

W aterpas.

Dieren,11, 15 (kreupelbosschen die
door beken en waterloopen doorsneden
worden ).ScHR.,1,ll1,citeerto.m.
(
fdatallesvereenigdezich alseven zoo-

W atervrees.

49,1)
10Fleschjeswaterpas (0.)ofnivelleer- , ScHR.
1.
,327. Nog een anderwa-

10 Fr.nireau d'eau ; 20 Fr.niveau ti werktuig ;

terpasinstrument is llet timmermans-

bulled'air (SEBR., 13 en 15).
1 2olvchtbelwaterpas(0.)()flibel'
Mindergoedebenamingvooreen be- Hondsdolheid.

waterpas.
V.DALE,op hetw.l
tondsdolheid.

kende infectieziekte der honden.

W eldler.Jvaar gaat gij met dit

slechtewederheen?

AfgeketzrdbijVlTs,245,enbijLoMB.,

Svaargajebijditslechtweernaar-

Om eenvoudigtebedoelen,datiem.

Hijisthuiegekomen(ook:hijisweer-

62/99;tellonrechteevenwel.
toe?
D.13.,89 :bijmooiweer.
PRlcx,Fr.,op lletw.weer,(bijgoed
(zwaar)- ,par beau (gros)temps).

W eldler,bijw.Hijisweerf/tzfïage-

komen.

GALLAS,oplletw.met:( ditweer:

Parle temps qu'ilfait)).
V.MALssEx,op hetw.me.
t:( mooi
weer uitgaan,beiscllönem W etterausgehen ).

'
Feerthuiekomen,doelttenminsteop

van eczzreisterugis,dathijweerfhvï.
s gekomen, weeromgekonten, of terugge- een tweede thuisk-omst, tenzij in geis,ishet gebr.vanweerbijthuiskomett komenj.
vallen alshetvolgende :h'
ijï.
gom zetlcn
overtollig (11'
-#!..4..N.F.,.
- /l6).
u'
urvertrokken,'
mcc'
rom Acl/Azeg6zzweer
thuisgekomen (vgl. het nerlorene weerl,ïn,
t
fen).

W etdleréeven.Ktznt ge weerge-

t'
e?zop een biljetvan 20fr.?

Verkeerdgebr.van weervoorterug

Kunjevaneen biljetvan 20fr.f6-

in sommige Znd.dialecten (zieop het rugge1)en?

w.terug,p.443,kol.4).

Iems.meening getrouw lreergeven.

PRICK,Fr.,Op hetw.teruggeren.

Gall. rendre l'tzrï.s de çAz., volgens
lems.meening nauwkeurig uitdrukKRAMERS,op hetw.rendre:((Ce mot
D .V.,237,en D .B.,38.
ken,.
rend mal votre pensée, dit woord drukt
uwe gedackteaï6fwel'
uïf.R- un discours
m ot pour m ot,een getsprelrran woord tot
woord wedergeven,lterltalen.))

W etdlerhouden. Hij moest de

Gall.retenirqn.(= iem.bi
jzichhou-

Hijmoestdekazerneuitzoodrageen

kazerne uit,van zoogauw geen dienst- den,beletten heen te gaan,niet laten dienstplieht hem noodzaakteerte blijplichterhem weerhield.
gaan),volgensD.V.,238.
T6n.
EchterbijD.B.,99 :(ik weetniet
watmeweerhoudt,om ...Hi
jlaatzich
door niets weerhouden )).

W ederkeerié. De wederkeerige

genaam hetwas))(1d.,2-9-191l).

Gall.lesnumérosrespectija.

nomm ers derverschenen afleveringen.

De versckillendenommers der ver-

lpcAàd.,243.

Wederziid8chegelukwenschen.

HENDRIKS,300.

RViJ
'keerenterug,wijgaauterug,of:

Zieookopdewoordenterugenstap.

schenen afleveringen.

, Gall.eoultaitarécïproçvt
?..

W eldlerkom en.svijkwamen op

ScHR.,1,200,citeert:Nhetslechte

weerweldlerhieldmijtegaan)fV.DALZ,
op het w.weldjerhouden), maar zij
dorst het vrouwtje niet weerhouden )
(N.lt.Ct.
,29-8-1911),f
((zij kon)zïc:
niet weerhouden op te letten hoe onaan-

Zieook terugl
touden,.

Wederkeerige gelukwensehen.

G.
<LLAS,ophetw.monnaie:qRendre

dela :Geld teruggeven ).

Gall.rerenir (ofvetourner)sur ae,
:

oo
zz:stappen weer.v'
yisMAxo.,158.
paa.
wijgaau weder lteen.
W ederlandsch. Het weder- Znd.fabrieisme,in strijd met ons HetinternationaalComité voorZee-

Internationaal wordt vaak ook ver-

lcu ech K om iteit voor Zeerecht.Gvxz- taaleigen, a1s ptlrisme voor internatio- recht.

vangen doorwereld-;alduseiteertScaa.,

BcRg,in F!.d.d.e.A.,II,329.
naal(D.V.,15;D.B.
,59).
De wederlandscheverdragen.1D.,ïè., ln pl.van internationaalvond ScuR. De ildernationaleverdragen.
329.
ool
tweltusschenlandsch ;hijciteertnl.,
1, 55
tuaschenlandsck lichaam )
(N.R.C'
t.,9-8-1910),en l6l:f
(deinrichtingen.debevoegdhedenvan den ...
tusschenlandschen Rlzeinstrombauverband )(11.
1.,12-7-191l).
W ederzil
*ds. A.enB.zijn weder- Gall.respectiremeltt.
A.enB.zijn respectievelijk (ofonderzijds tot voorzitter en secretaris gèkoscheidenliikjtotvoorzitteren secretaris

1, 55 en l6l : ( '
tt
/ereldconferentie )
(a
4lg. Handel8bl., A'dam, 27-8-1902),
(Ycreldverbond )(N.R.Ct.,24-5-1905),
<Yereldbond)) (.
J#.), Yereldcongres)
(1d., 31-3-191l), ( '
ul:'
reld-wisselrecht 5
(1d.,30-4-1911),t
l'
trereldtentoonstelling )
IKt7IPERS, i. v.), q '
t
rcreldgerecht )
(vragen,de$'Tiids,1910-1911,1,p.340).
1#-c?z#.,24l. ScH1
4.,1,104.

zen.

gekozen.

W ederzil
*dsch. flnze wederziid-

Verlteerd woordgebruik.

Onzegemeenschappeliike vriend.

Gall.unerécïzzrflçzfc.

Heto'zlg6lret
?rtfceelter.
:/e#'
???
,
#.

1Ptz1?#.,242.

ache vriend.

Eenwederzijdschestelling.L.SENDI'
;N,
M eetkunde, 1, 29.

W edstril
*d. Een wedstri
jd van
godsdienst.
Een wedstrijd opelten.

gall.'
d
z?zconcoursdereligion.

Een wedstri
jd i;ttfc?
zgotlsdienst,of:
een godsdienstwedstrîjtl.
Een wedstrijd uitschriiven.

Gall.ourrir'
?
,
t
,
?àcotcours.

I'
Iz
cn(
f.,7.

D.V.,143.--.1).B.,35. V.G.,1,
l35.

W eduw aal.TAMB.,45.

Meergebrtzikelijk-in deZn(1.dan in
de Nnd.schrijft.vooreen vogel,orio-

l'
l/
ït
rlc-t
zc/,m.

l1devolkst.ook gelegouw,goudmerel.

lusgalbula ;in Dieste.o.:gelewiewaal.

W eduw enaar.

Znd.schrijftaalvorm ;DssRocHss :
((W-edllwenaer,,
s.3?z.))

W ee.0.L.F.rtz?zzeven J#-6c??
à.

'
Ft
dzftt/oàt
ztzr,in de volkst.ook '
tlecvwenaar.

Alg.in Z.-N .

Dex
voeder#crzere'
n S'vzt
z'
rfen.

Dr. E. LAUaILLARD, Sprokkelhout,
l48

W eeéschaal. Nuwashetvoorde

Dealg.Ndl.uitdr.isietsï?zdewaag-

Nu wasvoorde Ilzersoldaten het

((Maria's vreugden en weeéyt)).

STOETT,n.1349/2073.- KoExEx,

llzersoldatell het oogenblik om hun schaalstellen(= ietsophetspelzetten). oogenblik gekomen om dekanstewa- l'
lfotvt
frer/cltzrïzzg,214. Ler.H@#.,IV,

bajonettenbijin,deweegschaalteu'crpczz. waarixlwaagschaal(= weegschaal)met, ge?
zmeteengew-apendetusschenkomst. 98.
Dswuluaxs,125.
het,ww.wagen (= Fr.risquer)in verband gebracht werd .

W eelde.Aldieweelden.

Verkeerd mv.gebr.,naarFr.délices.

Aldie weelde.

D.V.,423.

W eer. A'
czzt
??
z weer in zi
jn hand Alg.in de Znd. volkst.,in '
tm.en
'
Fecr(0.,geen mv.)ofeelt(0.,geen Ovtkr.
,49.
hebben.
ook met den meervoll
dsvorm (bij V'. mv.)in de hand llebben.
KtrlpEns :( '
l
#-t
.
sez,o.(vgl.Eng.(gezijnhanden zijnrol'
up
ccrcn,
.
Lov.,Idonia,133,evenalsbijDE Bo, Zijn llanden zi
jn eeltigofrereelt.
west.)'
&?crl,eelt (aan handen en voeI

1
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Hijkreeg weeren en eksteroogen.SI- i.v.:weren);KzL.
Moxs,59.

ALGEMEENNEDERLANDSCH l
1
l

J'
Veer.C'allu ,

Hijkreeglastvaneeltenlikdorens.

callum,:ttcNodus,tuber));DEs RocHycs:

ten).

V.DALES :f( Jreer, o.1.eelt,verllar-

Een weerin llethout.

t
fW eer,s.zà.(eeltaen handen,voeten Een kwast(m.),een knoest(m.),of:
enz.)Dnmillon,cal, m.Weeren kry- een war(v.)in hetllout.
gen.Durilloytner, v. n. 8e durillonner,
v.r.- (in hotzt)Nœud,s.m .)
W eeral. De champagne wasweer- Alg.in de Znd.volltst.
De champagne was alweldler tof
c! uit.DRAIJLANS,196 (ook F!. Ferl.,
wefdjerom)uit.
27l;CrA>2s,Sich.Nor.,84).
W eerd. Dat alleen is eene lange Dial.vormen,nog voorkomende in Datalleen iseen langereiswaard.
reisweerd !BoLs,12 (ook SEvENs,31). de schrijft.van Znd.particularisten;
W eerde. Datheeftgeen weerde. DEs RocHls (
fB'eêrd,adj.);ID.
Datheeftgeen waarde.

W eerdié. Opdatwijweerdigwor- f
(Weêrde,s.j.);Tp.:(Weêrdig,adi.)

W eerlicht. De donder volgde

ding derhuid (inz.aan llanden en voeten);- 2.(Zuidn.)knoop in hethout.)
KoExEN15 :((W eer, 1.(e6!f),o.gew.
2.(Z.-N.knoop,kwastin hetAou/),m.)
VycRc.,149..
- VERy
TsT,32.

I'
Peertf,in alg.Ndl.alleen in de
zegsw.d'
ie'/kleine nieteert,i8 '
tgroote
niet weerd (STOSTT, n.- /996)= wie

Opdatwi
jdebeloften vanChristus 'tkleine nietspaart,is 'tgroote niet

den der beloften van Christus. M ech.
Cat.,9.
kort op den weerlicht.

OPMERKINGEN

waardig worden.K at.Roerm .,7.

In de Znd.volkst.overalm.(D1f.,

waard (KRAMERS,op laetw.klein).

De dondervolgde kortop hetweer-

48 ;ALL.-AB.,l37 ;Joos,91;VyiREsT, licht.

33).

Weerlicht(oudt.weerleik,waarin leik=
dans, sprong)is in 'talg.Ndl.onz.in

zijn eig.bet.,r.indeverwensching loop
naar de weerlicht en in de tlitdr.als de
weerlicht = bliksem snel.

W eerskanten, weerszilden.

Gebr.van langs,vooraan ofvan,in

Aan (ofwcn)weerskantenpuildehet

Izlaa'
neenkant,aanweerskanten enz.

Langs weerskanten puilde het vleesch deZnd.volkst.(Brab.,Antw.).
van zijn onbeholpen lichaam onder de

vleesch van zijn onbeholpen lichaam geeft l
zet vz.aazt eenvoudig de plaats
onder de armleuning uit.
tekennen waarietsvoorvaltofaanwe-

arm leuning uit.Levensleer, 3.
Van binnen stond er langs 'ttleer.:kczlten een zeer lange toog.SEvEws,84.

zig is;in van een, kant,van weerakanten
Binnen stond eraa'n weer8kanten een enz. wordtmetran meestaleen verwi
jzeer lange toonbank.
dering of scheiding van een zeker punt

Verbeeld u de Tamina langs '
reereziiden doorlijnrechterotsen van l50tot

Verbeeld u de Tamina aan (of'
d
?cn) in de rtlimte uitgedrukt (D.V., 598;
weer8ziiden door steile rotsen van 150 D.B.,95).

250 m eters hoogte ingesloten.BoLs, l8.

Weerszijden dekegelbaan ...stonden
de jongens gerecht, in dubbele rij.

à 250 meter hoogte ingesloten.

Verkeerd gebr.alsvz.

V.Looz,l8.

W eerw raak. Terwijl Braband

ScHR., 1,312,citeert:f
(dat de bitter-

Terweerszijden (ofaan beideziiden) heid van weeraka.
nten dagelijksnog toevan de kegelbaan stonden dejongens nam )IDtTTRIC,402).

lineendubbelerijgeschaard.
Gall. bijFr.serenger en rengeanee

Terwi
jlBrabantvernederdwerddoor

Zieooklangsenka'
nt.
D.V.,483.

vernederd werd door Gulk, a1s weer- staateen bepalingm et#e,doch in 'tNdl. Gulk,die aldusweerwraak nam overde

wraak ran W-oeringen.

zegtmen zick '
tt
vekeAzenweevwvaaks6- bi
jsvoeringen geleden nederlaag.
men overiets,en dusook wraak en weerwraak oner iets.

W eesée:roet.

TnZ.-N.>.,enaldusookindenMeclt.
Cat., 16 ; Dss RocnEs
groet,s.m.))

Wee8-gegroet,o.

W eést-ge-

W eet,w ete. Bii miine '
tt
?efe be- Alg.in Z.-N.(in O.-en 5V.-Vl.wete,
zocht gij hem nooit.SEGERS,69 (ook 'v.;inAntw.weet,v.;inBrab.weet,m.:
ToNy,134 :bii'
/
zfz?ewete;V.BEERS,1, bijofmetmijnenweet);Ds REIJL,l40
270 :bii'ziln wete;J.SABBE,29 bii 4 notreconncïdecAtce.
onzenwete;10.,63:bijonzewete).
Datisgebeurd metmijn wete(ofmet Alsfoutiefaangesti
pt.inDist.,60.
mijnen weet).
Buiten de weet van den heer Van
W aernem .TEIRL.-STIJNS, 1, 69.
Om toeh iets te weette kom en.TONY,

Naar pzïjn weten (of :voor zooveel V.DALE :(J#'ee/,v.1. kennis,wetenmiibekendï.
9)zijtgijnooitbijhem aan schap hetis eeneheeleweet,wattegenhuisgeweest.
woordig gevraagd wordt;- hij heejter
geeneweett,
tzn., hijiser zieh nietsvan
bewust;(ook)het deerthem niet;
...metpzïjAI'
weten,metmijîtmedeweten, nergensweetz/
c?zhebben,doornietsaanofmetmijn voorkennis.
gedaan worden, voor alles ongevoelig
Buiten weten van den lleer Van ofonverschilligzïjn;- het'
f,
smaareene
W aernem .

Ongewoon gebr. ; DE Rlivlu, l9l

Om tochietsteweten tekomen.
l79 (ook AtTcToR,3l8 De Franscllen AFn,deacpoïrdumoinaquelquechose. ' De Franschen zijn datteweten gezijn datteweetgekomen).
komen.
Daar het niet moeilijk was aan de Alg.in Z.-N.
Daarhetnietmoeilijk wasten'etente
weettekomen wie ...CLAES,Sich.Nor.,

Kat.Roerm'
, l10: Overhet (Wees
Gegroet )).

komen wie

weet, m en m oet er m aar den slag van

hebben,aan gewoon zijlA;- 2.kennisgeving :deweet'
pcAàietskriigen ;deweet
l
aten doen,kennis geven van iemands
geboorteofoverlijden.)
TD. :((G efe,v.zie weet.n

194.

W eé.55
'Tegenmaken,leggelt.

AfgekeurdbijSEBR.,79.

ScHR.,1,378,citeert:(hetaanleggen
van eenweg)(PLASSCHAERT,11,355),

svegen aanleggen.

en ook wel:(fhet bouweïtvan ...spoor- l

Een weg opezten.

ken en in orde brengen :spoorwegen -

wegenengewonewegen )(10.,T,l).

Gall.ouvrir'uzzchemin, volgensD .V.,
143,en V.G.,1,135.
D.B.,35 :((Opezten kan welflg. ge-

GALLAS,oph'
etw.conatruire:(aan-

leggen (weg)).Dit isdegewone uitdr.
KUIPERS,op hetw.aanleggen :(ma)),

enop hetw.leggen :ceenenweg- ).
Een weg aanleggell,banen.

ScHR.,1, 191-192,eiteert o. m . de
nog onvoltooide en ongeopende spoor-

weg)(DUTRIC,42),(datalseenweggesloten wordt,een andere met geweld
wordtgeopend))(N.R.Ct.,27-.
3-l91l).

bruiktworden :dekoning heejtAzï6a'
t?e
handelawegen geopend,opengezet.v

W ie van den Opeel naar het dorp
Gall.prendre zfz,cltemin, volgens D .
...den weg langs de graellt der J5
'TaScHR.,1, 187-188,citeert o. m .:((de
ging, m oest van lieverlede den weg V.,120 ;zie ook boven op lzetw .nemen. rande inslaan.
richting,die het denken der menschen
naast de gracht der W arande nemen,. Aldus verder D . B.,36,met deze beheeftgenomen )(N.R.Ct.,15-7-l9l1),

V.Lov.,DureEed,95.

perking :(Menzegtwel:zijnwegnemen
orer.'
Fenamen onzen wegoverAntwerpen.)Aldaarnog :f
(Prendre la bonne,
la mauvaise voie.Den goeden,verkeerden weg ïnaltwzz,opgaan.)

t
(deltogelwas,zijttwegAztr
pzc?zt
/doorhet
woonhuis,indellwand bovenzijn hoofd
geslagen )(J#.,6-7-1911), (ik zaldett
weg nemen over den Haag )(BosBo(
.)
MTorssAlxq?,.
328).

GALLAS,op het w.weg :qDen lang-

10., 1,370-37l :qdien weq Aztz'm ik nu

eten - netnen Prendre le chemin des

weer)(N.R.Cf.,l7-8-1912),(daarom
écoliers.
nam ik ...m l.,l'
t'
t'
u,
egdoorhetpark)(EBELINg,1,74).
Zoodra ik doctorin de rechten ben, Gall.jairet
vo?àchemin,volgensD.V.,
mijn weg vinden,ook :vooruit- Echter ook,bij V. DALE, op het w.
z
fltiizalzç
'
2'
?àwegv'c!maken', hijzal
1a
0l
3.ik spoedigmijnen wegmaken.Towv, 238,en V.G.,1,138;DE Rlvzz,107 komen in de wereld, (goed oj flink) weg :(
Quand)kseraidocte'
urendroit,)'
emeA4- door de wereld komen.
welin dewereld vooruitkomen ),en op
teraidejairemon cltemin.
het w.carrilre (carrière zzlt
z/
cezz,goed
Zieh op weg stellen.
Zick op weg zetten.

V.D ALE,i. :t(den weg doovhetlen6n 'pïzàtdcn
Gall.aemettre c4 cltemin, en route.
Id.

vooruitkom en, snel promotie maken

Op weg gaan,zich op weg begeren,.
Id.

D .V.,183.- D.B.,34.- %T.G.,1,136.
D.V.,244.- D .B.,34.- V.G.,T,138.

W eédraéen-W el.
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Een loopbare,riidbare weg.

Gall.'
à
fzàt
lroutem'
aticable,carros8able, Een beloopbare weg,een beriidbare ScI
1R.,1,76,citeert :(teallen tijde
cyclable = een wegdiebeloopen,bere- weg (goederijweg),een benet8baveweg moeten de bermen en dijken of kaden
den kan worden (T'
rczà
(@.,18).
(bruikbare :etsweg).
met hunne opritten in goed rijdbaren
staatworden onderhouden )(Alg.Voor-

Ftygc?zettntiddelen.

Gall.voiesetmoyena,volgens '
l#-cnd.,
185.

schr.,139).
Inkomsten en middelezt.

EehterbijPmcx,Fr.,op hetw.voie:

budgettf6.
9'
voie8 et- s : '
t Budget der

((- a etmoyens,wegen en middelen

W eédraéen.Eenbrief,eengazet,

een pakjewegdragen.

Alg.in Z.-N.;zieook bovenophet

w.dragen.

GALLAS,op hetw .moyen :((Les'
poïe.get
- s : De inkomsten en middelen. Le
inltomsten,- der middelen.))

Eenbrief,eenkrant,eenpakketweg-

brengen.

Alg.Ndl.wegdragen,vanzwarevoor-

werpen ;ook :den prijs wegdragen =
behalen.

W eéel, weéelink. ToenTi
jl...
-*-'
'

O.-enMrvl.volkst.,in'tm.,enschier
'

Wegje,voetpad.Toen Tijl'
over de

door dekleinewegeltl.es van het bosch alg.in de Znd.sehrîjft.;KIL.:(W e- smalle paadjesvan het bosch had gehad gestapt.Avctrort,22.

KUIPERS.- V.DALE.- KOENEN.

ghel.Fland.Tramea,semitafrcAzer6rfgcl). stapt.

W eéen. H'egg zijne weiteseh voor

eene aardigheid.Mygoyuzts,189.

Dat weegt niet. GITT:E, Premières

Debedoelingis:wegenmetdehand

(Fr.peser,8oupeser).

Gall.cela nepâae1n8,waarvoor men

Ii'ïkzijnweitaschevenvoordeaar-

digheid.

H et kan nooit kwaad datook te ken-

PRICK,Fr.,ophetw.wegen:(opd8

hand- ,sotzpeser),enophetw.wikken :
g(metdehand)soupeser).
Vaak zegtm en verder:men kan,nooit

indeznd.volkst.hoort:'tislichtmee- Inen ;men kentklooïfietateveel.
weten waarvoovAcfgoed ï.
g(van hetgeen
genomen,of'
fislichtom dragen.
men leertboven het vereischte).
De koning schijnt op het ministerie Gall.peser sur ç?
z.= druk op iem . Dekoning schi
jntop hetministerie D.V.,238.- D.B.,36.- V.G.,T,

LeçonsdeAàécrlcsgcï.
:parlé.

gewogen te hebben.

(uitloefenen,zijn invloed bijhem doen druk fuitlgeoejend tehebben.

gelden.
De ontbering der schatten van vroeGall. cela lui p&: = het valt hem

gerwoogzwaavaandebeproefdestad.

W eéenis.BEI,L.,Dict.,275.

zwaar(o/hard),hetdruktop hem.

Znd.fabricisme,naarFr.voirie.

De motregen ... maaltte de wegenis

Het gemis van haar vroegere schat-

D .V., 544.

tendrukteopdebeproefdestad.

I'oezichtop(ofopzichtoverjdew6g6n;

gemeentereiniging,reinigingsdie- t.
In dit 2de geval als eollectief gebeDe motregen
m aakte de wegen

gladdig en vuil.De Loteling,feuilleton zigd.

138.

l1Sc< .,263.

glad en slijkerig.

in DeK lauwaert, 3 Mrt.1929.

W eéens.lf'egen.
gd'
heerN.N.

Verkeerd gebr.voor vaktwege (b.v.

VanwegedenheerN.N.

Vanwege(= van den kantvan,uit

Een werk uitvoeren wegens het mi- in beltendmak-ingen van notarieelever- Een werk uitvoeren op lcd/ran het naam van),komtook gescheiden voor,
nisterie.
koopingen)
n vooroplastvan (T'
Pczzt
f., ministerie.
b.v.ran'eKoning8wege,pcp,regeeringa' e
104).
wege,'
pCn ri?
skew6g6.
Ndl.wegens = ter oorzalte van,uit
hoofde van, b.v. wegens ziekte thuis

Vanwege bet. verder ook ter oorzake van, b.v.vanwege ditvonnis wilde

bliiven,wegensgoedgedragbeloondwor-

niemand iet8methem tedoen hebben,
.

den.

W eiéer. Destratenweigerverlicht

Wvl.volkst.

W eiéerlijk. Weigerliik

Wvl.volkst.

door om floersde lantarens. DRAULANS,
99.

zullen

de sehoone kleederen weggeborgen worden.Ssvsxs,82.

W einié.Datisweinigrechtvaardig
gehandeld.
Het is weinig waarselaijnli
jlt,dat ...
GITT:S,7.
Hetpubliek wasweinigtalrijk opgekomen.
Diezaak isweinig belangriik.

De straten, ssarzaam, karig of

schaars verlicht door omfloerste lantarens.

Zorgruldig zullen de mooiekleeren

weggeborgen worden.

Datis rol
strektnietofalle8behalve

Bijeen vergelijkenden trap kan wei-

veelheid weinig alsbijw.van graad bij reehtvaardig gehandeld.
een positief : gall.peu équitablement, Hetisin 'tgeheelniet waarschijnpeuprobable,peuxopzocuz,peu impor- lijk,dat...
tant(Fcxtf.,37).Menzegt immersook Het publiek was nietzecr,ltiet erg
nietweinig hoog,weinig rïjk,doch niet ofniettalrijk opgekomen.
hoog,>àf6/zeerriik.
Die zaak is1)
a,
3
%u?
cïv
kïg (o/ geen)be-

Verkeerdgebr.vanhetbijw.vanhoe-

nig daarentegen wel voorkomen als
bijw.van graad,b.
v.maarweinig Aooger.
Wij vonden ook bijBREHM en HuIZINGA,HetZe'
&eAlder.
Dï8r8Al, 111,568:
(deweinigtalriikesoorten,diezich met

lang.

het bloed van Gewervelde Dieren voeden )).

Geïztïg daarna was de ontvangstaf- Gall.peu t
zyzré,
sla réccpfïoAèétaitter- Aror/daarna,kortdaarop,korten tiid
geloopen.
miltée.
daarna,weinig tijd tfccrAzc,een weinig

D''
,
.
Sf.,121.- D.B.,97.

later

W e1 v.Met de wel over een stuk
Znd.volkst.(Brab.,Antw.),voorze- Metderol(ofaardrol)overeen stuk
land rijden.
lterlandbouwwerktuig;KIL.:(welle. land gaan.
Cylindrus. ... Volvollu : lignum teres
instar cylindri, ç'uo voluto aequatur eolum )); DEs RocHss : ((Avel,
...
ro'uleau,cylindre,s.m .))

D.CLAES,76.- KOENENIS.
Alg.Ndl.wel,v.= bron,plaatswaar

water uit den grond opborrelt.

W el, bnw.en bijw.Hebtgi
jwelge- In sommigeZnd.dialecten,naarFz. HebtU goedgeslapen?Zeergoed.
Ndl.hebjewelgeslapen? lzebt gij
slapen?Zeerwel.TAMB.,25.
bien :Anez-vo'
us bien dormi?Trèsèïcn.
werkelijk geslapen?
M 6n ïdmaarwelin den hoek van clen On oz'
et
:fbien ç'
?
z'
c,
v coin dujeu.
Hetisnergenszoogoedcl.
sin'thoekje Ndl. wel = goed,in uitdrukkingen
heerd.1D.,52.
van den haard.
a1sweltertalezïjA/,slaapw?e!,enz.
Hijisnogalwel.
Gall.in deZnd.volkst.ltrebien.
Hijisnogalin goeden doen.
V.DALES.
DatïewelBrugge.SsvExs,56.

Gall.c'caf bien Bruges.

Zoo ï.sBrugge inderdaad.

Ook :daarin herken ik Wrlzgge.

Zijne broeders hadden hem wel te

Gall.aroir beau

Ojzijn broedersookden.t
spofmethem

Zieook op dewoordengoeden schoon.

;1)E Rlulu,76 :

èezepoff6p,, 't was al boter aan de galg. s'
lan avait beau me gratter de la patte, tfretlckz,'twasalboter aan degalg.

F!.F6rf.,190.
jen'oacï,
vpaslecarea8er;1D.,l82 ;Je
Man (#.ï.dehond)lteejtwelmetzijn con8eilleau docteurderire.
.4!kvabtMan met zijn pootje,toelb
pootje te krabben, ik durf hem niet
durfilthem nïetstreelen.
streelen.T()xv,77.

Gijhebtweltelachen.1D.,171.
Hijwistniet,ofhijiets zei,dan wel
ojhijfloot.
Jfre!eens,ofweleene?

Afgekeurd in Wdl..4.N.F.,-.
/7.

Gijhebtgoed lachen.
Hijwistniet,ofhijietszeiojdathij Echterbi
j V.DALE,op hetw.dan :
floot.
(gijrraagtmij,ojzijn r6rzuïplaan,on-

wil dan wel aan onachaaamheid toeges.c/èrez'es moet worden )).
t
M en onderseheide wel ceAz,s
wel
Ge moogt dat wel 66nd, maar geen
MTESTERA,70.-- DEN HERTOG,F.T.,
eenmaal,en we'leens = nu en dan.
twee keer doen.
l4l,en N .T.,1T,232.
Ik heb hem weleens gezien, maar
nooit gesproken.

W eldadiéheidsbureel-W elk.
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îîr
eliswaar.

Toch vindtmen nog welï,
swaar bij

V. DALES, bî
jItoycxlN enbijHwsssluBAcI.
I,TI,99.

Palcx,Fr.

W eldadiéheidsbureel. BELL.,

NaarFr.bureaudebienjaisance.

W eledeléeboren. Den Weledel-

D.B.,Briejscltriiven,9-l0,gebruikt

(Burgerlijk) crpzd
lcdfzfur, openbaar

Dict.,43;SEgsss,202.
armenjonds.
W eledel. Den Weledelen HeerMr. D.B.,Briejscltrijrenn, l0,gebruikt Dezl Weledelge8trengen Heer Alr.A.
A.Jacobs,AdvocaatteGent.
dezen titelvoormeerderen en hooger Jacobs,Advocaatte Gent.
Aan den I'
P6!6t
f6!6ztHeerMinistervan geplaatsten,hieraldusvooreen advo- Aan Ziine Escellentie tlen Minister
Kunsten en W-etenschappen teBrussel. caat;opp.21vooreen minister.
van K.en W.teBrussel.

geboren Heer van de Kerckhove te dezen titelvoorpersonen van adel.

Brussel.

Aan den Hooggeboren Heer Adolf

Graafvan ...

ScHR., in Reclttskundig Tù'
d8chrijt

'
voorfke/gïé,Aug.-oct.1928,p.476.
WeledeleHeer = titel(op adressen en
opschriften van brieven)voor personen
uitden middelstand (btlrgerlieden),onderwi
jzersenz.

îkeledelgeborenHeer= titelvoorniet-

adellijkepersonentzitdendeftigen stand,

Aan den H oogwelgeboren Heer Ba- stlldenten aan een universiteit,enz.

rOn ...

W eléekalandeerd. Een wel-

Alg.inZ.-N.,naarFr.bienachalandé.

Een welbeklanthandelshuis.

Zieook gekalatèdeerd.

Gall.bieuco?z'
?l?
z.
O.-en Wvl.volkst.;vgl.Fr.soyez

Een welbekendeheer.
Oom Veyt,weeswelkom !

Zieookgekend.
Jptz4tf.,177.--D.B.,l13.- V.DAI.s6.

gekalandeerd handelshuis.

W eléekend.Een'
welgekendeheer.
W eléekom en. NoztkelVeyt,zij

welgekomen ! TEIRL.-STIJNS,Iy 9 (OOk le lïentyypp
v ;KIL. : q wel-kom zijn,
VERMAxo.,247;Pall.,l39;TAMB-,17). wille-kom zijn.Comiterezcipiadventu.
Die heeren zijn welgekomen.SEvsxs, q.d.welghe-komen ).
172.
Een welgekom en gast.

Een goedgemeend

VERMAxo., 11.

- KOENENIS.
D.B.,63:(ztrelebienventl.Welkom
z'
ijtt.-.Soullaitel'la bienvenue.Welkom

Dieheeren zi
jn welkom.

heeten.))

Een welkome gast.

welgekomen

Een opreehtgemeendwelkom (0.).

W elhebbend. Een welhebbende znd.volkst.(Brab.,Antw.);IfII,.: Een welgestelde, of (wellgegoede
familie.
( wel-hebbende, wel-hebbigh. Satis familie.
Welhebbendeouders.
divea,oyz?
zlexftza);DssRocxzs:(Wel- Bemiddelde, of nogal vermogende
hebbend,adi.Quiestt
json cïae,quia ouders.
Dewelhebbendeburgerij.
du bien );bijKclpsss opgegeven als De (wellgezeten burgerij.

AlotlaTg.,202. C.G.KAAXIBEICN,
in Vragen p/#Dag,Jan.1918,citeertuit
een briefuithetjaar1693van den Amsterdamschen burgemeester Witsen aan
zijnvriend GisbertCuper:(Lieve Godt,

germ .,wohlhaben,d ;V. DALE en K os-

hoe ellendig is onze beurs gehavent,

NIN vermelden het,zondervoorbehoud.

hoe menigeeerlijke (= fatsoenlijke)en

W eW . lP6!/
cofwelke (?)vorst,ko- Er wordtonderscheid gemaakt tusning,keizer,wijsgeer,enz.?
schenwelkenwelke,welken,alsvragend
Van welk ofwelken (?)vorst,enz.
bijv.vnw.bijeen m.znw.:metwelke,
welkenvraagtmen naardennaam,met
welk naareen hoedanigheid (KoExEx,
N .x
S'.,87;HAssyzLsAca,T,:6).

welhebbende familie geruinneert )), doch
ketlrthet w.overigens afa1s verouderd.

W'eîke vorst vernietigde het GrootPrivilege? JF8!àevorst verdrukte zijn
onderdanen?Van welken vorstspreekt
gij?
lvelà vorst was Philips de Goede?
1:80: vorst onderdrukt zijn onderdanen?Van welk vorstspreektgij?

RIJPMA,l50 :L
çIn de beschaafdeomgangstaal worden de vragende voornaamwoorden niet verbogen. Alleen
komen van welk de vormen mèt en
zönder-6voor,n.l. welk in 'tonz.enk.
en indeanderegevallenwelke,b.v.:l
F6lk
boekwenscht'
?
f?IF6II):jongençzl
,
c.
:dat?.
To.,l5l :((Een enkelen keerkomt in

den onderwerpsvorm mannelijl
t welk
voor,b.v.:J#-elk man zov zoo ietadoen ?))

Welke schoone pantoffels g6 daar Verkeerdewoordordeindenuitroep : Welke (o/wateen)mooiepantoffels D.V.,637.-- Zieook op dewoorden
bordunrt!
gall.quelles belles pantouFes que rous èordzz'
dzr)'
6daar!
datenhoe.
bvodez !4 !

<6!khetdoelmogewezen.

verkeerd zelfstandig gebr.van welk W'cf(ook)llet doelmogewezen,of- Merk echter op,bij DALX,op het
alsvragendvnw.(metonbepaaldebet.): wel:welkdoelmen (ook)mogehebben w. welk : lloedanig : welk '
tf'
?
zlnoorgall.quelçvcsoitleH /,volgensltr
czz(f., (o/nastreven).
nemen ook zii, onderneem xïef.
: zonder
15.

Hetantwoord,welk hijontving.

'ttw rader te raadplegen )).

Tn de Znd.scllrijft.wordt welk als Hetantwoord,dathijontving.
A
'LL.-AB., l74 : f
( J'
pel/
cc en hetwelk.
betr.vnw.dikwi
jls ten onrechte@ ge- W ij vernemen,dat hetantwoord, llsclkea1sbetr.vnw..wo
dtbi
jna uit' r
bruikt voor hetwelk of dat, terwill er hetwelk de deputatie van den minister sluitend in de schriljtaal aangewend,
omgekeerd de verotzderde vormen de- ontvangen heeft, zeer bevredigend inzonderheid om de herhaling van die

welke,denwelken nog vaak voorkomen luidt.
in pl.van welke,lrelken,.

Er zijn gemoedsaandoeningen,welke

ofdattevermijden).- D.
ycBAERE,104.

Hetkind,hetwelk datwerk maakt.

- DEN H ERTOG,N .7'.,1I,76,en zV.p%.,
111, l13.

Verkeerde eonstruetie, daar '
lt'
elke j Erzijn gemoedsaandoeningen,welke

lli&.
t.,67.

hethartgevoelen kan,m aardoor geene hier twee versclàillende bedieningen Ihet hart gevoelen kan,maar die door

pen kunnen beschreven worden.

heeft,n1.lolijdend voorw.vankan ge- geenpenkunnen besclàreqren worden.
roelen, 20onderw.van knnnen beschrepc'?lworden.

Het boek,welks omslag versleten is, Verkeerd gebr. van den genitief- Het boek,waarran hetomslag ver- BijKoy
cxExr,N.S.,89 :(Hetkind,
moetingebonden worden.
vorm welksmetIletrekking totonz.of sleten is...
'?
u
elks otzders gestorven zijn ),en zelfs
Mijn studentenkamertje, ... welk8 m.zaaknamen,volgens ALL.-AB.,l06 Mijn studentenl
çamertje, waarran ook f(lletland,welks vrijheid bevochwanden zoo menig luidruchtig par- en 175.

tijtjehebben gezien.Tox'
v,104.
Deboom,welkn bladeren afvallen.

dewanden

ten werd )).Aldaarverdernog op dezelfde

10.,174,als vb.vall niet verkeez'
d
blz.,vbn.betreffendelletgebr.van welka
gebr.,in toepassing op een onz.per- De boom,waarvan (
le bladerel af- en welker,terugwijzende op namen van
soonsnaam :(Hetkind,welka (mear : vallen.
zaken De berg,welks top,enz.De
waarranhet)lotu belanginboezemde).

koe,welkernut,enz.

DE BAERE,l12 :((Welke heeft a1s
genitiefsvormen :1relk8(ml.,onz.enk.)
en welker(mv.;vr.enk.).Dezevormen

Ook bijH&SSELBACH,T,183 (Het
lluis,welksdak (waarvan lletdak)door
den storzn beschadi
gd was).- Zienog

worden zeer weinig gebruikt.))

RIJPATA, 152.

Deleerling,1
relk8opstelgoed gemaakt Verkeerd gebr. van den genitief- Deleerling,wiensopstel(of:lraarvan
DEN HERTOG,N.T.,TT,76,heet de
is.
vorm welknmetbetrekking toteen m. hetopstel)...
bedoelde vormen we1nietfoutief,doch

De leerlinge,welke de onderwijzeres persoonsnaam en van den datiefvorm
De leerlinge, wie (of lraaraalt) de ook N'olgensllem f
(verkiestmen inplaats
de belooning schonk.
welkemetterugwijzing op een vr.per- onderwijzeresde belooning schonk. van den genitiefwelks meest waarva'
n,
soonsnaam IALL.--A.
S.,175).
en voorden datiefvorm waaraan ).
Eene stad,welker openbare plaatsen Verkeerdgebr.van dellgenitiefvorm
Eenstad,waarran depleinenkrielen Bi
j DEN HERTOU,.V.1'.,11, 76,en

van eene m enigte, schier onmerkbare welker m et, betrekking tot een zaak- van een m enigte sehier onm erkbare N .S.,IIT,ll3,evenwel:((De bloemen
person- es krielen.
, naam :gall.une'villedontles placespu- personages.
welker getzren llet vertrek vervtllden
bliques...,volgensD.V.,437-438.

Debloem,(cc'
?z)welkehijwatergeeft.

Verkeerdgebr.van den alofnietomschreven datief tt
ztznl welke met betrekking tot een zaaknaam .

Debloem,waaraan llijwatergeeft.

ALL.-AB.,
I

W eKdanig-W epel.
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't Jachtslot,welkeratoren ginderbo- Genitiefvormen naar ouder Znd. Het jaehtslot, waarran de toren
ven de boomen uitsteekt.
schrijftaalgebr.,zooalsbijDEsRocnEs; ginder boven de boomen uitsteekt.
De oude ingangspoort,welkers plat- (W elkers,pron.relat.(in gen.)Dooz/, De oudetoegangspoort,waarran het

Diet.,32.- Onkr.,88.

dak ...
duquel,de laquelle )).
platdak ...
Eene inteekening,aan welkede hertog
Verkeerd gebr. van een betr.vnw., Een inteekening, waaraan de her- DEN HERTOG, N . 1'., 11è, 76, zonder
deel nam .
afhangende van een vz.,in plaats van tog deelnam .
bedoeld gebr.foutief te heeten ((Ver-

De boom,op welken hijzat.
een voornaamwoordelijk bijw. gall.
De lijkkoets verdween schier onder auquel('
?
,
f?z: souscriytion t
jlaquelle prïf

Deboom,waarop hijzat.
bindingen van een vz.met welke of
De lijkwagen verdween schieronder hetwelk worden meest vermeden door

d
ekronen,welkevad
emaatschappi
jen partle#vcl,8urlequel,enz.,volgensj
dekransen,gezondendoordevereeni- het gebr. van voornaamwoordeli
jke
hadden gezonden,'
nwelkedeafgestor- D.V.,436-437,ook volgensALL.-AB.,'
Jgingen,waarran de afgestorvene deel bijwoorden met welke waarmede,
ven.haddeelgemaakt.SEGERS,144.

106,l75en222.

Bertha,aan welke ik ..,metonweerstaanbareaandoeningdenk.TONY,55.
Mijne patronen,'
van welke twee mij
onderdearmen vatten.1D.,93.
Hetoverlijden van eenen grootvader,
... me
t'
?
z?eî/
cezè men zelfs geene briefwisseling had.V.Lov.,D'
ureEed,4.

ALL.-AB.
,175:(In ongewoneschri
jftaalworden (wie en) welke soms verkeerdelijk aangewend:...temiddenvan
'
vreemde menschen, '
Jazz w elke er
?
één zicl
tovermijheen bukte (BosBooMTovssAlxT).)
DE REVL,51:Bertha !tbquijepcozt
::

:
!

thaduitgemaakt.

doorhetwelk= waardoor,enz.)(Vgl.1D.,

Bertha,aan wieik metonweerstaanbareaandoening denk.
Mijn patronen, waarvan twee mij
onderdearmen vatten.
Hetoverlijden van een grootvader,
metwien (ofwaarmede)men zelfsgeen
briefwisseling hield.

N .8.,,111,l13).
PLUIM,N.S.,1,l98:(Deboot,waarmee(metwelke)wijder6ï.
9deden,heette
Grotius.Deman,waarvan (van welken)
giit
:prcclr
f,ismijonbekend.)
Bij HslRls en ToosE, Aangename
Uren,1,vonden wi
jnog,p.4l3 :((eene

a'
vec vs irvési8tibleattendrissement;
93 :De'tu d'entree'uz prennen,tmon bra8.

kalme zee, op welke de dalende volle
maan hare sidderende glansen wierp ))

'(C.vAN Nll
o
:vaLTl;I). 432 :f
l
(hetbeeld
eener ziel,voor welke dat alles thans in

ihet niet was weggezonken
)
VosMAss).

W elkdanié. Eenwelkdan* stuk.

Znd.fabricismetervertiingv- Fr.

Een stuk,hoedanig,ook,t/
'
c?zwelken

quelconqueen naarverkeerde analogie aard ook,ofwelk A6fook zij,ook :(het)
van zoodanig,duadanig en hoedavtig, een ojanderstuk.
Op eenewelkdanigewijze.
waarindanig= hebbendedenvorm van Op de:6010/anderewijze,op onver(DAvIo,l22;BROECXAERT,10;Dist., t
gchï@lïgwelkewijze.
Een electricien of welkdanige goede l72; I#'
cAz#.,33).
Een electricien ofom 't 6r601welke

werkm an.SEvEws, 231.

'(
X r. C.

GALLAS,op het w.queleonque:(Un

point- :Een willekeurig punt).
W .H.W lsslyuzNx,Kern ran deMeetàlfntfc (191710),p.5 (Als twee willekelxrigelijnen dooreen derdelijn worden gesneden,ontstaan er8hoeken.)

goede werkm an.

W elkom .Voorziinen welkom.To- IndeZnd.volkst.(Brab.,Antw.)m.; VOOrziinwelkom (0.).
wv,30(vgl.Szxoxs,77).
Ds Rsuru,24 :en gui8ed6bienvenue.
W ellen. Een akkergrondwellen.
znd.volkst.(Brab.,Antw.);KIL.:1 Een akkergrond rollen.
D.CLAEs,76.- Alg.Ndl.wellen
(wellen.Volrere).
(stukken gloeiend ijzer)aaneensmeden.
W ellicht. De narcissen endesleu- verkeerd gebr.voorFr.bientôt:Les (De) narciasen en (de) sleutelbloetelbloemen zullen wellicht opengaan. narcisse8 et les p/.
ïpzewârq,
x Feurivpnt men zullen welhaast(of weldra)openTAMB.,4l.

W elstellend.Wel8tellendeboeren.
Degeheelefamilieiswelstellend.

bientôt.

gaan.

znd.volkst.(0.-en W .-V1.)voor : W6lg68telde, gegoede, of bemiddelde KUIPERSen KOENEN vermelden (alg.
in goeden doen zi
jnde (VEsc., l49; boeren.
Nd1.)welgeateld alleen in de bet.van
D.B.,58;ScHR.,1,15-16).
bemiddeld (zie ook HENDRIKS,229).
V.G.,1, 140,vermeldt welatellend,

De heele familie is welvarend, of

V.DAI,E :f(Welgeateld,bn.gezond;

welgeateld,als een gall., bien portant, gezond en wel.

bemiddeld ltet zijn welgestelde men-

voor:gezond ;vgl.nog Znd.afscheidq-

schen.))

groetatelhetwel= hetga 11goed (Fr.
yorfez-roaaèïezz).

KulpElts,alsverklaringvanwelvarendt
(gezond'en in gonden welstand :hiiia
-

'
W endel,windel,m.

znd.volkst.(
Brab.,Antw.);Kzs.
W indel, wendel, windel-doeck.

Windael(0.),zwaclttel(m.).

Faacia.))

W onden.Zich aan iem.wenden.
W ender.

gal
l.a'adreaser4 qn.(vlvs,245),ofwel,bijNoordnederlanders,germ.8ich
an einen wenden tMooxa?o.,182).
znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor

mannetjeseehd ;KITu.:(wender,winder,j.endtrick.xz
lzzcamaa).
W ensch.De dischgenoten drukten
Gall.ezprimerle(Msïr,volgensD.V.,

; eene - c streek,waar nering en be-

drijfbloeien ).
BijKtzzzasxs ook alsalg.Nd1.,bijV.
DAI,S alsgewest.en bijKolNsN15 als
Znd.:windel,m .

Zich totiem.wenden.

KRAMERS.op het w.fof :( Zich t(aan)iemand wenden,s'adre8ser t
jçAl.)

Waard,ofwoerd,ookwelwoord,m.

D.CLAEs,76.
Hetmannetje van de gans heet gent
ofganzerik.
Dedischgenootensgrakenden wensch J.M.MAURIK,Krate8,l26:(Dedokter

'it,of :garen den w .t6 kennen ...
... had ... dlen stelligen wensch Idtgeden wensch 'ait...AvcTos,93.
204, ook volgens D.B., 30, en V.G., u
zusterAm anda verzekerde,...dat de T,137.-- zie ook uitdrukken.
zuster Amanda verzekerde, dat de drukt, Dorus op den bepaalden dag in
B qron den wensch '
uitgedrukt had J'an
E,qhterbijHossvlw,126:qz'
n hoop, Baron den wensch geuithad J.V.G. Amsterdam teontmoeten ).
vyn,Genechtentespreken.Syct4yults,342. z'n verlangen,z'n wens 'uitdrukken )). te spreken.
Datligtï?zde'ttlezzsc/ze,zvan allen.
Gall.êtregtzozaleartrzfz = gewenscht
Datwordtdoor allen gewenscht,of : PRICK,Fr.,OP hetw .entrer :((cela

worden,wenscheli
jk zijn (D.V.,239; iedereen achthetwenschelijk.
V*G*yT;138).
W enschen. Ik wenschte dat hij verkeerd gebr.deraanv.wijs:gall. Ik wenschtedathijheenging.
umgginge.TAMB., 15.

n'entre37
J'
9dqyt.
9.
56.
9Proiets,datligtniet
in zijne bedoeling
Vgl.DUFLOU,62.

)k voudrais ç,?z'ï/atevtallât.

Hetlaat(veel,weinig,niets)te wen- Gall.laisnertidéairer,volgensDist., Hetlccf(veel,weinig,niets)tewen- y SCHR-,1,135,citeert :(te'
tle/tlchepe
achen.
108, en On.kr.,26,ook volgens D.V ., schen o'
ver.
llaten )(N.R.Ct.,13-11-1909),(debrief

1
2s,eV.
nD.
B.
;3a9ld
rdoe
ognvo
g0
en
G.
,,
1,51
,u
os
fsv
ce
ho
nrn
me
bl
ij
hem ook vindt,1,p.10 :(bîjdevoorstanders van het matig gebruil
t,laat
ditdil
twi
jls'
veeltewenschen)),en p.l51:
t
(zoowelin phonetisch alsidiomatisch
opzichtIaatdezetekstzeer'
veeltewen8chen ).
GALLAS,op het w.laten : '
;Setl
!f6
wenschen (orcr)laten :Laisserbeaucoup

j
i
t.a
j
he
d,nTi,ets
ew
sc
1l
(
1e
d
,a
1n
9-d
1u
1i
-d
1e
9l
0i
9k
).
1i
D.
37t
8
:e
(n
d
ehe
vn
er)
!
t)c?
1.
s(
'hcAz) (N.R. Cf.,
jpakking liet te '?,
!20-l0-1912).
l
j M'ijvonden verdernog :(DebehanEdeling liette'
?
rezzdcheAz)(A?
'.R.Ct.,l7-3l1918),(took allatevtde deugdelijkheid
F
ken detoebereidingmisschienreeltewe'
'
n)
8
c
1
b
6
1
9
,
D
(
Dr
.
J.
S
C
HR
I
J
V
ER
,
Pe
Xc
M
à
c
n,
ç
l24).

2tdésirer)).

W epel.Dieton iswepel.
D, @fhuisstaatmepel.

KUIPERS.- V .DALE.- K OENENIS.

O.-en W vl.volkst.;KIL.:(
fWepel. Dieton isledig,îee'
g.
(vetus.Fland.Ho1l.)Vagus,inconstans. Dathuisstaatleeg,ï.
gonbewoond Of
& Vacuus,wtzccAz.
g);i
kleiiers Apt
sch.: ongebruikt.
W eepel, zwervende, onstandtrastiglt,
ydel,leegh )).

1
l
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TOELICH TING

W ereld. Hij is naar den anderev l

wereld.V.ELS>cN,42.

Alleen in ofop dewereld?
In ofop de wereld komen?

IndeZndvolkst.meestalpz.(Dist.,
.

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

Hij is naar de andere wereld ver-

OPM ERK INGEN

Wereldisin hetalg.Ndl.r.,b.v. ter

48;D.B.,52;Joos,91 VEREST,33); huisd.

werel
d ll
reAzgczz,alzegtmen daarnaast

vgl.ook Fr.le monde.

ondank ï,
s 's werelds loon.

Beide voorzetsels zijn in deze uitdrukkingen gebruikelijk in de Znd.

Alleen op dewereld.
Dit zijn de gewoneuitdrukkingen in
Ter wereld komen= het(eerste)dag- llet alg.Ndl. wi
j troffen verderaan

volkst.hoort m en meestalalleen in de lichtzien.

((dan sta ilt alleen,geheel alleen '
in de

werel
d,doch op dewereld komen = ge- In de wereld komen=onderdemen- wereld)(BANNINO,OU#:Kennissen,91);
boren worden.
schen komen.
(ik stond op l8-jarigen leeftijd werkelijk alleen,geheelalleen op de wereld )
h
(10.,ib.,226);((alleen zultgijstaanop
dewereld)(CREMER,Nov.en F6rf.,109)9
:toen '
k op dewereld kwam )(10.,ib.,
ll1),qtoen ik ïAzdewereldkwam )(10.,
ib., 112).
In die groep ligt gansch eene '
ttl
ereld Gall.v?zmonde(= een grootaantal, In die groep ligt ontzettend pee!(of- Echter ook bij KtqrxRs,op het w.
van lijden en medeli
jden opgesloten. hetzijpersonen ofzaken),'
tza mondede we1één,gzoofdch geheel '
pcn)lijden en wereld :(ter aanduiding van iets,dat
douleurs,deeov//rcxc6e(D.V.,239). medelijden opgesloten.
groot,datveelis:wiezeidehetmii,wat
GALLAS,op hetw.monde:((flg.)Un
- van zorgen afrïjd,vanAoop enwrce,
vdie
Een grootsch geheel)).

menigte metzich draagt,0.H ELORING )).

W ereldfoor,v.

Znd.krantentaal,naar Eng.world'8
Wereldtentoonaelling.
KolxExr.
jairen naarZnd.joor = Fr.joire.
W erk.Een werk van wereldgeschie- Gall.un traité d'
histoire t
znïrereellc Eenwerk oneralgemeene(ojwereldl- D.i.een boekwerk,dathandelt orer
denis.
(D.V.,483).
geschiedenis.
dat vak.

Mijn werk ran spraakkunst,'
van La- Gall. mon deroir de grammaire,de Mijn werk orer spraakkunst, mijn GALLAS,ophetw.devoir:(- deatyle:
tiin.
latin.
Zlfïj- ch werk.
Sti
jloefening ).
De werken der leerlingen afnemen,

afhalen.
Hetwerk van een schilder,van een

Gall. prendre, relerer le..
9 devoirs

Hetwerk der leerlingen ophalen.

(D.B.953;LoMB.,- /101).
Indebet.alwateenkunstenaarheeft

PRICK,Fr.,op hetw.ophalen ((he,t

ezamenwerk - ,relever 1es feuilles (de
l'épreuve)).
De wevken van een schilder,van een

PRICK,Fr.,op hetw.werk:((dieccn-

beeldhouwer,van een toonkAmstenaar. voortmbracht,gall.l'œuvve(D.V.,426). beeldhouwer,van een toonkunsOnaar. slagi8het- d6rBoleiewieken,cetattenVgl.GALLAS,op het w.œuvre (Getatest1'œuvre/1esBolchevistes;datïy
zamenli
jkewerken.L'- deRembrandt,
het- v
'an eengek,c'estlefaitd'
unfou).
de Beethoven.))

Norkdermelk.
Gall.œ'
um.
e(= liefdadigeinstelling),
Hetwerk deroorlogsweezen.
l'
œurre dv lcïf, l'œuvre de8 orpheline
Threes Claessens was overste van deg'
?
z,
6rre,l'
œurret
f'
?
z'
eêtement.

(Invicl
tting poor)melkbedeeling.
GALLAS,ophetw.œuvre:((nieuw )
Het oorlogsweezen/ondd.
Liefdadigheidsvereeniging (- de bienTreesC1.waspresidentegeweestvan jaisancej. Gesticht. L'
- , de8 el/cnfy

ket werk der kleeding van de behoeftige com municanten geweest. SyngynRs,
198.

detlezceA/ïgïng voor AeIkleeden van be- trourés :De vereeniging voor opvoeding
hoeftige com municanten.
van vondelingen.L'- de la aoupe scolaire Kindervoeding.))

Staaloerà.
Germ.Stahlwerk.
Zonder op-of omzien 8t6lde zij zicl
t Gall.semettrecv travail,t
il'oarrage
naarstig aan het werk.V. Lov.,Dur6 (D.V.,182;D.B.,34;V.G.,1,136,
Eed,127.
dieeraan toevoegt:;welNed.is:alles
ïrthetwerk stellen )).
Daarhijeenige begrippen van schei- Gall.se mettretil'œuvre (D.5*.,
kunde had opgedaan,etelde hij zieltt6 metdeopmerking :qMen zegtweliem.

Staalèedrïj/;staak
jabviek.
Zonder op of om te zien, ging zij
(of:begajzijzicl
tjnaarstigaanAefwerk,
ook:legdeofsloegzijvlijtigdehandcczl
'fmerk.
Daar hij eenige scheikundige begrippenhadopgedaan,begoshijtezoe-

1P#!.21.N. F.,- /43.
ScHR.,1, l97 en 233,wijst op het
gebr.van de uitdrukkingen iem.cca
hetwerkefeîleAleniem.aan hetwerkzetten.
en vermeldt verder (I,233) 4
(zich tot
werken stellen zich gereedmaken om
tewerken )
,(KcI>ERs,op hetw.steèlewj.

werk om een middel te zoeken tot het te werk stellen,d.i.iem .met,een werk ken naar een m iddelom een soort van ((zich aan tfeAà arbeid zetten

aan den

samenstellen van een vernis.
belasten )).
vernissamen testellen.
arbeidgaanl
)(10.,op hetw.zettenj,(zick
Moedig zette zij zick aan het werk. Evenalszich aan '
twerk lfellea, af- Moedigbegajzijzinhaanhetwerk. aan hetwerk zetten >(V.DALE,(
)p het
V.Lov.,DureEed,63.
gekeurd a1seengall.,aemettrecvtravail,
w.werk).
bijD.V.,245,doch ten onrechte.
KRAMERS,op hetw.begeren :f
(Zich
aan 'twerk b-,8e mettrec'?ztravail,).

Daar is werk op de plank (of op de Znd.volkst.(Antw.;in Brab.werk
natiej.
op den winkel).

Eriswerk aqn den winkel.

Hetisnietmeerbiidewerkte brengen
Znd.volkst.(
Brab.,Antw.);bijde
(ook tehouden,tekviigen).
werk staateig.voor:bijdenwerke.

Menkan hetnietmeerbijhouden.

PRICK,Fr.,op hetw.werk :(veelaandenwinkelltebben,avoirdel'ouvrage
surle ehantier 9.

Tewerk gaan gelijk een zot.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.),
voor m isbaar maken (V. DALE6;

Tekeergaan alseendolle.

Alg.Ndl.zus oj zoo te werk gaav,=
op deze ofdiewi
jzehandelen.

Kosxzxls).

W erkdagsch. Hare werkdagsehe

NaardeOvl.volltst.werkdaafglseh.

Haardaagachekleeren.

I
IENDRIKS,83.- PLUIM,Syït.,n.13.

kleederen.T>ZIRL.-STI.ANS,II, 108.

W erkelij
*kheid. W at wint gij Meervoudig gebr.naar Fr.réalités, wat baat'hetu zoo vaak de bleeke ScHR.,1,255,citeert echter o.a.
metzoovaak debleekewerkeliiklteden te volgensD.V.,423.
werkelijkheid te bezien dooruw gesle- ((llet moeizame metwerkelijkheden bebezien dooruwegeslepenkantzuil?
pen prisma?
bouwen ) (LoGsMAN-v/o WILLIGEN,
l4l).
W erkeloos. Werkelooze kleerma- De gewone Znd.woordvorm ; Dls
werkloozekleermak-ers.
Diet.,152.- D.B.,113.
kers.VsRMAxo.,101.
RocHEs (Werkeloos,adj.D/t
:œ'
d
zthré,
Het alg.Xdl. onderscheidt werklooa
t
8/e
:occvpé,ée;inactij,ive
(=czoncler werk,geen werk hebbende/
en workeloos (= zonderte werlten,niet
werkende).

W erken.Eene rijk gewerktegesp.

W erkendaé. '
.
SWerkendage.JOs.

J'
oos,190.

Gall.ouvrer

(met Sguren)bewer-

ken (D.V.,264;V.G.,1,141).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);DEsRo-

Een rijk bewerktegesp.

GALLAS,Op llet w.oltvrer

ourré (Openlgewerkt linnen

Linge

Werkdag.Inofdoordev'cck,opeen

cHEs:(Werken-dag,s.zn,.(zoek)W erk- werkdag,op devr
crkgcgc?z.

's Werkendaags.CLAES,Sich.N or.,61. dag >.

W erkhuls. Zoo werd hetgevalop
hetwerkhaisverteld.Towv,195.

Bij Dvvsslt,Stud.,230,aangestipt
4 l'atelier.

W erkiné.Eenmachineinwerking
zetten.

Alduswerd hetgebeurdeop hetate-

a'
lsspecifiekVlaamsch;DE REIJL,208: liev(of:in dejabriekjverteld.
C'
estcïA?
,
.
wrq'
ae la chose /'
uf racontée
Afgekeurd in 1Fc?zd.,65.
ScI1x.,1,360,vond evenwel :((

namelijk de Baldwin works in Phila-

Echter bijV.DALE,op het w.nterkh'
uis :tgebouw waarin gearbeid wordt,
fabriek ),en aldaar verder nog op het

w . werkplaata (( plaats waar gewerkt
wordt,fabriek )).
ScHR.,1,360,citeertnog o.m .:f(het
Een machine in werking brengen,
is verboden een stoomtoestelin werking
aan den gang brengeît.

te bvengen )(Ned.Stoomw.,art.4).

sverknlan-sveten.
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l

De wetwordtin werlting gebracht.

Toen de mare hier verspreid werd,

ToEl-lcHTlxo

ALGEMEENxEosRl-Axosczl

delphia hebben menige machine in
werking gezet)(HetVakbl.,1909-1910,
p.48).
Afgekeurd in W'cnt
f.,65.
Sc:
llt.,1,361,cïteertechter:(dewet
ophetzegel...zalmetdeneerstenApril
l844 in '
œer/
cïp,g worden g6èrcc/
zf
(Ned. X. B. van 13-3-1844+ 22-81902,art.l).

olaMERltlxgEx
VerderbijV.DALE,i.v.:(
feenepzcehinein werkingetellen ).

Dewetkomtoftreedtin werlting.

SCHR.citeertook,1,l72 :(bijhetin
werking komen dezer wet)(Ned.Kerkgenoot8chappenw.,art.14);l74 :(deze
wet treedt in '
d
reeàïAtg ) (Ned.Kie8w..
art.165),enz.; 361 :(het in werking
8t6llen,der verordening ) (N.R. Ct.,
19-9-1911).
Toen de mare (oj tijding)hier ver- LEOP.,Ndl.-Hgd.,282 :(Deverorde-

D.V.,197:(Zeergewoonishetgebr.

dat de Inkwisitie ging in werking treden. van deze uitdr., vooral in oë cieele spreid werd, dat de Inquisitie zou ningen,wetten, welke de m inister van

De werkingen van het W illems-

Fonds.

stukken en couranten, blijkbaar ver- ingevoerd worden.
taald naar fr.entrer en '
pïgz
t
zeur.Men
zegtin 'tNdl.l'
an kracltt'
d
z,t
lrtfe,z(lAler

binnenl. zaken heeft ingesteld (ingevoerd),treden weldra in '
?
z7erkïzzgl.
V.DALE,i.v.:(dewettreedt1Jan.in

wordt b.v. vereischt

werking,zalvan 1 Jan.afgelden,wor-

zou 4'
,xg6'
po6rtf

wordenj.)

den toegepast).

ScHR.,1,219,van wetten evenwel:
((Entrer en fgïgvevr = van werkende

GALLAS,op het w.wevking :((In treden :Entrer en vigueur; avoir son

kracht worden, in werkende kracht

effet (à parti
r de).Buiten - stellen

treden,of - zooals de uitdr.nu een-

Suspendre, arrêter. Buiten - treden

maaldoorloopend luidt- in werking
treden (Bvvs,1,blz.641).))

Etre abolî (wet);s'arrêter.

Meervoudig gebr.naarFr.travauz

,

occupat
.ions.

De werking, of : de werkzaamheden

D.V.,424.

vailhetW .-F.'

W erkm an. Zachtjes voerde een In de volkst.van Brab.,Antv.en Zachtjesreedeen van de werklieden Werkluiis vooral in de spreekt.gevan de werkliL Peer naar de barak. Limb. is de meervoudsvorm werklie, (ofwevkluijPiet(o/Pier)naardeloods. bruikelijk ;in de schrijft.meestalwerkCrxss,Sich.Nov., 134.

W erkrechter. BELL.,Dict., 221.

in die van O.- en W .-VI.werkmans.

Znd.oH.vertalingen van Fr. y)rv-

Sce a.

Lid van een arbeidsraad.

Vlaanderen,weekbl.,7-2-'25,p.45 :

W erkrechtersraad. Werkrech- d'
homme conseiller du travai
l, en Arbeidsraad,raad van arbeid,raad (Erzi
jn inBelgiëprijsgerechten - (niet
ter8raden.Belg.Grondw.,art.sebia.
conseilde yvv#'ho--e.
9 = juridiction van beroep in avbeidezaken, arbeQn-. Fiizenraden)= con86iletfcaprinœes.En

W erkstakiné. In werketaking

gaan,zijn.

W erkstal. De groote werk8tal.

prud'hom ale, tribunal du travail gerecht.

zoo ook arbeidsgerechten = con8eilsde

(8cHR.,dcnf., 12).

prud'
ltomme
A.

NaarFr.8emettr66. grève,éfreen

grpre.
Zie ook op hetw.8taking.
Ongewoon woordgebruik.

fHetwevkjetaken,hcfwevkpzcrleggezl,, ScHR.
,1,l73,citeert:(inAmerikais

een werkntaking beginnen ;hetYer/cge- men gistereneveneensinatakinggegaan
ataakt of neergelegd hebben,een werk- 4N.R.Ct.,17-6-191l);l76 :(in,yf/
zkïng
stakinghouden.
'z%)
'
n )(4!g.Hbl.,A'dam,22-4-1902).
Werkhuis,werkplccfe.

8zvsws,204.

W erkzaam . Werkzame factoren.

Germ.wirk8am.

Kraclttig werkende omstandigheden.

W erkzaam heid.W erkplaatsen in : Gall. en pleine activité.

V#!.d.N. F., 15/43.- MoonTo.,

228.

W erkplaatsen in vollewerking.

Fcnd.,165.
'

volle werkzaamheid.

W erpen. Van tijd tot tijd wierp Bij DAvlo, l29 en 157,aangestipt Van tijd tot tijd 8choot (of swongj KRAMERS,op hetw.jeter:;Sejeter,
een hertzichlzithetkreupelhout.Coxsc., al:een'gall.,8eieter(zieook D.B.,l12). een hertuithetkreupelhout.
'?.pr.Zïchwerpbn,zïcAetovten:Sej-par
L. '
??. F!.,

De Leiwerptzich in de Schelde.

Dux ov,82 :((Zich werpen is een ge-

la fenêtre,dansla m er,zl'eh vïfhett):n-

liefkoosdeuitdr.van Coxsc.Nietoveralis ze goed te'keuren )).
Gall.la Ly8 .
96 iette dan,
8 l'fdccvf,

eter,'
in dez66efe/cn. Scj-à l'ealz, zich
rerdrinken,
.Sej- au cou, aux piedsde
DeLeievloeit,mondtuitin de Schel- qn.,zich om ï8/44* hals,aan iemands

volgensCorrk,171,en D .B.,112.

Viermaalmoesthijzïch platop den
grond werpen. sxvoxs, 95.

Snikkend wierp hijzieh op het li
jk.
BoLs, 52.
(Moeder,svervolgde hetmeisjezich
op de knieën werpend.Slvlxs,196.
Zij,moeder,(had totplicht)tezorgen,
dathaardochterzicltvoorgansch haar
leven nietin dearmoedewierp.ID.,212.

de.

Vg
l.Fr.se jeter par terre, avr un
1.

lmeten '
'
?7J6rpeTà,iem .omhelzen, roor iem.

Viermaalmoesthijzichplatteraarde nederknielen. Sej- Fur.qn.,.surson en-

cadavre,tj genouz,dcs, la pzïsae.ver- atrekken,of:languitop den grond gaan nem i,zich op iem .,op ziln.viland werven,

der vindtmen bijo.B.,l12 :(11a:
jeta tjl'eau.Hijsprongin 't water....
Se ieter a'
d
zr qqn. Iem. op het lijf
vallen.- a'
u co'
d
zdeqqn.Iem.om den
hals vliegen ),en bij1D.,65 :(11t
:d
jeta tjmeagieds.Hi
jvielmi
jtevoet).
ofschoon zich werpen in de levende
taalnietvoorkomt,vindtmenditgebr.
zeervaakindeschrijft.(b.v.BANNING,
OudeJfczzxïsaezz,267:(hijgingreizen
en wierp zich in een stroom van verma-

liggen.
Snikkend lietl
aijzich op hetlijk vallen.
Moeder,))vervolgde het meisje,
terwiilzijop deknieën viel.
Zij,moeder,had totplicht er voor
te zorgen,dat haardochterniet voor
alti
jd ltaar ondergan,
g te gemoet ging
(of:nietvoorheelhaarleventotarmoede '
pez'
pï6!).

kenl)en ook vermelden dewdbn.hiervan enkelevbn. (zieKulrsRs,V.DArus,KosNsN).

W erzelen. Eninzijn middenwer-

znd.volltst.(Brab.,Antw.)in den

hem aanvallen ),en verder :((géogr-)
Zich '
dzïfdft
vf6n,zich oAzfîcafcn,zich werpca,'
eallen,. '
uitloopen ;'
uitsteken, roorIdteteken,.Le Rhône se jette dans la
Méditerranée,de1/246ontlaatzichfheejt
hare '
W fYcferïng) ï?z d6 AïddelîcxdecAe
Zee.La Saônese jette dans le Rhône,
de s'
cö?le lalt, ll
/f
at
lïf, werpt zA
'
,
cA in
d6 Rhône. La terre se jette icibien
avant dansla mer,hetJt
zrttfst6ektAïer
(8trektzich hier)zeer ver oj diep in zee
tfïf.)
'

En in hetmidden woeldeen krioelde

D.CLAES,76 :(
tKIL.geeftwer8elen,

zeldeen krioelde debonteen dichte hoop vorm wezzelen,voor :woelen,wem elen, de bonte en dichte hoop ook dooreen. doeh met de bet. van reluctari.reniti,
ook door elkaar.V.BynERs,1, 151.
stoeien,ravotten.
obniti weerstreven )).

W et. Napoleon gaj in Europa de Gall.(Belg.Fr.)donnerla loi
wet.
Frankr.jairelaloij4 qn.

in

Napoleon stelde in Europa de wet,
of:sehreef (devolken van)Europa de

D.V.,70.- D.B.,31.- V.G.,1,133.

wet noor.

Hijwil hier wetten komen stellen.
Znd. volkst.(Brab., O.-V1.).
Dewetwordt verwacht.
Znd.vokst.(Brab.,Antw.,O.-V1.).
W eten.Hi
jweetzijnles.
Gall.ilacïf8a leçozt,ilne saitperHi
j weetniemand,dieu kan helpen. sonne qui puisse '
pozfa aider.
H et is geweten.

Gall. cela est ,
s.
u.

Hi
jwilhierdewetatellen.
Hetparketwordtverwacht.
Hij kent zijn les.

Hij kentniemand die (of hijweet

nie
twie)ukanhelpen.
H et is bekend.

D.V.,70.-- STOETT,n.- /2l17.
V.DALES.- KoENEN15.
I#-tz?1#.,179.

l
I

1Pca#., 179.

Hi
j weet zijn hartstochten te over- Afgekeurd alseengall.,il8ait'
pcïAzcr: Hij kan zi
jn hartstochten overwin- V.DALE,i.v.:hijheeltzieltweten te
winnen.
ses pas8ions,in '
Ft
zxt
f.,179,doeh ten nen.
b6help6n ; hii weet m6t iedereen om te
onrechte.
gaan.
Burgemeester en Schepenen doen te
In Wand., 124, afgekeurd voor
Burgem eester en W ethouders doen
ScHR., 1, 93 vlg., citeert verder :
weten dat
doen weten, laten weten ; zie echter te weten,dat ...
((Allen die deze zullen zien of hooren

V.DALE,op hetw.doen.

lezen,salut!doentett
lefc'z(Ned.Gvondw..
art 72).)

W etens-W ie:
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W aarom

'
ll
seef niet,

Vgl.Fr.jeAzesais fpas).

W aarom...?- Ik wBethetniet,va.

D.B.,1.

AvcToR, 12.

Ik ben benieuwd (o/ nieuwsgierig) Overbodig gebr.van (0-,)teweten
Ik ben benieuwd (oj nieuwsgierig) V.DALE,ophetw.nieuw :((volkstaal)
(0-)teweten waterzalgebeuren.
gall.jeaz
tzï,
gcurielu desavoir,volgens waterzalgebeuren.
benieuwd,nieuwsgierig :ik ben erAàïe'
/
zD.B.,105.Echterbij GALLAS,op het
naar, het zal mij gzïc'
tz'
tldoen, i
k ben
w.attendre:((--qn.fisesactes:Nieuws-

nieuwsgierig te weten )).

gierig zijn om te weten wat iem.zal

Zie ook benieuwd en nieuwsgierig.

doen als 't op handelen aankom t.

Dekwestieï.
s(of '
fis de k'
tt
ledfïelte
weten ofhijza1gehoorzamen.
Onze steden in de middeleeuwen,men

Vgl.Fr.la q'
uestion Edfde atzroïr
Gall.on le voit,als tusschenzin.

weet het,waren eene soort van kleine
gemeenebesten.

Devraagï.
s(of:
za1gehoorzamen.

devraag)ofhij

D.B.,105.

Onze steden waren in de m iddel-

D . V., 633.

D .B., 105.

eeuwen,zooal
s men weet(of zooals bekendis),een soortvan kl.gemeenebes-

ten,ook : men weet dat onze steden...
Als ze den somberen m an wat verder
Gall. in de constr. lorsqubils le .sc- Toen ze wisten datde som bere m an
Vlaanderen, 23-3-'29, in een verslag
wiaten.V.BtTGGENZIAVT,93.
Taien,t '
dzzl peu éloïgné.
wat verder was.
over een debat te Utrecht, volgende

Zoodra gij '
?
z aangeklaagd wist.

D.V.,373:(Hetww.wetenkan niet

Zoodra g'
iiwi8tdatgijaangeklaagd woorden toegeschreven aan den hr.

reflexief gebruikt worden, er bestaat waart.

Nu wisthijzichvoor'taanschijn van
heeldestreek metzijn wandaad bekend
staan.STREIJVELS (in Kenrles8en, IX,
189).
De effen diepe watervlakte waarop
hij zich ï?zvolle reiligheid weet.CLAEs,
Sich.Ab'
p.,55 (zie ook 126).
Feel wiet zich zoo gaarne bekeken.
V.Lool,74.

Drion :((zoolang de geheele wereld het

Nu zag #ïj in,dathij voor 't aan- (d.i.Nederland)een land van rusten
schi
jn van heeldestreek om zijn wan- bezonnenheid weet).
daad bekend stond.
Navolging van de Fr. constructie
vonden wi
jook bijCovpEpt;s(zieV.G.,
De efen diepe watervlakte waarop 1,299):(hijweetzich stildemeerdere),
hijonbevreesd en pol/cople?
z'
veil
ig mag enbijCORN..HIJvGsNs,BartkoldM evyan,
vondraren.
l50 :(Nog waserveelin hem overgeFelix had zoo graag dathijbekeken bleven van den eenzelvigen knaap van
werd.
weleer,die,zich onbeminnelijk 6p.onbem'
ind wetend,altijd moeite had )
Lodewijk Coornvelt wist zïc/t zelven Zin,terverbeteringopgegevenin een
Lodewijk Coornvelt hield zïch zelj Aldus verbeterd in het Alg. Hbl.
cleeen verstqpdigman.
wedstrijd van hetAlg.Hbl.,12-9-'28. vooreen verstandi
g man.
(A'dam),4-10-'28.
W etens. lcefe'
n.g 6n,'
tzl
ïlleAlt
g.M eeh,
.

Cat-,50;Belg.Strajwetb.,art.210.

W etenschap . De stellige weten-

dusook geen zich weten meteen bepaling van gesteldlleid.Ditlaatste iseen
navolging van een dergeli
jk gebr.van
8e savoir. In het Ndl.kan bij lreten
alleen een afhankclijke zin met dat
staan,terwijldan hoofdzin en ondergeschiktezinbeidehetzelfdeonderwerp
hebben.) D.B., 13.

In deze woordorde is de uitdr.alg.

Willen8 en wetens,ook :metopgezet-

In overeenstemmingmethetalg.Nd
..
'l

in Z.-N.fDist.,173;ScHR.,Xcnf-,22); ten '
&S!,metopzet.voorbedachtelil.k.
P*VERHEYEN,Ziele-spys,III (17662),
p.259 :wetens ende '
?
z)
ï!!6a,
:;bij DEs

ook bijW yl
:lLAxo;qWillensen w6/69?
.s,is,
met opzet);reeds bij KIL.fW illens
endewetens.Ez industria,data opera >,

RocnEs tweemaal,n1.na het w.'té,eéten
en na het w.willen :((W eétens en willens >.

en verder nog : ((willens ende wetens.
Prudenl
v'b.d,'eciena. :.volenA, .
scfc'r?,.
stpafe ),.

Gall.8ciences positives (of eœacten).

schappen.

De wis- en natuurkuytdige weten-

D.V.,183.- V.G.,1,l36.

schappen, de wiskundige vakken, de
ezade wetenschappen.

W etéevend. Wetgerendekiezing.

BELIa.,Dict., ll4.

Gallélectioî
tlégislative.

W ettekst.

Verkeerde woordvorm (zonder verbindings-s).
W etteloos. Iem. wetteloos ver- Gall.ltors la loi= buiten (bescherklaren.
ming van)de wet (D.V.,241;V.G.,
1,138).

W ettié,ofwetteliik?

HsNonlxs,368:(Wettelijkisin de
wet opgenomen,kracht van wet heb-

bende ;wettig drukt uit,dat iets over-

eenkomstig de bepalingen der wet,

(Tu,
66t
ft
r-lffc-erverkiezing.
Wetetek8t.

Iem.vogelrriiverklaren.

Een wetteliik voor
schrift.
.
Een wettig huwelilk.

Een wettige reden van verzuim .

Dewetgevendcvergadering= '
slands

vertegenwoordiging, die de wetten
maakt.

Vgl.wetsartikel,'
lt
le/aècw 3ïnge.d.

Wetteloos= zonder wet, z'
egeeringioos;zonderdewettenin achttenemen-

PL
IM,Syn.,n.12:(Dowettigeerfe V
genamen zijn die erfgenamen,die volgens of krachtens de bepalingen der

Reddingenhulp,op wettelijken.weg, wet,aanspraak op de nalatensehap lleb-

of volgens de wet is;onder dit laatste waar het kan... op wettigen'weg van ben

woord wetzijn ook begrepen de onge- geweld, waar het moet.MULTATVLI,
schreven,m aar algemeen aangenom en

M aœ Havelaar.

zedewetten )).

1D.,ib.

I'
Peffïyc/t lieet iem..die

zich streng aan de wet houdt en llaar

in volle kracht (volgens de lettel')wil
toepassen >.

W even.Is die stof geweejd?

Dial. vorm (Antw.)voor het,verl.

Is die stof geweven?

Boss.,Handl..214.

dlw.

W ezen.Hetzwierig ovaalzijnswe- Dvyy
uov,74:(IFozeAzi
n den zin van De bevallige ovale vorm van zijn
V.DALE,op het'w.wezen (gelaat.
zena.Cowsc.,L.r.F!.
aangezicht is Vlaamsch ).- In deze gelaat.
uiterlijk,karakter:een innemend wezen
Juistde ziekenzaaluit,liep ze plots bet.is wezen alg.Ndl.(cfr.Kvl1>ERs, Nettoen zi
jdeziekenzaaluitkwam, hebben ;dv
g
'
cdameheejtï6Jeedel
.
svzzhaar
den dokterin 't wezen.V.LoOl,77.

V.DALE,KoEx'
Ex),doch m inder ge- liep zeplotselingdendolkterin'tgezicht. wezen )).

bruikeli
jk.
W ezenlil
*kheid. Eene geheele Verkeerdmeerv.gebr. gall.tout'
tfzz
wereld wezenl
iikheden.
monded6r/t
zlï//.
g(D.V.,424).

Een wezenlijkewereld.

Scl.
IR.,1,255,citeertevenwel:.cchijnbarewezenlijkh'den))(DeN.Tï?W,1909.
p.16).

W ezentlil
*k. Het wezentlijke le- Dial.woorvorm,met ingelaschte t I'
P6zcytlïjk.Hetleventje,datD.in de
ventje,datD.indestad leidde.SEvsNs, vöör het aehterv. -li)'
k.
stad eigenlilk leidde.

Zie ook eigentlijk.

234.

W ichtié.

Germ.wiohtig,volgensWWl..4.N.F.,

15/43.

Belangriik,gewichtig.

EchterbijV.DALE,ophetw.'
ut
ichtigr

((:g.)belangrijk wichtig Azïcvz
tss
'meedeelen ;wichtigeredenen hebben,gewichtige )).

W ie.De juffer,van wien men zulks Foutentegen hetgebr.derbuigings- De juffer,van wiemen zulksmocht KOENEN,N.S.,89:(
#Debetr.vool'
nw.
mocht zeggen.
vormen, waarop gewezen wordt in zeggen.
wiensen wierwi
jzen in den regelterug
Demenschen,bijwienwijaankwamen. Dist.,32en 33,en in Onkr.,89en 90. De menschen, bij wie wij aankwa- op persoonsnamen;welks en welker op.
men.
namen van zaken,bijv.:Deheer,wiens
Eva,wiens beeld hem voor de oogen

Eva,wier beeld hem voor de oogen

paard -.-. de dame, wier paard op hol

bijeen vr.antecedent(Di8t.,32;Onkr.. zweefde.
89).
Knapen,wiens ooren drommels veel Verkeerd gebr.van den gen.m .enk. Knapen,wieroorendrommelsveelte
teli
jdenhadden.TEIRL.-STIJNS.1è1,171. bij een mv.antecedent.
lijden lladden.

Verkeerd gebr.van den gen.m .enk.

sloeg,riep om A'
z@.De èerg,welks top,
?
enz.Dekoe,'
welkern.
ut,enz.Toch bezigt
men zeer dikwijls,vooralin de spreektaal,dezevoornw.doorelk-ander,bijv.:
'

wemelde.

1
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Dat Vlaamsche volk,wiene welzijn Verkeerd gebr.van den gen.m.enk. DatVlaamschevolk,welks(ofwaar-'Een #richoe/
J,wienszijden,enz.Deroon,
hem zoo nauw aan het harte lag.10., bij een onz. antecedent (Di8t., 33; van hetjwelzi
jn hem zoona aan 't,hart wiergczlr,enz.Dedame,.
dt,
6?/c:daqrgaat,
II,115.

Onkr.,90;ALL.-AB., 106).

Het praclatige Luzern, aan wiens

lag.

enz.)
#

H etprachtige Luzern,op welkspano-

panorama wijeenen laatsten verrukten
oogopslag geven.Borus, 63.
Een m antel,wienakleurhem zoo goed

Verkeerd gebr. van de genitiefvor-

staat.
De boom,wiens bladeren afvallen.

Verkeerde aanwending van wie in

rama(of:op hetp.waarvan)wijin ver- ongewone schrijft., volgens ALL.-AB.,
rukking een laatsten blik werpen.
175:f
(een koudejachtsneeuw,wierdonEen mantel, waavvan de kleur hem

zige vlokken als voortgodreven vederen

men wiensen wier met betrekking tot zoo goed staat.
op het aardri
jk neervielen (BosBooMzaken,in p1.van voornaamwkbijwoor- Deboom,waarrandebladerenafval- ToussAlxT,De graaj'
pc?zDeronshirej.)

den :gall.dont,volgens D.V.,437-438, len.
Vlakten, wier eentonigheid slechts en ALL.-AB., 175.
Vlakten, waarraït de eentonigheid
door boom en of door slooten en rivieren
enkeldoor boomen of door slooten en
afgebroken wordt.
rivieren afgebroken wordt.

Zie ook BIJLAGEN,1, 62.

W iek.De wiek van een kaars,van In Z.-N.gewoon, in N.-N.minder De pjt van een kaars;de p'
it,het PRICK,Fr.:(mèche,f.pit(v.e.kaars);
een lamp.
gebruikelijk.
lemmetv/elamp,lampenkcfo6n (0.). kousje(v.e.lamp)).
W iel. Stokken in de wielen (ofin't Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.); Een 8paak '
JAIltet1/a:
61steken.
STOETT,n.- /1780.- BijV.DALE,
wiel)steken.
V.ELSSN,21en 51:eenen ('nen)stok
op hetw.etok,noga1salg.Ndl.:(
f
tzegsin 't wielsteken ;vgl.Fr.mettre t
f:,
:
wijze)iem.een eft?/
c in hetwielateken,
64fozt.:dans !e.9roues.

W ierrooksm oor. Pall., 44.

Op dezelfde blz.onderaan isgespeld

zooalshethoort:wierook.
W ietak,w ietek, m. De wietek- Znd.volksn.(Brab.,Antw.)vooreen
k6n zijn tertlggekomen.
vogeltje, naar zijn roepstem ; in 't

hem dwarsboomen )).

Wierookwalm, wierookwolk, (ffïchfe j Wierook. lettez.
lijk = gewijde rook ;

ofdikke)wierookdamp.
Roodborsttapuit,m.

Waalschwichetrake,vpïch4.

W iezen.V1cRMANo.,24.
W iJ
*d.Dat dorp ligt wiid van hier.

Datiswiid lletzelfde.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);
bij KoExEN15 alsZnd.vermeld;vgl.
D.weit.
Znd.volkst.(V.DALES;KoE&Ex15).

W il
*dsch.In wijdseh,
e zalen.
W ll
*er.De Wijer.Titelvan een gedicht van H . HASNEN.

W ij
*f.Mijn wiij. AvcTolt,349.
'

De wilven bezoeken.Ssvxxs,231.

Vaak voorkomendespelfout.
Znd.volkst.(Brab.,Limb,.),in '
tm.;

1vgl.wiiwater.
i Lat.wet.naam :gratincolarubicola =
lFr.traquetrubieole.
!

j
Wl
deten.
Dat dorp ligtrer van hier.
Dat is verreweg hetzelfde.
In w6idsclt6zalen.
Viiver,
'poel.

l D.i.het wltistspelspelen.
Ook in N.-Holl.,Gron.en Deventer
iswiid gebruikelijk in de bet.van ver
verwijderd;Ktqpsas en V.DALS vermeldenhetzondervoorbehoud;in 'talg.
Ndl.beteekentwijd vooral:ruim
Neerlandia, Apr. '13.p. 80.

vgl.D. W eiher.

Bijdelagerevolksklassenoggewoon,
zonderbijbegrip van minachti!hgt
:).
Ongunstigebeteekenis(plàtW.

Mijn rrouw.
Naar de meiden loopen.

Kvlrsss,op hetw.wl
'
lI:lot
((veroud.;
indelagerostandennogi.g.)huisvrouw,
echtgenoote);20((nu gew.minachtend
door den invloed van 't o. geslacht)
Vr0uW )).

W il
*k.Boonen in #e(s)wiik zetten.
W il
*ken.Boonen laten wiiken.

znd.volkst.(Brab.),in 'tjk
ra ,
znd. volkst. (Brab.).

W ijl.Drie ouderen ...vinden dat

Navolging van een dergelijk gebr. Drieouderenvindendatonmensehe-

Boonen ïzède 1166/c(v.)zetten.
Boonen laten weeken.

het onmenschelijk wijl nutteloos is. in hetD.,weil,ofin hetFr.,parceque. lijk,daar hetAl'
?
zeenmaalnutteloos i8.

MoosTg.191.- Zieook want.

SzMoNs,38.

W il
*nbes.Deperzikboomen ...tus- znd.volksnaam,in den.
vprm wi
sl
'n- .
Dr'
d
zï/,wiindruij.De perzikboomen, Kturlss: q Wijnbezie, -beziën,
schen dewijnbessen gep'lant.DRAULANS, beea.
tusschen de wijn8tokken geplant.
wi
jndruif;ook :roode'
aalbes ).
124.

W ljnpokken.

znd.volkst.(Brab.,Antw.);KIL.:

( wijn-pocke. Pusula, phlyctaenà '
>'
;
Dls RocHEs
plzdzr.))

W ij
*npot. Iem.een wiinpot geven.

Windpokken.

W yn-pokskens, s.h,.

Gall.,vooralvoorkomendeindeZnd. Tem.
.omkoopett,iom.dqhanden fof
krantentaal:pot-de-nin (in zijn ongun: .iéma.hqnden)vvlîep,sm6r6n ofzal'q
en;
stige bet.),donner '
?
zp,pot-de-vin t
iqn. iem.den mond m6tgeld 8toppen.
('
Fcntf.,175-176).Zelfsishetbedoelde
w.in hetalg.Ndl.nietgebruikelijk in
den eig.zin van Fr.vwtpotde'
pïa,waar-

voormenzegteenkan'
d
z
gïjp,terwijlaan
wijnkan.
Gall.pot-de-ninier (WltzAz#., 175).
Gall.distribution depots-de-vin.

Fr.pot-de-nin = lo (gllnst. bet.) geschenk dat men,bij een koop,boven
den prijs toegeeft : Ndl. wilnkoop ;
20(ongunst.bet.)fooi,som geld,diemen
iem.geeftom '
hem om tekoopen :Ndl.
ateskpenning.

KturycRs, op het w. steekpenning

Fr.'uoz pot ti vin beantwoordtN dl.een

W il
*npotter.
W il
*npotteril
*.

Kvlrsss.- V.DALS.- Kosxsxls.

iem . eenen -- genen, om hem tot ïyfa

Omkoopbare pereoon.
Omkoôperij.

orer tehalen
ScHR.,1,98,citeert (in staatvan
bescbuldi
ging gesteld,wegens hetaannemen van qs/cekpegzzàïz/gczù tot een be-

W il*p

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),
voor:dakpanstroowisch ;KIL.:(
fW i
jp,
wijpe,j.wip (vetus).Faz );l
kleijers
Wsclt.:cW yp,wype,wip, toort8, jak-

Dok (v.), stroopop.

kel )).

W il
*s.Diedewiisateiszwijgt.5T.Eru- overbodige verdubbeling van de a
'
SEN,267.
in dezen superlatief ( Dsx HERTOG,
Dewijssteboeken. M.sxssl,Dierk., N.z.,II,226).
'
205.

Ik zalheelwiiszi
jn.AvcToR,l1.

znd.volkst.,van kinderen,als het

W1
ëJ*sbeéeerte. Candidaatin de
miisbegeerte e?
'z letteren.

D ocke )).

Het rerstandigstis te zwijgen.
oe geleerdste boeken.

lk zalheelzoetzijn.

VziRc.,82;(Gaathetadjectiefop een
sisltlank uit,dan wordtalleen teaangehangen :dewiiste,devalschte p.
Alg. Ndl. wijs = veel wetend, ver-

tegengestelde van stout, ondeugend ;

standlg, door ervaring geleerd. bov.

vgl.Fr.'
un enjant sage (V. DALE6;
KosNsN15).

kinderen ziin '
vaakterroegwiis,cca wijs
man,ik was foegznietwiizer.

znd.woordorde,naarFr.philo8opltie

Candidaat'
in letteren en wilsbegeerte. Afzonderlijkzegtmenmethetlidw.:

etlettrea.
1

drag van 13800p.)(N.R.Ct.,3-5-'
*
11).
D.CI,
Ass,77.
V.GSLDEREX :(D.)Ws'
epe,w.= bosje
stroo.
10. (dok (dakpanstroo),v.fstroltl-

candidaat in de letteren.

W ijsmA en-m e el.
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W il
*sm nken. M aak dit aan zijn V.DALE,ophetw.wij8maken,10als Doe dat zijn vader eens begrijpen,
vader eenswi)'
8!CoNsc.,Scltilder, 17. alg.Ndl.:f
(doen gelooven :m6n kan of:probeerdat zijn vader eensaan 'f
hem alles'
tt
sjdpzckea,op de mouw spel- Ter8tand te brengen.
den);20alsZnd.:(iem.iet8wipmaken,
duidelijk maken, aan het verstand
brengen ).
W il
*te.
0.-en Wvl.volkst.,in 't
Huij(van karofwagen),v.

Alg. Ndl.iem.1
'
et8 wijamaken ofiem.
q'
ete Wef.
gmaken bet. dus alleen : hem
iets onwaars doen gelooven, b.v. :
(
fmaakdatdeganzenwils,verteldataan
hen,die zoo dom zijn 't te gelooven >
tKtrzlœss,op hetw. gau j.
VERc., Etym . 1Pdè. - K ulz>ERs. V * DALS.- K osxzxls.

W ijten.Zijnbeschermerveelgoeds

teoïjfen.hebben.,

Verkeerd gebr.van ditww.in een

gunstige bet.

Zijnbeschermerveelgoedstedanken

hebben.

PLUIM,Syn.,n.23.- Zieook dank

en danken.

W iJ*tewaéen. Zware wijtewagen8.

O.-enWvl.volkst.

Zwarekuijwagens.

KtTlpEn'
s.- V.DALM. Kozxsxls

W il
*watertslvat.

In enkele Znd.gewesten (Brab.)is

Wijwatervat.

Aldus b.
v.bijGALLASen bijPmcx.

8svzxs,28.

Een tinnen wijwatecatje. CLAES, devorm metverbindingsegebruikeli
jk, Een tinnen wiiwat
erraatie (of w#'- Fr.,op hetw.bénz
'tier;evenzoo wijwafïch.Nov.,ll2.
in andere(O.-Vl.,Antw.)devorm zon- waterbakje).
terbak,bijV.DALE,i.v.,en bijGALLAS.
dera.
i. v.;doch wiimaterevat,bij KI-TIPERS
en bij Psxcx,Fr., i.v.

W ijziéen.De staatskundige lots- Verkeerd gebr.van hetpassief-re- De staatskundige lotsbestemming

bestemming vanHollandAee/fzïchgron- flexiefi.p.v.hetpassief:gall.86trans- van Holland werd grondig gewiizigd.
dig gewiizigd.
yoz-er,volgens D. V.,342.
Rond 1884wiizigdezïcA zi
jnemanier. Verkeerd gebr. van het passief-re- Omstreeks 1884 wijzigde W?
' zljn
flexiefi.p.v.den bedrijvenden vorm : manier van arbeiden.
gall.seplodï#er,eetransjormer.volgens

EchterbijKvlp>iRs,i.v.:took we-

derk.:lang èehïeld ik welden '
.
Adruk
.
datdeYereld was weggezonken el 1&*
optmzeplaatnul
txren g66let6n,mlozlangzamerhand t'
ïjzïgdezich.toch dit gevoel.
G.KELLSR ).

D .V.,345.

W lkkelen.Doe de bank nietwik- W vl.volkst.voor:heen enweerbe- Doe debank nietwiebelen,wiggelen.
kelen (bewegen).TAMB.,37.
wegen (van ietsdatonvagtstaat).
W il. F- goeden. rqa kwaden wil Al
n.Z.
.g.i
-N.,naarFr.éfredebonne, Goedwillig zijn ;kwaadwillig.op.
W JzijM
n.
dev vrcïyevolonté,dv homme8deèol- lig.zijn.
annen 4)Jn goeden wil.
Tt6volonté(D.V.,HetWdb.derN6d6rl. Welgezinden, goedwillige vcn,
nen,
Taalen deCritiek in Z.-N..88).
mannen tffe hetgoed meenen.
Om eenen huurder vap,elechfen wil Ds RsvI,,l92:Pourmettveun mcu- Om een u
'q
eerspannigen huurder op

Alg.Ndl.fiets ïa P gierjtt
zFkl'elen =
rollen.
Wijtrofen echterook aan,bi
jV.G..
1,205 :f
teqn.1N .
k gpN akkelilk
. genoe
g
voorvelen die tls goaen willezijn :;
bi
j F.DOMSL,
& NxzuwExsczs,Typen.
30 :.Wijkennen ze ook,diemensaen
f7cn goeden '
tt
lïl),enaldaarnog :Nvijf

op straat te zetten.ToNv,180.
naia loccfcïre 8ur lc '
rve.
straat te zetten.
De sergeant vroeg eenige m annen
GALLAS,op het w.volonté :<DemanDe sergeant vroeg eenige bereidmil- m annen pcn karakter en v-ten wil>.
mcx goeden wil.
de des :,4'//4-,- de bonne - M annen lige, (ofwelojjernaardigejmannen.
ScHR.,1,285,citeexto.m.:.
fmannea

vragen,diezichbereidverklaren (b.
v.tot
een moeilijk werk,een bestorming).'
,
Indien er iets wringt, 't is om wille Znd.volkst.om (d6)wille '
pcn.

#

rcn Everaart.TEIRL.-STIJNS,1,23.

van krcchfïgenwil.(N.R.Ct.,23-2-1911).

Indien erietsschort,ishetterW lle

Behalve in deze uitdr.en in iem. ter
willezïja is# 1m.
Om den wille van hetsmeerlikt de In dezen vorm bi
jSTOETT,n.- /938,.

van Everhard.

Om de(r)wille van de smeer liktde
kat den kandeleer.

BijCA'
rs :Om deminnercn de,
9An,
e8r
lecktde katde kandeleer.

Om beterswil.
W illen. Dat 'n wilt daarom niet
zeggen,dat...VIRMAND.,l2.

Znd.volkst.(V.ELsEN,28).
Znd.volkst.

kat denkandeleer.

Om è-lwil.
Dat'wildaarom niet zekgen;dhtk..

in overeenstem ming m et het tgw. 1,nAlgebr.

Zie ook beter.
RI.
TI>MA, l89 :( Mnl.hif
rï/le.In de
17eeeuw en later komtooltvoor ldi
wïlf.Dit is een analogievorm .))

W ij willen rcs geenen klassestrijd.
Fca zulke q situ ation 5 die fortuin

beduidde,heefthi
j nietgewild.J.SABBs,149.
TFcfwiltge(eraan doen)?

Gall.1te yxze '
vouloir de qe.= (van) W ijwillen (of:wijhouden f
7cAl)geen D.B.,l :(11aev6ut7- deceltl,ïl'
iets niet willen hebben (D.V., 264 ; klassenstrijd.ook :van een klassestrijd A
z'e,lre'
ut7- .HiJ141datniet fhebbenj.
V.G.,1,14l).
moeten wij niet hebben.
Men zegtwel:hi
jwilernietvan oezen,
#us zulke : situation )), die fortuin Tan hooren, flcAzhebben. Dus moet het.

beduidde,heefthijnietswillen '
tlefdx. zijn :indien gedqtnietwilt, of,indien
gij daarran niet wilf
, we
ton, hooren,
Vgl.Fr.queroulez-roue?,spreekwijze Nu ja,of ltetï.
sxu eenmaal zoo! hebben.:
om opeeneenvoudigewijzeeenbewe- ook :watï.
veraant6(8084/
FELICIEJEHU,Nettietlczlder5'
!ee,68:
ring of een feit te verontschuldigen

((Ja, watttlïlfu ...:

(PI,osTz-RzINDERs,41).
l Ik wilw6!,: antwoordde Bernard. NaarFr.)
ktle'
uzbien,alsbevestigend
Graag!(in andere gevallen :dat41c
PRICK,Fr., op het w.tol
tloïr :qje'
lstyyzlts,125.
antwoord op een voorstelof op een ik nïezaj!ofwelmiigoed !)
teuœ èïeAz,ik wilwel,datneem ik aan.
aanbod.

'

tw illem en Paulinewaren)hetslacht-

Gall.veut-ox,als tusschenzin.

W illens. Een staatdie ...willen,
s

Vaalkvoorkomendeuitdr.waarin het

ofer hunner alte verregaande goedheid
of, wilm en, hunner zwakheid geweest.
10.,334.

graag :.

W .en P.waren hetslachtolervan

hun al te groote goedheid of, zoo m en
wil. vau hun zwakheid geweest.

Willens0/onwillens,goed-ojkul
ct
zt
y-

nillens Duitschland dankbaar naar de onbestaanbare nillens gevorm d is naar ecltiks,met0/tegen zijn zin.

oogen zou moeten kijken. DRAULANS, nolen,
sin de Lat.uitdr.nolens.
/
?4)384.
:.

Regenboogkl., 13 :willenœ nïllcae, te.
verbeteren volgens opgave op p. 258.
aldaar:willens ojoa-ïlle- .

149.

Nïll
emsnillensherdachthijdatzwie-

Tegeu '
tt
lï!en dank herdaeht hijdat

ren en tieren. Jos. Joos, 55.

W im per, v.

zwieren en tieren.

Het gebruikelijke w.in Z.-N.,ook

Ooghaarltiej.

Daarnaastisook wimper,v.,alg.Ndl..

indevolkst.(Brab.);tenonrechtehield

DAvlo.39,het vooreen D.ontleening.

W ind.Tegeutriidige '
d
zl
ïlden zullen

het schip onderwege houden.

Naar alle winden dry ien.

Gall.des '
pezzfdcontraires (Dïef.,93).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);vgl.Fr.

Tegenwind zal het sehip onderweg

Tegen8triidige dïAzgel = dingen die
metelkaar in stri
jd zijn.
M etallewinden waaien (ofdraaienj. STOETT, n. 1395/2139.

houden.

tourner a'toutrent.

W inkel. Hi
j houdt winkel.

Verkeerde weglating v/h lidw.van

Hij houdt (ook :doet oj heeft)een

onbepaaldheid,volgensD .V .,450-451 G nkel.
((tenir boutique,een winkelhouden )).
De uitdr.is echter ook we1gebruike-

lijkzonderhetlidw.,b.v.bijKosxsw :
t
(W inkelier tzn,
tzx,die '
ttl
ïnkc! ltoudt),
j10.15,ophetw.winkel:
p1,.));verderbi

Een politieke winkel.

((-- doen )).
j Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.);

1vgl.Fr.boutiqueélectorale.

KUIPERS,op het w.ltouden :q64>e
herberg, eewtt??a w'
inkel, eene ecltooi, eene
bank van leening, een hotel- n.
DyclzlxoTTyc,op hetw.houden :((bank

houden,jairela banque;sehoolhoudem
jairel'écoîe;tenirécole;herberghoudem .
tenirauberge ).
Eenpolitiekekr> '
m(v.)of(knoeilboel
(m.).

DALES.

KoENEN15.

W lnkeléestel-W isselaéent.
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W inkeléestel.o.
W lnkelhaak. Llo SENDIN,
M eetk.,1,24.

TosLzcuTlxo
Znd.volkst.(Brab.),voor betim-

Winkelopntand,m.

Aldaar ten onrechtevoorFr.équerre

Teekendrieltoek.

m ering en ameublement van een winkel,alstoonbank,rekken,kasten,vakken enz.

ordinaire,Jg.tid6s8in gall.
Ndl.winkelhaak = haakvormig tim -

mermansgereedschap.

W lnkelneriné. Gedwongen Yï'
4-

kelnering.

Al-osxssxxEossz-Axoscu I
(

OPMERKINGEN

--

Winkelgereedschap, o.= alles wat

men in een winkelnoodigheeft,alstoonbank, m aat, schaal, gewicht, papier,
touw enz.

Teekenltaak = Fr.té, éçvez
rre en T.
doubleéçztzerre.
Zwei, v., of zwaailtaak, m .= Fr.

jau8seéquerre.

I

Mgekeurd doorMr.J.A.LEvv,in

het Handelsbl.(N.R.Ct.,5-11-1919)

Winkeldwang,p
cf
aoyxfz
u.
l
cn.
g.

Fr.aehatjorcé.

W1
*nket. Foorl. .
Fr.-F!.Lijst, 133. Alg.in deZnd.schrijft.,naardeoëHebt gij al een kaartje? - Neen. cieelevertalingvanFr.guichet,indebet.

KoENlN15#op hetw.winkelne6ng.

Loket', o.

't 'Fïskef is nog niet open. TAMs., 49. van :raam vormigeopening in een deur,

Valwinktt. Voorl. Fr.-Fl.Li)'
8t,133. vensterofwandvaneen,
kantoor,waar-

Gedwongenwinkelnevingisechteryer-

meld bijGALLAS,bijPmcx,Fr.,en bi
j

CRAMER :(Loketvoorinschrijvingvan
bagage. Guicltet (m.) d'envegistrement
des bagages.- Loket voor uitgifte van

Schuijloket.

plaatsbewijzen. G'
tqicl
tet (m.) d6 dïafrï-

doorhet publiek geholpen wordt.

bution deabilleta.- Loketdienst.S6rric6

Alg. Ndl. winket= sluipdeurtje,
deurtje ofpoortjein een groote poortdeur(cfr.Kozxsx,i.v.)

(m.) de gvïcAel. - Loketist van het
plaatskantoor.Di8tributeur de,
d bill6ta;
receveur; employé-di8tributeur. Loketkast.Caaiev (m.).)

W lnnen.Bezithijthansmeerdan Ga1l.gagner,volgensAlœELoooax, Bezitltijthansmeerdanwathijdahij dagelijks wint?
11A,119.Vgl.KvllœRs,op lletw.ver- gelijks verdient?
dienen :(doorienen,doorverdienste,
doorarbeidverwerven :ziin brood- n.
DuizBnden en nog duizenden winnen Gall. gagner.
:@ nie= zijn kostver- Duizenden en nog duizenden '
vinden
inhetbouwvakhunbe8taan.SEvENs,l05. dienen.
inhetbouwvak 6enfmiddelxzè)bestaan.
Aan ofop iets(koëe,een paard,èen Beidevoorzetselszi
jn hierbijgebrui- w4ux ofop iets(kome,een paard,een
huis)een som geld winnen?
kelijk :
huis)een som geld winnen.
KRAMSRS,op hetw.winnen :(Op

Echterook bijKvllœas,op hetw.
winnen ( doorarbeid verkrijgen,verdienen, vgl. koetwinning; zijn brood
ïn''fzweetzïjs.
vaakuoldina.- ;denkost- ;
bezit Aï/ thane meer dan hii dageliika
tdnf?Ta vAN RlaswlzcK ).
'
V.DALES,ophetw.winnen:f
(aan (of
op)di6àoW:wintAïj/1000);Id.6:(aan,
datà'
/
zï.
swintA#'/5000).

ou Aan een koop w-,gagner4 (ov .
m rj
ul marché).

KtTllaERs,op hetw.winnen:t
(opeewcl
koop,&Jjeenen vuil- ).
KOENENIS,ophetw.winnen (in(of
ctzn)duidelijkkeid- ,helderderwordenx.
V.GELDEREN,op het w.winnen :
(aan (in)duidelijkheidw.= cl Kl
avheit

In duideli
jkheid winnen.

TenonrechteafgekeurdbijVlTs,242.
KnxMlss,op hetw.winnen :(
tNu
heeftdeuitdrukkingaan duidelijkheid
gewonnen, maintenant l'e,
zveeyïoa a

dlp,duidelijkheid winnen.

N'
id plus d6 ckrfë, eat devenne plve
claire p.

gewinnen >.
K vlzœRs,op hetw.winnen f(bL)d6

GALLAS,op hetw.winnen (- aan

àeràïezïp.g heelt het '/
perk in belangr%'
jk-

7lrecï-he'l'd :Gagner en précision )).

W lnniné.Hijwoontopeengroote
W nning.

Znd.volkst.(
Brab.,Limb.,Antw.

heid gewonnen >.

Hojetede,(Dnd)Aoep6,boerdetij.

D.CLAES,77.

De verdien8ten waren gering.

ScRR.,1,246,citeerto.m.:((dev?ïp,
-

Kempen); KIL. :(
fwinne (vetus) j.
hoeve.Villa);M eiiers Jnch.:(Winne,
wen, landtwinner, landtbouwer.W inne,
betekent ook by de Ouden,hoeve),.

W inst.De winsten waren gering.

Verkeerd meervoudig gebr. gall.

Hé
't verteer overtreft de winsten. ll/nd/iret
:,volgepsD.V.,424enD.B.,

'
ToNy,188.

Erwo/thiermeeruitgegeven dan dfen,diehet.bédrijf...heeftopgeleverd:

53;Ds REVL,20l La t
fépcne:dépasse waterveràiendwordt.
(KIsT,1,128);(datzeete'grootewinaten
legain.
zou opleveren > (HAsszLBAcH,II, 34).
Ook wordt er winst,veel winst ge- Gall.jaire'
tzzzbénéFce;vgl.GALLAS, Ook wordterwinst,veelwinst go- EchterciteertScHR.,1,155,ook wel:
daan.Sy
ngsRs,300.
op hetw.wiut (
f maken Réaliser maakt.
(winsttedoen )(KIsT,1,31).
un b., - des b.)).

W inter. Hij heeft den winter ccn, De'
gobruikelijkeu#
ldr.in Z.-N.,al.z
fja ltanden,aan zù'
?zvoeten.
thansin Brab.
W lp.Hijwasop eenen wip weg.
Znd.volkst. V.EI,
sEw,62:op 'xca

H% heéftwinterhanden,vswfertloefes.
Hijwasin (ofmetjeen wip weg.

Daarnaastin N.-N.ook we1:ltijheeft
den winteraan tf6handen,ccx devoeten.
Zie ook op.

wip.

De wip staatin dewei.
OP (ofxx r)dewip schieten.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.);inBrab. De vogelataak (ook : rogelmaa of Alg.Ndl.wip,v.= balk of plank
ook vogelsgeerd; in Vl. gaaipers schvtfeèoozzè) staat in de weide.
waarop men zich làeen enweerlaatwip(V.DALE;KoENEN15).
Naav den nogelschieten.
Pen.

W ipschietiné.

Vogel8cldeten,o.

W irw ar. Een echte wirwar.
NaarD.Wirrwarr,tgw.vaak in de
Een wivwar van straatjes en stegen. schrijft.,zoowelin N.-alsinZ.-N.

Een echte warboel, warwinkel.
KOENEN enV.DALE6vermeldenreeds
Een wavneetvan straatjesen stegen. wirwarzondervoorbehoud ;ook GALLAS

W istch),wisse.Eenenwieafsnij.

den van eenen boom.
JPïd:(cA)8a orn te binden.

'

geeft het op.

Znd.volkst.(Brab.enAntw.wis,m. Eenteen(v.),eentwijg(m.)afsnijden ! VERc.,Etym.Gdè.('
&S.
9cA en wiesej.

ensomsook v.;O.-enW .-VI.wi8se,v.), van een boom.
KUIPERS,V.DALE en KOENEN verBindfeenen,witgen teenen om te bin- melden wi8ch, v., als alg. Ndl. voor :
VOOr dunne en taaie boom loot;KIL.
10 teen,twijg;20 wischlap,veegdoek.
(W isse.Vimen );M eiiers'
Fech. q lS, den.
teen,tien,ryn'e));DEsRocxss :(tW isch,
Wisch, v.,voor bundeltje,b.v.van
stroo,is bij KvlzœRs alsgewest.opges-j....Teen.Osier,s.m.bagaette,#o'
?
za-

geven,doch bij V. DALE en K olxEN

8%*6, S.

Wï.
:.
gtchleAzplanten.

Een wis (m.)brandhout.
W ishout.

als alg.N dl.

PAQUE. HEUXELS(alsNnd.volksZnd.volksnaam (Brab.,Antw.)voor Bindwilgen poten.
nam en aldaar opgegeven : teen,feeTtca,
een soortvan wilg,ealiz viminalia (in
wissenj.
O@-Vl*wiime#v.;in W .-VI.w
'ieme,v.,
en wiedol
xw,m.).
Znd. volkst. (Brab., Antw.); D=s Een vadem ofvaam (m.)brandhout. 2tlg.l@dl.%visse,v.==stère.
RocnEs (W is,s.j.(maetvan brandhout)Corde,s.f.))
Vademhout, rcc-ho'
d
zf; gekloofd
KvllyERs.- V.DALE.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.);KIL.
(wis-hout,j.wisse-houts.Fascisligno- brandhout (van dennestammel).

Iem. met een brandhout een slag
Iem .m eteen wiahouteenen slag geven. rum maiorum ));DEs Rocnls ((W ishout,s.n.Boie de cogde,s.m .))
toebrengen.

A isselaéent.

In Z.-N.meergebruikelijk dan in

N.-N .:naarFr.agentdeehange.

Wisaelhandelaar, makelaar ïn 6/!6ct6n.

W it-W oonst.
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W it.M 6ttofbi)'
)iem.witstaan.
't ls witttzsschen die twee.

TOELICHTING

Znd.volkst.(Brab.,O.-Vl.);V.EL-

sEx,251 :'fis'/z,ïf= daarisvriendschap
tusschen.

W itéoedwinkel.

Znd.volkst.(Brab.).

W itlood.
W itloof.

Znd.volkst.(
Brab.).
Alg.in Z.-N.

W itte-Beré. B0Ls, l44 Jos.

Joos, 166.

W itzaad .

Ongewoon gebruik van deze verta-

ling.

Znd.volksn.(Brab.,Antw.),in 'tm.:
lonaast platzaad,voorpltalariscanariensis ;20 voor panicum pzïllicceupz
(telkensvoor zaad en plant).

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

Een w%tvoetje bijiem.hebben.

H et is witte Flip tusschen die twee.

H'ïfwïzt/
ccl, linnenwinkel, magazil'
n

vanwittegoederen.
Lootwit,o.
Witloj,BrIt8selsch loj,o.

MontWlcAzc,m.
loKanariezaad,o.;
20 gierst,

OPM ERKIN GEN

STOETT,n. 1329,
/2042 en 1398/2145.

LEor.,Ndl.-Hgd.,l36 : Garen-en

bandwinkel(witwinkel)

Bi
j V.DALE6a1salg.Ndl.witlooj.

VERSCHUEREN.- PRlcx,Fr.,op het

w.mont.

HEvxy
ct'
s.- In deNnd.volkst.heet
heteerste ook wit rogelfjedztze , tegenoverzlvart'
pogel/j6ezc,
cd= koolzaad.Aan
degierstkomen losseoverhangendepluimen,waarin ronde zaden zitten.

W oensdaé. 'sWoensdaags.BOLs,

Znd.volkst.

',
9Woeludags.

187.

W olle.Golledekens.Slvsxs,84.

Afwijkingvan de gebruikelijke spelling ;DEsRocnss:(W olle,adj.).
W onder.W atwonderderis.SEGERS, Comparatief, die wegens onwellui87.

W onderheid. Verveerlijke na-

dendheid steeds wordt vermeden.

Ongewoon woordgebruik.

'
1P01!6Az dekens.

Evenzoogouden,ijzeren,koperen,aarden,glazen enz.(ALL.-AB.,90 en 153).
W atmeertenerwonderen,watzonder- WslyuAxo :(I'
Powtt
fer,bi
jv.n.enbi
jw.,
linger is.

Vervaarlijke natuurwgonderczt.

%uunwonderheden. BoLs, l9.

W ondm aal. De wondmaten der

zonder vergrooting )).

Nog bi
j KtTlpExs (
fWonderheid,v.
-heden, iets, dat verwondering wekt,
m irakels.

Germ.W'
undenmal.

Litteeken,o.,mv.-a.

W oniné. Het ledige woninkske.

NaardeZnd.volkst.woningske.

Hetledigewoninkje.

Woningjes.STRIUtTVELS,in F!.d.d.e.h.,

Verkeerdeverl
tleinvorm.

Woninkies.

MooRvg., 136.

lzanden.STREUVELS, Gen.t,.Brab., II,
60.
Levensleev, l6.

Dïaf.,l9..
- Onkr.,55. RIZPMA,

226.- Zie ook op hetw.kring.

1,3 en 30.

W onne.Hij liet zich over aan de
wonne van het overweldigende gevoel.
M.8ABBE, F!.M en8chen,119.
Het vleugelvolk ...kampte ...moedig en wreed om woon en wonne.VIRMAxo.,67.

Vaak gebruikelijk in ongewone Hij gaf zich over aan den welluet
sehrijft., naar D. IPO?z/:= wellust, van het overweldigend gevoel.
(zielslgenot,zaligevreugde,verrukking;
KIL. :( W onne,wunne (Germ.Sax. Het gevederd gild kampte moedig
Sicamb.)Gaudium.& Gratia);M eijers enwreedom woonplaatsenlevensgenot.
W'.
sc/t. : W onne, blyschap, '
preughf,
geneugltte )).

W onnié.Enwonnigzongin'tgroen

MoonTg.,239:f
(Jponz?:en zijnsamenstellingen staan nog nietin VAN DALE'S
J#-#è.;maarin weerwilvan alde veto'
s
die de oude taalgidsen er over uitgesproken hebben, is wonne, vooral in
den verheven stijl,gewoon geworden ).
Volgens HoltsTycx', 107, is een germ.

NaarD.wonnig;bijDvvszR,II,78,

Enllutigzongin'
tgroenhetvogelijn. a1swonne(verdedigbaar,jazelfsaante

het vogelijn.FR.DE CORT.
laangestipta1salleenin Z.-N.gebruikeEen nesscheschaduwkoeltedeed hem li
jk ;MooRTG.,239,acht hetniet af-

bevelen )omdathetdoorgeen eigen w.
Het frissche lommer deed hem wel- kan vervangen worden.

wonnig aan.M . SABBE,Fil., 68.

keurenswaardig.

W oon.Naar Gustje'
swoon.SIMoNs,
53 (zie ook VERMAND.,66).
(Dan) zoekt die Fransche verlosser
naar een anderen woon.AtlcTos, 189.
Nooit verliet de jongeling de ouderlijke woon.TEIRL.-STIJNS,1,35.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),meestal Naar Guusje's woning.
Mr. A. BotiAExTs, in zijn gedicht
in 'tm.;KIL.:f
(W oon.Habitatio,haWoudgebloemte:
bitaculum );DEs Rocnss :( Woon, Dan zoekt die Fransche verlosser
(Een slot van glas
s.j.(zo6k)Wooning );bijV.DALE en naareen anderewoninfl.
Biê 't vreemd gewas
bijKoExsN iswoon,v.,alsZnd.opge- Nooitverlietdejongeling hetouder- Eenkostbrewoon,om in tepralen).
geven,bijV.GELDERENa1sverouderd ; lijke hl
xis.
BijKvlpl
Ei
Rsiswoon,v.,zondervoor-

Van woon veranderen.

dadig aan.

in I#'cp,#.,48,werd het w.afgekeurd.

behotzd opgegeven voor

MUYLDERMANS,Bijdragen tot TaaleïtStijlzuivering,316:f(Verhuizen,d.i.
een anderhuisbetrekken,eenhuisver-

verblijf,het l
'echt om te wonen.
ScHR.,1,342,doetopmerken,datmen
kan van A'
tzï.
s'
veranderen (WEILAND,op
het w.'
vevanderenjof '
verhuizen zonder

woon veranderen,zijne'
YooA
ze/orerbren-

woonplaats= het lluis of de gemeente

gex.lneze laatste uitdrukkingen kom en

waar m en geacht wordt te wonen.Ook

mijnog te franschachtig voor:changerdedomicile,trausjérersondomicile.)

andersom isveraM ering'
ptza woonplaats
mogelijk zonderverhuizing.Verderwijst

Scl.
IR.,x4czzl.,10:(Beter:diewonen.

De ingezetenen van ten minste 21 hijer op,dat ran woning veranderen

In Z.-N.vaak voorkomendespelfollt

ofwel een bewoond voertuig (woonwagen).
Dist.,l0.--Onkr.,51.
- L()MB..63/- .

Van wonin,
g veranderen.

laten, valt te verkiezen boven : van

W oonachtié. Deingezetenenvan

rcn.woonplaats te .?Jcrcwtrïoz't'//
.. Im mers

volle 21jaar,die sedertten minste zes (Rechtsg.Magazijn,1919,bl.5.)Dan, jaar,die ten minste zes maanden gemaanden woonachtig zijn in dezelfde de Fr.tekst zegt :domiciliée #tzAz.
s la domieilieerd ziin (of hun woonplaats
gemeente.Belg. Grondw.,art.47.
mêmecommune.En êtredomiciliéisniet hebben,)in dezelfde gemeente.
l
aetzelfdealswonenofwoonaclttigzijn.n
KOENENIS:(
twoonacllrtig fwoon/16:lle?z#c,'
u'onetl
,
de,gevestigd),bn.)
'
W O nen.

het wonen,

Wstlnez
?z.

IKuI/ERS, op het w. veranderettj niet
heelemaalhetzelfdeisa1sverhuizen.1mmersiseen woningnietaltijdeengeheel
huis(woonhuisj,doch somsook we1een
deelvan eenhuis(b.v.eenwools
trertrekj,
ofweleen bewoond vaartulg(woonsehipj,

onder izlvloed van (le dialectigche uitspraak of naar DEF Rocl<Es.

W oonst. Iederen morgen trekken

0.-.en 5Vv1.volkst.weun8te;reeds

Iederen morgen trekken de troepen

de troepen
mijn woonst voorbij. in de 16e eeuw wool
'
tate (D.V.,p. mijn woning voorbij.
Tox'
v, 61 (ook BoLs, 10; Levensleer, XLIV);tgw.zoogoedalsalg.in deZnd.
276;SEvExs,184).
schri
jft.;DEREIJI,,57:Touslesmatina
Lamme gaf de woonst op van den lesfrovpc.
s...défilentdevan,
tcltezmoi;

V.DALE en KIIENEN geven woou t

als Znd.op.
HASSELBACH,II,72,vermeldtwoovvst,
waarin l
zetaclttervoegsel-8t= deplaats

Lammegafdewoonplaats(ofwoon- derwerking.

opkooper aan 't vleeschhuis. AucTox, het w. werd als belg. afgel
teurd bij etede) van den opkooper aan het

339.

VycRc., 148,ook in T#TcAztf.,48,en bij vleeschhuisop.

D .B., 52.

Ipoo-f.BELL.,.
DïcI.,l05;Voorl.Fr.- Aldaaropgegeven tegenover FI.d(t- Domicilie (0.), (wettigejwoonplaats; Sc11a.,.1,34l:cDomicile= c)wonlng
F!.Liist,97.
micile.
va8teverblijjplaats.
(Ned.Grondw.,art.158);b)woonplaats
(Ned.B.l'
Pè.,art.74en v.)).
Verandering van woonst.
Afgekeurd bijVycRc.,148,en aldaar Verandering van woni?tg.
ScHR.,1,348.- Meestalisditwe1een
verbeterd verhuizing,ofsoms'
pcrcnrerhuizing,doch niet altijd :zie op'
het
dering van woonplaats.

w .woon.

awk
r9r
f

svoonstveréoedint-svreken.
BELGICISM EN

W

oonstveréoediné.

TOELICHTING

I

Znd.vertalingvan Fr.indemnitédc

domicile(of delogement).

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPMERKINGEN

Vergoeding(ofschadeloosstellingqvoov

Fr.indemnitédert
jt
Wt
fczzc:= Ndl.rer-

W oord .Nu een woord ran de plot-

hui8huu'
r,nergoedingvoorvrijewopa'
ng; goeding voor hoogere huiahuur.
vergoeding voor (of '
pcwtlrerblijjko8ten.
D.V.,483:(Menzogteettwoordover Nu een woord o'
ver de plotselinge KRAMERS,o!)hetw.woord (Geen

selinge neerlandsclagezindheid des heeren Rogier.
Nergens een woord tlczz den grond
der zaak,tlcAzhet recht eens vollts om

iets zeggen,en vandaar ook een woord Nederlandsclagezindheid van den lleer w- meer daarvan,daarover !p.'6Az paroreriets,b.v. in de elliptische uitdruk- Rogier.
lonsplus !brisonaftj-tscaavy !nemeparlez
king :geen '
tnoorty meer daarover !Maar
Nergens een woord o'
ver den grond plus decela !))
in hetFr.zegt men 1231motdeqc.,van- der zaak,orer llet reeht van een volk
GALLAS,op het w.woord :((lk zc/er

in zijne taalbestuurd ...te worden. daarbi
jZnd.schrijverssomseen '
dzl
oor# om in zi
jn taalbestuurd t,
e worden. 66s- je rtzvzzeggen,:.
T'en toucheraiun
tltl?pg--.))

m ot ))yen op het w.tcluchel' ((Je 4364

Echter bijD.B.,69 :(J'
aiditv'
?z
motdecc/fcajjaire.Ik heb overdiezaak

toucherai'
rïtlzà:Il
tza1ergeenwoordover
spreken ).

daarorcr!Gezegdwordtook :hi
jheeft
'
vandiezaaknietgerept,d.i.aangaande
diezaak geen woord gezegd.)
,

woord'
pc'
?ziets- ,nesoumermotdeqc.)
V.DALE,op hetw.n'
oord :(hijmoet
er het66'
r,
sf:woord nog oryr zeggen,hij

een woord gerept.-- Geen woord m eer

In één woord.

BROECKAERT,12,en D.V.,583,hielden ditten onrechte vooreen gall.,en

Pyucx,F1'.,op het w.reppen :((geen

heeft daarovernog nooitgesproken )).

In (ofmet)één woord.

Ktlll>Eas,op hetw.woord ;cmotélp.
- ,in 'tkortgezegd ;(ï/
c)zaldaadlijkmet

v'z mot,en eischten :met ééo'àn'oord.

In andere woorden.

Woord twn,eev.

D.B.,92:(En'
u,o
zmot.In eenwoord,
kortom ).
ScHR.,1,308-309:In,tznz
t'
f)eenwoord;
(il'
tenkelowoorden )(N.R.Ct.,l6-l0'll).
Gall.en d'autl'
esf6rpzp.
s(D.V.,583;
D.B.,92;LoMB.,- ,
/102).
ScHR.,1,309:(i1t(vroegerook:pzefl
bewoordingen )(Gr. 1/
P#6.).

een

Xklet andere woorden.

Ten onrechte afgekeurd bijBltoyucXAEUT,l3,bijCoppk,l71,bijSENDEN,

Jpoord '
pt
zzàeer,eerewoovd.

Tn Z.-N.nog gewoon gebr.;vroeger
ook in N.-N.,b.v. bijHooF'
.
r(STOETT,
n. 1406/2153) vgl.Fr.le grand mot
e8tXczàé (ROBERT,29)en D.dasgrosze

Hetltoogewoord iseruit.

'?
2 brengen op 't jtrzryïzà van die

jamiliezaken,DlcG:NESTET ).
HAssyctzBxca,11,56:(ï.:.w.(in een
woord)));(ietslastigs,ietsimpertinents,
ï'
?z één '
ul
oort
f iets '
volmaakt onaange.
naam8)).
K'
tzlpElts,op hetw.woord :(ietsmet
andere- eytzeggen ).
H AssxruBacH,11,56 :zm.@.w.(met
andere woorden)

KRAMERS,op het w.parole ( Pd'
honneur,woord '
van eer,eerewoord).

239,en anderen (zieb.v.D.B.,47,en
ook hierboven op llet w.eerj.Omgel
teerd wordt eerewoord afgekeurd als
een germ.in Wdl.-4.N. Pr.,- /37.

(Map-,map-d'honneur,p-d'honneur,
op zz/ïj'
?
z'
woovd,op zzàïj?zwoord '
ptz.
?zeer
(om iets te benentigen,) ).- KaoEs
( Eltrenwort, woord van eer, eerewoord )).

Hetgrootlejwoord iseruit.

KRAMERS,op het w.woord
Het
groote (beslissende) w-, le gros mot.
Eindeli
jk kwam hethooge w- eruit,tj
la/34 on atranchélemot,on!4c#c16gros

J'Pozrf.

Een (ofltet)grootwoord hebben.

Voorhem zoudtgeuw woorden moeten zijgen.
Zi
J
'n woord (op)6/6zz.

Znd.vollcst.(Bral'.,Antw.);inN.-N.

nzinder gewoork.

mot, lea paroles sacramentales.

Hetgrootste(ofhoogstejwoordhebben,

Znd.volkst.(Diest, 0.).

Voor hem zou men zijn woorden op STOSTT,n.426/608.
een goud8chaaltie moeten wegett.
Znd.volkst.(Antw.);bijV.DALE6 Zijn woord breken,c
vc/
ic?
zt
fezl.
DELINOTTE,i.v.:qzijnwoordopeten,
alsZnd.vermeld;vgl.Fr.manger 8a
inslikken,retirert
$
'
cfparole;zijn woord
parole.

W orden. Zij wierd een modepop.

Dial. vorm voor den onv. verl.t,.

SsvEws,36.
(Dist.,55;Jo()s,l23;VORRINK,1,106);
De zon wierd grooter en grooter. DEsRocnEs,i.v.:(Gijwierdgehaet).
PALL., 30.
H iervan werden reeds 540 frank uit-

STOETT,n. /2155.

den boventoon voeren.

Verkeerd m eervoudig gebr.

breken,manquer d,sa parolc ').

ZiJ
' werd een modepop.

N
'IEBoER,13(Betuwschdial.):(Overa,
lwaorda'ge in 'x,dôrp kwam,wierd 'r
over den Zoolo gesproke

De zon werd stilaan grooter.

Hiervan werd reeds 540 frank uit- j

betaald.D6Standaard,12-8-'28 (Beursbetaald.
ovetzicht).
Zoovelen zijn er in den slag gedood Dit overbodig gebr.van het verl. Zoovelen zijn er i11den slag qedood. DEN HERTOG,N .S.,111,l66 (Ongewordep,.
dlw.gewordcn komt in Z.-N.dikwijls
juistisde xroorstelling,datden'
letvorvoor,naar Fr.beauco'
up ont?f/ tués;
men van zijn gevormde passiva door

AIen gaat dit geluk-kig overal stilaan

het werd afgeketzrd in lfstz'n,d., ll5.

ellipsvan hetdeelwoord geworden zouden

DlN HERTOG,N.T.,1,11l (Het
l
oon ï,
sbetaa,
ld,was bctaald,zalbetaald
zl'
,l
'n,zoltbetaald zijn,enz.Somswordt

ontstaan zijn. Eerst later, na de 13e
eeuw,werd ditdeelwoord bijwijzevan
versterking toegevoegd.

in llet laatste gevalhet deelw.geworden ter versterking toegevoegd. ))-

Volgens RIJPMA,186,worden de vormen m et gewordeu ((in de spreektaal

Zieook 10.,N.T.,1,185,enN.S.,111,

nietgebruikt en in de schrijftaalheel

146 ; K OENEN, N .:S., l10 ; ALL.-AB.,
100,en D.B., l7.
Naarhetgebr.van wordenin de Znd.

zelden )).Zie ook 1p., 108.

Gelukkig begint m en dit overal stil

worden begrijpen.W .HERMANS,in De vollcst.om uittedrukken datietsstaat aan te begrijpen.
K lauwaert, 13-5-'28.

Van een andere zijde wordt gemeld,

dat...

te gebeuren.

TenonrechtewordtervolgensLoMB., Van anderezijdewordtgemeld,dat...

-,
/102.vereischt wordterg'
emeld.

l

Aldusbij D.B.,64.

W orm .Descheer van een huis be- Zn(I.volkst.(in BrRb.p>.,in Antw. Gording, v.I)e kap van een hllis D.CLAES,78.
staat uit scheergebinten (sclleerwerk), r.),voor:dwarsbalk van een tlakstoel bestaat uit dak-stoelen, gordingen, V.DALE (
tW-ormf,v.(-en),(bouwk.)
wovmen,vorstboom,kepersenpanlatten. (Fr.pt
zp,
acl;KIL.:(
tWorminghe,wor- nokbalk,spanribben en panlatten. steunbalk van den dakstoel).
mene.Laqlieur.& Cullnen c
/omzf,
s:jasVgl.D.Go!m(6n),m.= langeop postigium ).
ten rustende balk (V.MALssEN).

W ortelen (zich). CoNsc.,L.r.

F!.
W reilen. Een knz
r hooi wreilen.

Onnederlandsch,volgensDUFLot7,82.

îk-orteleu.

Znd.volkst.(Kemp.,Hagel.),voor:

Een voer hooiwoelen,.

EchterbijPlucx,Fr..oplletw.wor-

telen :czich ('
pc.
:f)--,s'enraciner..
Zie ook lder.

hettouw op deladingvastspannen door

W reilstok.
W reken. Ik wrook mij.
Zich aayt iem . wreken.

middelvan laadboom en woelstok.
Dial.vorm voorden onv.A-erl.t.
Germ .aich c,Azeinem râchen.

Woelatok.
Ik wreektemij.

Verl. dlw. gewroken.

Zich op iem .wreken.

M OORTG., 182.
35
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W rijf-zaad.
BELGICISM EN

W ril
*f*Pijn aan den wrijj.
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ALGEMEEN NEDERLAN DSCH

l

Alg.in de Znd. volkst., i11 't m .;
SIL.:tivrijfdeSNroets...8?
.
fp'
remq Ft
lre
g

)

Pijn aan de'
,
?
t.
reV (v.).

V.DAIàE.-- K()EN1d
2N15..
-- 1k.
TJ(
rplRs
R-ormeldtOOk k
ll
ri)
'/,5,
-.,zOllclel*v()()rbe-

pedia >.

W rinéer. Dehelftvan demuzi-

lloud.

Znd.vol
kst.(Brab.,Antw.),voorienà.

Dwar8drijver;nij'da.
a,n'
).

Alg.Ndl.hetkth
rïzàgf,er tcrk
rzzj//iets

ltallten, de '
Wringevs, ... (bleven) bij die steeds anderezl tegenwerkt, hun

he
s
m repetitie houden,CIZ
AES, Onze plannenwildwarslnoomen.
knid,49.

= erbestaat,wrijving,oneelliglteid.

j
1

W rochten. Dienieten wrocht,en
W vl. voll
tst.wrochten,wrochtte,gc- '
, Die niet wevkt, die zalllietetell.
moetniet eten.
wrocltt;vaak ook in de Znd.scllrijft-,
ôsronderenwrocltten.Coxsc.,Kerels,lj.. vooral in den verheven stijl (VEac.,: Jvonderen rerriclttez
l.
vooreerst heb ilt een boek willen

OPAIERK INGEN

Etym . W db.; Dvlaluou, 82 ; Ktulaycas ;

K()ExEN citeert :(wie dat'
trrl,
clïtte )
(STARING).
ll'
-er/
t
lt
7nheefttlzallsregelmflti
g zwal
t:

ln de eerste plaats lteb iIc een lloek werkte, gewerkt; daarnaast o()!k in den

wrocltten,dat aazlons volk in handen V.D,
tcy:;KoExsxlsl.

willen sanbenstellen, (lat ()l1s vtllk in hoogeren stijl(le(lnregelmatige vtlrmen

kan gegeven worden. AvcToR, 507.

handen kall gegeven worden.

W roeten. En nu gingen de dagen
enttewel
tenweervoortin huneenzelven
vervelendezl sleur van harde wroeten.
CLAES,Sich.k
V5'
&.,l24 (zieook DRAUIxwNs,43).

wrocht,gtx roc/è/,vtlor :achïf?p, gltscltapett

tKolsxlcN,N.,
5.,143).
In de Znd. volltst. (Brab., Antur., En nugingan de dagen en tleweken
Ook wroeten is evenwel in deze bet.
O.-V1.)hetgewone w.voor:hard wer- weervoorbijinlzun eentonige, verve- alg.Ndl.,b-v. mettobben c?z'
u'
rlleten
lten ;vaak ook inverbindingen :werken lende sletzr vallafbeuli
and zwoegeît. aattf
.
fezi
,kontl'
f
lmtr
p,IKt/I/ERS,V.II.
*LE
en wroeten (Brab.,Antw.),8charten en i
en KOISNEN, i. v.).
wroeten (O.-V1.).

X -Y .
7f.Onbekende grootheden of
LECOrTERE,118.

Aleervoudsvorm naar het gewoon

Onbekende grootlleden of

(l
ees

W UIPERS en V.DALE geven alS m v.

In 't,midden ofaan 'teindeA-an een
woord l
tlinkti
ralske, 1A.
v.ereun@,nuj/ïz,tai
r6 (lees ekskuus/,t
sz4/i/
cal,takl.
$
'
a),
ofals kz, b-v.eœact,cz?
'
,
!(1ees ekzcktJ,
ekzielJ). Aan 't begin van een woord

op :z'
s;bijKoExExdaarentegenvindt

klinkt z a1ss,b.v. X antippe,Xttz,prfvd,

m en a1sm v.:z-en..

-

gebr.in de Znd.spreekt.:men hoort ik?:a#).
nl. algemeen twee iksen ; vgl. het m v.
Van 8.

ypsilon (leesup/sie204)
,.

Deze letter wordt in Z.-N. meestal
uitgespr. i-grec, naar het Fr.; VIT9,
3, heet ze Grieknche ï.vele Vlamingen
verwarren ze met llet teeken van den
tweeltlank i)'en spreken zea1s zoodanig

uitbijlletopzeggen vanhetABC.
()p 't F zagen wij een boseh van
m asten in de verte.VERMAND.,123.
Op den Fssel te Gouda. 1D., 122.
Aall den Yzer.
B .4 K K E R l-.

In oudere spellingstelsels, b.v.in dat
van DEs RocHEs,stelt de letter y den
klank voor,welke in onze tegenwoordige spelling,die van DE VRIES en Ta
W lNxEIz, voorgesteld wordt door het

Op het IJ
Op den IJ8el
Aan den Ilzer.
B .4 K K E R IJ .

dubbele letterteeken ij.Vaak worden
heden nog deze beide letterteekens,y

en ii,metelkaar verward.Voorala1s
hoofdletterziet men in drukwerk niet
zelden Y verkeerd gebruikt voor IJ.

Nog meer wordt,bijhetsehrijvenvan

vreemde woorden,som s in oude Nederlandsche familienamen,als :De Ruyter,
H'
uydecoper, Van Z'u#!8n,enz.In stadsnamen is de y geheel overbodig, dus
niet Leyden,m aar Leide'
n,enz.9
Vergissingen om trent het vurschil
tusscllen y en i)'komen ook welin N .-N.
voor. Aldus vindt m en %2'in pl.van y

(ouderevoorstelling van deï)in familienameo, b-v. Hniibrechts, De M eiier,
Fc'
?
z der Kooii.in pl.van H'
uybrechts,

den tweeklank ij als hoofdletter,een

fout begaan velen schrijven ten onrechte hoofdletter Y in plaats van IJ,

De Aleyer, Va'
n der K ooy.

d.i.hoofdletter I + hoofdletterJ.

Yper.

'
Vert
?y'
,. œyloph
oon (lees nalntilw , saa'66/riel
p
us,ace/res,t
$
.J:?t
)o/ot
)'
'
?
z),solns()(
àl
t
alsz,b-v.Merœea (leeszerkl.
$e,
:).
KOENENII
Yp/silon (de i-grec,
@'f'z#(),
bijv.inwoordetala:Egypte,.:!/noz?'
v.ypsilons.(yp = ip).
Io.15:(YJpsilon fzoogevtaamde6'
m*:I'
.
8chei;eigenliik:d6u-psilond.i.d6e'
nàelvoudigev,...),...(yp = up).)
Kolcxycx,N.S.,8:(Dep(letwe1zonder stippen !) vindt men, bellalve in

Ook in de sehrijfwijze van vreemde

Ook familienamen a1s Bonnijns,
Giiselinck en Stiin,
sschrijvemen liefst

plaatsnamen en in ontleende woorden
heerscht verwarring, b.v. Dyon voor

m et,1*
,2.'nietm et (
.
.f

Dijop,en omgekeerd Lijon voorLyon ;
bllontevicéltvoor biloutericén,en tilb3trij
voortilbury.
.D2
*.:/.,l7.-- On,
kr.'52.

Tegenwoordig, vooral in om cieele

stukken, vaak voorkomende sehrijfwijzevan flen naam derbekendeW vl.

'VElast.
'f4uE-

REN.

Dezesehrijfwïjzebeantwoordtaallde
lleschaafdeuitspr.,aan onsgebl'tlikelljk

stad.

sllpllingstelselen aan de etymologie.

Z.
Zaad.Op droog zaad zitten.

Gewoon gebr.in Z.-N.;V.ELSEN,

Op droog Zaad.Titel'
p1. e6n .sc/loftseoz- 9 :hiizitop droog zaad = hijisarm ;
bundelrcn R.VERMANOSSE.
vgl.op Aefdrogezitten en Fr.êtrea sec.
Zaad van een haring.
Znd. volkst. (Diest e. o., Antw.
Een geweer m et zaad laden.

Kemp.),in '
tm.
Schieralg.in deZnd.volkst.

Op zwartzaad zitten.
Kuit(v.)van een haring.

l'
FcAl#.,196.- STOETT,n.1410/2157.
- Gr.1P#è.,XI,290 (0p).
V.DALE6.- KoENlx15.

Een geweer met (schietjhagel (m.)
laden.

Ik hebzzàï/a zaad.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Ik ben kiet(ofq'
uitte),ik speelljz
uïdfl V. DALE, op de woorden zaad en
voor :bijhet spelniets gewonnen of kiet,ik ben (of8peeljkampop.
zaadie.
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OPMERKINGEN

1
1

lverloren hebben ;ook in W .-VI.zaad
= i
nzet,inleg,Fr.mi8e,6n/6'
?
,
f;KIL.
(saed.Sors,8umma yï'
p:caput& py
rïzn,
t
z
pecunia çlft
zt
,conjevtur,'
àflinde lucrum
flat).
Zaak. Gii Ael
?f daar geen zckentdl Znd.volkst.(Brab.
,Antw.,O.-Vl.); J6 hebter nietme6 noodig,datzijn
z?z66.
mv.zakens is een stapelvorm voor '
aw zaken niet,hefgaat'
?
znietaan;bezaken.
moei/emet/eeigen zaken.
Iem.buiten zakestellen :

In Di8t.,102,afgekeurd alseen gall.,

Frank wordt buiten zaak ge8t6ld en

Iem.buiten th
ert/
tplgïztg stellen.

KosNEN15 op hetw.zt
w 4.
- STOETT,
n.656/967.
Hetble6j kamp = hetbleef een (onbesliste)strijd.
GALLAS,op hetw.jaire:(J6x'cïque
- decela :Datgaatmijnietaan,daarmee heb ik niets te doen;dat heb ik

niet noodig.))

ScHR.,1,133,citeertverder:q.
)((deze

mettrehorsde cau8e,voor :van rechts-

getuige die geheel buiten de zaak aaat>

W ard Hermans vervolgd !De s'
cheld6, vervolging ontslaan.
14-3-1929.
ScHR.,1,l33:(Maar,wemoeten onderscheiden. Het gerecht stelt buiten
rernolging in raadkamer,bij weigering van rechtsingang (Ned. '
lFè.'
van,
Strajv.,art. 83).Het gereeht ont8laat

fN.R.Ct.,17-12-1909);b)(buiten h6t
geding plaatsen )(1d.,2-4-1911),(welke
èvif6n proc- za1gesteld worden 5(Ned.
lV!
?.'
van fvrg.Reehtsv.,art.70),(8telt
den verdachte buiten verrolging )(Ned.
1Cè.'
vaïtStrajv.,art.83);c)(b'
aiten ...

van rechtsrerrolging : nadat rechtsin-

stellen

gang werd verleend,ter terechtzitting
(Ned.#IJè.vanStarjv.,art.216).)

(meer)in ietsbetroklqen is)(Gr.l
JJt8è.,
op het w.buitenj.

m aken dat iem . of iets niet

GALLAS,ophet w.cau8e:((ijlettve -,

TD.,ib.:((Unecau86isnietnoodza-

misehorn de- : (Het)ontslaan van

keli
jkerwijs een strafzaak, een recht-

mise (- en cause :'tBetrekken in
een rechtzaak.- hornde cau8e Het .

betrokken is,ook wel zeggen,dat hij
buiten de zaak of buiten (#6) kwestie

buiten de zaak laten )),en op het w.
reelttsvervolging ( B'
uiten
Hors
d'instance )).

gesteld,geplaat8t wordt.

reclltsvervolging ));op het w. ltor8 :
(( M ettre - de cour, de zzroc?a : Van
rechtsvervolging ontslaan ));op het w.

zaak, een geding, een proces )). Alzoo
kan m en van iem . die te recht of ten
onrechte in een zaak, in een kwestie

Toesnellen,zicllop hetkaartje wer- Gall.l'ajjaire d'z
tzAz moment (D.V., Toesnellen,hetkaartje oprapen,het GALLAS,op hetw.ajjaire:(C'est'
àfAzc
Pen,hetaan zijne lippen drukken,was 241;D.B.,41;V.G.,1, 138);DE aan zijn lippen drukken was he
,
twerk - d6/6An,.
9:Datiseenkwestievantijd.
dezaakwcp,eenen oogwenk.ToNY,173. REUL,l84 :l'
ajjaire#''
yn mourement. rcA
zeen oogenblik.
C'e8tî'- d'
'
unmoment:Datishetwerk
van een oogenblik.))

In zakegodsdienst.

Ten onrechte afgekeurd bij LoMB.,
/103.
D.B.,95:inzakeonderwii8.Enaldus
ook bijPmcx,I'r.,ophetw.zaak:(ïx

Inzaken van godsdienst.

V.DALE,i.v.:(in zaken wczlgodsdienst, in godsdienstige aangelegenheden ).
GALLAS,op het w.zaak (fzlzake

zake ...,en m atière de ...))

ran :En m atière de.In zakevan k'an8t:

V.GsLolsEx,op hetw.zaak :(in
zake(inzakenvan)politiek );t
(inzake

En art),en op hetw.jait:(En - de:
In zake -,op 'tstuk van

de distributie )).

Zaakhebbende. BsLIa.,Dict.,31.

Verkeerde vertaling van Fr.ayant J/ec/tfz
pcrkrïjg6ntfe.
cause, terwijl aldaar voor Fr. ayant l
droitis opgegeven (Rechthebbende,
rechtverkrijgende,gerechtigde
Plucx,Fr.:(ayant-ealue,m.rechtverkrijgende);(ayant-droit,m.rechthebbencle
I

ScHR.,II,39 (Ayantdroit slag
van ayantctztfy: (Pandeetes &6îg:.
s),nl.
ayantcczfyt
st
ititre '
tz?
zï'
p6re6!(LAURENT,
XVI,blz.l6)).Ook verwijst hijnaar
KtTlpEss :(Rechtrerkrijgende,gem.sl.
- n,iem.,die door de eene of andere
handeling (koop, erfenis, schenking,
enz.)een rechtverkrijgt,datvoor dien

1

tijdaaneenandertoekwam ).

Zaakpapieren. Foorl. Fr.-Fd. Znd.oH.vertaling van Fr.papiers
Lijst,178.
d'ajjairee.
Zaal. Tn den zaal.
ln de Znd.volkst. (Brab., Limb.)

A
sf
cFvï/fures,ofdocumenten.

VERIST,35.- Ook deFr.term.wordt
Onvertaald gebruiktin N.-N.

Indezaal('
p.).

m .;vgl.D.derSaal.

Zaalrcadeprojessors.
zaan,

Verkeerd gebr.v/h vz.nan i.p.v.
voor : gall.salledesp'ojcsycz
d
z'
r.
v(ALru.As.,67).
Alg.indeZnd.volkst.;KIL.:(Saen,

Docentenkamer, leeraarskamer.
Room (van mel
k),m.

V.DALE :(Docenten-kamer,v.(-s),
kamer voor de leeraars aan H .B.S.,
Gymn.ofKweekschool)).
D. CLAES, 79. KulrERs. - V.

saene.Flos lccfïs,cremor dccfï: )); Dss

DALS.

RocxEs :( Zaen,8.j. Dikke mellt.
CrLme,s.f.);vgl.D.Saltne.

KOENEN vermeldt zaan als gewesteli
jk.

Zaanhut. De westerkantvan den Germ.Baltnenhiltte.
De westkant van den Rigi, zijn
Rigi,zijne hoven,zaanltutten.Bors,64.
tuinen,kaaahutten.
zaat, zate.Dezcfcvan een paar W vl.volkst.;KIL.:(Sate.(Fland.) Dezittingen van een paar stoelen.
Di8t.,163.- KUIPERS.- V.DALE.stoelen. V.BIJGGENHAIJT,98.
k%e88io,8edile,86468 ');M eijers Fach.:
KoENsx15.
((Zaate,zeete,zitting,8to6l,zitplaat8 )).

zabberachtié. Moest zulk zab-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.).

Zabberen.

1d.

berachtigweereensaanhouden.BoLs,l7.

Zaéem an.
Zakencijfer.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).
Gall.ehijjred'
ajjaires.

Zie ook zit.

Moest zoo'n mottigweereensaan-

houden.

Motr6g6n6n,8to!r6g6n6n.
koua.

Zaniker,zager,z6urder,ze'
ur
Omzet,m.(mv.omzettingenj.

V .DALS.- K osxsxls.
V.DALI.- K oENsN15.

LIJSEN,n.2403.

Zand.In den zand spelen.
Ipïffo zand.

In sommige Znd.gewesten (Brab.,
Kemp.,Dendermonde)m.;vgl.D.der

In hetzand spelen.
l'
l'
ïfzand.

LoMB., 63/- .

Op /àefzand bouwen.

sand.
Gall.bâtir8ur168able,volgensD.V.,

Op zand,op e6n zandgrond bouwen.

V.GELDEREN,op het w.zand :((op z.

448,en D.B.,63.
zandbaan. Zijn huisje,datnevens

Znd.volkst.(Antw.,O.-Vl.).

dezandbaanligt.CI,AEs,Siclt.N ov.,1.

zané.Eenzangkoren.

bouwen = a'
uj(denjSand banen ).
de
n
l
a
n
d
we
g
Ko
sN
sN1
5
.
Zijn huisje, dat aan
staat.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.;

Een tros of handvol (n@ge!6z8Al)

D.CbAEs,79.- V.GELDESEN,als

in O.-enW .-VI.zantej;KIL.:(Sangh, korencr6zz.

D. arch.:Sange,w. = bundelaren,

sanghe.Faeciculus spicarum )).

garve,schoof.

Zanéeres-zeelandsch.
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OPM ERK INGEN

HASSELBACH,II,69,wijstophetver-

Adeline Patti was een beroemde

Zattgeren = vrouw dieden zang als

schiltussehen dezebeidewoordvormen. zangera .
kunst beoefent,zangkunstenares.
Op de kermis was er een harmo- Zangster = loiedere vrouw die zingt,

nicaspeler en een (liedjeslzcxgyfer.

inz. een liedjeszangster die langs de

Zetzangster,zetdien tochtop d'aan- deuren of op kermissen zingt ;20 zanggeslagen snaren.ToLrulxs.
godin,m uze.

Zaném aatschappij.

Alg.in Z.-N.,vooralin deschrijft.
,

Zangrereeniging, zanggezel8ehap,

waarnaast in de volkst.zangsociéteit, zangkoor,o.
beide naar Fr.sociétédechant.

Zanten. Mochten wijnieteen beet- O.-en w vl.volkst.,voor lo aren Mochten wi
j niet wat oojt plukken
je zanten vöörden fruitoogst ...?VE1t- lezen (Fr.gl
anert;20bessen plukken. vöörden vruchtenoogst?
MAxo.,158.
In de znd.schrijft.wordthetw.verZanter.

der nog toegepast op het verzamelen

V.DALE.- Een a-capella-koor,o.

= koor zoncler instrum entale begeleiding.

Zie ook zang.

Nalezer,arenlezer;taalvorseher.

van woorden en uitdrukkingen uitden
volk-smond.

Zat. Kleine kinderen en zatte menSchen zeggen de waarheid.

In deZnd.volkst.alleen in de bet.

W are hij nog zatgeweest!Sevsx'
s, ook welin N.-N.heeft,doch aldaar

231.
Een zatte yzroc-eïe.

Zaterdaé. Hetwasnu zaterdag.

Levensleer,23.

schier uitsluitend in de gem eenz.
spreekt.

Gebr.a1sgemeen znw.i.p.v.als

eigennaam , naar Fr.samedi.

schieralg.indeZnd.volkst.,behalve

Zatlap.

misschien în W .-VI.

Zatsel. Zijn zondagsch zatael.
D Rwvruxws,43.

Kinderen en dronken menschen zeg-

W arehijnog dvonken geweest!

STOETT,n.- /976..
- VIERHOTJT,45.
Zatbet.gewoonlijk:10verzadigd,b.
v.
zïch ergenszataan eten ;20genoeg,b.
v.

Een dronkeman8boel.

geld zcf hebben ; 30 beu, m oede, b.v.
o'tftf en,der dagen zat.

van dronken, be8chonken,welke hetw. gen de waarheid.

znd.volkst.(Brab.,.
&ntw.) voor

HetwasnuZaterdag.

Di8t.,23.- O'
î
tl
cr.,6.
3.

Dronkaard,drinkebroer,ook (plat):
dronkelap,zuiplap.

KOENENIS vermeldtzatlap alsZnd.;
K vlpEasen V.DAI,E daarentegen alsalg.
Ndl.

Zijn Zondagscheportiedrank.

hoeveelheid die men drinkt om eens

dronken tezijn.
Zatterik.Ze pakten eenigezatterik- Alg.indeznd.volkst.;KIL.:csatte- Dronkaard, drozg/cetalvlt
z?1, drank- KUIPERS,V.DALE en Koy
cxycx verk6ïtbijden kraag.S- oxs,43.
rick.Saturio,ycjkzr );Dss RocxEs : zuclttige,drinkebroer,natbals;be8ehon- melden alsZnd.:zatterik,m.,mv.zatf
(zatterik,8.m.(gem.)Bibevon,ivrogne, kene.
teriken.
S. m . ))

Zattiéheid.

znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

Dronken8cltap,zatlteid.

BijV.DALE,ooka1salg.Ndl.:zattigheid.

Zaturdaé.

Afwijkende schrijftaalvorm bij en-

Zaterdag.

VERc.,in F!.d.d.e.h.,1,207:(
fZa-

kele Vlamingen (Coxœ:,171):etymo-

terdag,een aanpassing (Saturnit
fï6.
9)9.

logische spelling.

Zavel. Vierstoelen stonden rond de

In devolkst.van O.-en W .-V1.,ook

Vierstoelen stonden rondom de ta-

Alg.Ndl.zavel,o.= grof zand,kie-

tafel; een weinig zarellag er rond ge- in het Brusselsch m . en i
n de afwij- fel;een weinig zand lag er omheen zelzand,grondsoort bestaande uit klei
strooid.TEIRL.-STIJNS,1, 92.
kende bet.van :wit, geelofbruinrood :gestrooid.
met60 tot80 ()tzand,Fr.gravier,gron
zand dat m et een bepaald doel opgeaable.
dolven wordt.

Ze.Zezeggen.

BijCorrk,170,en bijBoss.,Hrdh.,
95/128,ook bijVlTs,373,enbijLoMB.,
63/103,ten onrechteafgekeurd voor :

M ea zegf,oferwordtgezegd.

V.DALE,ophetw.zeggen :(menzegt,
zezeggen,men vertelt,algemeen spreekt
men van ).

men zegt .
D.B.,16 :qOn dit.Erwordtgezegd,

H ASSELB-&CH,1,98 :((M en,naar den
vorm enkelvoud, beteekent een m eer-

dat ...(zezeggen).

Zebellen.
Slechts een enkelen keerhiefhijde

voud.M en zegt= zezeggen = demen-

Bij Corzak, 170,afgekeurd en ver- Erwordtgebeld,daar beltïeznzzsd,of schen zeggen.)
vangen doorpzeAz belt,doch lletgebr. d6belgaat.
D.B.,16 :(On et
?xzle,o?zjvalve.Er
van men ishierook verkeerd (ziehierwordtgebeld,gescheld,geklopt.)
bovenophetw.men,p.299).

verlteerd gebr.van ze,waarmee be-

Slechtseen enkelen keerhiefhijde

Neerlandia,Mrt.1927,p.48,en Mei

oogenopenzagzedandoorhetfellezon- doeld worden daken van h'
tzïzc,z:vöôr oogen op en zag dan dedaken doorhet 1927,p.85.
licht beschenen.

Zedeleer.
Zedeles.

het pers.vnw.ze staat nl. een ander felle zonlicht besehenen.
znw .,de oogen,waarop het kan terugslaan.

Afwijking van degebruikelijkespelling (C0p1
a:,171).

Zee.Gestorven in zee.

Gall.morte.
n,mer(D.B.,83;LoMs.,

Zedenleer.
Zedenles.
Gestorven op zee.

V.GELDEREN spelt zedeleer,zedelea,
naardebesch.uitspr.(zieBoss.,Uitapr.,
45).
PRICK,Fr.,op hetw.mer:f
(en- ,op
zee);(enpleine--,invollezee).
zee- Zeiltocht,m.= pleiziertoclàtmeteen
zeilboot.

/103).
Uit8tapiesop zee.D.B.,83.
AldaaropgegeventegenoverFr.czcvr- Pleiziertoclttie8 op zee, of
sionses mer;Ndl.'
uit8tapiebet.echter tocl
tties.
veeleereen eœnur8ietetoef,d.i.waarbij
Uitzeilen gaan = een pleiziertochtgestaptwordt.
jemeteen zeilbootdoen.
Overdezeereizen.
Overbodig gebr.v/h lidw.v.bep.
Overzeereizen.
VITs,374.
Zeel.Gauw sneedzemetharesikkel Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb., Vlug sneed ze met haar sikkelhet Alg.Ndl.zeel,o.= draagriem ,breede
hetzeelaf.F!.Ferf.,252.
O.-Vl.),voor: dik touw (V.DALE6); touw door.
gevloehten band van hennep,b.v.kruiKIL.:(Seel.F'
unis,z'
ct
sfï.
s );Aleijer8
zeel;4 à 5 c.
M .breedeband van touw,
--

A'éx zeelmetiem .trekken.

Wsch,.
Zeel, touw, koorde )); DEs
Rocnss : c Zeel, a.zt. Koord. Corde,

Zij trekken aan ëéw,zee! (of: eene s.f.));vgl.D.Seil.

atrengj.V.Eruszw,186.

Zeelander.

Bij MooRTo.,149,vermeld als een

b-v.zeelen onder ledikanten.

.

E'
/Azlijn,ofaan ééntouwtjemetiem.
trekken.

KOENENII.- STOETT,n.801/1212.

Zeeuw.

D.i.inwonervan Zeeland.

basterdvorm ,naar D.See!nder ;reeds

Daarentegen N ieuwzeelander = inw.

bijDEs Rocl
u s (Zeelander,a.m.),

van Nieuw-zeeland.

doch ook :((Zeeuw,s.m.)).

Zeelnndsch. Zeelandsclbe oesters.

Alg.in Z.-N.;vgl.Dxs Rocxss
(Zeelandsch,adj.De Z/llxtfe )(doch
ook :( Zeeuwsch,adi.));afgekeurd

Zeeuwnche oesters.

In Panorama,no20è,l1 Nov.1914,
p.2,vonden wi
j,dat de roep van de
ventersin Rotterdam luidt:(Zeel
and-
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bi
jBoss.,Handl',210,244 en 266;C.

8ch,6 mosselen ... (nooit Zeeuwnchet,

VAN Sox, in N eerlandia,Oct. 1905,p.

l89 :(wijzeggen Zeel
xlrnch,e).
Znd.volkst.(Antw.);DssRocuEs :

Zeelbaan.

(Zeel-baen,e.j.)
: Wellicht verouderd ;KTL. : (seelldansser, seel-gangher, j. ltoordenj
1dansser);M eijersIVàcF
z.:cZeeldansser,

Zeeldanser.

OPM ERK INGEN

Grroooote ... 15 cente per emm er )).

Lijnbaan,touwlslager8jbaan.
Koordlej
danser.

KvlpErts.- V.DALE.- KoENsN15.
KUIPERSen V.DAI,
E5vermelden zeeldan8eralsZnd.;bi
jV.DATuE6komthet
nietmeervoor.

Zeelghanger, koovdedan8ser )).

Zeeldraaien,o.

,

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,

Hettouwdraaien oftouwslaatt.

KvlzaElts.- V.DALS.

!O.-Vl.);KIL.:(seel-draeyen.Toriquere re8tes,j'
t
zz
n,
c.
: );DEs Rocass
$ (('t Zeel-draeyën,

Zeel-draeyërs

kstiel).

Zeeldraaier.

jRZnd.volkst.;KIL.:(seel-draeyer. Touw8lager,touwdraaier,lïjnt
vlt
zg6z, Ktzll
asas.- V.DALE.- Kol
'
;xsxls.

l8.em8ti
)o
;o
DrE
ds
enRooc
yc
:((Zae
l-d
a
r, ma
l
ijnkder
er, koordendraaier, koort
scl.oK
/u
t
os
uwdr
ee
yë
rr
)e
.yë
ra
.ai
-

Zeeldraaierij.

Znd.volkst.

Zeem .Zoozoeta1szeem.
In deO.-enW vl.volkst.zeergewoon
Iem.zeem aan den baard (o/ mond) in '
t -.,voor :honig in 't alg.(V.

strijken (o/wrjiven).
'tGaatbinnen gelijkzeem.

Touw-ofliinalagerii,touwdraaierii.

Kvll>liRs.- V.DALE.

Honig,ltoning,m.
Alg.Ndl.zeem ofhonifnjgzeem,,o.=
Iem. honilnjg (of stroop, om den maagdenhonig,ongepijnde honig,d.i.

DAIuEB ;VoRl
uxx, 111, 83); KIL.: mond smeren.
t
(Seem,honigh.j1el);31eijer8 Hoch.: Hetgaaterin a,
18klok8pij8.

het beste,het zoetste van den honig,
Fr.mi6l'
vierge,m.t
fcgoutte.

cZeem ,honig )).

Zeem en.

O.-en svvl.volltst.,voor:vleien.

Zeep.Bruine(of zwartejzeep.

Stvoopnmeren.

9.DALES.- KoExExls.

Znd.volkst.(Brab.,O.-V1.),voorde Groenezeep.
soortdiebijKgIPERSwordtgenoemd :
groene zeep;bijV.DAI,
E5en bijKos- 1

J.v.Mtualx,Toen ik nog jong '
pptzd,
26 :((een potmetgroenezeep ).
V.DALs6 : zachte of bruine, groene

NEN : zachtoofgvoenezeep.

zeep.

Dada-zeev.

Alg.in Z.-N.,naar Fr.8anon Dada Stokpaardl
'esf-Leliénmelkjzeev.
(c'
tzlaitd6li8).
Hijgaatom zeep.
Alg.in deZnd.volkst.voor:10aeh- Hi
j (gelraaktaan lt
zgez'
àpol,hij gaat
teruitin zijnzaken,geruïneerd ;20ver- te gronde.
Del
toek wasweerom zeep.F!.F6rf., loren, te niet, bedorven (V. DAI,E6; Dekoek wasweerteloor,ofnaard6
323*
K osxExls ; svoynvT, n. 1421/2173). maan.
Zeepbaron.
In Z.-N.alg.sedert den wereldoor- 0.JF.-t
$r (lees ooweelar).
log;ook in het Brusselsch Fr.baron
Zeep = in Franltr.marcl
tand(
/6bidons.
l
Zeepsop.
Tn de volkst.van Diest en omstr. Zeepsop,o.
w.,evenals sop = vocht.

D.i.naar het,fabrieksmerk op de
verpakking.
STOETT,n.756/1135 en 816/1235.
Alg.Ndl.om zeep = dood;ook :in
zwijm (STOSTT,n.1421/2173).

VORRINK,111,56:(Tijdensden oorlog
leest men bi
j ons ...van 0.1'
F. (oor-

logswinst)envanO.I#'.-cr,
:.p
Sop (= vocht)isin hetalg.Ndl.doorgaanso.,doch ook wel1).

Zeer. Iem.'
in of op (?) zijn zeer Zoowelmetheteenealsmethetan- Iem.op zijn zeertreden (ook :trap- Aldus STOETT,n.1422/2173.Bij V.
tasten.
derevz.isdeuitdr.gebruikelijlc.
pen oj tasten).
DALE,i.v.:iem.'
J4 ziin zeerta8ten.
Gauw zeer gedaan ziJ
'n.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Lichtgeraaktzijn.
STOETT,n.- /2173.- KoENEN15.
Laatonszeeredoe?z(rap zil
'n).TAals., W vl. volkst.; oolt in 0.-571. zeere Laten wijnoortmaken,,
sptled maken', V.DALES.- KoExEN15.
49.

= snel;vgl.Reinaert,vs.57 :h'iquam
ghelopen 16/: sere,d.i.zeer hard.

Zeeratteke.

Zntl.volksnaam (Dieste.o.)vooreen

knaagdier,caria cobayaofcavia porcellu8, Fr.cochon d'Inde.

osa spoeden,on8 haa8ten.

Guiytee8cltbiggetje.

Zeever.Datiszeever(ïn pakakensj.

Alg.in deZnd.volkst-,voor:flauwe Dat iskletsgraat,l6u/er/lrct
zf,b6uz6lpraat,onzin;hetw.isin hetZnd.m. fccl,ellendig gebazel.
Zeeveraar. Mrat een zeeneraar!
Znd.volkst.,voor:iem.diezanikt.
W at een wauwelaar !
Zeeveren. Hijisweer aan 'tzee- Znd.volkst.,voor :vervelend pra- Hijisweeraan '
tleateren.
f?ercn.

In deNnd.volkst.mnrmotljeq;echter

is dit eig.de naam van een ander dier,
arctomys marmota.

V.DALES.
Alg.Ndl.zeerer,v.= kwijl.
KOENENIS.
KOENENIS.

ten.

Zeeverlap.
zeew ezen.Ministervan zeewezen.

Znd.volkst.(Brab.,O.-Vl.).
Afgelteurdin Wand.,252.
Evenwelvindtmenb.v.bijv.oaru
s:

Slabbetie,zeever-of kwijldoek.
Ministervan marine.

((Zeewezen,o.alwat op de zeevaart en

den zeedienst betrekk-ing heeft ).
Zefier.

Betrelendedebeseh.uitspr.van dit

zeelrezen ;verdernog :((de m inister van

mijnwezen )(N.R.Ct.,26-5-1911),(de
minister van telegraajwezen )
,
(f4.).
ZeFerl (mv. zeflelren, ze#6rd'), of ScH:
xRpk,67.- Boss.,Uitspr.,74.-

jw.verkeerenveleVlam.in'tonzek-ere. zelfir(mv.z6J#re),m.
Zeéel. Breek er den zegelnietvan 1 Tn deZnd.voll
cst.m.;DssRocHss:

Breek erh6tzegel(0.)nietaf.

zeéenpraal.

Zegepraal.

a,f. <'
e

Zeéepraal.Ikheb ookharenzege-

aZegel,s.m.))

TnZ.-N.vaakvoorkomendespelfout

(Co1aP;,l7l).

Bij Znd.sehrijvers doorgaans p1.,

praalbeleefd.Vr.COURTM.,Bl.1).X!., evenalspraal(ziedatw.).

V.DALES.- KosNEN15.
Scl.
IR,
., 1, 109, citeert verschillende
vbn.betreffende het gebr.van het w.

Ikheb ookhaar(ofharejzegepraal
(v.)beleefd.

KUIPERS.- KOENEN.
ALL.-AB.,137.- Joos,91.- Boss.,

Handl.,228.

Menonderscheidezege,v.= overwin-

ning,en zegen,m.= heil.

Di8t.,48.- D.B.,52.- Joos,91.sWA;RycST,33.

53.

Zeééen.lkz6gd6.

Afgekeurd bijVERc.,146.

ScHR.,1,346:(Zegdekomtinderdaad
weinig voor.Dat lijkt ook het geval

Ikzcï(46).

RIJPMA, 187 :f
(Leggen en zeggen.

Naast de regelmatige verleden tijden
legde en zegde komen voor leid6 (!6'
J)

met:legde.Dan,men zegt:ontzegde,
verlegdetHwsslLBxcu,1,blz.231).)

en zeide (z6ï).Naast gelegd en gezegd :
geleid en gezeid.)

Gall.'
von,
s dïfc.
s?waarbijeen afhan- Hoe (of watjzegt gï/? (wat z6g ie?
kelijke zin verzwegen wordt (D.V., watzegt U ?)
636;D.B.,104).
En zeggen ..
,
.datdie ontelbare stee- Gall.(6f) dire que ... (D.V.,241; Entemoeten!)64
/64:64datdeijsvelden
nen ...op den rug derijsvelden tothier V.G.,1,l38).
die ontelbare steenen tot hierhebben
zijn gebracht!Borus,88.
gekruid !

Echter bij PLOETZ-REINDSRS, 19
( l'
roua disiez? - FSz
?
> ditea? Wat belieftu?U zeide?)
J.v.MAURIK,Krat68,l42 :(E'àte
denken,datmen zijn geheele leven zoo
zou moeten voortsukkelen ).

Gijzegt?

35+
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OPM ER KINGEN

l
f'
?zzeggen,datik dien ventmet een l

Encî
amen(4c,
n)bedenkt(latik dien

(t
'oux. Hvvgsxs, Barthold Meryan,

,

paar opstom persnaar den overkant der

ventm et een paar opstoppersnaar den

baan kan doen vliegen !AvcToR,58.
Enzeggen,datdel
terelnochtansdacht
eenmanvan gewichttewezen.10.,231.
Hijlzeeftmijgezegd hem teverwittigen.

overkant van den weg kan duwen ! denken,bijvoorbeelddat...);450 :(Te
Denk 6e'
n.
gaan (of8teljewoor)datde denkettdat het,missehien nog niet uit
ltereleen man v.gew.meentletezi
jn !.
t
Hij heeft mij gelast hem te waar-( 1.).s.,t
?:.
schuwen,of hijheeftmijgezegd,dat1
!

Gall.ilm'a ditdeltarertir.

ik hem moe8t waarschuwen.

Onderonsgezegd en gebleven.

Aanbevolen bijCoppk,l71,bijVlTs,
374,en bij SENDEN,242,voor de gewone zegsw.die zij ten onrechte af-

121 ((El'
tte denken dat

));l24 cTe

I

Onderonsgezegd en gezwegen.

V.DALE,i.v. ((spz'.)onderon8gf'
zegd :/, geznt
ege'
n, in vertrouwen gesproken

keurden.

1.
1.
sgezegd,demaatregelistestreng.

.z

Angl.a88aid.

Zooale gezegd i&.(ofzooals ik gezegd

lFtfl.z'
t.N.17.,- /6.

heb),demaatregeliste streng.

Om zeggensdood.V.Lool,74.
W vl.voll
tst.;ool
kbijZnd.schrijvers Om zoo t6z6gg6zùdood.
DatdeVlamingen alditonrechtver- uitanderegewesten,onderinvloed van
DatdeVlamingenalditonrechtverdragen,om zeggen8 niet voelen be- de schrijft.der particularisten.
dragen,alshetwareniet,eensvoelen ...
wijst dat zij een doodgedrukt volk
zijn.Dluvrwxs,80.
Tegen iem.ietszeggen.
Afgelteurd bij Colœk, 170, en bij I'
otiem.ietszeggen.
Boss., JF#:.,95/128.
EchterbijKRAMERS,ophetw.tegen:
(Hijheeftdaarvan ietst-(tot)mijgezegd,il'
m 'ca a dit:c.))

Ook bi
j HAssycrusz
tcH,1,l32 (tot
(tegen)iemand ietszeggen ).
D.V.,349 :((erkanzelfsverschilin

(
tWijmoeten nochtansbinnen,)zeg
ik aan Constant.BoLs,118.
W elnu, zeg aan Frans, dat hij bij
mijnheerW appersallemaanden vijfentwintig franken mag halen. Coxsc.,
Schilder,85.

bet.zijn tusschen ltijzeimijen h,
il
'zei
tegen mii).
D.V.,544 (Bijditww.staateen
bepaling mettot,in de volkst.mettegen ; alleen wanneer ze uitgedrukt,
wordtdooreen pers.vnw.kan ze den
vorm krijgen van eendatief.InhetFr.
echter wordtbijdive een bep.met tï
vereiscllt, en in navolging daarvan
wordtzeggen doorZnd.schrijvers zeer

vaak m etaan geconstrueerd.))- Vgl.

V.DAluE,
(hiii8zoo t6zegge'
n
klaar,nagenoeg,bijna klaar))
.
HwssllLsAca,IT,l1:a,
l.
%hetware,om
zoo tezeggen,.
V.DALE,op hetw.tege'
tt tegen'iem.
klageït,ietsz6g#c?1
,))
,enoplletw.zeggen :
(hijmoetoom tegen miizeggen,ik bell
zijn oom ),(zezeggenTrien tegen haar,
m en noem t ze Trien )).

ScHR.,T,297,citeert (kom metmij,
1
zeidei1ttegen Burke )(AT.R.Ct.,l1-1l
1912),qdie Engelsellman,zeize ineens
fygcTàmij)(.
Jd.,l-2-l912),(datdeoude
kereltef
let
î,mezei (f#.,15-3-1912).
( svij moeten nochtans binnen, ) ScllR.,1,297,citeert o.m.ook volzeg ik tot(oftegenjConstant.
gendevlln.meteen znw.in den datief
W elnu,zeg tegen Frans,dathijbij (ik ga het dadeli
jk moeder zeggen
meneer W appers elke maand vijf en (N.R.Ct., 1-2-1912),( wil u meneer
twintig frank mag halen.
Razoemofzeggen,dat ik u verteld heb
watmijuitPetersburg isgeschreven ))
(1d.,26-2-1912).Nogleestmen aldaar:
)f
(De datiefvan hetpers.vnw.kan bij
zeggen ook worden om schreven door

D.B.,75.

aan (BRILL,II,blz.97).Verdervind ik

Echtervinden wijbijVosMAEs (zie
HzsmsenToosE,Aang.Uren,1,430):

nog toen het rijtuig stilhield,zeide
prinszaehtjesaan Razoemof(N.l?.Ct.,

f
(maarhetzegtnietsaan den toeschou-

23-1-1912).

W er )).

Hijzegde in zi
cllzelven

Colap:,169,keurdeditafeneischte

Hijzeibii(oftot)zich zelf

totofbiizichzelven(ookBoss.,Wdb.,
82/105en 95/l28;LoMB.,64/103).
KRAMERS,op het

D.V.,349vlg.,geeftalsgangbaarop :

jtot,tegen,,biizichzelreniet8z6ggen.ScHR.,
j1,297,doetnogopmerken:(evenalswe

zeggen :qBij

mogen praten en spreken in opz
,
gzeljzoo

zich zelven zeggen, se dire ê,aoi-

zullelà we ook we1 m ogen : iets zeggen

même),en op hetw.dire (Jemedis
à moi-même,ik zeide totmiizel'
pep,>,

ï'
?zonezel
j).Aldusvondenwijnog :((zeggende in hemzelven N(Dr.ALB.THIJM,

doch ook,op het w.zelre :qIk zeide in

in llet,leesb.H lslus en Tooss,Aang.

mijzelven,dachtin mijzelven,ieW sais:pavtmoi,iepen8aisenmoi-même),
enop hetw.même:(
f,
Tedisquelquefois
en moi-m-,ik zeg aomtijd8in mijzel-

Uren,,T, 23), Ach Heer! 't is zoo'
n
ijselijklleid, zei ze als '
in zich zelf
(J.v.AIAURIK,Stilleu
'
U'etteel
ten, 70).

'?J6/?z)).

f
lErnest,jongen,)zeideikv,
'
Jjopeenen Gall.se dire qe.(.
Dïaf.,lll;D.V.,
Ernst jongen,> zdde ik tot mii ScHR.,1,298,citeertook :f(om dezen
avond Towv,163.
349;D.B.,l0);DE REUL,174 Er- zeljop zekeren avond
tijd,zeidehijzichzelj...kwam ik thuis:
ne8t,mon garçon,medis-je,'
tzwtsoir
(N.R.Ct.,22-2-1912).
Zoo iets zegtzïch niet.

Gall.cela .
46 sed'Jfpas.

Zoo ietswordtniet gezegd.

D .B.,l2.- KOENEN,N .#S.,164.

Zelk.Zeik voeren.

Znd.volkst.(Brab.,Antw-),in 'tm. Aal(v.,ook aleen aalt)ofgier(v.j V.DALS.
(in O.-VI.zeeke,v.),voor:mestvocht. vervoeren.
Alg.Ndl.zeik,v.,isalleeneen platw.
Zeiken.Hetland zeiken.
Znd.volkst.voor :metgierbemes- Hetland gieren.
voorurine;evenzoolletww.zeikenvoor
ten.
l
wateren.
Zeikkuil;zelkput.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Gierkuil;giervxt,aalput.
Zeikpom p.
œerpomp.
Zeiksnlk,o.
Gierton.
Zeilsteen. Een kunstnutige zeïl- Gall.'
uzzaiman,
tartinciel.
Magneet(leesg = g),m.Een kuut- Ndl.zeilsteen,m.alsvoorwerpsn.tmv.
steen.F.-A.RoBIJNS,Nieuw .
r6eeè.,111,
magneet.
-6a),o.en v.a1s stofn.(geen mv.)
160.
magneetijzersteen,natuurlijkemagneet.
KUIPERS vermeldt nog zonder voorZeisen v.,mv.zeisen8.
Znd.volkst.(
Brab.en Antw-,daar- Zeis,v.,mv.zeinen.
naast zei8ie, zeisel,zeisem ; in O.-VI.

behoud ((Zei8elt,v.- s, zie Zeis >.

zeisene en in W .-VI.zik86m4;KIL.

Debedoeldevormen zijn bijV.DALI:
als gewestelijk,bij KOENENIIals verouderd en bij 10.15 daarenboven als
gebruikelijk in literaire taalopgegevell.

ftSeyssen,seynsen,seyssel.Seeula,

jclz memaoria );Meiiera JFbc#., 190

e6n zei8sen ; DEs RocHss : < Zeyssen,

e.j.Fcuz,s.f.)
Zeker. Ik ben zeker, dat hij za1

Constructie, ten onrechte afgekeurd

slagen.

bijSENDSN,216.
Zekers. Zekeradathijvanzinswas Dialectische woordvorm (Brab.,
te gaan zwem m en.V.BUGGENRAUT, Antw.,O.-Vl.).

Ik ben erzeke'
rwc'
n, dathijzalslagen.

Vgl.D.V.,574 :ik ben er zeker '
van

(of,
ik b6n zekerjtez'
allen elagen.

Hij was zeker (of ongetwiijeldjvan

zins te gaan zwemm en.

101.

Zelden.Zulkedingen zijnzelden.

Verkeerd gebr.vanditbijw.alsbnw.
:

Zulke dingen zijn zeldzaam,of ko-

germ . 8elten (VEsc., l48; MooRTo-, men zelden voor.
125).

Om gekeerd is ecllter zeldzaam ook

we1bijw.,b.v.datï,
:zeldzaam mooi.

Zelf-zesken.
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Zelf. De mannen zel
j,celtl
e,ofwel truvlv,N.J
S.,1, 189,over het w.
zelreltb
zelj:(Hetwordtwe1verbogen (n.
l.als
een bijvoegli
jk gebruikt,bnw.),maar
de onverbogen vorm wordt bij voorkeurgebrlzikt).
1p.,ïè.,II,74 :(Hetw.zeljwordt
meestalniet verbogen;Aerbuigtmen
het wel,dan wordt hetals een zwak
bnw.beschouwd :demannen zelj oj
zel'
pe zeiden h,
et;ik gajhettfealman-

De mannen zelj.

Aàt?a z elr ex.))

zelfm aklné.

niet voor, uitgezonderd in enkele uit-

BAcx,1,l79;VsRc.,78;AIuL.-AB.,86;
DE BAERE,102.)

drukkingen,als:om tfz/
7t
:zeljswil.)

Gall.constateurautomatique zelf-

registreerend toestel (voornamelijk in
gebruik bijduivenwedstrijden).

Germ.Selb8tbe8timmnngsrecht.
Over hetalofniet aaneensehrijven
van deze woorden heerscht dikwijls
twijfel.

Door Lxolltuxcx verzonnen voor

Fr.émancipation ;Bynlzs.,l2,geeft er
voor op
ding )).

Zelfm oorden (zich).Hijheeft

zich gezeljmoord.

Zelfsopofferiné.

)Eengenitiefkomtook indeschrijft.

l05 ; K olx-sx, N . S., 82 ; Hwssll,-

Zelfbestem xnl
-nésrecht.
Zelfde.Dezellde,ofdezel
jde'
Hetzeljde,ofhetzeljde?
JJCa zel
jde,ofeenzeljde?

RIJPMA,l49:(In de spreektaalblijft
zeljonverbogen ;alleen l
tomteen hoogst
enkelen keerzel
vevoor:Zewast'
tz,lzich
zelregerallen (meestalzc!/).
)In denehriijtaalkomen onverbogen
en verbogen vormen naastelkaar voor,
b.
v. :M en Ade/fhet den mïnït
:fcz zcl/
(ofz6!t'64)verzekerd.De verbogen vorm
issteedszelve,behalveindenvoorwerpsvorm van 'tm.enk.en den datiefmv.
zelven.

(Zie ook DsN HlcRTog,N.&.,111,

Zelfbestadiéer.

OPM ERK INGEN

((Emaneipatie

Controletoeatel,reg'
istreerapparaat,o.
Zeljbe8chikking8recltt,o.
Dezeljde.
Hetzeljde.
Een zeljde.

Mondigverklaring,handlichting.

MoosTo.,71.
Zeljde wordt met de en hetaaneengeschreven, niet echter met een, die
of deze.

GALLAS:zHandlicltting,v.:zmanci-

pationv.- verleenenaan :zmanciper.)

ontvoog-

AfgekeurddoorVERc.,148,ookdoor

Zeljmoord plegen,66s zel
jmoord !
?c-

Ook SgHR.,1,242,keurdezieh z6l/-

merkingbijV.DAI,
S isopgenomen,ook ran kantpw/cc/z,deAcstsaan zich zel
j
bij V. Gsrx
osRy
cx,verdient het geen slaqn.
aanbeveling.In de Znd.volkst.hoort Hijheeftzicltverdaan.
men ervoor:hijA664
/)1t
m'
verdaan.

bruiltt wordt met een uitgedrul
tt lijd.
voorw.;hijeiteert nog (het tweede
Parlement heeft zichzelj ozzùg8èrochf )
(N.#.Cf.,24-1-1912).

D.V.,335,en door D.B.,9,als een gaan,zïc/zverdoen,zïch hetleflex bene- moorden afen wilde,dathetten minste
gall.,.
%6svïcïtfer(zieBIJLAGSN,1,63). meu,zich'
pcs ltetleven berooren,z'
JcAom zou moeten zijn :zichzel
jmoorden,doch
Ofsehoon zicltzeljmoorden zonder aan- hetlcwc?zbrengen,zfch tekortdoen,z'
Jch wees er op dat moorden nietmeer ge-

Zelfsvertrouw en.

bindingss, vaak voorkozlaende in de

Woordvormen metoverbodige ver-

Zel
jopojjering.

zelfsvoldoeniné.

Znd.schrijft.;vgl.DssRocsss:zeljs-

Zeljvoldoening.

Zel
jrertrouwen.

BROECKASRT, l3.

Onkr.,60.

Di8t., 22.-

liejde,zel
js-verloochelting.
zelfsw aarde. w at hebben ze Mogeli
jk naarD.Selbstgejihl.
w atlzebben ze gedaan om (bi
j het Ietsandersiszeljgeroel= gevoelvan
gedaan om ...gedachtenvan zeljswaarde
volk) gevoel van eigenwaarde op te zichzelf,dat men bestaat;zelfbewustinteprinten ...Tsznr-.-suzxs,II,207. I
wekken?
zijn.
i
zendeliné. Zendelingen.Cowsc., Aldaartervertaling van Fr.envoyés Gezant,m.,mv.-cAz.
Zendel
ing is tgw. schier uitsluitend
omw.,74. tDvy'
za
otT, 74); vgl. DEs Rocass :
geb-ikelijk in de bet.van bekeerings(zendeling,8.
m .Envoyé;- (by de
gezant, inz. voor (Prot.) evangelieongeloovigen)missionnaire,s.m.)
verkondiger,ook welvoor (R.-K.)missionaris.

Zenden.Tem.zenden halen.

Gall.enroyer0h8TcA6rqn.,qc.

0,4 iem.zenden ofsturen,iem.ont-

VERC.,150.- V.G.,1,140.- Regen-

bieden, laten roepen, laten komen of boogkl.,58.

'
I
Boterkoek-jes zenden halen. SlvzNs,'

laten (t
z/)A@!en.
Boterkoekjeslaten ltalen.

153.

zendiné.Zijnezendingalsdichter,

Fr.mis8io'
n = 10datgenewaarvoor

Zijnvoepinga1sdichter,alspriester.

alspriester.

iem .ergens heen gezonden wordt,b.v.

Delijdenden,dietothem (d.i.totden
advocaat)komen,lleiligen zijnezending
en sterlten zijnen moed.Toxv,203.
Iedermensch heefthieropaardezijne

opdrachtdieiem.dooreen anderopge- De ongelukkigen,die tot hem kolegd wordt(zendingt;20datgenewaar- men,heiligen zijn taak en sterken zijn
toe iem.zich door aanleg en neiging moed.
alshetware geroepen voelt (roepingt; Iedermensch heefthierop aardezijn

zending.Tyclss.-svlaws,1, 29.

30 datgene wat iem .uit am btsplicht bestemming.

Men merkeevenwelop,datV.DALS

hetw.zending opgeeftin de ruim ere bet.

van(opdracht,taak,ietswatvervuldof
verricht moet worden ),en dat KosNEN15 bij hetzelfde w. als verklaring
opgeeft:(opdracht;ook :roeping ).
Vgl.hetcitaatuitToNv metDE REVI,,

peonderwijzerschap iseene zevtding, behoortte doen (taakj.Hetgebr.van De betrekking van onderwijzer is 216 :lee pzclhezfrc'
uz q'
uiriennenttil%d
waartoemen zonderbijzonderen natuur- het w.zending in de twee laatste be- een loopbaanwaartoe men zonder spe- consacrentsa'pzfd.
sïo,zetc//erpzïeeczfson,
lijken aanleg,moeilijk goed kan opgeleid teekenissen is een gall.,sa znodïo?zde cialen aanleg moeilijk naar behooren eourage.
worden.

poète, etc.,volgens Diat., 89 ; D .V., opgeleid kan worden.
242 ;D.B.,46 ;V.G.,1,138.

l Gall. remplir '
Hijmoehtonderstellen dathijonge- )
?
zn,: mission = een Hijznocht onderstellen dathijzijn Verder vinden wij:een opdraeltt'
poldeerd zijnegewichtigezenc
lingzou kun- zending volbrengen,zich van een zen- gewichtige zending ongedeerd zou brengen,uitroeren,zich van e6n opdracht
nen '
verlmllen.
dingkwi
jten (D.V.,2l9;D.B.,38). kunnen rolbrengen.
kwiiten (V.DALE,op hetw.opdrachtj,
eenroepisg verrull6n (KozNEN15,op het
w.roepingj.zieook taak.
Foorzending hebben ...
Gall.aroirpourplït
:t
Wox (D.V.,620; Totz6sdï?zg,voeping,taak enz.heb- I'
ermin.,p.VII:(Avoirpourmission,
p.B.,87;ALL.-AB.,68).
ben.
Als opdrcchfhebben
Zenuw . Dat geejt me op de z6mz- Gall.cela m6 donne,
9'
?
zr le8 nerjs =
Datlnaaktmezenuwaelttig;datslaat D.V.,7l.- D.B.,29.- SceR.,1,
vcs.
celamerend nerveux.
me op (fc zenuwen,datwerktop miin 48en 177.- V.G.,1,l33.
zonuwen.

zenuwaanval. Zelfs vreesde zij Gall.'
uneattaqued6nerjs (Fr.volks- Zelfs vreesde zij dat C.ten slotte
ten laatsto c. eenen zenuwaanval te term voorcrisexcrwcuae),volgenso.v., een zenuwtoenal(0.)zou krijgen.
zien krijgen.
310,en D.B.,29.
Als hij op tijd geen geld afschoot,
Alshijnietbijtijdsopdokte,washet
washetvoldoendedatzijeen zeozkzwgcgzvoldoende datzijdeed alsofzijh6top
aanval voorwendde.szvsws,227.

dez6atzz
tt/e?z kr66g.

EchterbijPlucx,Fr.:(zenuwaanval,
m. crise /.de nerfs ); verder ook
(zenuwtoeval,o.attaque/.denerfs),en
ophetw.zen'
uw :(ltetopde- cp,hebben,
hefop de .
--czzkrijgen,avoir une erise
de nerfs )).

Zenuw crisls. Zi
jwastenaïefom
Gall.n'ne crïe6 de'
nerjs ofcriseAz6r- Zijwaste naïefom een zenuwtoeral
eenzenuwcrisies(sic)tekrijgen.ssvsws, veuse(Diàf.,l0l).
tekrijgen.
151.

zesken.Hetzesken.MzsToAca,27.

Znd.muziekterm,voorFr.seztolet.

Deaeztoolofseœtole,v.(mv.aeœtolenj.

VEIZDKAMP,II,27.

Zestié-zich.

534

BELGICISMEN

TOELICHTING

1

ALGEMEEN NEDERLANDSCH

OPMERKINGEN

I
Zestié.

OfschoonookindeZnd.volkst.dez

hierin als ,: wordt uitgesproken,m eenen som mige Vlam ingen ten onreehte
in zuivere taal de z te moeten laten
ltooren.

Zetel.Deziekezatin den zetel.

Dezetel'
pc'?
zeen maatschappij.
Hetbestuurl
teejtzijn zetelteA.

1 Ar
'ER(?.,17 ALs--A.s.,42.- scaxsP#2,l1l.- Boss.,49.- Aldus ook z= s,

Ze8tig (leeseesIfach).

.-

in een en zcdfïg, twee en ze8tig,enz.,ze'ventig.rïer en z6zpeAzfïg,enz.

In de Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.- Arm8toel,lezf?zyfocl,leun,
ingstoel,zovgV1.)ineen beperktebet.,nl.in dievan stoel,zorg (v.).
Fr.jauteuil('
Fcn4.,75);vgl.D.Seaael
= Ndl
. zetel, (gemakkelijke) stoel,
leunstoel.
In Wand.,75-76,ten onrechte afge- Deplaatswaareen maatschappijgekeurd als een gall.,8iège.
socïcl,a'
vo'
lv reafïgd is.
aon aïâge.
Hetbestuuri8gere8tigd teA.,houdt
V.D.
xI,
s,op hetw.zetel:(dezemaat- kantoort'
eA.
acltappii heejthaar zetel (is gevestigd)
te...),en op hetw.zetelen:(gevestigd

Alg.Ndl.zetel zitplaats(Fr.siègej,
b.
v.iem.een zetelaanbieden;(:g.)verblijfplaats van een voornaam persoon,
b.
v.de koni.
nkliike zetel(de troon),de
pal
u el
ijkezetel(de heilige stoel).
Scl
.
llt.,1,89-90,citeert : 10 (hoofdzetelseenernijverheid )(Con8.'
pcr.
vltzg6'
r?,
1904,p. 135),( de voornaamste zetels
van de jutespinnerij ) (GROTHE,313),
(ontginningsztr
fy!)(Ned.Staatsd.,18-71901);20(
fterplaatsewaarhetbestuur

zijn :deAn.
ccfychcppï/zetelttezz
lzna
gfer-

deszelfszittingofkantoor houdt)(Ned.

dam ).

1'
Pè.ran f'
à
tz.
g.Reehtsv.,art.4);30((de
rechtbank in welker ressortde vennoot-

schap zetelt ))(N.#. Ct., 18-2-1910),
(de zetelderhoofdkantoren )(1(
1.,2-21910).

Zetéoed.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

Pootgoed,plantgoed,o.

KOENENIS.

Zetsel.

Znd. volltst. (Diest e. 0.), voor : Hor,v.,horretie.
raampjedataan eenvensterwordtgezettegen den inkijk.
Zetten. De zwaklre opvolgersvan verouderdevorm voorden onv.verl. De zwakke opvolgersvan Philips11
Philips11 zetteden geenen voetmeerin tijd ;DEs RocHls (Zetten,'
p.a.(ik zetten geen voetmeer(of:hebben geen
onze gewesten.P.FR>iol'
lRlcq,in F!.d. zettede,heb gezet)).
voetmeergezettin onze gewesten.

Alg.Ndl.zetnel= zooveelltome,thee
enz.als men in eens te trekken zet;
bezinksel,droesem;gezetteregels(druk).
ALL.-AB.,20l:qVerleden-tijdvormen
als patteden,,zetteden,letteden,reddeden
en dgl.zijn onwellllidendenwordenniet

d.6.#.,1,166.

meer aangewend )). K IIENEN,N .S.,
138.
Zetten'= maken datietszitofstaat;

Een hem d in deka&zetten.

Gall.mettre,indevolkst.vansom mige

Suikerin een zakskezetten.

znd.gewestenwaardeinvloedvan het

Een hem d in de kastleggen.

suikerin een zakjedoen.

l6#geAI= mal
ten datietsligt;stekett=

Fr.zich sterk doet gevoelen.

m aken dat iets ergens tusschen beslotell

bli
jft.
CRAMER,Op hetw.trein,n.30.
G.KELLER :(terwijldetrein,diena
mijkwam,vijfuren langeroverdez'
cï,
:
deed
J.v.MAT
JRIK,Toen ik Azt
?g iong '
tlcd,
23 :((zoo'n schi
p kon d'rlang orerdoen
alsd'
rtegenwind was).
GwLLAS,op hetw.mettre:(11a mi8
troishenre8tkécrirecettelettre:Hijheeft,

Detreinzet20minuten vanA.totB.

Gall.le train met20 mipmten dex4. Detreinheejt20minutellnoodigvan
t
kB.
A.totB.,legtdenajstandvanA.totB.
D.B.,34 :(M ettreletemps#.Den in 20Jaj,ofdoorlooptden aj8tand van
noodigen tijd aan ietsbesteden.)
A.totB.in 20/.
Bijna twee uren zetten wij daaraan KswMlss,op hetw.mettre :qM- le Bîjnatweeuren bestedenwijdaaraan.
(é.i.aan hetbeklimmen'
pt
zwtzekeren bergt. temps à qc.,den noodigen tiid totïef,
:
Bolus,86.
beaeden.J'
ai mis trois jours à,mon
voyage,ik hebpzïjAz:rei8in driedagen
gMccs.)

Hijzettezichop een loopje.

Verlteerd reflexief gebr.door bijgedachte aan Fr.se mettreticourir.

Hi
jzettehetop een loop,0/:op een

1
e
trdrieuurovergedaanom dienbrief
1 eseilrijven.)
VERt!.,148.- V.G.,T,139.

loopen.

Zetv,als'tu belieft.TAMB.,17.

D.B.,9,hield cïch zetten klaarblij- Zitvteer,ga zitten (beleefde vorm
Ecr
llterbijKUIPERS,op hetw.zetten :
kelijk vooreen gall.,waarhijopgeeft: gaat.
u zitten),asjeblief.
(zïch op eenen 8to6l - ,gaan zitten ;
Zetten wiion.
s liever in den midden- cS'as8eoir.Gaan zitten.Ga zitten ;zit Laten wïj liever in de middenbeuk zïch aa'
n fc/e!- ).

beuk.1D.,37.

neer )),en voorts : f(Se mettve 4 table. gaan zitten,ofplaat8 w6pzcn.

(Reine)diezichophetlagestoeljehad Aan tafelgaan (zitten).Gaan aanzitgezet.V.L0v.,D'ureEed,133.

V.DALE,op het w.zetten :((zich zet-

Reine die op het lage stoeltje '
t
ras ten,gaan zitten ;zet'
tf,neem plaats).

ten )).1D.,34 f(Semettre 4 son aise. gaan zitten.

Zet/
?
ztegen den muur.
Zijzullen zieh moeten zetten.
'
W e zullen onsereensaan,zetten.

Zijn gemal
cnemen n.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.Vl.).
Znd.volkst.(Brab.):flink beginnen.

V.GELDEREN,op lzetw .zetten :((zich

Ga tegen den muur8taan.
z.(llebben) = 81ç
$
lb8etze'
n,,(gaan staan)
sich,stellen )).
zijzullen zich moeten weren.
V.DALEG.
W e zullen er on8 eens voor (of toej
'
zetten.

Zeus.

Znd.uitspr.zeeIz.
'
t
w a.

Ze'
ua (lees zuia).

Zich.Degenendiewenschenziehaan

Gall.indeconstructie:c6vzqktitfé-

Degenen diezich wenschen aan te l Afwijkingen van de gewone constr.

I

K OENEN.

teDe
sluit
en.
8aire
nte'
cFl
ïcr(ê'
u;zpartit,aemettrede sluiten(of:diezïchwillenaansluiten).lvindtmenvaakinliterairetaal,Vb6.v
.bij
sultan Gahuran wasvan meening l
partie (VERc., l48; D. B., l03; DesultanG.wasvanmeening,datde 1CORN. HUYGENS, Bartltold 2
r#@A,
dat deBagirmianen dienden zJ
'ch aqn te V.G.,1,139).
eluiten bii de Blanken.D6 Toeri8t,II,

Bagirmianen zicltbijde blanken (fïen- 457 :(Dievrouw diezonderliefdevoor
den aan tet
:ltzïjcs.
geld zich had '
verkocht).

l96.
Diekameraden gaven zïch zonderlinge
Verkeerd gebr. van het wederkeeDie kam eraden gaven elkander,
PLrIM,X .S.,1,l89 :((Aflteuring verspotnamen.
rend vnw .ter uitdrukking van de reci- elkaav, malkander of mekaar zonder- dient i.p.v.elkander hetwederkeerende

prociteit:gall.sedonnerde8t
goèrïçuefy, linge spotnamen.
De gebeurtenissen hadden zïch spoe- se yucc/dcr, 8e sokzdcz
tflcr, s'embraa8er De gebeurtenissen hadden elkaav
dig opgevolgd.
(Dist., 95 en 109; D.V., 374-376; spoedig opgevolgd.
Elknevdrongzïch om nadertekomen. Jf'cxd.,50-52;D.B.,13;VERc.,68-69; M en rerdrong elkander om naderbij
ALL.-AB.,79 ; Joos, 139 ;Ds BAEltE, te kom en.

zich te gebnliken,b.v.bij TOLLENS
Ziibn,
kken zïchde!6'
?zt@e?zmoe,E?zrGP6n.
haytd tztz?z hc?
ld,fn '
/
76/796% zi0h dc
turve'
tttoe,E?z8taap'len zeop dezzkatît.
))Evenzoo isverkeerd :Wi)'zien (?1%8

Zijomhelsden zieh en verlieten elkan- 123-124).HAssy
cLsAcx,1,9l,zegtvan Zijomhelsden elkaaren gingenuiteen weder i.p.v.: jV1
'
j zien 6lkt
,
zîbder
der.
bedoeld gebr.alleen,dathet(geen aan- (o/ scheidden).
weder.(IW/ z'
ien ow,s weder is een D.
beveling verdient )).

Debewonersderkleinehutten vorm-

Gall.s'entrb
aimev= a'aimerl'(f?z!'
tw-

vertaling van I'Pïr sehen 'tfx .: lrieder

Debewonersderkleinellutten maak- en heetdaarom een germ....).)

den ...slechts een enkel huisgezin,z'lch tre;s'entr'aider = a'aiderm'utuellement ten slechts een enkel huisgezin uit ;

KOENEN,W .f., l64 :((Hetisfoutief

wederziidabemhmende en zïch helpende (DAvIp,82;D.V.,374-375;Jl't
zAz(
8.,5l; zijbeminden elkander en hielpen elk- hetwederkeerig vnw.door het wederwaar het nood gaf. Cowsc., Loteling, D.B.,13).
anderin gevalvan nood.
keerendtevervangen entezeggen :Wii
vroegereuitg.
zien onsstraksterlxg.Diejozlgcp,
gslaan
.
D at meesters en dienaars zïch onder-

Gall.sea6colfrïz,s'aidermutuellement

Dat m eesters en dienaars elkander zich ...Dezefout lïoortm en in lletTuim -

ling steunen en helpen.TEIRL.-STIJNS, (D.V.,374-375;'
FcAz#.,51;D.B.,13). steunen en helpen.
II, 222.

Zuiver Ndl.isdaarentegen b.v.wèl:
ziclt onderling tot iet8 llcrllïzàdep,, d. i.
e1k verbindt zich voor den ander om
1iets te doen ofte laten.

burgsch dialect.)

DEN H SRTOG,N .#S'.,111,66 : ((Dat
intussellen dichters aan het kortere zieh
voor elkander nog weleens de voorkeur
geven,is niet te verwonderen ...Overi-
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opMERxlxgsx

gens is llet verwaarloozen van het on'derscheid tusschen zioh en elkander
i vooralin proza nietaan te bevelen.))
.k

'cltden arm breken.
' Verkeerd gebr.vanhetwederkeerend
Z%
Ziin arm breken.
Zich dehanden was8chen.
vnw.i.p.v.hetbezittelijl
tbijv.vnw.: Ziin handen wassohen.
Ziclt(ï,
n,)dchanden wriiven.
gall.sectzddezlebras,selaverle8main8, IFtziin handen wriiren.
Zicltmet de llanden de slapen '
va8t- enz.,volgensD.V.,356-358,en D.B., Metde (ofziin)handen ziin slapen
houden.
65-66.
ra8tholtden.
EchterbijPzucx,Fr.
,op hetw.breken czich hethoojd- met,secasserla
têteà,,,enophetw.wviiven (zielt(ï?z)
dehanden - ,sefrotter lesmains).

Zij maakten zich door middel van

Overtollig gebr.van het wederkee-

boom takken een afdak tegen den m uur. rend vnw.
C.psVuvsT,inDeKl.Vlaming,TTI,73.

Zij maakten een afdak van boom-

takken tegen den m uur.

Ziclteerbiedigen,zichiets nietkunnen Verl
teerd gebr.van zich i.p.v.zich Zïch zelj eerbiedigen,zich zelj iets
vergeven,zich ergens toe veroordeelen. zelj gall.8erespecter,.
:6pardonnerqe., nietkunnen vergeven,zich zeljergens
se condamner (D.V.,367-368;D.B., toe veroordeelen.
12).

ScuR-,1,235,citeert (ik ...moest
miizeljafentoeinmiinvleesch knijpen))
(.V.R.Cf.,15-12-l9ll),(hijwasch,
tzïch
dehanden )(K'
(zI1a1sRs,op hetw.z'
Jch).
Ook acht lli
j geenszins verk
-eerd hij
brakzich,ded
l6czàcgz.
V.DALS,op hetw.wrijren :(ziclttf6
handen '
tt
vï/wc'
n,,om ze te warmen ;
ziclt in de ltanden wrijven,van genoegOn )).

Om te doen uitkomen dat hetgeen

m en maakt niet voor anderen moet
dienen,zegtm en ietsmaken vooreigen

gebvuik,ofvoor zich zelj.
ScHR.,1,241,wijstop hetonderscheid
tusschen zich vergeten = zich tebuiten
gaan,enzichzelj'
vergeten = nietaan zich
zelf denken, tussehen zïch rormen =
ontstaan,enzichzeljrormen = zichzelf
opvoeden,enz.

Hetiseen wereld op ziclt.
Verkeerd gebr.van ziclti.p.v.zieh Hetiseen wereld op zich zelj.
ScHR.1,299,citeertnog:(hetvroegDeoorlog,op zïch, is geen verzede- zelj:germ.eineIFelfandïch,dieScchc Deoorlog,opzich z6!/,isgeen factor ste,irtz'
ichzelf even volmaakt alshet
lijkingsfactor.
an tv?zd/#r)sich (MooRTG.,176).
van zedelijke verbetering.
oudere
R.C'
t.,25-1-1912).
Zlchel. Gras met de zichelafsnij- znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb., Grasmetdesikkelafsnijden.
VERc.,Etym. JJ't
y!?.- Kvll
asRs.den.
O.-VI.;in W .-VI.ziggel,zikkelj;KIL.
V.DALE.- KosNEx15.
(Sichel,sickel.Falz,t
:ccz
d
zî
l ));M eijer8
F acà,. ((Zicchel, zicht, zikkel, zein,
'
zeissen ));vgl.D .Sicltel.

Zicht.Anderen treurig maken door Gebr.van ziclttvoorhetzien ofge- Anderen bedroefd malten doorhaar
hetzichtharersmart.TEIRL.-STIJNS,II, zieht(= watmentezienkrijgt),vooral smartte laten merken.
233.
in deZnd.schri
jft.en dit hoofdzakezoozeerboeidemijhaarzicht,dathet lijk onderinvloed van Fr.'
pz
tf6.
Zoozeer boeide mij haar ver8oltijmijdenhemeldeedvergeten.VERMAND., Zieook op hetw.gezieht.
ning,datik erden hemelbi
jzou ver209.
geten hebben.
Doorden dikken grijzenmist,diehet
Door den dikken grijzen mist,die

zicb,tder wereld sloot.Pall., 141.

Zicht,voor het zien, is evenwel in
'talg.Ndl.nietzondervbn.;aldusbij
Ktursss,i.v. ('fwas een dikkelucht
6p,er '
ttl
c.
: geen wcn,d6n wal,W ERtTMktTs BIJNING,van den wal kon men
nietszien ),enbijV.DALS,i.v.:(mi8tig '
tt
le6r,waarbij het zïchf slecht ï.
g;

de wereld aan het geziehtonttrok,of : in gevaltltz?lslechtzïc/lfgaan dekapitein8

diehetaansohijnderw.bedekte.
Gezichtop (o/van)Duinkerken).

Zicht van Duinkerken.Dsx-vci, in

F!.d.d.6.h.,II,82.
Hierheeftm en een schoon ziclttop de
Naar Fr. avoir '
&,Az: belle rue 8ur la
H ier heeft m en een m ooi uitzicht
stad.
ville.
Op de stad.

Op zichtspelen,zingen,vertalen.

8om8 voor anker;ce?18chip ïs 'fzicht,
een schip tezien
V.DALE6. - KoExsxls.

Gall.t
irue(= onvoorbereid) iouer, Fcn '
t blad of'
voor de '
pvïyfspelen, Ook :op heteer8tegezicht,ayzrïmcri8ta
chanter,traduiretjv'
ue(.
Dïdf.,81;D.B., zingen,vertalen.
of(à'
vueiet8apelen,zingnn.
51;V.G.,T,l3l;Regenboogkl.,58).
Verder:een '
?
zl
ït
st
se!betaalbaarop zïc/lf,
d.i.bijvertoon;boeken zenden op zicht,
d.i.op beziens,ter inzage.

Zichtkaart.

Gaandeweg meer gebruikelijk in
Z.-N.,naar Fr.carte-lme.

Prentçbriejjkaart (met het gezicht
eenerplaatej.

Zie ook aanzicht. ansicht8kaamt en
lw6-kccz'
f.

Ziedaar. Het alcoolism, ziedaar
de vi
jand !
Ziedaarde gevolgen van uw onvoor'
zichtigheid.
Ziedaar,Mig
'ne Heeren,de reden

Navolging van Fr.l'alnooli8me,'
noïlti Het alcoholisme,dati8 (le vijand !
l'ennemi!'
voilà lest
gz
?
.
fïfet
:de'
tl
ofr6imgradence,voici lesrépoAzde.
s;D.B.,l13 : Datzïjzznu degevolgen van uw oncmevoici,hierben ik ;le '
noïltjensn, voorzichtigheid.
daarishijeindelijk.IngoedNdl.wordt Dati8,Mijne Heeren,dereden

Ziedaaren ziehier zijn in zuiverNdl.
ttzsschenwerpsels,b.v.: ziedaar!daar
hebj:ook wat(V.DALE,i.v.),ziehier!
een '
pïdc/top '
fdroge (KvIrsRs,i.v.);
vgl. ziezoo',b.v.:ziezoo,datï.
galweer

J.SABBE,217.

ziehier,ziedaarvermeden.)

klaar!(KOENEN,i.v.).

Ziehier. Ziehier een typisch uit- vgl.Dvsols,ll (Foïl: q'
u'ilaper- H'
ier rolgt een typisch uittreksel Toch vonden wijverder,bijV.G.,1,
trekseldaarvan ...1D.,l16.
çoitdop,jrlre.Daarziethijop eenszijn daaruit.
5 (Navolgen in langzame wijsheid en
Ziehier de antwoorden ...

broer.Et'poïl: q'ueletrain part.En daar

Hier volgen de antwoorden, ook

vertrekt op eensde trein.x
Wlais '
tl
tl
ïl: de antwoorden ziin deze,of de antq'
ubaumomentdécïaï/ilrejuse.Maar,op woorden lniden als volgt...
het beslissend oogenblik, weigert hij
op eens.)
!
KoNINg,103 (Voilàmesarbres .
Datzijnmijn boomen),dochaldaarook:
f
(Voilà les jeunes :lles ...Ziedaar de
meiaje8dieikheb'
verzochttezingen ).
Ziek.Hoe lAun arme meester ziek
Gall.tomber malade'
= ziel
t worden
Hoe hun armemeesterziek wevd.
d6!.TEIRL.-STIJNS,11,116.
(WcAz#.,31).
Ziek aan liij:4 ziel.
Germ.krankJ,
AzLeib'
tz?zdSeele.
Ziek naarzielc?
zlichaam.
Ziekedienster. De kloo8terWoordvorm zonder verbindings-n, Ziekendien8ter, of (vaker) zieken.z
u8ter-ziekediennter.SEvENs,200.
in afwijking van de gebruikelijkespel- verpleegster.De ziekenzuster.
Ziekenoppaster. SEGERS, 225.

vastberaden wil,ziedaar onze kracht ));

bijJ.v.Mwv14lx,J'
r
tzzzAllerleiSlag,l36:
(Ziedaar den inholld van het drama,
waarvanlàeteerstebedrijfbegonnenis);
bij F.DOMEI,A NlycuwEwuuls,Typen,
47 (Hetgoed reclztvanden twijfel zietdaar wat erkend moet worden ),
en bijV.DALE,op lletw.ziehier:(ziehier,watervan dezaak is).
V.DALE,op het,w.vallen :q?
*
,
0,ziekten
vallen,vaak ziek worden
'
M()osTg.,181.
V. GsLoycsy
cx, die in zijn spelling
eenigo vereenvoudigingen lleeft toege-

ling ;verder woordkoppeling naar Fr.

past, spelt stelselmatig

aœ'
t
fz infirmière.
W oordvorm waarin,in afw.van de

ziekeoppanser,ziekezuster,enz.

ziekebezoek,

Ziekenoppa88ter, of ziekenrerpleeg-

gebr.spelling,de 8 niet verdubbeld is. ster.

Ziekte.Allerhandeziektens.

Stapelvorm naarhetmv.in deZnd.

volkst.ziektes.

zlekverlof.Voorl.Fr.-F/.Liiet,70. Alg.in Z.-N.,voorFr.congédemaJa ziekveplojzijn.
ladie,JfrceytcoAzgédemaladie.

Allerhande ziekten.

Zl
ïekteverloj,verlojwegennziekte.
M etziekteverlojzijn.

JFcAztf.,48.- Zieook bed.

Gxrmxs,op hetw.herstel:(X
klet'
verloj
tot- van gezondheid En congédeconvalescence.))

zielezaliéheid. Voor zijn ziele-

Samenstelling,inZ.-N.zeergewoon;

Voorzijnzielzorgen.

F. DOMEL< NlycvwsNxuls, Typen,

zt
zlz
jg/tatyzorgen.
vgl. Fr.veiller tz'
?
z sal
'
utde t
s'
t
??z âme;
224 (gij moet noodzakelijk dàt geBidden voor Munte's zielezaligheid. vgl.verder,bijKvlplRsen bijV.DA- Bidden voor Pastoor Minten'sziele- looven vooruwerzielezaligheid
CLwls,Sich.Nt
?r.,174.
LE,OP hetw.ziel:(bijzï/n ziel6,1zc- ru8t(ofzieleheil).
,

ligheid zweren )).
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Zielstoestand.

Afgekeurd bij'
VycItc.,149.
EchterbijKvlrsxs:(Ziel8toeaand,
m.gemoedstoestand ),en bijGALIZ
AS
(Zielstoestan,
d m. Atat d'âme m.).

ALGEM EEN NEDERLANDSCH

OPAIERK INGEN

Zielngesteldheid.

ScHR.,1,349,citeert (ziele8taat)
>
(N. #. Cf., 6-3-1912), q overspannen
zielstoestand '
) (.
Jd., 23-9-l912), t
( 1ijchaams-of zielstoestand ) (Ned. K.#.
van 31-8-1886

Zien.Ik zien.

Dial.persoonsvorm.

Ik zie.

W e worden bedrogen,ge zult zien.

Gall.Tous verrez.

W eworden bedrogen,gezulthetzien.

Zieblz.l0.

Ten onrechte afgekeurd bi
j LoMB.,
/104,voor:zieop blz.10;vgl.D.B.,

Zie(op)blz.10.

-

30-3-1903,art.6).

D>2BAERE,137.- Vgl.doelt.
D.B., l.

PRICK,Fr.,op het,w.roir:(
f- P ge
10.zie blz. 10). Het.
fzer6Aà,3Nov.

88.

1928,p.l421:((Zievervolgop blz.1424:.

M en ziethet,iederisopzijneplaats.

Gall.in de eonstruetie :chacun,on Iederis op zi
jn plaats,zooala men D.V.,633.- D.B.,105.
leroïf,estt
jsa place;on '
poïf,ce p'e8t zïcf,of:menziet,datiederopzijnplaats KOENEN, Woordrerklaring, 252 :
pas c'
tfz FranLai'
n ç'
t
z'ïî jaut ims ter is.
f
(Zooalsmeltziet,deheerDeBeerzetde
M en c'
Jef,de franschen hebben geen cesjautes.
Zooalnmenziet,hebben deFranschen deurwagenwijd open )
'.
schuld aan dezeverkeerdheden.N csd.,z3.I

Zultgehaarblijven zien?
W ijzïex elkander nietmeer.
Iem .gaan,kom en zien.

Ik za1den notarisgaan zien.

geen schuld aan deze verkeerdheden.

Gall.roir qn.= iem.spreken,met
iem. omgaan la verras-tu touioursb

Zalje)'
emethaarblijven ophouden?
'
W ijhebben metelkaargeen omgang

D.:7.,245..
- D.B.,13en 40.

xov.:n,enou8 voyons plus.
meer.
Gall.aller,renirnoirqn.= naariem . Iem . gaan, komen bezoeken, opzoetoe gaan,komen om hem te spreken. ken.
lk zalden notaris gaan 8preken,opzoekett.

D.V .,245.- D.B.,40.

Ik zievan hieruwe verbijstering.

Gall. ie '
poïa d'ici votre étonnement Ik dl
eg'
rïjp lte6lgoed dat ge verwon- Ik zie'
pc'
?
zhierisin zuiAverNdl.alleen
(D.v.,246;D.B.,40 ;V.G.,1,138). derd zijt.
gebruikeli
jk in eig.zin,waarbij'
van hier
Ik zie hem wcs hier,onder zijn lomIk kan hem mii nog be8tvoorntellen, deplaatsaanduidtwaardesprekerzich
merrijk priëeltje, in een teenen leunonderzijn lommerrijk prieeltje,in een bevindt,b.v.:ik zie van hier hoe laat
stoelliggen.Jos.Joos,173.

teenen leunstoelliggende.

Dat ziet:6 '
van hier.VERMAND.,214
en 2l6 ;AvcToR,36.

Gall.'
vo'
t
u'
popczcelad'ici;reedsdoor-

gedrongen in de Znd. volltst., b.v. pen !

G6giettlcx hier,Tijl,datik mijniet Brugsch Je ziet datvan hier! (M.
lietbeleedigen.AvcToR,162.

het18OP deklok.

Datkuntge tk'
t
z'
?lieofkan/6)begrii-

D.V.,247. D.B.,40.- V.G.,1,
138.

Ge kuntweldenken,Tijl,datik me

S
ABBE,Fi
,
l.,30)en Gentsch :Da zï6 nietlietbeleedigen.
'

)e '
pc'
?z kier!(Levensleer, 174);thans
in Diest'e.o.daarnaast:da'ziedevan

GALLAS,op hetw.roir :(Jenoiscelœ
a'
Mtrementt
?N.81)o%t.
%:lkheb een anderen

kijk daarop dan u.Je '
poït
:ça d'ïcï:Ik
zie 'tduidelijk.)
'

reeéres,d.i.van verre.

(
Ik zienietwaarom.

Gall.jenevoispaspourquoi.

Ik zi6nietï'
?
zwaarom,of:ik kanme

nietbegrijpenwaarom.

1

D.V .,247.-- D.B.,40.

Hii zag zijn toestand spoedig rer- Mindergoed gebr.van zien alshulp- zijn toestand verergerdespoedig.
ergeren.
ww.bijeen inf.in navolging van het
Allejaren zaghïj/zefgetalzijnereigen- Fr. il voyait non pftf s'emgirer, il Zijn eigendommen rermeerderden
dommen vergrooten.
voyait,
.:,propriétésn'agrandir (D.v., jaarlijks.
309;D.B.,194.
In zuiver xdl.wordt zien met een

J.M.RycvxosRs,in zijn Haltdl.b1'
,
l
(
ïD6.
Sfï/@op deL.S.),p.79,alskantteekening bij den zin De kranke zag
met den dag ziin lichaa,
m rerzwakken :
(Zoo,kijk !zaghijdat?$Veleen objectiefman !Maarmedunkttoch,dathij

innnitief alleen gebruikt, wanneer er

het m eer gevoeld dan gezien zalhebben.

van een werkelijk zien spraak is,d.i.
in de beteekenisvan be-ofopmerken,
b@
v. '
ik ziehem loopen,men zag hem

'tGevoelzaldaarbijimmerswelintensievergeweestzijndanhetgezicht.Maar
waarom zegt,de schrijverllet (lan ook

vallen.

De dag,diehem op d6wereld hadzien

komen.

D.V.,311 :qNog mindermetons

niet? ))

De dag waarop Aï/geboren werd.

jtaaleigen overeen te brengen,is dit

D.B.,19:(Uitdrukkingenals:dedag,

dieon8zaggeborenworden,ktznneneven-

!gebr.van lletww.zien meteene zaak
a1sonderwerp ):gall.lejo'
tz'
rquil't
zth
cïf

welals figuurlijke spreekwijzen aangeZien worden.'
)

p'dz '
'
/zczfre.

Ik zaghem (ajjkomen.

Znd.volkst.,naa'
rFr.voirrenirqn.
iems.plannen doorzien,zijn bedoelingraden (V.DAIz
E6).
Zie ook op de woorden ajkomen en

Ikmerktewelwaarhijheen wilde.

=

komen.

Hi
j zal8taan zien,.
Ik sta ervan tezï6x.
Hijheefternietsin tezien.
Hijzagz'
Jch alleen.

Znd.volkst.voor:verwonderd zijn,
verbaasd opkijken.
Znd.volkst.,naar Fr.iln'a rien tj
voir l
à-dedans.

Hijzalrerstomd staan.
Daarsta ik van te kijken.
Hijheefterzïchnietmeetebemoeien.

D.V.,373-374 :(Hetww.zien l
tan

Hij zcg,dathij alleen was;hij be-

GALLAS,ophetw.voir:(il'à't
zrient
j
là-dedan,
s:Hij heeft daarmee niets

PRICK,Fr.,Op hetw.zien :qzich 1
46-

reflexief gebruikt worden met eene be- vond zich alleen.
ling van gesteldheid,maar niet in alle

drogen - ,sevoirtrom pé )).
GALLAS,op het w.roir :((118e'voyait

denkbare gevallen.Zoo gebruikt men
welzichverplicht,genoodzaaktenz.zien,
maarmen zegtnietl
tiizagzich alleen,
watvertaaldisnaarfr.il8evit.
:6'
t4!).-

déià pt
'Azd'
?
z In zijn verbeelding zag
hijzich albengelen ).
ScHR.,1,317,citeert:czichvan iedereen verlaten zien )(KulrsRs,op hetw.

D.B.,l3.

ziett);verdernog :(Razoemofzagzïc:

attribuutdienstdoet,geheelvolstaat.))

Datzietzïch nietmeer.

V.DALE6.

uit te staan )).

Hi
jzagzïc:dooreenorkaan verrknen. D.V.,374 :(Naarhetvb.van een Hijwerd dooreen orkaan verraet.
Hijzagzïchbenoemd totconservateur dergelijk gebr. van fr. se roïr, leest Hij werd benoemd tot conservator
van hetmuseum.
menbi
jZnd.sehrijversnietzelden zich van hetmuseum.
Ik moetmijgansch zienruïneeren. zien meteen praedieatiefattribuut in Ik moet mijheelemaallaten ruïneeeen verband waarin de bet.van zien ren.
zeerisverzwakt,enwaarin gewoonlijk
delijdendevorm van hetww.datals
W ijzien onsstraksnog.

GALLAS,Op hetw.aankomen :((spot)
Ziizullen'
zzien- :Voustomberezbien,
?
on vous verra A'
enir,vous serez reçu
commeun chien dansunjeu dequilles).

Gall. nous aoN,
e reverrone, ofwel

W ijzien elkaarstraksnog.

Gall.celcneeevoitpl'
àt.
s(D.B.,12).

Datzietmen nietmeer(gebenrenj.

germ .wiree/toa uns wieder.

Hijisdaarvoor20fr.gezien.

Gall.in de Znd.spreekt. ltre '
t)
'
t
z
(argot) = bedrogen worden.
Gezien en acg6gt
w n. Voorl. Fr.-F!. Gall.t?
'
?
zet4)/zï#J.
Lijat.262.
Gezien dat ...
Afgekeurd bij LoMB., /42 ; gall.
t)'
u que ...,volgensD .B.,100.

Hijisdaarvoor20fr.beetgenomen.
Nagezien.

Overwogen dat...

in een vesting opgesloten, geplaagd,
getergd,missehien mishandeld )(N.R.
Cf.
,20-l-l912)(hijzagzïchverbannen )
>
(.
1d.),(hi
jzag zïc/londerpolitietoezicht
een ellendig leven leiden ) (f#.),enz.
Ditneemtnietweg,dat zicltzïcl in
velegevallen alsbanaalofonjuistmocht
verm eden worden.

KOENEN,N.S.,164.- Zie ook bo-

ven,op het w.zich.

Fr.cel
a ?tcs'estjt
zzzàcï.
gr'
?
z= Ndl.dat
is(nog)nooittezien geweest.
V.DALE,op het w.gezien,
.
Fr.'
d
?'
?
z 6ttzpprovré = Ndl.gezien ea
goedgekeurd (of go6d dpetp
tlndenl.
PRICx,Fr.,op hetw.flv :(- ,prlp.
gezien,met 't oog op,gelet op ;- qne,

coni.aangezien,dewijl)).
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Zienbuis.BoLs,46en 65.
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Znd. volkst. (Brab., Antw.); DEs
RocaEs:(Zien-buys,s./.Verre-kykerl
);

OPMERKINGEN

Vervekijker.

vgl.D .Sehvohr.

Zientellijk.'tWasnietzïe?
zlïj/c.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

Zlenelinés, zienllné. Haar

Znd.volkst.(O.-Vl.).

Wasajzichtel
ijk,Azïy/om aan te

zien.

Haarzoon,diebliikbaarinzijnver-

zoon,die zoo zieneling8in zi
jn verderf

derfliep.

V.DAIus6.- KosNsx15.
- Alg.Ndl.

zienlijk = zichtbaar,tezien.

KONINO,l22:f
(Cemaladedépérità
vued'œil.Dieziekeneemtmerkbaaraj.)

liep.Lerenaleer, 141.

(De vliedende nevelbeelden) werden

De wegdrijvende nevelbeelden wer-

zienling st'haarsclzer. V. BVGGINRAVT,
91.
Toen 't weifellicht der hanglamp
zienling begon te minderen.V.Lool,48.

den zienderoogen schaarscher.

Toen het weifelend licht der hanglamp merkbaar bagon te m inderen.

Zienwijze.

Znd. woordvorm, zonder verbin-

Zienswiie,zienswiize,v.

dings-d.

Zift.
Ziften.Meelz'
ijten.

In een gedeelte van Z.-N. (Brab.,
Limb.) de gebruikelijke woorden;
mindergewoon in N.-N.,doch a1salg.
Ndl.vermeld bij Kvll
aERs,V.DAI,E

Ze6I,v.,mv.zeren.
Meelzenen.

Dist.,22.- Onkr.,60.
V.G.,11,294,in een lijst van V1.
woorden bij de Amsterdammers in
gebr. (diamantslijperstaal) : ( Zijt
lzeefom diamantuithetvuilteziften ).

en K OENSN.

Ziézaéen.Een man,alseen scha-

Naar Fr.zigzaguer= zigzagsgewijs

duw door de stille straat zigzagend. loopen.
Levenaleer,130.

ZiJ
* v.Melk doordezijgieten.

Een man,diealseen schaduw door

Znd.volkst.(Brab.;in O.-VI.zije
Vergiet,o.en v.,rergiett68t,v.,door- V.DALE6 en Koynwsxls, als Znd.:
in W .-vl.zie;in Antw.ziigq;KlL. sl
ag,m.(mv.doornlagen).
zijg,v.
t
(sijghe.Colum,ç'
d
wl'
/
za).
KRoss (Seihe,w.,-s,teems,zeef,
!

zijde. Ter eene zijde,ter andere

zijde.
Aanmiinziidenzaten F.en J.

zijds.Aanzijnhuisdeur...keekhij

nog eensziids.Lenen8leer,2ll.
A'
gsorzïjo ,anderzijds.
Dezerzijdn.
Miinerziids.

zijn ww.Ziinik beleefd?

Ndl.ziegezagen = 10krassen opeen

y de stille straat zwaaide of zigzags viool; 20 zeuren, vervelend praten.
maakte.

16/44.
Gall.t
imesczféd.

Alleenstaand gebruik voor '
van ter

anderer zijde.
Naastmiizaten F.en J.

Aan zijnhuisdeurwierp hijnogeen

EchterbijDExHsrtToo,N.S.,II,15:

(tereenezijde- teranderezijde).
Ds BAERE,100.- D.B.,65.

V.DALE vermeldtdezerzijda,mijner-

ziide.
ziid6ling8ch6n blik op destraat.
ziids,onzerziids,enz.,doch niet eenerDezeen andere navolgingen van D. Ftzn (ofct
l?
zlden eozèen kant,t,
cAl(of jziidn en anderzijdn, ofschoon ook deze
eineraeita,andlrjer8eiu,weïsert
s6ïfeenz. twAz)den anderen kant.
reeds alg. in gebr.zijn,b.
v.bi
j Dsx
wordennogalsgermanismen afgekeurd
Fln d6z6ziide.
HEaToo,N.#
S.,II,l5,en N.T.,II,6.
in '
lP#!..4.N.F.,- /43;daarentegen Fcnmijn kant,ran An#'
n ziide.
bijKoExsx'
,N.S.,20l;ook bijHoRheethetbijMoosTo.,240,datze (in
STEN,l03 :enerzijds,anderzijda. '
de algemeene schrijftaalopgenomen
zijn.

Dialectische vorm voor den lsten
I137).

pers.enk.v/donv.tgw.tijd(DEBASRE,

eccya wij voorzichtig.Rowoov,l9- l Een dergelijk-e constructie om een
a(j.

vergiettest,doorslag, fllter )).

AftekeurenvolgensJF#!..4.N.F., Tereener(of tereettre)zijde,ter

B6nikbeleefd?
Laten wiivoorzichtigwezen (ofziin).

aansporing uit te drukken komt ook
welvoor in het alg.Ndl.,doch alleen

Nlssoss,43(Betuwschdial.):('
kZii

zoo draaierig in de kop >.

zieook op hetw.laten,p.274,kol.2,
onderaan.

in ongewonen stijl;bijZnd.schrijvers
staat ze vaak onder invloed van het
Fr.,aoyonn przdztseznze.

w ieook deoverwonnelingweze.Boss.,

Handl.,318(ookp.45en234).

Zeervaakwordtdezeverkeerdevorm

voordenonv.tgw.tijd deraanvoe-

Opdathetwaterzuiveren helderweze. gende wijsin de Znd.schrijft.aangessvsxs,l06(ook p.218;verdernog bij wend onderinvloed van Fr.qun
ilaoit,
M.SABBS,Dierk.,36en Slxox's,25). q'
td ç'
tzece8oit,po'
tfrqnes'et
w 8oitp'
u'
re

W ieook de ovemvonneling zii.

IFc,z4.,132.- A.A.FoxxEs,in D6

jVlaamsche Stem van 18 Febr.1915

Opdathetwaterzuiveren helderzii. '(vluchtelingenblad, waarvan reeds gesproken is hierboven,op het w.toelaf6n).

eflimpide.

Tenzij ltetFzooïea des zondags noodzakelijkweze.v.Lov.,D'
ureEed,8.
Hij weze braafen eerlijk,meer vraag

Tenzijer des zondags dvingena ge- Rlapwu ,169 w aar een wi1is,is
hooid moetworden.
een weg;waareen weg is,ziieen wil.
Alshijmaarbraafeneerlijkis,meer (BsETs).)

ik niet.Avcvozt,2.

vraag ik niet.

DSN H lsvos, F.z.,103 :((noe het

Hetwezezoo.
Zooziihet,of:mogehetzoowezen.
Hijwilen zaleen atelierhebben,dat Gebr.van de aanvoegende wijs in Hijwilen zaleen atelierhebben,dat
nietin hethuiszijnsvaderszii.cowsc., strijd met ons taaleigen gall.(Dv- nietin hetouderlijk huisis.
scltilder,77.
>aruov, 62).
Hoemoeclig zijandersook wave.10.,
Hoemoedig zijandersook was.
L.'
t).'
vl.

ook zij,hijhoudtvol).
KOENEN,N.J
S.,99 (Ik hoop,dat
hijgeslaagd zij).
(VolgensRIarMA,171,(za1ook b.v.
komtin :IkAoop datAïjkomt,nietaantoonende, maar aanv. wijs, genoemd
moeten worden )).
Niet kunnende lezen en schrijven
Gall.8ol'
t16 %.
Nietkunnende lezen en schrijven , GALLAS,op hetw.noit:(10jranca,
1484,zij 16 %.A.C.vAN DE1tCRUYS1484,d.ï.(= datis)ofhetgeen maakt doïf5 Forin8 10 frs,(datmaakt)dus
sEN,in F!.Belg.8ed6rt1830,V,32.
16 %.
5gld.);(aoit...aoit:Hetzij...hetzij).
Decongésdieeven ...hadden (open ) Gebr.van hebben alshulpwerkw.bij Deverloven die even warot(open ) Joos,l15.- Zieool
top hetw.ltebgewee
z
efom zoodra weer (gesloten )te ziin,naarhetdialectofonderinvloed gew668ten weer dadelijk werclen cge- ben.
worden.Slxoxs,61.

Hiji8zwemmen gewee8t.

van Fr.a'voir éf/.

Znd.volkst.(Dieste.o.):hiji8zwum-

me gewint,ofwelwi8tzwumme.

sloten )).

Hijiewezen zwemmen.

Hetbord i8gemaaktgeweentdoorden Gall.16tableau aJfJjaitparle?p.en'
?zï- Hetbordi'
ggemaaktdoordenschrijnschri
jnwerker.RONDOV,32.
sier,'
un loup araitéfé'
?u.
werker.
(Hij)berichtte den waard,dater in Een dergelijk gebr. van het verl. Hijberichtte den waard,dat er in
den omtrek een wolfwa8gdzïea ge- dlw.geweestkomtin zuiverNdl.alleen den omtrek eenwolfwasgezien(ofwel:
weeat.AvcTos,ll1.
voor in gevallen alsdevolgende :hii .
ta.
gt6zienge'
tt/
6eugf).
Aec/feen litteeken waarhiigeslagen geweesti8,46kamerissehoongemaaktgeweenten zt
'
t
lopnie'
uw '
pvï!geworden (vgl.

Men isverzochtterstond tebetalen.

Dsx HycaToo,N.T.,1,110.
Dsx HEsvoo,N.N.,111,165vlg.(en
N.T.,1,ll1) ((De hul
pww.van den
lijdenden vorm zijn worden en ziin,het
eerste voor de onvoltooide tijden (de
onvoltooide lijdende werking) Het
loon 1/
Jozdt betaald, vperd betaald,
hetlaatste voorde voltooide tijden (de
afgeloopen werking): Hetloon '
Js :6.

+@x4.,115).Alduszegtmenookschert-

taald, w a.
: betaald.)

send in onze volkst.,wanneer ietsaan
stx,kken valt : datï.
v gemaakt geweea.

KOENSN,N .S., 110 : f(Tot het uitdrukken van het geheelen alondergane

Verkeerd gebr.van zijn i.p.v.wor- Men wordtverzocht dadelijk te be- ofgeledene bezigtmen in de voltooide
den (in de W vl.volkst.is ditde ge- talen.
zinnen ook nog welgeworden :De os

Zijn.
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OPM ERK INGEN

Hiji8bemind van zijn volk.
Mijn potlood moet gescherpt zijn.
TAMB.,37.
'
W ij zijn scllrikkelijk geschokt. 10.,

wone constructie) : gall.on e8tp'
rïé, Hijwordtdoorzijn volk bemind. is geslachtgez
ttl
o'
rt
ycAz;De soom wastoen
ile8tcïmé,mo'
ttcrayon a besoin d'Jf'
re Mijn potlood moet(aanlgepunt (ge- c! geveld geworden ; evenzoo geweeut:
taillé, nous sommes terriblemen,
t 8e- slepen ojgescherpt)wovdelt.
Ik èen,daarook benoemd gek
t'
ccdf.)
coués,enz.(D .V.,286-292;D.B.,l7; W
' iJ
'worden verscthrikkelijk gehosse- KONING, l0l :( La chaire pour les,

Hij was sterk verdacht van protestantschgezind te zijn.

Hij werd sterk verdacht protes- professeur.Daar de leerstoellloor '
?
z)
ïdtantschgezind te zijn.
kunde openkomt, zal hij tot projesnor

49.

ALL.-AB.,100).

DatFransch zou dooreen Fransch>an

bost.PLOETZ-RSINDERS,35.

mathématiquesvaquant,ilsera nommé

Dat Fransch zou door een Fransch- 1 benoemd worden.

nietverstaangewee8tzijn.
De mededinging is opgehouden.
Destorm zaluitgewoed zijn.

man nietverstaan gewordenzïj?
z.
Verkeerd gebr.van zijn i.p.v.Iteb- Demededingingheejtopgehouden.
Sommige werkwoorden worden zooben :gall.Ltre f
szfpyvïzzù/,n'Ltreapai8é Destorm zaluitgewoed hebben.
jwelmet z'
ijn a1s met hebben vervoegd,
(D.V.,284).
b.v.verblijren :hiiheejtofis'
p6rè!6'
n6n.
'fIshij.TAMB.,23.
Gall. c'est l'
t
zï;quoi!e8t-ce '
/
lo'
tz.
s?; Hij'
Jahet.
DEN HERTOG,N.73.,1T
1,83 :(Onder
Hoorverdraaid !i8'fgij?10.,33. est-ce bien toi, x
4z
?gz
t
fe
s/c?; c'est moi- '
W elkerel!zijtgijh6t(è6?
zjijhet)? den invloed van het fr.C'entmo'
l(foï,
'f1%welgii,August?10.,33.
même (VlRc., l48;D.5-.,383-385; 5Ve1,we1!ben jïjhet,August?
!'
&,
ï)q'
u'
itzï (a8,c)...etc.zegtmen oolk
'fIswell'
k-.10.,33.
D.B.,15;ALL.
-AB.,178;V.G.,1,139). Ik !
)6'
n,hetinpersoon.
wel:lk ben het,d'
ie hetroorge8teld heb.
'f1ehijdiehetgedaan heejt.
Gall.c'estl
uiquil'ajait,c'6t
:fnou8ç'
d
zï Hijheejthet gedaan,ook :hij zelj Giizijthetofiijbenthet,diebegonnen
a'
vonn frov'
d
?é la chose,c'
cyf lep?'
rc q'
u,
i ofniemand andersdan hijà,
6e# hetge- zijt of bent. Dit is echter onlogiseh,
décidera,c'cdflajeunereineç'
t
f'
laremi8 daan,hijï.
shetdie'tgedaanheqt.
wanthet betr.vnwd.slaat in deze ge'fZijn '
tlk
'
jdiehetfeitontdekthebben. le8 drapeauz (D.V.,383-385;D.B., Wij zijn het,die het feit ontdekt vallen terug op het naamw. gez.het,
15-16).
hebben.
en behoortdlls dooreen 3en persoons'fIs vader die zalbeslissen.

'k-tifyyz zalbeslissen.

'
tJ'
,
sdeiongeKoningin diedevaandels
uitgereiktheejt.
Hetishem dien il
tzoek.

vorm gevolgd te worden :die hetvoor-

DejongeJfosdrtgïa zeljheejtdevaan- ge8teld heelten die begonnen i8.)
delsuitgereikt.
Men letteverderopdevolgendevbn.:
Gall.c'e8td'
ttïqueje cherche(BRolc- Hiji8het,dien ik zoek.
HASSELBACE,11,34 :(Hijï.
sltet,die
XAERT,12).

dekatdebelheeftaangebonden ).

'flsop hem datik deaandachtwilvesGall.c'estts'u,r l'ui(.2v6je'
pc'
tzz appeler Op h6m (juï,
:f)wilik de aandacht DEN HERTOG,N.S.,111,53 :(Het
tigen.
votrec/fonfïos,c'6afdemain g'tz'c,tz'
rtzlieu vestigen.
was de minister H eem slterk, die dit

Hetï.
smorgen dathetfeestplaatsheejt. la /éj6,cbétaitpav,
u,
?
zbean,jourtf.
umois
Het 4t7- op een mooien dag ïr
't April, ts'ctvï!que kzov,
spartions,c'et
sfpouzquoi

datwijvertrokk-en.
Hetï.
sdaarom,datik thuisblijj.

Hetï.
gdan,dathïjsprak.

M orgen heqthetfeestplaats.

indertijd verklaarde. Het zijn sterke

Op t,cAz mooien dag in Aprilvertrok- beenen,die de weelde kunnen dragen. ))

jeve8tecl
tezmoi,c'estalorsqu'ilprïfla ken wij.
jparole (D.V.,385-387;D.B.,l5-16 ; Daarom (j'
uï,
sl)blijjik thuis.

jlpt
zntfy.l05;A1u1,.-AB.,l19;Neerlan- Toensprakhij.

'

idia,Jan.1916,p.20 ; '
1'
fWl..4.N . F.,

W . ZOETHOT
J'
T,Taalovtderw.herv.,1,
!l92 :(Hetis h'
ier de plaats,om eene

koHaags
rteopcme
rking$t,
emalten)).
he ;'oe
/, l0 Aug.

1929,

l-,
/6en7).
jp.12/1412:t
(H(
,t'
Ytzy'i
nhetjaar1565.
He
t
i
8
d
l
e
c
/
t
/
.
s
v
a
n
t
i
j
d
t
o
t
t
i
j
d
d
a
t
e
e
n
j
G
a
l
l
.
c
e
n
'
e
n
t
q
u
e
d
e
t
e
mp
s
:
4
t
e
mp
8
He
t
g
e
b
e
u
r
t
s
l
e
c
h
t
s
z
e
l
d
e
n
d
a
t
e
e
n
e
n
l
d
a
t
k
o
n
i
n
g
Ka
r
e
l
I
X.
.
.
naarBayonne
enkele (beer)erverdwaalt.BoLs,97. Iq'
tz'
v'
?zours.
:'
p jourroie.
kelebeererverdwaalt.
afzakte.)
Hetïaeenev'
tz'
rdatik op hc'
n..TAMB.,
25.

Gall.ilya'
u,
àzcheuvequej:8u18!6'
z
?J.

Reed8een '
tf'
urbenik op.

TH.Boy
casMw, in ZsRxlxs'
sPaedag.
Wdb., 795 :f
(Het'
J,
s zijn ambtgenoot

't 18 #ï67 de streek der zware steenen . Gall. c'e8t ici la contrée des grand8
Hier ïa de streek der zware steenen Visser, boven genoem d, geweest, die
molens.S'Tltsuvslas,in F!.d.#.e.h.,1, moulinsen briques.
m olens.
de verllandelingen in 1822 deed ver-

25.

'f18datdezaken,diehiersederteeni-

schijzlen ).
H. RoruAxo Hoss'
r (zie Mr. VAx
.
1HALL,Dichter8 ran dezen tijd, 107)
Gall.c'estque lesc/zole,squise pct
s.
s6Aàf

Ge moetweten datde zaken,die hier

j('f
Zijnzij,diehunhart,olnendoen).
PRICK,Fr.,Op hetw .être :((c'estçv:

gen tijd voorvallen,nietpluiszijn.

iciaosf bien louches,c'est que)'
e S't
z'
J eenigen tijd voorvallen,nietpluiszijn. je n6'
ve'
ttœ pJ.
9,moi!ja maar,dat wil
'f18 zpzzczdatik nog niet geëten heb. w 8 encore znaxg/, ce'
àz'eafpa8quej'cïc Jamaar.ik heb nognietgegeten. i
k niet hebben ;c'oô'
fque c'twfdiyciley
'f18nietdatik bangben.
peuv(D.v.,386;D.B.,l13).
Niet(of:jemoetnietmeenen)datik 'tis welerg moeilijk,hoor!)
Echter ook bij G.
&LLAS,op het w. bang ben.
GALLAS,op het w.cc :( Ctestque
maar:(('f18- dat...:C'estque ...))

't ls omdat,ge moet weten dat )).((nbest ptzts que : Niet dat, ge m oeb niet
m eenen dat )).

Eriserdiebeweren ...
Gall.ily 6?
za qui prétendent ...
Erzijn erdiebeweren ...
BROECKAERT,l2.
Hetvuuraangestolten zijnde,ging de Dvzmov,64:(DeLatijnscheablati- f'oo?zhetvuuraangestoken wa8,ging HASSELBACH, 11, 60, vermeldt a1s
moeder tot hetkind.CoNsc.,Bchilder, '
pv,
sabsolutushad dewaardevan eenen demoederbijhetkind.
algemeen in zwang zijnde : Niets
33.
bijzin.De syntaxis van de moderne
me6r ct
z?zd6O'
rd6zijnde,slootde voortalen heeft dat gebruik overgenom en,

zitter de vergaderilàg. Het katttoor ge-

maarbeschouwt14ettoehalseenvreemd

sloteybz'
è'
nd6,vervoegemen zieh aan het,

element.))

D at boek is nuttig en fraaien daarom

Ongeoorloofde samentrekking van

woonhuis.))

Dat boek is nuttig en fraaien werd

Vgl.KoswEx,N.S.,p.214,j534.

K OENEN, N . S., 208. - W ESTE1u .

vaak herdrukt.
volzinnen,waarin hetww.zijn twee- daarom vaak herdrukt.
238.
W ijzoudendenvoetwegverkiezendie ërleidienst bewijst,nl.in den lsten W ij zouden den voetweg verkiezezt
veel begaan en een der schoonste van volzin alskoppelww.en tevensalshulp- die veel begaan wordt en een der
Zwitserland i8.BoLs, 108.
ww .,ook in den zden volzin eerst als schoonste van Zwitserland i8.
De trein wa8 reeds afgebeld en ik ze- hulpww . en daarna als ltoppelww .,of
De trein wa8 reeds afgebeld en ik

kerte laatgekomen,had nieteen klein waarin het ww. zijp,, zooals in den zou zeker te laat gekomen zijn,had
defect aan de locom otief eenig opont- 3den volzin,tweeërlei bet.heeft :het niet een klein defect aan de locom otief

houd veroorzaakt.

woordje was,aldaar eerst in eig.zin eenig oponthoud veroorzaakt.
opgevat,beteek-ent er vervolgens ware

ofzou zijn.
Dehoofden en handen zijn '
pcx eenen
Gall.êtrede:le8tête8etlesmainasont Hoofden enhandenzijnhetwerkran D.V.,567.- D.B.,86.- Wèlis
realistischenteekenaarvan eerstenrang. d'
nït t
fot
st
sz
lAàcf:vr réaliste de premier een realistischen teekenaar van den zuiver Ndl.:deze '
perz6n ziin van F6rordre.

De rechtvaardigheid i8 niet'
p@'
n,deze

Gall.la justicezt'eyfpa8decemonde.

wereld.

Ik ben nietvan,hetgezelschap.
Iedereen wil'
/t
zAIhetjeestzijn.
W elke vogelis daar? TAMB.,44.

V-ijzullen een heeltroepjeziin.

eersten rang.

Rechtvaardigheid beaaat op deze

g'ilius,dit8tuk i8 tczzM olière.

D.V.,568..
- D.B.,85.

wereld niet,of :rechtvaardigheid zoekt

Gall.êtredela partie,Jfr:dela /Jf:
(D.V.,569;D.B.,85).
Gall. q'uel oïaetz'
tz y c-f-ï! là-baa?

men terergeejsop dezewereld.
Ik behoornietbijhetgezelschap.
Een geijkte uitdr.isevenwelvan de
Iedereen wilaan ltet/68efdeelnemen, pcrfïjziin.
tt
wAzhet/66.
sf)meedoen.
Zieookjeesten getal.
A-elke vogelzitdaar,of:welkevogel

Vgl. verder :De krant ligt op tafel.

tpLosTz-RzlxoERs, 32 : (
fDe Holl. i8datdaar?

1)e pendule staatop den schoorsteen.

werkwoorden zitten, 8taan en liggen
worden in 't Fr.in den regel vertaald

Er zit vuil aan uw m ouw. De degen
8teekt in de seheede.Het portret hangt

dooreen alg.ww.,être,ily a enz.)).

aan den wand.

Gall.nous t
:6rozà
a toute '
u,
?1: troupe, W ijzullen een heeltroepje'
aitntaken, Vgl.verderD.B.,94:(Combien éf>comme .
s'
ïl.
9 étaient toute '
t
zzùe armée, of:meteen heelen hoop ziin.
l?t'
lz.
s?Met hoevelen zijtgij?
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I
waarvoor in 't Ndl.vereischtwordt
metcep,heeltroepie,meteen heelen hoop
enz.(D.V.,623).
Hetgebr.van een dergelijkedatiefbepaling,zekeraannemelijk in gebon.
den stijl,wordein gewonetaalverme-

opMssxzxgsx

Zijmaakteneen talrijkemenigteuit. ) Il8 8ont dngf-quatre.Ze zijn met
Alsofzijeen geheellegeruitmaakten. 24 (man).>
Gij zulteen vaderroor hem zijn.
Datzaleenseen lesje voorhem zijn.

D.V.,274.

Is(de)doktereralgeweea ?

Alg.Hbl.,4 Oct.1928,Av.bl.IV.

den :gall.'vo'
lu l'dzï 8erez./,f4 père.

Is dokteralgewee8t?

Als foutieve zin opgegeven in het
Alg.H bl.,12 Sept.1928,-&v.bl.II.

Ik ben nietzondertev'
tl
fcx,dat...0-

Gall.ieAà68uispasdl'
n,
ssavoirque...
.

Ikweetweldat...,of:hetismijniet

Vaderland,19Sept.1919.

onbekend dat...

Het briefbusje ...levert het bewi
js, Gall.:(DsREUL,22)la boltecvzlettren Het brievenbusje levert het bewijs
dat,indien de heilige schepseltjesaan ...pronneg'
tzc,8ileaat
zïAàfeacréatuvesont dat,ofschoon deheiligeschepseltjesde
dewereld verzaakten,zijtoch nietzïj'
n,, renoncéau monde,elle8ne8ontpa8aca.
q wereld verzaakten, zij er toch nog
zonder er eenige correspondenten t6 avoir conaervéavec luiquelquerelation. wel (of er niettemin)eenige corresltebben bewaard.Toxv,28.

W atzijn wemetdiebloemen?
Wat,zijtgeermee?

pondenten hebben behouden.

Znd.volkst.

MTati8demenschmetalzijnwroeten

svathebben weaan diebloemen.
?
? W atkebjeeraan?

Alg.Ndl. is daar ben ik '
pef mee
(iron.)= daarheb ik nietveelaan.

l
ejtdemenschaanalzijntobt Wathe

en slaven ?

I
l ben en zwoegen?

Zil*n,bez.vnw.Daarstak,opnen Gebr.vanzijni.p.v.haarbijden1 Daarstak,opeenmorgen(oj:opeen Vgl..XLL.-AB.,l33:(Uwzuej:leert

morgend, een jong maseurken Ziin verkleinvorm van een vr. persoons-lochtend), een jong nonnetje haar goed.Zijleertgoed.Ikhebzeontmoet.)
,
kapke dooreen spleetje van 'tklooster- naam, in overeenstemming met de kapjedooreen kiertjevan 'tkloosterdeurken.H.BRoEcxw>iRT,in zijn liedjo O.-enW vl.volkst.
deurtje.
Fcn 'tM aseurken (zieVORRINK,IV,12).

Hijheeftgeenhemdaanziinlijf.

Afgekeurd bijVlTs,372.Een der-! Hijheeftgeenhemdaanhetlijf.

Koxlwg,76 f
(J'aima1z
alatête.Ik

Hij,die nog geenen goeden neus '
uit geliik gebr.van het,bez.bi
jv.vnw.is l Hij,die niet eenseen neus behoor- heb pl
'ja in mijn hoojd.
zijn hoojdkan teekenen !Coxsc.,Schil- alg.in onze volkst., terwijl men in lijk kan '
pt
zn buiten teekenen!
On luia coupé ledoigt.M en heejt
der,75.
keurig Ndl.vaak in zulk geval het
hem zijn '
pïsgerajgesneden.
lidw.van bepaaldheid bezigt, tenzij
'
)11auneblessureàla main.Hijhec/f
wanneereraanleiding totmisverstand
e6n wonde aan ziin hand.
dient voorkomen te worden.

Hijisnietgoed biiden ziinen.

Zijnent. Ten zijnent.
Zilweé.Ziiwegalleenroorr'
i/wpïclez,
g

4sic)en voetgangers.

Zi1 v.Een zilland.
Drijzillen koren.

1

Gebr.van tenvoortein dezeuitdr.,

welke mogelijk een verkorting is van
t6 ziinen-t-huize.

Zilverpapier. Boss., H andl.,80.

(in 'tv.).
Znd. volkst.voor :zeer dun uitge-

In den vollen zin deswoords.

AldusbijV.DALE en bijKoExsx;

evenwelbijRIJPMA,149':f6(s)ziinent.
Zieook op hetw.te,p.440.

Op aanwijzingsborden langsBrab. Berm,m.Fo6f-enriiwielpad,ofroet-

Zilt. Hijheefthetzilt.

Z1n.Ietsindenzinvanhetvraagstuk.

T6zijnent.

rijkswegen, naast Fr. accotement ré- 64 F* pad.
servéaux cycli8te8etauz p'
Jéfo-.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),
voor landmaat ter grootte van l/3
H.A.; KITu. (sille lands,j.loopen,
hondertroeden.Quadran,
aiugeri).
Znd.volkst.(Antw.);bijDE Cocx,

Marieke sneed voorhem een papieren
kroon, beplakt met zilverpapier van
'
chocolade. Pall.,164.

Je m e suis blessé au bras.Ik heb

vïj'
?
zarm gewond.)
znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.), Hij is niet recht bij zijn positieve, V.DALE6.
voor:nietgoedwijs.
of:nietgoed biiziin zïAznes.

Volk8genee8k. in F/., 25l : de f(zilt ))

0,33H.A.land.
Een hectare(ofeen l
pvyàtferlrogge.

Ecze7maofekzeem ',o.

K oExEN15,als Znd.
is Ovl.volkst.

zulte, v. Dit

,

Bladtin,o.,tinjoelie,v.,atanniol,o.

V.DALE6:(Zilnerpapier,o.1.zilverkleurig papier ;- 2. zeer dun uitgeslagen bladtin, tot verpakking die-

Daarentegen bijV.DAIuE5:(Zilver-

nende ).

papier,o.verzilverd papier )).

Gebr.van een positiefi.p.v.een su-

Aecotement m. Berm

D.CLwEs,79.

slagen tinblik voor hetinwikkelen van
chocolade,zeep,sigaretten enz.

Gall.qc.danslet
seAz.
sde...(D.V.,247).

GALIZAS

(tusschen gooten huis,weg en sloot);
banket (spoorbaan).

BRvssE,l50 :'tzilreren chocolapapier.

Iets in den aard (of slagjvan het

vraagstuk.

In den volsten zin deswoords.

PRICK,Fr.,Ophetw.sena:(dansle-

d6 la dt?pzgzfetzr,in de lengte )); ((en -inverne,in tegengestelde richting )).
PRICK,Fr., op het w.zin,: ((in d6n

perlatief gall.dans toute l'acception
d'
umot,dczà.
gtontelajorcet
f'
?
zterme,vol-

r'
t
zïznafea (rolsten,j de, woords, dans
toutelaforceduterme,danslameilleure

gensD .V.,463,en D.B.,59.
Scxn.,1,268,citeert evenwel qin

acception du mot )).
GALLAS,op het w .zin ((In den 1,03-

den rollen,zin deswoords)(LOGEMANv.D.W ILLIGEN,l82).
Gall.cela?1'cpasde.
:e?
z,
:.

len - deewoords Danstoutela force
du terme )).
Ook :datï8f8gekom !t?,
9teloopen.

Datheejtgeen goeden zïn.
Dati8onzinnig.
Ziet,watwij'
van zin zijn.BoLs,1l6 Alg.in deZnd.volkst.(in O.-VI.ra' Ziet,watwij'
van zins (of'
van,planj Di8t.,150 (aldaar,zoo ook bijKoE'f
ook SEvENs,66; SEGERS, 299 ;AUc- zinytej;V.ELSEN,223 :Ftzx zin zijn zijn.
NEN,W.S.,26l:vanzin8j. V.DALE,
'
Ton,291).
(Ook 276);DEs Roclus (Van zin
op het w.zin : ran zïgzé',van plan,

Fritz wasergeren bijen hijwas'
Jef.
v zyn,+'.Az.Avoirde8sein,avoirennie).
tcn zïn.DRAVLANS, 120.

Fritz wenschtevan departi
jte zijn van voornemen :hiiis'
pc'zzins,tef'
ro'
t
zen '
voerdeï6f,:in 'f8lth1',ld.

N?6?z )).

Hij'had nietw661zin,die droeve ti
j- Verkeerdeconstructievolgens ALTu.- Hijhadernietveelzinïlz,diedroeve EchterbijV.DALE,op het w.zin
'd
ing overte brengen.
AB.,221(vgl.DEx HERTOG,N.T.,1q
1, tijding overtebrengen.
(hebtfï/ zin,mee t6 ftztz?l?
32).
Eenbeknopten zinaanvullen (ofnolle- Verkeerd gebr. begrippen als be- Een beknopten zin ontwikkelen of
,di
gz4càcAzl.
kïtoptenaanrullen sluiten elkanderuit. uitwerken.
Zinbouw .
W oordvorm zonder verbindings-y, Zinabouw.
afgekeurd in Onkr.,60.

Zinderen. Gansch haar afgemat
lichaam zindertvan verlangen om hulp,
om troost, om moeder! SEvsxs, l90
(ook V.BUGGENHAUT,87;VERMAND.,
205;Jos.Joos,19).

Zinderiné. BaasDebet,meteen
zçndering'
van angst in 't lijf.V.Lool,
73 (ook CIz
AEs,Siclt.Nor.,11l).

KOENEN,N.S.,210.
V.DALE en KOENEN vermelden zïn,
-

bouw en zinsbouw ;KUIPERS alleen zï'
n.bouw.

W vl.volkst.voor :tintelen,sidde- Gansch haar afgemat lichaam trilt VORRINK,111,83.
ren,trillen (vgl.Ov1.zengelen,Brab. van verlangen
OOk bijNnd.schrijverskomtzinderen
8ingel6nj; verder vaak in de Znd.
reeds voor als stijlwoord (HORSTEN,
schrijft.in navolging van de particu28; zie nog hierboven,op het w.gelaristische school.
zapigt.

meteen eiddering van angstin

het lichaam .

Zlnéen-a et.
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1

Zinéen.Een gezongenmis.

BijV.DALE,op hetw.zingen,als

Znd.verm eld,in tegenstelling van een
gelezen mi8 ;echter op het w .mis,als
alg.Ndl. : ((plechtige, gezongen mi8 ))

l pslcx Fr-,0p I'et.-.knis:(gezon-

Eenzingendemis.

,

g6?z - ,m esse cllantée )).
GALLAS, op het w.mis : (( Gezongen
-, zingende
M esse chantée )), en

en in tegenstelling hiervan :(gelezen,

op hetw.chanter:((Kath.)Ofcechanté:

iseen latinisme;in proza daarentegen

bij dicllters voor :ik zing dcgz onder-

stille mia )).
Gezongen dienst )).
Dichter De Koninck heeft dit eens,
D .V .,248 : f(Alleen in de taalder
De dichter De Koninck heeft dit, D .13.,25 :((Bezingen beteekent :van
in eene welklinkende im provisatie, ge- dichters wordt zingen gebruikt in den eens bezongen in een welklinkende im - iets, van iem . zingen. Zingen m et de
zongen.SxlEo>zRs,Sniderien.
zin van bezingen.Dit gebr.van zingen provisatie.
beteekelais van bezingen kom t, alleen
m oet het als een gall.beschouwd worden :fr.cltanter beantwoordt aan zingenen bezingenbeide.))- V.G.,T,138.

gang rattd'eersten wareldgrotbd.BILDERDIJK.))
lftllrERs,op het w.zingen,geefter

Den bekeropgeheven herhaalthijhet Ds Rlvru,63 :ilchante,le nerre en Den beker opgeheven, zingt hij o.m.deze bet.van op :(dooreen gelied van Arndten zingthetvri
je Duit- main,lechan,
td'Arend,tila librepatrie Arndt'
s lojlied op het vrije Duitsche dicht,eengezangiemandslofvermelden:
sche Vaderland.TONY,68.

allemande.

Ik hoorden haan zingen.

In Znd.gewesten nabijdetaalgrens,

vaderland.

zingtden H eer;ik zing (ftl3zheld 'pcAzJ'Pcterloo )).Aldus ook V.DALS,op het w .
zingevt : ((bezingen, in gedichten roe-

men :den lojdesHeerenzingen ).
V.DALE,op lletw.zingen :(hetge-

Ik lloorden haankraaien.

naarFr.lecog cltante.

luid geven van vele vogels, inz. der
m uschaclltige of zangvogels : kanarie'n()g6l,s kunvten mooi zingen )).

Zinévoéel.

Germ.Singvogel.

Zangvogel.

Zink.

In deZnd.volkst.m.;aldusook bij

Zink,o.

Joos,9l.

D Es RocHEs ;vgl.Fr.lezinc.

Zinken. De barometer is gezonken
In de O.-en W vl.volkst.gewoon
De barometer is gedaald,gezakt of
(gedaald).TAMB.,21.
gebr.
voordalen,
kmr.bai88er(KoENENIS); achteruitgegaan.
aldaarook :degrond zïn/
cfhierstiij,de
ak8ies (actiën,aandeelen)zinken;vgl.
D.dea Barometer sinkt (= jöll
tj,der

IAL1JIM,Syn.,n. 181 :(Da,
len duidk
eenvoudig aan, dat de waterspiegel
lagerwordt,vooralin tegenstelling van
rijzen :Vroegerschijntdezeemeermalen
gerezevten weergedaald teziju.)- vgl.

Grund senkt sich, die A ktien 8inken.

Een sehip totzinken brengen.

Germ.z'
u,
mk
sffzzàe?
zbringen.

1F4!..4.N.F.,- /43.

zinken.

1

Een lijk zinken.

Hxwoslxs, 343 vlg.

Eenschipinden grond boren,ofdoen

Znd. voll
tst. (10 O.- en W .-VI.; 10 Een li
jk in het graj nederlaten;
20Brab.,Antw.,Limb.);KIL.:(sinc- 20een li
jk begraren zonder roorajken den dooden. T'
amulare,sepelire, gaanden lijkdienst.
ïAz/tzzpzc''6 mortu'um ').

Zinkiné.Dezinkingvanhetlijk.

Znd.volkst.;DEs RocnEs (Zin-

Dezinking heeft morgen plaats.

V.DALES.- KoENEN15.
'

Denederlatingvanhetlijkinhcfgraj.

V.DAIaE6.- KoExsxls.

king (van een lyk)Begraeffenis.Enter- De begrajeninzonder (roorajgaandenj Alg.Ndl.zinking,v.,mv.-s carement,s.m.)
l
ijkdieut
tarrhe.
Zinloos,of zinneloo8?
Men lette op het onderscheid tus- Een zinlooagezegde.
Zinloon = zonderzi
n ofbeteekenis.
schen dezewoorden (Di8t.,152 ;D.B., Hij1ag zinneloo8op den grond.
Zinneloo8 = zonderzinnen,bewustel13).
Een zinneloozedaad.
loos; krankzinnig, onzinnig, dwaas.
Zinneloosheid. Het zou eene Gall.ceserait.
,
4
13?6jolie.
Het zou zinneloosheid zi
jn,het zou Di8t.,78.- D.B.,64.
zinnelooehdd zijn.
e6n dwaaskeid zijn,het zou onzinnig,
dwaanofgekzijn.
Zinnens.Minus zit nog steeds op Ontaalkundige vorm, vaak voor- Minuszitnog steedsop de snijders- Di8t., 127.
desnijderstafelen iszinnensernog voor komend in deZnd.schrijft.,naarana- tafelenis'
vanzïx.
s(ook :'
th
caplan,voov'
teerst nietaftekomen.Dr.C.GoDE- logie van voornemens.
zrczzù6zzaofwillensjzevooreerstnog niet
IZAINS (J'
xl.WoordjebijV.Lool,7).
teverlaten.
I
zit.Dezitvan een stoel.
Znd.volkst.(x.
&ntw.),in '
tm.(D.B., De zittittg van een stoel.
Alg.Ndl.zit,m.= stoel,b.v.lteem 66a
52;V.DAruE6).

Zitdaé.Morgen houdtde notaris

zitdag teL.

zit, ga zitten.

Alg.inZ.-N.voor:dag,waaropeen

MorgenlzoudtdenotariszittingteL.

Al
g.in Z.-N.voorFr.ietonsdepré-

Presentiegeld,o.,mv.,-6n.

notarisergensis(V.DALE6).

Alg.Ndl.zitdag = dag,waarop een

rechtbank of een ontvanger zitting
houdt.

zj
t-penninéen. Voorl. Fr.-F!.
.

aence(V.DwLs6j
.;daarnaastisook gebruikelijk :zitgeld,b.v.in O.-VI.

Aèef,149.

Het, Gouvernement van Suriname

verving ditw. dooraanwezigheidsgelden
fNeevlandia,Jul.1916,p.157).
In JF#l.zl.N.F.,9/27:zitgeld.

Zitsel. Dat zi
jn schoone biecht- AldaarnaastFr.Voilà de jolis con- oatzijnmooiebiechtstoelen.En ook
stoelen.En schoonezitsels.TAMB-,37. Ie88ioït1%GMl.Etd6jo!ï8.
98tall68.
mooiekoorstoelen.
Mi
n
de
r
go
e
d
e
v
o
r
m
v
o
o
r
de
n
o
n
v.
gi
jzat(jezat,U zat,julliezatofza- .D.
Zitten.Gijzaat.
Jaf.,52.- ALL.-As.
, 199.- $VEsverl.t.
j6?z).
vssx, 131.
,jzityz oo.

Znd.volkst.voor :er istwist.

sjjgitnrA
Vj:6.
:nd.volkst.voor:bemiddeldzijn.
Daarzitnietveelin(d.i.van een per- Znd.volkst.voor :hijisnietflink,
soon).
niet snugger.

zittiné.InzittingvandenGemeen-

Gall.engécAzced'
ucon8eilcommunal.

teraad.

Hetgaat6r lteettoe.

v .oxss6.

Hjjheejtgz
t
fïfcs,zitcr
.goed bij.
Daar zitnietveelbij.

v.oass6.
V.DAss6.

In dezittiug(ofwelineenzitting,al

ZuiverNdl.isverderevenwelïn ge-

naarhetverband)van den Gemeeno- heime zitting, ïn, openbare zitting t
?6rraad.

zoeé.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.;

Zeug,v.

gadeven.

v.pxss6.

in O.-VI. zog), voor : moederzwijn;
Mnl.soch ;KIL. Soech,j. soegh.
S'
us,porca )).

zoeken. Camiel,de knecht,moest

W aarschijnlijk een dialectisch gebr.

hem loop6nzoeken.v.Lov.,DvreEed,73. (0.-5*1.).

zoet.Dieman iszoet'
pcn aard.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).

camillus,deknecht,moesthem gaan

Alg. Ndl. is ook iem. zoeken = elke
gelegenheid aangri
jpen om iem.onaangenaam te zi
jn.
oje man iszach,
t'
pqwtaard,ofzacltt- Alg.Ndl.een zoet kïad = kind dat

zoeken.

aavdig.

I

gehoorzaam ,volgzaam is.

Zoet-zonnescherm .
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Zoet, o.Een bak metzoet.AvcToR, Znd.volkst.(Antw.,Brussele.o.);
69(op (lezelfdeblz.:roet;blz.71:zoet- ook eenNnd.prov.;KIL.:(Soet,roet
bak).
van de schoude.Fuligo

Zoetaardié.

Een bak met(schoor8teenlroet(0.).

Bij V.DAI,E als Znd.opgegeven;

Zachtaardig.

DEsRocass (Zoetaerdig enz.(zock)

OPMERKINGEN
VERc.,Etym.l#'tfè.- Kvll
aERs.

V .DALE.- Kosxsxls.

KulrEss vermeldtzoetaardigzonder

voorbehoud.

Goedaerdig enz.))

Zoetheid. Hare ...wezenstrekken
Znd.volkst.
Haarwezenstrel
tken (o/gelaatstreltverrieden zoetlteid.Ssgsss,227.
ken)gavenzachtlaardigjheidt.
ekennen.
Zok.Zijn eigenzokken.Jos.Joos,29 schier alg.in de Znd.volkst.;DEs Sok,v.,mv.sokken.
yook JS/.l-eTf.,63).
Rocass (Zok,.
s./.Chalu8on,s.m.
Hij trapte het af op ziine zokken. Een paer zokken.Une pairedechaus- Hijmaaktezich heimelijkuitdevoeSlMows,36.
nons.)
ten,hijging er 8tiekem van door.

Zolder.Op '
tzolder.

In sommige Znd.dial.gebruikelijk.

Op zolder.

zom pié.Jef...verzonkinzompigen

wvl. volkst., waarin ook zompe,

Jozefverzonk inmoeras8igengrond.

fzïf.TAMs.,26.
Eene andere wereld,waar der zonnen

radielu etimpo8ant.
Navolging van in onze taal overge-

grond.slvows,69;Dsl.
vlz
aws,170.

v. moeras;KIL. (Sompe (Sax.
sicamb.)j.broeck.Paln,
s);1o.:(sompigh (sax.)Pallutri8).
zon.De zon kruipt klaar en statig
AldaarnaastFr.Leaoleil.
:6montre

Boss.,Handl.,65.

Verder :op den zoldervan dathuis.

Nnd.provincialismen zijn ook :8om-

pe,v.= moeras,ensompig= moerassig,
drassig.vgl.ook D.Sumpjen 8umptlg.

Dezon breektstatig schitterenddoor.
Een andere wereld,waar een glans-

zozt ons met nooit verdoofden luister nomen Hebreeuwsche uitdrukkingen rijke zon ons met nooit verdoofden
uitder Aezn,c/ezzHemelzaltegenblikken. (hebraïsmen)alsdeHeerderHeeren,het luister uit hetdiepste der hemelen zal
BoLs,56.

boek der boeken e.d.

Zonbloem .

tegenblikken.

Znd.volksnaam (Brab.,Antw.)van

Zonnebloem.

de planthelianth'
us c'zzàuzf,
s.

Franscltezonbloem.

znd.volksnaam (
Brab.,Antw.;in
().-v1.Frannchezonneblommeq;bijJos.
Joos,9 :(Franschezonnebloem (anter

Chineescheaster,v.

ln N.-N.is Fravtach,
e zonnebloem een
volksnaam voordevoorjaavszonnebloem,
doronicum pardalianches (HEvxELs).

8inen8i8)

zondaagsch. De mannen, al-

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.).

hoewel op hun Zondaag8ch,, hebben

geenezeersierlijkedracht.Bolus,104.

Zondaé.Op eenen zondagvan de

maand ianuari.

De mannen,ofschoon op hun Zon-

dagsch (gekleed),hebben een allesbe-

halve sierlijl
te dracht.

Namen vanweekdagenenvanmaan- Op een Zondag van demaand Ja-

Diat.,23.- onkv.,6a.

denwordeninZ.-N.vaakzonderhoofd- nuari.

lettergeschreven,naarFr.dimanelte,l
0anrier,enz.
j
zijn moeder hield er aan, dat hij Verkeerd gebr.van de tijdsbepaling Zijn moederstonderop,dathijden
'

ALI,.-AB.,72 ( '
8 Zondaga gaatllij
'8Zondagn aan de zee doorbracht.Ss- '8 Zondag8 in plaats van het lijdend Zondag (of de Zondagenj.aan de zee wandelen ).

vsxs, 152.

Zondaépak. Het kostbaar Zon-

voorw.den Zondag :gall.ledïzzlcnche.

Woordvorm zonderverbindings-d,in

doorbracht.

l HetkostbaarZondagapak van Claes.

dagvak van Claes.AvcToR,190.
strijd methetalg.Ndl.taalgebruik.
zonder. Komt binnen zonder bel- Gall.entrez8an88onner(COPPâ,172).

Kom binnen zonder te bellen.

len.
't Verkensvleesch is ongenadig duur,

'tVarkensvleesch is ongenadig duur,

Aldus ook Zondagsblad,

Zondaga-

dienat,Zondagaweer,enz.
Evenwel,bijelleptisch gebr.:binnen
zonder bellen.

Verkeerd gebr. van zonder i. p.

maarzonderkunnen wetoch nietvoort. hetvoornaamw.bijw.erzonder.
Jos.Joos,185.

maar6rzonderkunnenwehettochniet
stellen (o/:maarwe kunnen het toch
nietmissen).
Kunnen wijnu elfjaren onzen Frans Gebr.van deaanvoegendewijze,in , Kunnen wi
jonzen Fransnu elfjaar
houden, zonder dat hij iets vevdiene? navolgingvanFr.san8que + subjonc- lang onderhouden zonder dat(of zon'
coxsc.,schilder,23.
tif.
derda'
tjhijietsverdient?
Zonderbroek. De Zonderbroeken. Verlteerde vertaling van Fr.san,
8- San8eulotte,m.,mv.
Avcvos,246.

Zonderliné. De Zeeuwschesche-

Dcymog,62.
Koswycw, woordverklaring, 267

c'alotte= republikein(inFrankr.1789),
diegeen kniebroek(culottejdroeg,maar

((Indedagenderom wenteling scholden
de koningsgezinden de mannen der

een lange broek ofpantalon.

revolutie sans-culottes, omdat zij de
korte broek met de lange hadden verwisseld :.

Gall. les Azt
zz
pïr6.
s zélandai8 doirent

De Zeeuwscheschepen moeten '
vrij

Dist.,122.- D.B.,97.

pen moeten zonderling aan vrachtsche- avoir ressemblé singulilrement ts de8 1/
76!,zeerwel,biizonder welofwonderpen geleken hebben.

Zonk.In de verte,uiteen zonkvan

vaissea'
'
u,z pzcrchcztdl.

wel OP vr.geleken hebben.

Alg.in deZnd.volkst.(in Brab.en

In deverte,uiteeninzinkingvanden

In een zonke van den deinenden bo- zonk,m.;in W .VI.zonke,v.),voor :

Tneen verzakkingvan (len deinenden

den heuvel...V.BEERS,1,248.
dem .V.BVGGENHAUT,89.
De straat ligt volzonken.

Zonne.Dezonnedraaideen daalde.
V.Lov.,.D:zz6 E ed, 15.

zonneklopper. De Zonneklop-

Kvlzalxs.- V.Dxlus.- KOENEN.-

Antw.in den vorm zoenk,v.;in O.-VI. heuvel...

DvvszR,II,80.- Lev. JI@#.,111,49.

diepte Of laagte, verzakking van den bodem .
bodem ;vgl.D.Senke,Senkung.
De straat ligt vol kuilen.

W oordvorm naar de O.- en W vl.

Dezonvervolgdehaarloopendaalde.

Zie ook op hetw.vrouwe.

volkst.of naar het gebr.in gebonden

sti
jl.
Antw.voll
tst.,waarin ook de uitdr.

Luiwammes,luilak,dagdiej.

v.DATu
s6. - K osxEwls.

Pera.Titelvan een werltvan L.BASxEL- d6zon kloppett = luiin de zon liggen in

xaws.

Zich zonnen

plaatsvan tewerken.

zich koesteren in den

zonneschijn.

Zonnenonderéané. BOLS, 35,(geWo
ordvormennaarouderZnd.taal- Zonaondergang.
br.(DEsRocnls :(Zonnen-onder-

38en 49.

zonnenopéané.M.SABBE,Dï6rà., gang,s.m.)en&Zonnen-opgang,s.m.))

109-110.

Ofwel naar D. Sonnenuntergang en

Zonsopgang.

Sonnenaujgang.
zonnescherm .Pallieterzag Char- Alg.in de Znd.schrijft.,in hetm., Pallieter zag Charlotte alleen loo- V.DAIwS : ( Zonnescherm,o.(-en),
1ot alleen loopen onder een purpelen tervervanging van hetleenwoord pa- pen ondereen paarsepara8ol(v.).
parasol;(ook)eenesoortvan jaloezie;
zonne8ch.
evm.Jugf.,119.
raaol(in '
tFr.heeteen dames-parasol
- valscherm vooreen winkel).
thansevenwelombrellej.

GATUTUAS:((Zonneaclterm o. Ombrelle
t

N nneslaé-zot.

542

BELGICISAIEN

TOELICH TING

l

t

ALGEMEEN NED ERLAND SCH

OPM ERK INGEN

I

In '
Fcn#.,224-225,wordthetgebr.
vanditw.indebedoeldebet.ontraden
(ziehierboven op hetw.regen8chermj.

Zonneslaé.

Znd. volkst.(Antw., O.-Vl.),eig.

v.;parasol(Jtecz)m.Marquise trt
zczn,l;
tente (cc/é)v.)
Bij KUIPERS is zonnescherm als m..
doch regens'cherm als o.opgegeven.

l

een gall.,coup desoleil.

Zonnespook. Coxsc., Boek der

Gall.8pectresolaire.

Zonnesteek,m.
Zonneapectrum,o.

Nat.,ll5.

Zonopkom st.Bolzs,38 en 54.
W aarschijnlijk Znd.dialect.
Zonsopgang.
Zonverschroeid. Kloeke, zwaar NaarD.8onnmerbvannt= doordezon Kloeke,forsehgebouwde kerels, op
geslagen kerels,op wier zonverschroeid verbrand ;zie ook hierboven bloedbe- wier rerschroeid (of getaandj (aanlgegelaatmen zienkon hoehard ze 'thad- vlekten doorngekroond.
zichtmen zien kon
den.CLAzs,Sich.Nov.,117.
Zoo.Hetiszoo goed a1sgenezen.
Beterishetditbijw.aaneenteschrij- Hetiszoogoed alsgenezen.
ven (Lo<B.,- /105).

Zoodanié.' Zoodanig hebben zij

Onnederlandsche xnstructie.

met ...weinig gem eens ...

Zoodoende. Hij had het koud ;
zoodoendetrok hijzijn winterjasaan.
Er was niemand thuis; zoodoende

Verkeerdgebr.(JISd!..4.N.F.,- /7).

kreeg ik hem niet te spreken.

zoo weinig hebben zijmet

m een ...

ge-

Ook deopkomstderzon.
Samenstellingen als zonbeschenen,
zondoorzengd enz.wordennogafgekeurd
in WWl..1..N.F.,- /7,doch reedserkend bijHoRsTsx,159.
Zoogoed al
s = bijna ;zoo goed als =
in gelijkemate goed als.

Dr.M.A.vANWEEL,inhetweekbl

Vlaanderen,4 Sept.1926.- W and.,33-

Hijhad hetkoud ;daarom trok hij V.DALE :(Zoodoende,bw.alzoo,op
zi
jn winterjas aan.
zulk eene wijze :zoodoendewordt8n,6a
Er was niemand thuis; daardoor epoedig riik;ik h6b oreralefcc?zkiike.
kreeg ik hem niet te spreken.

eït58/1zOodo6nd6 t6 ltzlfgekom en.))

Zoodra. Nietzoodra waren we bin- Ten onreehte afgekeurd bij LoMB., Nauwelijks waren we binnen ofhet PRICK,Fr.,Op het.w.zoodra (niet
nen,ofhetonwederbrak los.
- /105:zien1.HwsssLsAca,1T,36,en onwederbrak los.
- 11(
u hiihier,V ...,ilne futpasplus
DEN W ERTOG, V.F.,l0l.

zooéenaam d,ofwelzoogenoemdî

Tusschen dezetweewoordenisver-

we zagen de zoogenoemdeGaleries

schilvan beteekeuis in acht te nemen funéraires van Laken.

(HAssssswcu,II,76-77).
Zoohaast. zoohaant de beschie- Afgekeurd bij Vsuc., 149, en bij
tingophield.SIMoNs,95.
Vslusr, 33, ook bij V. G., 1, 131.
Doch zooltaastmijn zangspelversche- Echterwordtzool
taastalsalg.Ndl.vernen is.ssosss,330.
meld bijKvlpy
cus,v.o.
.I,
S,Kosxsw
Zool
taastmogelijk.

tzt 1X
' que ...))

e. a.

Eveneens afgekeurd bijVERc.,151,
en bijv.g.,1,140.

Zoogenoemxl

dragend.

werkelijl
t den naam

ze dronken zoogenaamden Rijnwijn. Zoogenaamd- tenonrechtedennaam,
Hijzatzoogenaama te studeeren. dragend,nietwerkelijk zijnde.
Zoodra de beschieting ophield.
HASSEIZBACH,II,36:(Zoodra (z/orc/,
ZOOAcc#f)ik d6n '
d
zïfdltzg weet,zalik t6leDoch zoodra mijn zangspelversche- grGI66r6n' Aldaar nog
Zoodra.
nen is.
zooltaast,zooras,e.d.beteekenen,dat
de handeling in den bijzin genoemd,
Zoodra,mogelijk,zoo 8poedig moge- Samenvaltmethetbegin van ofonmidlijk.
dellijkvoorafgaataandievandenhoofd-

zin )).

v-c,zzool
taastwijeen schot of zeven <us#.,106 (Men zegtvaak :ran zoodva wijeen schot of zeven had- HAssEssAca,II,35 :(Vandatdezon
hadden gelost,konden we ...slvows, zoodra,van zoospoedig,van,zoogauw, den gelost,konden wij
onkwam,'tl
a, hiialaan dcn,arbeid ,.
2g.
waarvan moetwegbli
jven.n
:
zooien.Eieren zooien.
De melk zooit.

In de volkst.van srussele.o.het
gewoon gebr.,d.i.naar analogie van

ezooien (- gezoden),verl.dlw.van
#
zieden ;in 0.-:-1.zeuien çzeuidege,gezeuï6,
n,
).

Zoolané,ofzoolang?

Menschrijveaaneen:zoolang,vgw.
=

=

zooloéie.NaardeZoologiegaan.

Zoom weé. 0.DE CAVEL,in FI.
lelgïi sedert1830,VI,7.

veel. Zoo166l(:5 zij zich ver-

in den tijd dat,en zoolang,bijw.

Eieren koken.

HAsssssaca, 1, 24l : c Zieden =

o e m elk kookt.

koken wordt weinig zebruikt.De sterke

Hijkanblijven,zoolang(als)hijwil.

verl.tijd bestaat niet meer verder
spreektmen van zeep-en zoutzieden en
fig.:zieden '
t'
cn toorn ;hii ziedde '
Jtzl
drijt.)

DEN HERTOG, T.,95en l41.-

Ik ga even uit,werk jijzoolang aan Kosxsxls.

intusschen, doch gescheiden zoo de som men.

lang,waarin het bijw.zoo een verge- Hijlagdaar,zoolanga1shijwas,op
lijking inhoudt.
den grond.
IndeZnd.volkst.degewonebena- Dierentuin, diergaarde, zoölo'gïdcà,
:
m ing,met Fr.uitspraak,voor dieren- fvïzz.
tuin,inz.den Antwerpschen dierentuin,
wegens den naam der onderneming

1n N .
-N .is Arlti8,v., een vol
ksnaam
voor dierentuin,inz.voor dien te Am sterdam ; men zegt er nl. naar xztrfïa.
gaan, in Arti8,de A msterdamsche zlrfïs

SociaéRoyalede Zoologie.

(zie ook BIJIUAOSN,1,64).

Gall. accotementt

strook grond

Berm,m.

Zieookzijweg.

langs een straatweg.

Gall. a'
atant ç'
?
z'e!!6 se r/jovïdycïf,

heugde,zooreelwerd haar moeder onge- autantsa mèrea'ïzzçuïéfcïf.
rust.

Zoozeer zij zich verheugde, zoozeer

werd haar moeder ongerust.

zijbedroogzich in zooveeldatMax nog Gall.en ft
zo
zfque = in zoover,voor Zijvergistezich mettemeenen datM.
nietsvan haarwist.
zoover(als).
nognietsvan haarwist.

Zoré.D/t)
rd6zorgen'
?c/tdenheerX.

NaarFr.a'
ux(èoA?
.
:)soin8deMr.X. Doortusschenkom8t(ofdoorbezorgingj

Kcrim inele ordonnancies p,àfgekon-

Van deze uitdr. wordt in Z.-N.,

rcn den heerX.;ten huize'
ptzn (ofpr
adresjden heerX.

Di8t.,122.- PRICK,Fr.,op hetw.

aatant:(t- de flfe',- d'avia :zooveel
hoofden,zooveelzinnen )).

Di8t.,122.

J.H.VANDERVOORT,Hedendaag8oho.

Amerikani8men,p. VI : Mocht dit
boekje,datdoor degoedezorgen van de

Crim ineele ordonnantiën, afgekon- H eeren G.B.van Goor Zonen in een

digd doordezorgen wcn den Hertog van onder invloed van Fr.parle8doïp.
sd6, digd op la8t'
,
tl
cAzdenHertogvan Alva. zeer behaaglijk en aantrekkelijk kleed
Alva.N.GvxzBvsg,in F!.d.d.e.A.,II, par8e8 bonssoins,vaak misbruik gegestoken is, zijn weg vinden bi
j het,
330.

m aakt.

Het grappige briefje,dat door zk'
a
#oede zorgen werd rondgezonden.

zorgeloosheid. De zorgelooslteid

heeft daar ook haardeelaan gehad.

Nederlandsehe publiek )).

Hetgrappigebriefje,dathijheejtla,ten rondzenden.

Mindergoedgebr.,naarFr.laagglï-

gence.

Gebvek aan zorg wasten deele ook

Jlrcn#.,163.

daarvan de schuld.

Zorévuldigheid. Bij mogelijk

Vndergoedgebr.vandennaam eener

Indien deoverheid aan hetonder-

IF@xt
f.,163.

zot.Zijiszoozotalse6a devr.
Hijiszoozotalseen pzudch.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Alg. in de Znd. volkst. (V. EL-

zijiszoogekalseen t
'zï.
Hijis'
uitgelaten rvooliik.

D.i.erggek (opjongens,mannenl.
V.DAIz
s6,ophetw.munch.

zoo dolal
8 dolle G4;
je.

ZieBIaAGSN,1,65.

gebrek aan de noodige zovgvuldiglteid hoedanigheid zorg- ldigheid i.p.v.den zoek de noodigezorg nietbestœ d heeft.
n hetonderzoek van wegedeoverheid. werkingsnaam zorg.

zoo zofalaTïclebuïe.

szN,279).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
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Doen oj(dcf)gezotwccrf,ofdoen (g6)- Znd.volkst.(Dieste.0.),voor:doen Zich rc'
?z den gekkefnj, of '
tl
tzn den
lijk ZotteToon.
alsofmen van een zaak nietsafweet. doAn,
>6(n)ltouden,zichhoW enal8o!v,
c'l

STOETT,n.- /521.

gek wan.

Constantvooraliserzot'
pcx.Bolus,25.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.;in Antw.

en O.-VI.ookzotnccr).

Hiji8daarnietzot1)
@n.

Constantvooraliserdolop,of:er

op verzot.

Alg.Ndl.g6k metiem.zijn = zeer

veelvan iem.houden;gek op of naar

Hi)
'moeterniettlcnhebben.

Een zot'
gpel.
Znd.volkst.(Brab.,Antw.).
Een zotteprijs.
NaarFr.prii
rjou.
Er zijn geene zotte bedrijren,tzl.
s de NaarFr.ilwt'
g/aplade8otmétier,il
nitoejenaar8nietzotzijn.AvcToR,20. n'y a qu6de 8otte8genh.

Den (ofhetjzotmetiem.houden (o/ Alg.in de Znd.volkst.(V.ELSEN,
scheren),ook :iem.Toorden zothouden. 26);KIL.:scheeren d6n 8otmetiemanden;vroegerook inN.-N.:iemnndvoor

iem.ziin smoorlijk op iem.verliefd
zi
jn.
Een gekkenwerk.
V.DAIœ6.
Een buiteuporige prijs.
D.i.een ongekend hoogeprijs.
Er.
5,
:geendlec:,
fambacht,erzijnalle6n DELINOTTE,op hetw.métier.
8lechte znz- chen ; ieder cwbcchf, dat
ziinmeentertloedf,isgoed.
Den gek metiem.scheren,iem.Toor STOETT, 374/516 en 376/518.d6n gek (ofvoorden v,
cJ)houden,den V.DALE6.
spotmetiem.drijven.

den 8othouden.

Zothuis. Steek hem daar in het

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.),

Steek hem daar in het dolltno,of

Krll>ERs.- V.DALE.- KoExsN15.

zothuia.AvcToR,292.
a1s gemeenzaam w. voor krankzin- in hetgekkenl
tuo.
De zothuizen zouden teklein zijn.Ss- nigengesticht.
De gekkenhuizen zouden te klein

vsxs,197.

Dolh'
tz'
l.
sis thansmindergebruikelijk.

wezen.

Zouw .Dezouw uitkeren.

Znd.volkst.(Brab.);IkIL.:(Sode, (Straatjgoot, v. (mv. -gotenj, opeAz
soode, soye, soede, soeuwe, soedse. riool,o.(mv.dol6n).Degootuitvegen.

D.CLAss,79.

... Canal
i8, cloaca, lcfrïnc, guteun, ,W1lanM8 )).

Zuiderkant. Langs den Zuiderkant.Pall.,1.

Zuiderw ind. In den kalmen zuï-

derwind. Pall.,99.

Zuid-N ederlander.
Zuid-Nederlandsch.

W oordvormendienietbeantwoorden l Aan den znidkant.

Evenzoo zuidziide.

aan het gevestigd taalgebruik.

ln den kalmen z'
uitden*ind (ook wel Di8t., 148. Evenzoo noordenwind
zuidenwindl).
(ziehierboven p.324).
Di8t.,23vlg. (Bestaatdenaam van Znidnederlander.
Dzx HssToo,N.T.,II,233:qIn afeen land uit twee deelen verbonden Zuidnederlandseh.
leidingen van deze woorden (.JfI6ïndoor het koppelteeken,dan valt het
zzï/,Noord-Brabant,enz.)laatmen het
koppelteeken in den naam derinwoners
of in het bnw. van dien naam weg ;

koppelteeken m eest vervallen Noordholland8clte,Kleinaziati8ehe,enz. Nood-

niet Zuid-Nedevlander, Zuid-Ajri-

zakelijk is dit echter niet, en D.V.

kaanaeh,, maar Zuidnederlandev, Zuid-

en T.W . hebben zich over dit

ajrikaanschf).- Onkr.,63.

punt niet uitgelaten.) --RIJPMA, 36
en 38.

Zuidstatie.

Hetgewonew.in Z.-N.,alsomcieele

Zuider8tation,o.

Zieook 8tati6en Noordntatie.

Haarzuigolingetje.

Zieookophetw.kring.

naam en in de volkst.

Zuiéeliné. Haar zuigelingie.Vr.
CovRTx.,DeBloem f
Jtzs Kleit,52.

Zuiéen.De eene (AzI.de garçons)

Verkeerdeverkleinvorm ;in deZnd.
volkst.is gebruikelijk zuigeling8kefn).

Gall.sucer:ditFr.w.beantwoordt

znigen ons geld, de andere (sJ. de aan zuigen en ook aan ajzuigen.

Dekellnerszuigen een mensch zijn
geld aj,devlooien zijn bloed.

vlooien)onsbloed !Boss,94.
Zuil. Dezuilvan Volta.
Gall.la pilede llolfc,la FJI:(oneig. De kolom van Volta.
Galranisehebatterij= verbindingvan
De zuilvan Bunsen.
voorl'élément)deBunaen.
Hetelementvan Bunsen.
galvanischeelementen.
Zuilen. Nu lag Florimond weer Alg.in deZnd.volkst.,voor:zacht Nu lag Florimond weer alleen te HENDRIKS,327 Doorsluimeren en
alleen tezuilen onderzijn deken.DRAIJ- ez1 onvast slapen ; DEs RocHls sluimeren onderzijn deken.
dommelen geeftmen te kennen,dat de
LANS,157 (ook 128).
(Zuylen,r.s.(ik zuylde,heb gezuyld)
zinsverdooving gedurig wordt afgebro-

't W indje zelfsplooide zijn vlerkjes Sommeiller,éfr:a8aoupi).

dicht,en zuilt in de slapende boomen.

V.Blsss,1,242.

'
t Windjezelfsplooidezijn vlerkjes ken ; 8oez6n geeft eene onvolkomen

dicht, endruil
tin deslapendeboomen. zinsverdoovingtekennen.Alle driezijn

onopzettelijk,terwijl dutten meer een.
opzettelijk 8l%dm6r6n aanduidt.)
Zuipen.Daarbijhad hijzich dezen Platw.en alszoodanig tevermijden
Daarbijhad hi
jzich vannachtvree- Zie ook nerzaipen.
nachtafgrijselijk zat gezopen,. Ssvycws, in nettetaal.
seli
jk bedronken.
223 (ook 228 alles opzuipenj.

M aar, zuip dan ten minste toch een
In de Ovl.volkst.een gemeenzaam
koppeleieren uit.
w.voor :slurpend ledigen, Fr.gober.

Zulk. Zij llad evenveel meesterschap alseenez'
ulke(d.i.alseen dochter

Allesopdrinken.
Maar, slorp (ofsluvpjdanten minste

toch een koppeleieren uit.

Germ.einedolc/
zo,ofwelgall.unetelle Zijbezat evenveelmeestersehap als
zulke,zulk eenle),zoo eente).
zulk een.

MooRTG.,196.

TsswssT noemdedezenwoordvorm

BROECKAERT,10.

des huizes). V. Lov., Dure A'6d, 65
(ook 14).

Zulkdanié. Hij is een natuur-

Hijiseen natuurmensehen alezoo-

mensch en als zulkdanig denkt hij er een ( afschuwelijk taalgedrocht ); danigdenkthijernietaan
nietaan ooitietsin te toomen.STREU- Meiieva Wnch. (ztzlkdaan,zulkdaavElus,in F!.d.d.6.#.,1,45.

nigh,zodanigh.))

Zulle. Mannen van Sichem,zonder

InhetgrootstegedeeltevanZ.-N.a1s Mannenvan Sichem,zondermi
jkom
LEor.,Scltelde-Weieheel,1,16.
mijkomtged'
rniet,zulle!CLAzs,Sich,. stopwoord,ontstaan uit zul-de,d.i. jed'rniet,hoor!
In de Ndl.vertal.van CH.DIcKENs.
Nor., l75 (ook bij VzRMAxo.,242,en zultgij?;inLevensleer,21,alsGentsche
Groote Fer/
ttl
cchfïsgc?z(Schiedam,1884).
bijJos.Joos,160).
volkst.:M oarsu moe'k goan,zilde!
1,1l5 :((Onthoudtdat,zullgek)
Zulle, v.Bij iemand over de zulle O.-enw vl.volkst.;vroegerook een Bijiemandoverden dovpel(ofdrem- VyuRc.,Etym. IFW!
).- Kvvlasns.
komen.
Nnd. prov.;KIL.: ( Sulle,j.suyle. pe!)komen.
V.DALE6.- KoExEN15.
Limen,Appofhprupz

Zullen.Zoo hetgenoeg zijn?

Op het versehiltusschen dezen tijd-.
vorm en het woordje zoo,bijw.(= op.
diewijze)en voegw.(= indien)moetin
. Znd.s
cholen mkwijls gewezen worden.
Elke vergadering van den Senaat,
Gall.toute tzt
st
:evtèlécd,a xsézzcfquia6Elke vergadering van den Senaat,
Ietsandersis:dewergtzderïag,die@.a..
diezougehoudenworden.Belg.Grondw., raitf6nz
?6 (ScaR.,.
4cpz.,13).
die mochtgehouden worden.
Zondag zo'
lz gehouden wlorden, gaat
art.59.

Dialectische tijdvorm, die vaak
wordtaangetrolen in de schrijft.van
den gemiddelden Vlaming.

Zou hetgenoegzijn?

nig gooz.

3*
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Zurkel. Znrkelen Blauwe Lavendel.Titel van een èuntf6l f
(S#tudiee en
Kvitieken door F.V.ToussAlN'
.
r vAN
BOELAIRE.
Zurkelzout.
Zw aan.De Ridder met d6Zwaan.
Toxv,75.

Volksnaam,in Z.-N.meestalm.en
vaak verbasterd tota'
alker (Brab.,W .V1.),voordeplantr'
amez (10),inz.rumeI aeetosa (20).
Schieralg.in Z.-N.
In Z.-N.overal'
p.;Dss RocHss :
(Zwaen,s./.(vogel)Cygne,s.m.:

Zw aar.Denattigheid vielzwaaren Een dergelijke constructie om een
zwaarder,alseen regen van lood,op het geleidelijke versterking van graad uit
verwensehte veld. VERMAND., 128.

Zw aarsg

te dnalrlren wordt vooralin de taalder

dichtersaangetrolen.
Znd.v01st.(Brab.,ook in deAntw.

OPMERKINGEN

10Zuring,v.;20Teldzuring.

PAQUE.- HEUKSLS.
Z'
urkel,v.,isook een Nnd.volksnaam
voordezeplant.

Zuringzout,o.
De Riddermetden Zwaan.

Dist.,21en49.- D .B.,52.- VERssT,
33.- Joos,9l.- DE BASRE,79.
De nattigheid viel al zwaarder en Vgl.((Datishem alklaarderen klaarzwaarder(ofhoelangerho6zwaardevj... dergeworden ...en toen hetalzekerder
op het ve- enschte veld.
en zekerder werd
(H.BoR>rI,,H6t
Zusie,25).
Zwoord,ook welzwoerdofzwaard,o. V.DALl6.

Kem pen,uitspr.zwâön,d.i.nagenoeg

zwuia,ofookwe1zwai8),voor:huidvan
spek of ham .

Zwak.Een zwakkekerel.

In de volkst.van het grootste ge-

Een rappegast.

Zwak is in deze bet. ook een Nnd.

Hijis nog zwak voor zijn jaren,nog deelte van Z.-N. voor :vlug, lenig, Hij isnog Fink,nog kras voorzi
jn prov., b.v. Graafschapsch : zoo gwak
zwak te been.
krachtig,flink @i8t.,164;KulI>sns; jaren,nogw6lt6rbeen.
(rasch)al8 '?
zkiejte (kievit),zwak (vlug)
Zwak doorstappen.
V.DALE6;KoENlN15);Kls.:(swack, Flink ofFkadoorstappen.
t6rbeen (V.G., 1,66).
wack, taey quod jacile #ecfïf'
ur
Alg.Ndl.zwak = krachteloos.
Fezili8).
Z&valnx.

In som mige Znd.dialecten,vaak in
't m.;KII,.:((Swaelem ,swaeluwe ))=

(Swaeluwe,j.swaelm.Hirundo).
Zw alpeig o.en v.De onbevruchte Znd.volkst.(0.-en W .-V1.,Antw.;
(eieren),dezwalpeieren.Dr.H.DE VIs in Brab.lootei),voor:bebroed eizonen P.LINDEMANS,in Eigen Sch//n en derkuiken;KlI,
.:(swalp-ey (F1and.)
D6 Brabander, M rt.-Apr. 1929, p. 2.

V.DAsE6. - K oycxsxls.

Vnileï,8ohier8,dodei,dcholpeï,o.

VERc.,Etym. '
1
/
P(f!
?.- Kt7llyycRs. V.Dxras. Kosxsxls.

Orum rcçzfïefvzn,,zàon renenœ,p'
àffïd'
uz?z)).

Zwanenzané. Zijn Zwanenzang. InDi8t.,21en49,eninOnkr.,58vlg.,
V.BEsus,1,195.

Zwaluw,

Zwanezang.

Daarentegen bij WESTERA, 324

wordt in overeenstemming met de
'
Fdl.o.8p.vereischtzwanezang,(omdat hier geen spraak is van d6n zang

zwanenzang;ook bijHAssELBxcI
<,II,
121:(W aarbeideopvattingenmogelijk
zijn,kiezemen inalledaagschewoorden,

nan de zwanen,m aar van den zang m n

hetenkel-, in deftigerwoorden hetm eer-

d6n zwaan bij zijn sterven,naar de

voud ; kurketrekker, pennemes,ychcp6-

voorstelling van de Ouden )).

vleeseh; zwanenzang, heldendaad

Zw ans,v.
W oorden,oorsprou elijk behoorenzw ansbaron. De Zwanebaron. de tot de Bmzsselsche volkst.en van

Scl
tgrts;!01,gvap (allev.).
De Boemelbaron.

V.DALES.- KoExEN15.

Titel van een operette, vertaald uit daaruit overgegaan in andereZnd.diahetD .
lecten ;ook in het Belg.Fr.zlrlnz6,

zwanzen.
zwanzer,zwanzeur.
Zw anzer.
Zw art.Zwartearmoede.STREUVELS, Gall.mieèrenoire(zie ook hierboven
in FI.d.d.e.h.,1,40.
op hetw.de,p.107).
Zwartegedachten.DRAVLANS,201.
Gall.idéesnoires (vgl.Dvllz
ov,74).
zw arterik.

Alg.in de Znd.volkst.voor :iem.

J
schezfeen,iokken,boerten.
Grappenmaker.
Bittev'ofdiepearmoede.

Opschrift Leidsch Stadhuis : ( Na
zwarte hongersnood gebracht had tot

Somberegedachten,nx rgeestigheid. den dood bijnazesduizend menschen :,
enz.(zieHAsssrusAca,II,98).
M orabeer,mozapoj,smeerpen.
a,wïlïk. Kosxsxls.

die zwart en vuil is.

zwartlakenten). Een zwartla- Naar de Znd.volkst.zwartlakefnt, Een zwartlakensche broek.

ken broek.V.Lov.,DuteE6d,26.
zwartlakelnjdelnj,stoffelijk bnw.
Zijn zwart-laken klak. CLAES, Sich.
N or.,203.

Zijne zwartlakenen frak.SEGERS,43.
Zweer.D6n roofvan den zweer af-

In devolkst.vanBrab.en Antw.m.

trekken.

zw eerd.Pall.,107.

Zieook l
@k64(64).

Zijn zwartlaken8ohepet.
Zijn zwartlaken8chejas.
Derooî(v.)van dezweer(r.)aftrek-

LoMB., 66/- .

ken.

Dial. woordvorm ; Dss Rocnls

Zwaard,o.

Zieook hert, o.

((Zweêrd,s.x.))

zw em kom .In d6n breeden zwem- Hetw.kom isv,.in de O.-en Wvl. In debreedekom (v.)van d6zwem- Ook :inhetbreedezwembadofzwemkom.Levensleer.53 (ook 54).
volkst.
inriohting.
llcsaïy:.

Zweraée.St.Jobisdebefaamdste

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.,

Verzweving,v.

Dial.vorm voor den onv.verl.tijd

Hijzwoerbijhoog en bijlaag.

patroon tegen allerlei(zwerazién ). Dl O.-V1.).

V.DAIzs6.

Cocx, Volkageneeekunde, 252.

Zw eren. Hij zwoor biâ hoog en

leeg.

Van zweren = toteen zweerworden

in den onv.verl.t.:de wonde zwoor. ,

van zweren = eeneeddoen(Joos,123).

Zw erven. Naar Brugge,waar hij Dial.vorm voorden onv.verl.tijd, NaarBrugge,waarhijdoellooslangs
doellooslangsdestratenzworj.ArcTol, naar analogie van het verl.dlw.ge- destraten dooldeofslenterde.
158.
Schim men zworven ...1D.,250.

Zw etsen. Hetgeen de menschen
van iemand zwetnen.

ALL.-As.,200.

zwornen.

schimm en zwierren

Di8t.,l77 (Zwetsen beteekentpochen en is een onoverg.ww . )

Hetgeen de menschen van iemand

babbelen.

Kvlpsss :qZwetnen ..., w . zw . ono.

...,babbelen,geèachteloosvoortpraten;
inz.:grootspreken,pochen.))

Zwichten. Zwiehtuvooreen naas-

W vl.volkst.

ten keer.TAMB., 14.

Zw ier.Op zwiergaan.

Fcchfu (of-80p)vooreenvolgende
m aal.

Gewoon Znd.taalgebr.voor :uit-

Aanden zwiergaan.

gaan,koëehuizen enz.bezoeken.

Zw ikzw ak.LangezYïkz-cà.

Znd.volkst.,voor :lang en mager
mensch.

Zwiné,v.
Zw oelie,v.

Znd.volkst.(Antw.).

Langeslungel, lange sladood.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.), voor:

Vleugel,vlerk,wiek(v.e.vogel).
Snhietaehop,v.,ovenpaal,m.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.),in 'tv.

Dezwengel(v.)ofhetom8lagvaneen

schop om brood in den oven te schieten.

Zwoné. De zwong vaneen boor,
of:een boorzYt
m g.
Dezwong van een wanm olen.

(uitspr. meestal zwoeng of zwoenkj; boor,een boorzoenge!of-omslag.
Ka . : (( Swonck, swonghe.Versatilo
De zwengel of krnk van een wanM subrïe- .))
m olen.

Alg. zwiehten = wijken,zich onderwerpen,b.v.hiizwichtwoorniemavtd.
Thansook bijV . DAIœ 6, i.v.:((aan
den zwier, op zwier gaan )).
K oENsN15.

KoENsx15.
I
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v.oxss..Aanhangwagen,m.(-s),

.

1..N.F.,
- /34.
Echter bij Pmcx,Fr.: (aanhangvlagen,m. voiture /. de remorque,
(fam.)baladeuse /.)

volgwagen oftweede wagen,inz.eener
electrische tram, achter den motorwagen aangehangen ).

.

In een dergelijk verband ishetw.

.

OPM ERK TNGEN

l oerm Anu ngewagen,volgens 'p-dl. l nii
wagen.

Aanhechtiné van grondgebied.

.-- -

Anneœatieofinlijringvan grondge-

ScxR.,x1.cAzf.,13.- V.DALE.

Belg.Grondw.,art.68.
weiniggebruikelijk.
bied.
Afkorten. H6t(ofde fï/#lbegint Znd.volkst.(Brab.,in Azltw.detiid Hetï,
skortdag.
ajt6korten.
beginttekortenj,voor:hetzalspoedig
gebeuren.

Afzettiné van titels, ambten, Welzegtmenajzettingrcneenambt,

Ontzetting van titels,ambten,enz.

Afzijdié.Z'
'
z
c# ajzijdig houden.

Zichmete6nzaaknietbemoeien,zïch

enz.Belg.Strajwetb.,art.9.

doch nietvan een titel.

Gorm.abneitig,volgensDr.M.A..

EchterbijV.DALS,alsalg.Ndl.:

v.WESL, Znivevheid van,Taal,9,en aani6t8onttrekken.

W e m ogen ons niet afscheuren, op J.ScuvlrrEMAxlx Cz.,in M ork8 M aga-

ScHR.,.4cnf.,l8.
(Ajziidig,bn.zichajzijdighouden,zich

W e mogen ons niet afscheuren, op terughouden,zich nietop den voorgrond

onseentje ajzijdig ofin oppositie gaan zijn,Jan.527,p.55;ook volgens G#l. onseentjeteruggetrokken, noch totde stellen ;(ùok)zi
jnemeeningnietuiten).
staan.Dswvluxws,14l.
4.N .F.,--/3t.
oppositieovergaan.
I

Aéent.Dewetbepaaltwelkeagen-

Gal1.agent8 (#c,
: posteet,t
zge?
zf,
gdu

ten verantwoordelijk zijn voordeschen- servicefélégrtzp/
èfç'
t
z6del'
Etat.

Ambtenaar,m.,mv.ambtenaren.

ScHR.,x4J,
nf.
,9:(
fInNederlandonder-

scheidt men tusschen pontagenten en

ding van het geheim der aan de post
toevertrouwde brieven.Belg. Grondw.,
art.22.

Agenten van den telegraafdienst van
den Staat.Belg.Strajwetb.,art.270.
Ander. Minimalisme is een kwaal

po8tam btenaren, tusschen agenten in 't
algemeen en am btenaren in 'talgem een.v
ScRR.,Xcnf.,23 :((Imm ers is ambte-

Ambtenaren van den rijkstelegraaf- naar de generische benaming Llteclttsg.
dienst.
Mag.,1911,bl.57len v.).)
Vooralin deZnd.spreekt.vaakvoor- Minimalisme iseen h6elgewone (of: GALLAS,op het w.autre :(C'estvn

geliik66'
n,ander.DeScheld6,27Juni.'29. komendgall.:('
?
z,
smaljcompzc'
u,la'
utre. een doodgewonejkwaal.

garqon,'
d
zn:mortcoplzp,
cv'
n,
(6)- :Eenj.,
een d.waaraan nietsbijzondersis).
B ecritiseeren. Een werk è6- Contaminatie van criti8eeren met Eenwerk beoordeelen (ook criti8eeren RIJPMA,232.- Neerlandia,Jan.'28,
criti8eeren.
beoordeelen.
ofreccnt
:ecrcn).
p.l2.

Beéin.BeginApril.

Germ.Anjangdprïl,volgenseeningezondenstukinhetAlg.Hbl.(A'dam),

In hetbegin ranApril.

19-8-'28.

j Echter bij V.MALsssx,op het w.
jAnjang:e- Jannar,- dc.
9Januarçej,
l begin Januari)).

Beheerder. Algenaardigde beheer- Verkeerde Znd.vertalingen van Fr. Gedelegeerdevandenraad'
ptz,zbelteev, Fr. conseild'adminintration = Ndl.
der.BsLIz.,Dict.,11.
adminintrateurtfélég'
l
té(d'1zs68ociétéano- ofgedelegeerdcommi88avo (6646rnaam- vaad O91belteer, rcc,
tf'
van covèzzùïddcrïdGemnchtigd b6h6erd6r. Voorl. Fr.-F!. nymet.
looze'
vennoot8chapj.
8en.
Liyt, l0.

Beléa.50frarlk of10belga.

Verkeerdgebr.v/denkelvoudsvorm.

Benedictijnerwerk. Dr. C. Gall.tranailde h/xédicfï,z= werk

GooycLAlxs,in PaginaeBibliographicae, waarvoor langdurige en geduldige on-

50frankof10belga'
8.

Vgl.:10pe8etab8,100centenimab
8.

Monnikenwerk.

STOETT,n.872/1340.

15Jun.'27,p.586;J.SIMoNs,in Voor derzoekingen noodig zijn.
Iedereen, 15 Apr.'28,p.63.

Betalen. Betaald ziin om t6weten

da$...DeFoorpoef,9M rt.'29.

Gall.êtrepayépour8aroirç'
tfe...

Bijondervindingw6t6n dat ...

GALLAS,op hetw.payer :((flg.)Je

e'u1'
,8payépourle8avoir,coAzncsfr:: Ik

weetdat bijondervinding, -heb leergeld betaald,-kan daarvan m eepraten.>

Bonheur. .4.la bonheur!J.VELTMAN,De F!. Snltarensliiper (Nijkerk,
1913),180.
Cristallisé.

Daé.Zoowelï?zdendag alsin den

nacht.

Foutieve schrijfw.v/d Fr.uitdr.

,4 la bonneheure!

Fr.w.,alg.in deZliu
'l.volkst.

Kri8tal
suiker,v.

Zntl.voll
tst.(Brab.).

Zoowelonerdagals'snaehts.

Draaien. Geliik h6twaaiten drcffïf: Alg.in deZnd.volkst.,naastgeliik
(Hij verkoeht) zijne smis, geliik zij hetdraaiten waaiten gelijk hetzwaait
waaide 6Aà draaide, aan mijnen vader. endvaait,voor:zooalsdezaakdaaris.

Neerlandia,Jan.'15,p.138.

Alg.Ndl.isb.v.tweemeterindendcz

(van vensterramen)= tusschen de binnenkanten van dekozijnen gemeten.
STOSTT,n.1067/1646.
V.DALs6,op hetw.waaien,vermeldb.
zondervoorbehoud : (
fgelijk hetwaait.

Zooalshetreilt6n zeilt.

Coxsc.,Rikke-tikke-tak.

en draait,zooalshet gaaten staat )).

Droéer.

Znd.volkst.(Brab.).

Handdoekenrekfiet.

Eendelijk.Een eendelijkeweg.

O.-enWvl.volkst.

Een eenzameweg.

V.DALES.- KOSNEN.

Eendeliik wonen.
Eenzaam wonen.
'tW aseendeliik schoon.
't W as eenig mooi.
Eenzaat.Het huizeken van dien
Mogelijk W vl.volkst.;echter niet Hethuisjevandienwildenkluizenaar Xluïzenc'
crishierbedoeld in :g.zin z
wilden eenzaat.VaRMANo.,65.
vermeldbijDEBo,noch inLoquela.
(of:van dien eenzamen wildeman). iem.dieafgezonderd,eenzaam leeft.
De drie t3eazcf6a. S'
Txsvvsrus, Fcrfcllingen rcw Tolstoi, 9.

Einde.EindeMei.

De drie eenzam en.

Germ.EndeMai,volgenseen ingezonden stuk in hetAlg.Hbl.(.
&'dam),

Op het6ï'z(f6ranMei.

Eehter bij V.Mxlu
sssw,op het w.
.
Ende:c- Mai,eindeMei:;bijHssc-

19-8-'28.

XENRATH,ophetw.sn :(- zzècï,ultimo
Mei)).

Erw t.Men doet 1litererwtienmet Gebr.van den verkleinvorm, naar
% glaswater en een stuk boterineene Fr.petit8poi8 = jongee- ten,diegekastrol.M.DU CAJU,DeDegeliikeH'
W.
9- dopt gegeten worden.

Doperwten.

vrouw, 108.
t
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l
Expert-boekhouder, of ezpevt- Alg.in Z.-N.,naarFr.expertcomp- Accountant(uithetEng.,leesakoun'- lPd!.4.N.F.,- /9,tervermijding
rekenplichtige.
table.
fan/).
van ditvreemde w. boekhoadkl
xndige,
(hoojdjboekhouder.
Fam ilialr.
Znd.woordvorzn.
Familiaav.
Filiaal. Een Belgische Fliaalvan Gall.flliale.
Een Belgischedochtermaatsohappij... Ndl.flliaal,o.= Fr.8uccuraale.
de H ollandsche Philips' Gloeilampenfabrieken.

Frank.Een jrankejongen.
Een jrank 8tuk.
Iem.jrankin deoogen bezien.
Frankerik.

Alg.in deZnd.volkst.

Een brutale(ofonbenchaamdejjongen. V.DALE en KosNsN15,op het w.
Een brutaalmein'eofvrouwmennclt. vrank.
Iem.drie8taankijken.
Brntale Tlegel, onbe8chaamde; 8to'
a-

Schieralg.in de Znd.volkst.

terd.

Geest.Stellige ge-fea.
Gall.e8prit8po8itij8(D.V.,183-184). Verstand8men8chen.
G eheel. W ijherhalen,dathetIliet Onnederlandsche uitdrukking, in W ijherhalen,dat het niet in onze
in onzebedoelingligthetwerk alagelteel N.-N.tegenwoordig schieralgemeen. bedoeling ligthetwerk na- zijn strektebecritiseeren.
king(ofïsziin gehe6l4tebeoordeelen.
G eldhond. Ik ben geen geldhond. Zrd.volkst.(O.-Vl.,Brab.,Antw.), Ik ben geen geldwol
j.of:geen geldV.Lov.,Dure.&6d,47.

voor:geldzuchtig mensch.

GALLAS,op hetw.po8itij.
Neerlandia,Jan.'28,p.12.
V.DALE.- KosxsN15.

duirel.

G oed heil !DluvrAxs,103.

Afgekeurd als een germ.,gutf.
&v
'
î! Veel geluk!of gegroet!
PRlcx,Fr.,op het w.aal
ut
in N4!..4.N.F.,- /37.
saluut!gegroet!heilu !s
G unstbeurt. Een gu-fbeurfh6bGall.avoir'
tfstourdejcrevr.
' Denroorranghebben,of:Toortfecnben.

deven ploge,l gaan.

Heerkracht,ook heirkranltt.

Bijv.DAI,
S alsZnd.vermeld in de

Orernucht,nooddwang.

kracht,lteirkrachtals alg.Ndl.op in de

menschelijkemachtzichverzettenkan)
= Fr.j
orcezn,
cjetzrc.

bet.van :aanzienlijke strijdmacht.
V.GELDEREN (
fheirkracht,
Heereskrajtlf1g.hohere Gewalt)
D.CLAIS,4l.
V.DALE,a1salg.Ndl.:((Hoojdzweer,

Hoofdzw eer. Lo886 hooldzweer. znd.volkst. (Diest e.o.,HaspenHEREMANS.
gouw);KIL.:(losschen hooft-sweer.
Hemicrania ), waarin lo8ch = scheel,
F.louche;DEsRocxss:(
fHoofd-zweer,
a.j.Scheél-hoofd-pyn.Migraine,s.f.:

Inlaée.

KvlrlRs en Kosxsxls geven heer-

bet.van (fdatgene waartegen geene

Sch6l6Aoo/tfpïjn,migraine.

v.(...zweren),zweerop hethoofd).
GALLAS:(Hoojdzweerv.:Abcèsà la
têtem.)

Afgekeurd als een germ.,Einlage,

Inleg(geld),8torting.

in Wdl.x4.N.F.,
- /38.

Echter vermeldt V. DAI,
E zonder

voorbehoud inl
aag,inlage,v.= (geld-

som ,tot zeker doel ingelegd :de win8t
nccr verltouding 467 inlagen tleztseelcx ,;
ook K '
tzlrsss en K OENEN.

Inlijsten.Eenschilderijinliisten.

Afgekeurd alseengerm.,einrahmen,

Een schilderijomligten,ïn een li)
'
8t

lin NdI.A.N.7.,-/38;vgl.ook Fr. zetten.
encadrer.

lnm sschentijd.

t

gall.entretempn.

dezebet.alsalg.Ndl.

fnfvddc/œx,ondertu88ehen,inmiddeln, Verderisook gebruikelijk ïa dien

middelerwiil.
Germ.Einwz/r/= opening, b.v.aan Gleul,v.

lnw erp.

KtursRs,V.DALE en Kozxycw ver-

melden zoowelinl
iisten alsomlij8ten in

fuyechcnfïjd.
Wdl.21..N.V.,- l3%.

een autom aat,waardoorm en geldstukken insteekt.

Kapsijzen.Debootkap8ijsde.

In <csd.,265-266,beschouwd als

KGp8eizen.Debootkap8ei8d6,kantel-

Germ. Kugellager, volgens JPdl.

Kogelku88en.

(Wellichteengewes-lijk woord ),doch d8,Of8loegom.
feitelijkisheteenfoutieveschrijfwijze.

Koéellaéer.

1..N.7.,
- /38.

.

K ram .

Behalve in zijn gewone bet.,in de
Znd.volkst.(Diest e.o.)verder ook
voor :rechthoekig omgebogen haakje,
waaraan b.
v.schilderijenwordenopge-

D%dm,d'
d
zï- p'
f7
'
àer,m.

SCHR.,1,l11.
V.DALE en andere woordenboeken

vermelden evénwel kogellager a1s alg.
Nd
l.

Krqm,v.= hoefi
jzervormigemetalen
haak,Fr.erampon.

hangen,Fr.clo,u a crochet.

K riel,m.

Kruk.Hijspringtopkrukken.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.),

voor:datgene wat van hetm eelin den

builmolen achterblijft,nadatde bloem
en de grove zemelen er zijn uitgezift
(Belg.Fr.recoupage).
Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-Vl.);
afgekeurd in I#'cad.,7l.

Kussen.Op d6àudde- zitten,geraken.

Kwalijk.Zijiskwaliikgevallen.

znd.meerv.gebr.voor:aanhetroer,

Kornel/,v.

IlycRcxycxswvx geeft op voor Fr. r6eoape, f. : zem elm eel, en voor recou-

Pette,f.:2ezemelmeel(v.d.zemelen v.
'teerste).

Hilgaat,hijlooptOp (o!met)krukken.

Op hetàvt
gf
scn zitten,geraken.

KvlrllRs,op het w.kruk,vermeldt
evenwelalsa1g.Ndl.:((op -k6n 8pringenjt.

Gr.Iï'dè.,XI,243(0p).

aan het bewînd.

Alg.indeZnd.volkst.;DEsRocHEs:

ZijisFauw,ï'
?zonmachtOfin zYïj'
z?z

(Kwaelyk,adj.Flauw.Enjoiblene,en gevallen.
déjaillance ...Kwaelyk worden )910.

Kwalijkte.Eenkwaliiktekrijgen. (Kwaelykheyd,8.j.Flauwte.Foibles-

V.DALE,op dewoorden kwalijk en

kwaliiklteid. Als alg. Ndl. is evenwel
aldaar opgegeven : e kwaliik worden,

Flctf-fe, bezwiiming. Een Fanwte misselijk,ongesteldworden ).

8e,déjaillance,pazzpoït
sos,s.f.) en krijgen.
(
t
K waelykte,s.j.fzoekjltwaelyl
theyd ).

Laéer.

Germ.Lager.

Magaziin,depot;nartii (#o6d6reAl),

lP#l.z4.

F.,- /38.

winkelvoorraad ; ku8senblok (aan machines).

Landbouwoptelliné. De pe-

riodieke landbouwoptellingen. Ds Ras'
l',
in Fs.Belg.sedert1830,V1,119.

Lariks, oflariz.

Gall.recensementdeJ'cgrïczflfvre.

Landbouwopneming.

Z.- en Nnd. volksnaam voor een

Lork,m.

boom ,lariz decidua.

GALLAS,Op hetw.opn6min,
g

der rl668chroorrad6n,:Reeensement de la
viande m .')

HEUKELS.

Leeuw envaan-Roelen.
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I
Leeuw envaan. J'. DE GEYTER, Overbodig gebr.van deverbindingsGenzenlied.
n in deZnd.schrijftaal.

Leeuwenvlaé.On8Volkontwaakt,

Leeuweraan.

BijDEN HERTOG,F.T.,II,leBundel
(19207),57,vinden wijgeciteerd :(En

Leeuwenrlag.

Neêrland,de Leeuwebanieren geheven,

23Jan.'27,p.56.

Vloog Spanjevoor'toogvan deBritten
te boord.>

Lichttoren.
Liefst.Zoohebik zehetli6jst6.

Germ.Leuchtturm.
In deZnd.volkst.isdezevorm voor

Fuvzforex.
Zoohebik zeh6tliefnt.

den adverbialen superlatiefhetgewoon
gebruik ;ook in N .-N .werd ertegen ge-

Gd!.A.N.F.,- /39.
Ook bij FR.vAx EEDEN,De kl.Johanne8,I10!p. 95 :(Vanwiehou jewel

hetmee8te?));daarentegen echterp.118 :

waarschuwd, nl. in het Biiblad van

(Naarwie verlangjehetmeeat?)

School en Studie, 1887,p. 37.

Lijfrentkas.

Znd.vertaling van Fr.cai88edere-

Nl'
/renfeècnk.

traite.

V.MALsssx,voor D.Rentenbank

cbank v.voorlijfrente ).

M enévorm .

Germ.Mucltjorm.

Samengentelderorm ;overgangnvorm.

I'
Pdl..1..N.F.- /39.

N aaldenw erk.

Afgekeurd bij Boss., Wdb.,- (310;

Naaiwerk.

V.DALE (Naaldenwerk,o.1.naai-

het w.isevenwelalg.Ndl.

Nolle, nulle. Ik viel me eenen

werk ; 2.kanten fguren met de naald
gewerkt.)h

znd.volkst.(Brab.)voor :opgeloo-

null6aandenkop.

penbobbel,huidopzwelling.

Ik viel me een buil (v.) voor het

hoofd.

Alg.Ndl.nol,nolle,v.= bult,bonki
ge

jverhevenheid in een weiland.

Om .Destoelenzijngemaaktom op In deze en dergelijkegevallen wordt Destoelen zijn gemaaktom erop f: V.G.,1,20druk,p.316:((Hetwoordje
lezitten.De Vlag,29 Jun.'29.
inZ.-N.hetbijw.crmeestalonderdrukt. zitten.
er is- evenalsin Vlaanderen - ook
Een bed isom op teslapen,een tafel Ook vonden wijbijKvlrlRs:((JFcchf- Een bed is(ojdient)om erop tesla- hier (#.ï.in Ooef-fAzdïé)weereen struiom op teeten en een stoelom op te zitten! toren,m .-s,toren,om wachtop tehou- pen,een tafelom er op fc eten en een kelblolt van belang Als voorbeelden
R .Glu sslx,Jan Onverraard.
den >.
stoelom er op te zitten !
waarin erten onrechte werd weggelaten,
vindt m en aldaar m . ((De kokkie
gebruikt de pan om x vleesch in te bra-

0 .M .O .'ist.0.M .O.,maandbl.,

Gall.: in het Ndl.is het achterv.

den ).(Hijhadalvee!huizen gezien,nu
heefthijeindelijkxeen gehuurd >.
Vgl.H.
B.S.-er(RIJPMA,223).

0.i%1.O.-6r.

Jtm i1927,p.17.

-int minderproductief dan in het Fr.
-i
8te.
Onderschril
.ven. De uitgave gall. aolu crive:Letirageca aera limité

D eoplagewordtbeperkttothetaanFr.soasc@
rire: tzn livre = Ndl.op e6>
(nl.van deLijstderpostcheckrekenin- a,
u nombre de8 ezemplairen nouscrita talexemplarenwaarvoorzalingeteekend boekinteekenen,ïnychrïjr6n.
gen)wordtbeperkttothetaantalexem- avantle 15 aoûtrochcïx (uiteen be- tof ook we1 inge8chrevenj ziin voor Fr.souscrire pour 20 action8= Ndl.
plaren onderschreven voor den l5en richtvanhetPostcheckkantoorteBrus- 15Augustusa.s.
roor20aandeelen in8chrijven.

AuHe
gutstbo
usea
anstaande.
sel
).
k wasvoltalligonderschreven.
Gall.entièrementsovecrïf.

j
l

Ndl.iet8onder8chmiiven= hetonder-

Voordegeheeleopl
cge(van hetboek) teekenen,er zijn handteekening onder
wasingeteekend (ofingenehrevenj.
zetten.
Ditgebr.van zich openbaren cld ... Ik aarzelniet uitdrukkelijk te ver- Echterook bijPmcx,Fr.,op hetw.

Openbaren.Ik aarzelnietluide te

verklaren,datdeliefhebber,m etdetitel- en vaker nog dat van zïch neropenbaren klaren,datde liefhebber,met de titel- openbaren : qzïch - , se m anifester, se

rolgelast,...zich alseen wezenlijk ... l au ...isbijZnd.schrijverswellichteen i
.rolbelast,zich alseen wezenlijk artist révéler,se dévoiler),en bijTEx BRVGlrtistop6nbaarde.
navolging van Fr.8eréz
pél6rpolteenz., Ontpopt(Ofdoen àenn6n)heeft.
GENCATE,i.v.:(Hijopenbaardezïchal8
volgenshet Gr. 11,tsh.,xI,561.

een vriend derarm en )).

Paard.DaarstaathetN crd gebon- Alg.i
n z.-x.voor:daarzitdemoeiden.
lijkheid;v.Esssx.,140:daaro '
fpeerd

'vefe. waar Aef paard gebonden ïe.

Daarzit(A:,?z) de knoop (of kneep).

ebonden,en aldaar ook :daar hebt ge

daar ligt de Ao'zd begraven, hetgeen te

de katin 'tgaren,daar ïa'hetkaljaan
wcsf,enz.;zie ook svosvv,n.(688)/
1025.
Alg.in z.-x.voor,detoedrachteener
.

vergelijken is meto.da uegt(
fer Hun
begraven.
uze/c,zltoe4
8:vorkin (ofcc,zlden ateel ' v.DALE,ophetw.ltond :(wetenwaav

zaakkennen;v.ssssx,104:gi)weet zit.

waarAcfvaardgebondenlag;zieookJ

Postcheckdienst.

svosvv,n.(la3s)/2054.
znd. oq.vertaling van Fr.oglcede8
cltèqueapostauz ;eig. een germ .,Postsclteckamt.
znd.ol.vertalingen van Fr.aerviee

(#O'
SfcAë'
tz8-6TJ)girodienet.

Postchecknum m er.

deac/
lpçvoapoatalu,xuméroen compte

PoetgironMmmer.

Postcheckam bt.

Postcheckrekeniné.

dec/
tpçucepostauz.

ldeAo'
z:gebondenîïw,hoehetmeteen

zaaugesteldis,.

V 'DALs6 :((Giro, v.1.(hand-)overschrijving,overdracht;- 2.gezamenlijke endossementen van een wissel;3.Stelselvan betaling dooroverboel
cing

(#O'
9fcAW'
?
ze-6n)girokantoor.

lvandeeenebank-rekeningopdeandere.n

Po8trekening,trtp
gfchë'
?
ze-t
'Al)girore-l 1D.(
fGiroboekie'0.(-s),een aantal

kening.
Postcollo. Po8teolli.Voorl.Fr.-Vl.
Liiet,62.
Postm andaat.

In dezelfde bet.bij Kvlla
sss en bij
TEN BRVGGENCATS,op het w.ltond :

Gall.colispostal,mv.colispo8tauz.
Hetgewonew.in deznd.volkst.en

#O8f#càk6f,O.,mv.-f84.
Po8t%I
)i886l,m.

girobiljetten in boekvorm ).
LIJSEN,n.17l (de pakketpost=
16'
Se?'
l'
ïodde86O@f'
9Po8tala >.
Vlallytdere'
n,23Febr.,29.

in onze krantentaal,naar Fr.mandat
poatal of mandat-po8te.

Pro-deïst.KarelJanssens is een

Alg.inz.-N.,naarhetFr.;DERsvru,

Pfod8Jl?'
à,m.,mv.prodeanen.

levend voorbeeld der ongeneesbare pro- Ia9 :K arelJ'tzsyycn,,
qostlf?zvinantezemd:ïefes.Toxv,132.
ple de l'ïxcvrtz&lc pro-déiate, en l35 :

Pro D eo.Ditrechtheet de koste- cedroit,
::nommela(procéduregratuito

Grati8-admi88ie.

loozeproceduurofhet proDeo.10.,128. o,a le((Proo :o )).

Rattin .coxsc.,Grootmoeder.

vr.woordvorm,naar het in Z.-N.

Wiilie8rqt.

zeer gewone kattin.

Rente.Belgiseherenten.

gall. ventea belges = fonds publics

Belgische staatnjondsen.

lbelges.

Richtte).Daarisgeenriclttle)mee

te schieten.

Roeien, rooien. Met steenen

vooien.

znd.volkst.(Brab.,Antw.),voor

Daarisgeenrooi(v.)meetesehieten.

znd.volust.(0.-enw .-vl.,Antw.):

Metsteenen werpen,gooien,.
sA?zï/f6s.

daar isnietsmee aan t,evangen.

KIL.:(Royen,roeden,ruyen.Jacere )).

Xdl.rente= interest,opbrengst van

Vaste goederen ofbelegde gelden.

V.DALE.- Alg.Ndl.roeien

met

roeispanen of roeiriemen een schuit
voortbewegen.

Een huisrooien = hetjuistinderooilijn zetten.

Schijf-V1ué .
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Schil
*f. Om desupertakstoete Gall.pariager'
t
z?znombreenfrcsch>.worVdt
oor
deberekeningdersupertaxel
het inkom en verdeeld in groepen

passen, wordthet inkom en verdeeld in

achiiven van 10.
000 fr.De Xlcvwgtz6rf,

van 10.000 fr.

18 Aug.'29.

Slikken. De goot kon het water
niet slikken.

Spel.Blijkbaariserhiereen vergis-

Znd.volkst.(
Brab.,O.-Vl.),voor :
doorlaten,afvoeren,Fr.absorber.

Gall.Ltreenieu.

sing in .0 6!.Dr.J.G.,in Eigen Sc/zoon
en De./rtlllczd6r,Aug.'29,p.128.

Terre cuite. Een vaas in terre

cuite.

Toeziener. Toeziener eener ven-

Blijkbaarishiereen vergissing in het
spel.

Fr.benaming,gebruikelijkindeZnd.

spreekt.

Gall.commissaire #''
t4?z6eociété.

nootschap.BELL.,Dict.,64.

Trottinette.

De gootkon hetwaternietrerzwel-

Pmcx,Fr.,op hetw.8pel:((zijn!6r:a
8taatop het- , savieestenjeu,ily va.
de sa vie ).

Terra-cotta,v.Een vaas van terra-

cotta,een f6rrc-coflcvaas .

Lid rcx den raad tl
tzzztoezinhteener
vennootschap.

Fr.w.,alg.in deZnd.spreekt.,voor

V.DwI,s6.

gen.

Fr.collège tfea comminsairea

Ndl.

raad van toezicht.

Autopède,m.,mv.-8.

zeker kinderspeelgoed.

llitkeren.Een kamer uitkeven.
Verwez
. e
nlijken. Winsten rermezenliiken.
Verwezenliiktxeffo voduet.
Vessem en.Een naald ve88emen.

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.);
KIL.:(W t-keren.Everrere).

Gall.réal
isertf:.
sbénéFces.

Een kameruitregen,tztzntl8gen.

V.DALE6.- Uitkeren isin N.-N.ver.
ouderd (KvIrERs).

Winstten)behalen,boeken,maken.

Gall.prodnitnetréclï.
sé.
Behaalde(ofgeboektejnettoopbreng8t.
Znd.
volkst.(ineenigeBrab.enAntw. Een naald van een draad roorzien, In dezelfde bet. vermeldt Kvlpzxs.
gewesten).KII,.:(Vessemen een nael- dendrc,
cdïshetoogwcneennaaldnteken, nogalsalg.Nd1.,in flg.zin,en V.DMz
X,
de.dc'
u,
m 5lotrajicere,#luzn,iuerere'
'
Jn eend'
rx dï?zeen naaldrijgen.
daarentegen alsgewestelijk :eenenxld
joramen ccv.
:).M eijerstIocà,
.:(Ves86vademen.
men een,naaldt,een naaltdraden.Ook
GALLAS,op hetw.ensler - uu
zegt men by verkgrting, een naalt
vêm en >. DEs R ocaEs : (( Vessemen,
r.c....Eenen draed in denaeld steéken.

aiguille :Den draad insteken )).

Enfiler'
d
z0
16aiguille.)

Vlué,v.Diejongenzietereenrlug
uit.
Een Tlugçgej
8keqnj(van een kind).

Znd.volkst.(Brab.,Antw.,Limb.;

Diejongenzietereenecltobbeiakuit,

DE Bo vermeldt rlugge, m.); DEs of:lijktweleen scltavuit.
Rocnls:(Vlug,s.v,
.(gem.)Deugniet. Een kl6in6rakker.
Coquin,jrïpon,raurien,s.m.>;10.:
(fVlugsken,8.n.Esgiègle,s.m.tt

Alg.Ndl.plug,m.= losbol,lichtmis.
ploert.

D R U K FO U T E N , V E R B E T E R IN G E N E N
A A N V U L L IN G E N .
T. XXI,kol.1,reg.24,staat :zie blzn.XII,moetzijn :zie blz.XII.

924moetzijn :19263.
P.XXV,kol.1,bijDEBAERE,staat:1Ant
kol.2,zettusschen haakjes: werpen,15741, 15882,en voeg dan
bij Utrecht,1777.
P.XXVI,kol.2,biJ
'VSRSCHIJEREN,staat:1924,moetzijn :19253.
P.1,AxlasTscns,kol.2,staat:Aals-ter8eh,moetzijn :Aal8tersch.
Awx,kol.1,staat:aan den rijs,moetzijn :aan denprijs.
P.2,Awx,kol.4,staat:TEN BOUHUYS,moetzijn :TENBouwnvvs.
P.3,AANBIEDEN,kol.3,staat:Hendriks,moetzijn :HExoluxs.
P.5,AAxowcl
.
lT,kol.3,staat:verslonden,moetzijn :verzonken ojverdiept.
A AxgsHoom gs,kol.3,staat:Onderhoorigen ofonderdanen van hetDuit-

scheRijk,moetzijn :(V(
% rdeomwenteling)onderdanen van hetDuitsche
Rijk;(thans)Duitscherijk8bargers.
AAxosxrulsy'o,kol.1,staat:Heaangekleejd,moetzijn :Hetaangekleejd.
P.6,AANGETREKXEN,kol.2,staat:W oord ...provincialisme(?),moetzijn :
.

'

In deW vl.volkst.aangetrek,o.,zondermv.(DsBo).

P.7,AAXIE
IOUDIN(7,kol.4,staat:aahouding,moetzijn :aanhouding.
Awxxoxolosx,kol.2,staat:m'aanoneer,moetzi
jn :m'
annoncer.
P.9,AANSLAAN,kol.2,bijvoegenachterhetw.goederen :
P.13,AARDIG,kol.2,staat:opwatting,moetzijn :opvatting.
ABSRDAAN,kol.3,staat:fijnbekken,moetzijn :fjnproevers.
P.l4,AcclslsN,kol.4,bijvoegen Zie BIJLAGEN,1,2bi8.
P. l5,ACHTERVIT,kol.3,een komm a zetten achter hetw.uu- erk.

P.l8,AFGAAN,tegenover Desoldaten gaan morgen c/,bijvoegen in kol.4

P. l17,kol.1en 3,staat:Nasson,moetzijn :Nason.
kol.2,staat,Na8son,moetzijn :Naaon.
kol.3,staat:bezitt-en,moetzijn :bezit-ten.
P. 120, DIT,kol.3,staat:Gall.malgré eela...niettegenstaande dat,m en leze :

Nietzeergebruikelijk ;welvindtmen vaak ondanknofniettegeutaande(
Nl
alle8.

P.123,kol.4,reg.l1v.b.,staat:doch,moetzijn :doet.
P. 126,DooosMARscn,kol.1,i.p.v.doodmarsch leze m en :doodamaraclt.

P.127,kol.4,reg.2v.b.,staat:dedader,moetzijn :dendcder.
P.128,DOORGANGSEXAMEN,kol.3,i.p.v.bijhetorergang8ezamen,lezemen :
op ojbijhetovergang8ezamen
P.129,DOORMETER,kol.1,staat:DlRcxx,moetzi
jn :DlRxx.
P.130,DooRzENosx,kol.3,staat:werkgasten,moetzijn :werkknechten.
P.131,DRAADBERICHT,kol.4,staat:LA.
Nck,moetzijn :LANC:E.
P.132,DRAGER,kol.1,staat:Cowso.,moetzijnCowsc.
P. 133,bovenaan,staat:DRATSEZ,moetzijn :DRATSEN.
P.134,DRIL,kol.3,staat:op 7,fe'
4April,moetzijn :op den 7:9.April.
P. 134,DRIL,kol.3,staat :iem,moetzijn :iem..
P.136,Dnvxxlxg,kol.4,bijvoegen :Zieverderop hetw.'
uitoejenen.
P.152,ER AAN,kol.3,staat:6rdoor,enz.,moetzijn :erwooz,enz.
P.160,kol.2,reg.6v.b.,staat:ver-teerd,moetzijn :verteerd.
FOEFELEN,kol.l,staatge/oc-feld,moetzijn :gejoejeld.
FONDATIE,kol.3,staat:iondeering,moetzijn :jondeering.
FoRcs,kol.3,weglaten :heer-of heirkracht..

Zie ook opgaan.
P. 2l, AFRIJZEN,kol.2,staat :n N.-N.,m oet ZiJ'n 1'n N .-N .
P.23, Arwszlgaszo,kol.3,na aanteekenen,bijvoegen :ojopnemen.

P.163,FVIK,kol.2,staat :W aarschijnlijk ...wollen borstrok,moet zijn :
Znd.volkst.(Hageland),voor:korte kielmetlangemouwen,doorwerk-

P.25,AIZ
BERT,kol.4,staat;Ber,moetzijn :Bert.
P.27,ALP,kol.2,staat aquatariae,moetzijn :aquariae.
P.29,ALzoo,kol.4,staat:'
verkondige,moetzijn :verkondigen.
T.30.AMPER,kol.3,na:wrang,bijvoegen:zerp,
P.3l,ANDSRSDZNKEND,kol.4,staat:politiek,moetzijn :politieke.

kol.3,staat:trai(v.),moetzijn :boezeroen(o.enm.)
P.163,FVSILLEEREN,kol.3,staat:lees!!= 1,m oetzijn :lees11= 1ojlj.
kol*4#bijvoegen:KOENENIS:(
t
Fusilleeren (Fr.krijgsstraf:doodschieten
metg6lt/eerllz
dzvr):iem.- .(ll= loflj).)

P. 33, ARAABSCH,kol.1,i.p.v.Arab8clbleze men :Araabsoh.
P.36,AvGvsTl,kol.3,weglatendeovertollige letter:i.

P.39,BAASSLAGEN,kol.3,staat:Gerven,moetzijn Garven.
P.4l,BARRIEI,,kol.2,staat Alg.in Z.-N.,moetzijn :Schieralg.in Z.-N.
(in Limburg,b.v.teVelm en teMaaseik llt
zrrïdr).
P.43,BEDANXEN,kol.2,staat Ongangbaaralsbeleefdheidsform ule,moet

zijn :W einig gebruikelijk alsbeleefdheidsvorm (in een briefuitDordrecht
lazen wijevenwel:(J6wordtnog bedanktvoorjemooiebriefkaart)).
P.45,BEELDEKEIN),kol.2,staat:ihj,moetzijn :hij.
P.53,Bslu>a
ltoo'
l',kol.2,staat :O.-en W vl.volkst.,moetzijn Znd.schrijft.
P.59,Bsaxoos,kol.4,bijvoegen ZieookBIJLAGEN,1,l1èï#.
P.66,bovenaan staat BETINTELP,moetzijn BETooGEx'.
P.74,BIJTEN,kol.3,achterhet w.doodbliiren de puntvervangen dooreen
kommaen bijvoegen :hijzou een duitï;ztweeén bijten.
P.75,BlzzoxpEs,kol.2,i.p.v.volgens D . B., 6l, leze men volgens
D .V.,452-458,en D .B.,61.

BILLEMAN,kol.2,staat:in D.,moetzijn:in '
tD.

BlraLlax,kol.4,staat:MooxTc.,moetzijnMooxa'o.
P.76,bovenaan staat:BITTERHEID,moetzijn :BLAAM.
BINNEN,kol.3,staat Rozeken,moetzijn Roosje.

P. 8l,Boog,kol.3,achtorhet w.agreken de punt vervangen door een kom ma

en bijvoegen :uittwe6mondenzlrJf8A1,heeten koud (ofkoudea heetjuitë/a
mond blazen.

achterde woorden tltuiszïja de puntvervangen dooreen kommapunt
en bijvoegen rerschillende l
?t
zczàfje,
:biide hcnd hebben.
Boosru
lxg,kol.3,achterhetw.ionggeborenedekommapuntvervangen
dooreen komma en bi
jvoegen kvaamkind,bakerkind ;
P. 82,BORDUIJR,kol.1,i.p.v.De borduurlezemen :Deojhet borduur.
P*83#BOETERMELK,moet zijn BOTERMELK.
P.85,Bsssonslo,kol.4,staat:ruineopvattingen,moetzijn:ruimeopvattingen.

BRsxsx,kol.4,bijvoegen :Zieechterop hetw.zieh.
P.88,Bmscn,
kol.2,staat:jrg.1879,moetzijn :jrg.1876.
Bvlqmx,kol.2,staat:cmpagne,moetzijn :campagne.
P.92,CHA/ELURE,kol.3,depuntvervangen dooreen kommapunten bijvoeen :paneermeel.

P.95,CoMPosITIE,kol.4,staat :Noe/-werk,moetzijn :proej-werk.
P . 96,Coxsvb,kol.3,staat:konIzal,moetzil.n :konlsul.

P.97,COTIEREN,kol.4,staat:Gido,moetzijn :Gids.
P.98,DAAD,kol.3,staat:opheeter,moetzijn :op heetev.
P.100,DAASDSSIK,kol.2,staat :œetre,moetzijn :haematopotepl
uviale.
P.104,DANsxoT,kol.3,de punt vervangen door een komma en bijvoegen:
dan8hol.
P. 105,DATUM,kol.3,weglaten :na dato,

P.106,kol.2,reg.21v.o.,staat:reed,moetzijn :reeds.
kol.1,reg.3v.o.,staat:Nat,moetzijn :Na
P.107,kol.2,reg.6v.b.,staat:lidw-,moetzijn:lid- l
P.109,DSZIZ
ACHTIG,kol.2,staat:deel-,moetzijn :deelP.116,kol.1,reg.5v.o.,staat:1298,moetzijn :298.

lieden,vooralals onderkleed,gedragen.

P. 169,GSACRTEN,kol.3,staat :'uw,beter :v.
P. 174, GsEssElu,kol.2,i.p.v.Vaak voorkomende spelfout,leze m en :Ver-

ouderdeschrijfw.,zooalsb.
v.bijDEsRocuss.
P.184,GENIUS,kol.3,staat:groot,moetzijn :groote.
P.191,Gsvorug,kol.3,bijvoegen achterten gevolge:oftotgevolg.
P. 196,GLAZEN,kol.3,staat:aarappelen,moetzijn :aardappelen.
P.200,GRAVELINGEN,kol.4,bijvoegen :KlL.(1777),p.874 :(Grevelinghe,
Gravelinghe.Grevelinga.op.Fland.))

P.201,GROENSEL,kol.2,staat:in het m.,...eltlori8horf6sy'
l.
s(ofjringilla
chlorisj,moetzijn :in hetv.,...emberizacitrinell
a.
kol.3,staat:Groenlingofgroenvink,m.,moetzijn :Geelgorn,v.
kol.4,bijvoegen:Ditnl.voorgroenlingofgroenkdnk,watechterweleen
vergissing zalzijn.
P.208,kol.1,reg.1v.b.,staat:Aanwankelijk,moetzijn :
Aanvankelijk.
P.209,HANNEXEINISNET,moet zijn :HANNEKEINISNEST.
P.210,kol.4,reg.10v.o.,staat:nogop op aard,moetzijn :nogop aard.
kol.4,reg.14v.o.,staat:moeten,moetzijn :(moeten.
P.215,kol.2,reg.10v.o.,staat:n'nwdn.,moetzijn :'
vnwdn.
P.216,bovenaan staat:HSNEGAUw,moetzijn :HlNEGovw.
HERBEOINNEN,kol.3,v6ör'
vanvoren aj,invoegen :weer.
P.218,HSRNEMSN,kol.4,staat:terugreismaar,moetzijn :terugreisxccz.
P.220,HET,kol.2,staat:Gall.iln'
y a ylc.
:cla88e,moetzijn : Zie op hetw.
school,p.407.

P.224,HoxogRAs,moetzi
jn :HONDSGRAS.
P.231,kol.3,reg.12v.b.,staat:laien,moetzijn :laten.
P.232,Hvx,kol.4,staat:h'
urkten),moetzijn :hurklenj.
P.234,IEDER,kol.2,staat:ied8rozà6er,moetzijn :iederen keer.
P. 236,INBESCHIJLDIGINGSTELLING, kol. 3,i.p.v.In-staat-van-beschnldigingdf6!!'','
n,g,liever:Hetin efc'cf'van besehuldigingstellen.

P.239,INTERESSEEREN,kol.3,staat:inhalingop,moetzijn :inhalig,op.
P.243,KABIEN,ko1.3,staat:Badhokje,moetzijn:Cabine,kleedkamer,kamertlk.
KADEE,kol.3,i.p.v.rakkera(ofsehanuiten)lezemen : kornuiten (ook
rakkersofschavuitenj.
P.244,KAMER,kol.3,achterdemooiel
camer,invoegen:(ofdeyzroskkopzcr).
P.249,KERTEL,kol.1,staat :sleepen,moetzijn :slepen.
KETEN,kol.2,staat:over'
talg.m.,moetzijn:over'talg.f
J.
P.250,KIEXJ>2,kol.1,staat:kl'
ekl'
es,moetzijn :kiekjes.
P. 255, KLINKSN,kol.2,staat :Gall.sonner = aan een deurschel of deurbel

trekken,moetzijn:Wvl.volkst.voor:aaneendeurschelofdeurbeltrekken;
vgl.Fr.8onner,ook D.klingen en klingeln.

Kluoxsr
uAg,kol.3,staat :op (klokjslag '
?
Jc'
?1twaalven,moet zijn :met

klokslag,metden slag.

kol.4,staat:tweén,moetzijn :tweeén.
KLOOTEN,kol.2,staat:dedrog,moetzijn :bedrog.
P.256,KLOT,ko1.4,staatV.DALE,moetzijn :V.DALE6.
KNECHTJE,kol.4,staat:Kneehtei,moetzijn :Knenhtje.
P.259,KooLl
atTT,kol.2,staat:volkt.,moetzijn :volkst.
P.260,KOORDDANSEN,kol.4,staat :Alg.,moetzijn :Alg.Ndl.
P.275,LAvw,kol.2,staat:tinea,moetzijn :tinea.
kol.4,reg.lv.o.,staat:hetgebr.,moetzijn:gebr.

P.278,LEGKAS,kol.4,bijvoegen :Pmcx,Fr.: f
(legka8t,v.armoire/.lingère
(àlinge).)
P.279,LEsT,kol.1,staat:strekt,moetzijn :trekt.
P.281,LID,kol.3,staat :'
B%rd lid,moetzijn :'
Fordflid.
LllAnoy
c,kol.3,staat:laatkomende,moet,zijn :laatkomende.
P*282NLla>axooe,kol.4,bijvoegen :V.DALE6:wijnkoop = (thans)veilings-

P.362,kol.1,reg.14v.o.staat:communicatnen,moetzijn :communicanten.
P.363,kol.2,reg.10v.o.,staat:Antw.,O.-en W vl.;moetzijn :Antw.;
P.364,kol.3reg.3v.o.,staat:mv.-a,moetzijn :mv.-en.
P.365,PANDOER,kol.2,staat:raak,moetzijn :vaak.
P.367,PASTENAAX,kol.3,staat:Pink8ternakel,moetzijn :Pa8tinaak.
kol.4,staat:pastinalajk,v.(mv.-c7c8n),moetzijn :pink8ternakel,v.

P.368,PEGGER,kol.3,vöör8chachenaar8,invoegen :ronnelaars,

onkosten.

P.283,LIJN,kol.4,staat:Woorverklaring,moetzijn :Woordnerklaring.
P.286,Lucl
r
lrrt
4Estrynlzonslo,kol.3,staat: den warmtegraad,moetzijn : de
warmtegraad.

P.290,kol.2,reg.1v.b.,staat:Gall.noeiétéanonyme,moetzijn:
In Z.-N.vaak alsvertal.van Fr.8ociétéanonyme ;in N .-N.weinig gebruike-

lijk,ofschoon vermeldbijKIJIPERSen bijV.DALE,op hetw.naamloo8.
P.291,MAJEVR,kol.3,staat:kleine-terst-,moetzijn :kleine-terts-.
P. 293, MANDynL,kol.2,staat :waarvan de afgekapte ... gezet worden, m oet

zijn :waarvan men de afgekap'
te ...zet.
P.294,MARCHEPIED,kol.3,achter208tep (Epg.),invoegen :op8tap,
P.297,MEERDER(E),kol.4,aanteekenen:BijKOENEN,N.S.,69,ishelderblijkbaar een drukfout voor helderder.

P.303,MIDDELBESTUUR,kol.1,2en 3,staat:360,moetzijn :380.
kol.4,reg.3v.o.,staat:Neder,moetzijn :Nederl.
P.305,MILPEREN,kol.3,de puntvervangen dooreen komma en bi
jvoegen :
temperen.

P.313,MvlsHoNplE,kol.2,staat:naarheet,moetzijn :naarhetheet.
P.321,NEVSNIJPER,kol.3,staat:v.,moetzijn:o.
P.322,Nllrws,kol.4,bi
jvoegen :Ditisevenwelhetverkleinw.van eeneigennaam ;aldussprak men vroegerook van (hetNieuwn'
e),pejoratiefvan
f(H et Nieuw8 wcx den Dag )).

P.323,NOEN,kol.3,staat:op slag van,moet zijn:met den slag van
P.326,kol.3,re'
g.10v.o.,staat:Hijgatdaar,moetzijn :Hijzatdaar.
P.327,Oy'FIcIER,kol.4,achterhetw.ridder,bijvoegen :en vooralorde.
P.331,ONoER,kol.4,staat:onder (#6regeeringqrcAz,moetzijn :onder (d6regeeringrca).

P.332,kol.3,reg.17v.o.,staat:bracht,moetzijn :breng.

P. 333, kol.3,reg.4v.o.,weglaten :bi)'-of.
P. 334, ONDERROEREN,kol.3,achterdooreenroeren,depuntvervangen dooreen

komma en bijvoegen :ondereenroeren.
P.340,kol.3,reg.4v.
b.,staat:tegenpoed,moetzijn :tegenspoed.
P.344,ONVRIJMTILLIG,kol.2,staat':Ongepastgebr....(ScHR.,dclzf.,p.25).,
tevervangen door:Ongepastgebr.:Fr.homicideinvolontaire= c)onvrijwillige(o/onwillige)dooding ;?)culposedooding (in onsStrafwetb.isdit
laatste bedoeld,ScHR.,x'
lcxf.,p.25).

P.346,OOGSNBLIXXSLIJX,kol.3,staat:slachojjer,moetzijn :8lachtojjer.
P.351,OPGAAN,kol.4,staat:reedt,moetzijn :reeds.
P. 354, OPSTELLER,kol.3,invullen :De redacteur van een blad.

P.370,kol.2,reg.llv.o.,staat:per8soonlijkheid,moetzijn :peraoonlijkheid.
reg.15v.o.,staat:ScHR.,1,93,moetzijn :Sc1AR.,1,193.
P.373,PlsToLEs,kol.4,staat :langwerping,moetzijn :langwerpig.
P.393,REExs,kol.3,staat:heegegaan,moetzijn :heengegaan.
P.400,kol.3,reg.5 v.o.,staat :ongereer halfdrie,moetzijn : om ozyget
?der
halfdrie;('
fisjongereerhalfdrie.
P.402,SABEL,kol.4,staat:8abe,moetzijn :8abel.
P.405,SCHEEDEN,kol.2,staat :snheedege,moetzijn :aclteedege(of.
:ch6Mde).
P.418,SNERP,kol.2,staat:schrijven,moetzijn :schrijnen.
P.422,SPRAAK,kol.1,staat:enemen,moetzijn:nemen.
P.425.kol.4,reg.lv.b.,staat:1927,moetzijn :1917.
P.432,S'
Toor,kol.4,staat :vochtmaal,moet zijn :vochtmaat.
STOOTKAR,kol.3,staat : Jvachten naar, moet zijn : W achten op
(ojnaar)
P.433,bovenaan,staat:233,moet zijn :433.
STRAAT,kol.4,staat :Dolmtraat,moetzijn :Dorp8traat.
P.437,reg.3v.b.,staat:surveillantd.,moetzijn :8urveillantd6.
4v.b.,staat:surreillane,moetzijn :surreillant.
P.442,bovenaan,staat:TELXENMALEN,moetzijn :TELKSNMALE.
kol.4,reg.lv.b.,staat:allem loop,moetzijn :alle
m loopt.
P. 452,TOURN:E,kol.4,dekom ma doorhalen achterhetw.wel.

P.453,TRAlywlsI,sx,kol.3,staat:Rijwielen,moet zijn :Wielrijden.
P.460,kol.3,reg.12 v.b.,staat:uitkomt,moetzijn:uitkwam.
P.462,kol.1,reg.lv.b.,staat:Niemaand,moetzi
jn :Niemand.
P.473,VERDIEP,kol.1,staat:verdiepingen,moetzijn :Terdiepen.
P.487,VERTRAGING,kol.3,staat:Goedere,moetzijn :Goederen.
P.494,VrEEscH,kol.2,staat:hui8,moet zijn :huid.
P.495,kol.2,reg.23v.o.,staat:slechts,moetzi
jn :slecht.
P.497,kol.2,reg.7v.b.,staat:opgepast,moetzijn :ongepast.
P.499,Volzxsca,kol.4,staat:246,moetzijn :Oct.'13,p.246.
P.503,Voolœsaouolx'
g,kol.3,staat:vriiuit,moetzijn :nietrrïjuïf.
P.521,.
kol.4,reg.28v.b.,staat:prinse8,moetzijn :pris68.
P.524,'
W IJZIGEN,kol.len 3,staat:staatskundige,moetzijn :sGatkundige.
W lL,kol.3,dekomm aweglaten achterhetw .bereidwillige.

WILLEN,kol.len 3,staat :klassestrijd,moetzijn :klassenstrijd.
P.539,ZIN,kol.3,staat:tof 8lag)van,moet zijn :van (of:ietsvan hetzelfdealagals)

A A N V U LL IN G S LIJS TJE V A N V ER K O R TE T IT ELS .
Boss., TF#è.W aar bijdeze verkorting een tweede getalwordt
opgegeven,verwijstdittweedegetalnaardeblz.van den nieuwen,
vermeerderden druk (Antwerpen,1925).Ditwordtnl.gedaan van
p.313 af.
D Es RocuEs = J.DesRoches,Nieuw N ederduytsch en Fransch
W oörden-boek.Antwerpen 1769.
DRAULANS = Ivo Draulans, Eer Vlaanderen vergaat. Brusse1
en Turnhout, 1927.

W ijhebben ditboek deeerstemaalgeciteerd op blz.85,kol.1,en
den titelverkort van blz.88 af.

HORSTSN = J. L. Horsten, Enige Belangrijke Verschijnselen

uit het Leven der Nederlandse Taal. Tilburg en Am sterdam ,1927.
Ditwerk wordt voor de eerste m aalgeciteerd op blz.194,kol.4,
en daarna,m et den verkorten titel,van blz.220 af.

KoENsN15 = M .J.Koenen, Verklarend Handwoordenboek der
Nederlandsche Taal, l5e, verm eerderde clruk, uitgegeven door
Dr.J.Endepolsm etm edewerking van Dr.R .Verdeyen.Groningea
en Den H aag,1926.
W ordtvoor deeerste m aalgeciteerd op blz.368.

Scax.,xz
lczzf.= R.Schrijvers,Aanteekeningen op den Nederlandschen tekst van onze Grondwet en van ons Strafwetboek.
Brussel, 1927.
Nvordt geciteerd van blz. l70 af.

IF#!.x4.N.F.W aar bijdezeverkortingeen tweedegetalwordt
opgegeven,verwijstdittweedegetalnaardeblz.van den 711druk
('s-Gravenhage, 1928),verschenen onder den titelvan (Taalzuivering ).Ditgebeurtn1.te beginnen m et blz.318.

B IJ L A G E N
1.- AANV ULLEN DE BIJZON DERHEDEN .

Dieklokbopfgeliikkan gezegdworden van eendiestilstaat,ookvaneen die
denwerkelijkentijdnietaanwi
jst,d.i.dievoor-ofachtergaat.

l. Iem and voor iets aanzien. - In llet Bijblad voor Schoolen
Studie,jrg.1887,p.100-101,vergeleek K OENEN dezeuitdr.met:ik houd hem
Tooreen bedrieger,hijlagroordood,menhoudthem rooronwi
js,en verklaarde
hijaldaarverder :<Ditroorbet.cle,evenveel.twaard)als,opwegende tegen.
Tk ziehem voorietsaan bï
jv.rooreen verrader,een huichelaarenz.(ofschoon
devorm voor iet, dan vreemdkan heeten)bet.dus :Tk ziehem aanals.ik
beschouw hem al8,t,c?zdezeljde qualiteit,denzeljden .
#c?à#,dezeljde betrekking,
hetzel
jde karakter,enz.9
2.Abîm er. ---E.L>;GAL,Ne Wf- 1ms...Acï.
g dites...(Pari
js,1924),
p.1,verwerpt.J'abzmemarobevoorJeeclït
s,)'
eyrtl
ïdt
:tlma robe,enzegtverder:
cL'Académieaadmisabêmerdanscesensde gâterqu'onluidonneaujourd'hui

(Fr.'
tnemontredevécïlïozz).
Tussehen geliikzïjoz,aehterzïjn,voorzijn aan den eenen kanten gelijkgaalt,

Een qccuraatloopend ltorlogeis ereen datsteeclsnauwkeurig isin tle beweging

collram ment.Mais iln'a ce sensque par extension,et il ne doit l'avoir que
fam ilièremellt.))

zbis.Accislen.

Dr.L.GROOTAERS,in zijn Nieuw Ndl.-Fv.69àFr.-Ndl.

B-4&.:((Ne ditespas:'
/z,zaccisien,m ais:v'?zcommlà d'acci8e.))

1D.,ilàVlaanderen,weekblad,24Dec.1927:(VeleM'Talen zullenmijzelfste

streng vinden waar ik somm ige in MTallonië zelfs onder beschaafden gangbare

termen afkeur, b.v.accislkn (Fr.commisdc.
:accisesj,gloriette (Fr.berneau,
fo?znelle),drère(Fr. alléej,amigo (Fr.riolonj,quartier t
ilouer (Fr.appartement
ti louerb,ardoi8ier (Fr.courreurj,touche (Fr.crayon d'crdoïdc), culnalet (Fr.
cabriole),ccr?tcd.
sïtp
rc(Fr.cartablet,enz.enz.)
'
3.Achter.-. Het gebruik van dït vz.bij de ww.vragen,zoeken,enz.
in deZnd.volkst.va,
ltsamen metdatvan a2.
'
mè8bijdemander,chercher,enz.in
de Belgisch-Fransche spreektaal.

V.GALAXD,in Les 600 fzprellïooàt
s
'ricieuses belges(Charleroi,18912)Fgeeft
aldusop,p.8 Cherchercprt
è.
slaclej,voorChercherlaclej;el'p.9 :Demander
aprè8 ç'tzt?lf/N,''
?,t.n,,voor Demander quelqn'un.

BijG.-O.D'H f
.Rvz (Georges Rens),Parlotœ bien !(Brussel,19141en19152),
vindt men

achtergaan,roorgcc?laan den anderen kantisernog dït verschil,dat heteerste
gezegd wordtvan een uurwerk dat alofnietstilstaaten hettweede alleen van
zulk een dataan den gang is.
Ten slotte,hetuurwerk gaatwordt gezegd zoowelom te beduiden dathet aan
den gang gebracht kan worden a1s orn te kennen tegeven dat hetaan den gang
is.

nbis.Er afkom en .-- J.v.LyixNsp,Ferdinan,
dHuyck,l74(in 'tverhaal
vaneenzeeman):(Ikwasblij,datik ermetfatsoenranajkwam ).Daarentegen
in KlakieZeren8ter.II,l29 (beschaafderetaal):(Ik ben maar blij,datik 6r
meteerbenajgekomelt).
Ster.Tout ce qu'ily a de. - A.BoRsu, La BonneFovme,p.76 :
((Toutc: qn'ily a deestune form e de superlatifextrêmement fréquente sur les
lèvres des vendetzrs et vendeusesdes m agasins de tissus...,ainsique sur eelles
de lellrs clients etclientes.((Cette étoffe,c'est tout ce qu'ily a de solide,))dit
le vendeur.Prise à,la lettre,cette expression signife ((Cette étoffe,c'est tout
ce que nous avons de solide;le reste n'a aucune solidité-h
)La façon de parlerdu
vendeur estpopulaire ;c'est une déftlrm ation d'un tourtrèscorrect :c'esttoutce
qu'ily a de p lu .s 8olide = c'estréallem entce quiestle plussolide.C'est tout
c:qutily a demeilleuretnon :tout ce qu'ily a de bon.))

5.Een aléem een voorzitter. - Kosxsx,Nederl.k
sprct
z/
c/
cvpzef,

60-61 :(De leen de4enaamvalmannelijk enkelv. dersterkeverbtziging van
lzetbijv.nw.leven nog in de taal. Zijkomen voorna hetlidwoord een (en
zijneontkenning geen )voormannelijkepersoonsnamen,wanneerhetadjectief
dient(
)m den persoon tekenmerk-en in zijn beroep,betrekking,waardigheid of
handeling :Een,goed '
vor8twordt&cpzïnt
f.Hij ï.
sgeen 8terk rooker;beteekent
hetbijv.nw.een hoedanigheid alslnensch,in 'talgemeen,dan wordthetwel
verbogen : Janï.
seen goedejongen ;Ditï.
sgeenarmeman.Diezelfdeopmerkin-

P.l7,no l7 :(C lzerc11er Rejetezdespllrasescomme : 1'
lcherche
aprèsson cllapeau...) (Voilàunehetzrequejechereheaprèsunfiacre.)

gen gelden na,de woorden :ieder,elk,eenig,menig,zeker,weinig :een bekwaam
ambtenaar,geen 'tlî'dzg dan8er,zeker zttltzà vader.
))OrMSRXING. In de spreektaal wordtditonderscheid nietin 'toog gehou-

heure:lz6jecherchevnfacre;)k'
potz.
:cherch'
eN rfovf,ete.
tUneexpressionvoisineest(voiraprèsl
)(ilestvenu voiraprèsvous);dites:

den:Wi).zoekeneeng6lchïkfe?zonderwijzer;in'tvrouwelijkmistmendezeonderscheiding :Zijiseene bekwameonderwijzere8.)
Aangaande de onverbogen vormen van het bijv.nw.zegt HAssy:LBAcH,

))Chevcher estverbe actif.11fautdonc dire:11cherche8o'
n chapeau ;'
voilà N,116

11eafvenu pourrow%'voirou voiro'
tkro'u,sétiez.
))Uneautreestf(dem anderaprès));on demandeç'
?z6!çu't4'n,ou quelqaec/zoao.
>- Chercher çvc!ç14''dzn, en bon français,c'est ((tâcher de le trouver)). En
znauvaisfrazlçais,c'est ((luicherchernoise )).))
P. 77, no l66 :f(D em a n d er . L'expression ((dem ander après quel-

qu'un ) (réelamer sa présence)a été découverte dans Froissard par Littré.
Cettelointaine exception aun éeho contenaporain :Qvcvais-iezépozèdre,sile
pâr:demandecpr?.
:rol
u,touttil'Aetz
ee?(R.Bazin),c'
estunepaysannequis'exprim eainsi.
)) Cela n'empêche pas que la form e eorrecte soitdemattder f
/utllçit'tf?z.))
P.109,no 228 :(tA p 1.è s.- Ce terme entre dans maintes expressions,se
substittze à,d'autresprépositions,form edeslocutionsdontlesunesontbéné:cié
de l'adoption om cielle et dont les autressollicitenteneore pourcela.))

(
tAttendrec#r&...Bienquelaformesimple(attendreq.qu'ulàouq.quechose)
soitplusfréquente,celle-cin'estpasincorrecte;ellemarquedavantagelebesoin
et l'im patience :((Ce n'estpas avoirdu respect pour le m inistre que de le faire

attendreaprèsvous)(Boss.)-.fVousattendez sansdoute après,je vaisles
cherelaer )),dit un personnage de H .Becque :ils'agit de m illiersde francs.-

tJ'attendsaprèsvosordres)(Litt.).tt
OokE.LE GAL verwerptJeehercheczzrlel'
ai,voorJ6lecherche(N6dit68pc,
9...
xh
laisdite8...,p.9),enheetCltercltercpr/ (uneexpressionpopulaire)('
Jd.,p.10).
Verder schrijft A.Bossv voor, La Bonne Fo- c (Brussel,1923),p. 22 :
4(Chercher ç'tze!ç'?2''
?z?'
t,quelquecholcetnon :aprls quelqubun,cyzrâ.:q'
uelquecho86)).

Nederl.-spvaakkuu t,1,173,datze voorkom en :

(in hetmann.geslachtbfjpersoonsnamen na 661%,geen,ceztïg,menig.ieder,
elk,zeker,'
œeîk,wanneerhetbijvoegl.nw.eenhoedanigheid noemt,diedenpereoonkenmerktin zijnwaardigheid ()fbetrekking;beteekentheteen hoedanigheid als mensch,in het algem een,dan heeft het den verbogen vorm .Vandaar

hetverschiltusscheneen groot(= uitstekend)'
vorsten66n groote(= lange)'
vor8t;
tusschen menigoudwïe?
zt
f(dieallalgvriendwas)en menig ovtf6rriend (= bejaardevriend);iedergemeen eniedergemeenesoldaat.
)OI>MADRXINC. In het dagelijkstrh leven wordtditverschilnietin achtgenomen;men brengtzijn schoenen naar een knappen t
vc/
locozzzlcker,gaat naar

een lteelknappen#okfer,enz.In 'tvrouwelijk mistmen deonderscheiding ;wat
is6enoutfcrriendin?Somsechter:een goedw crdrï/tfefcr,e.d.)
Over de verbuiging der adjectieqr
en in de tegenwoordige taalleestmen bij
RIJ1aMA en SCHVRINGA, N ederl.s'yzrctzkkv- f,155-156 :
(tVooral het z in srh y th m e heeft een groote rolgespeeld en datlzangt

weersamen met iederspersoonli
jk taalgevoel.Tegenwoordig worden in vele

gevallen de vormen m et en zonderenaastelkaar gebruikt, zoodater van verschiltusschen sterke en zwakke verbuiging nietheelveelm eerte bem erken is.

: Tocllzijn ergevallen waarbijde oude toestand nogduidelijk zijn invloed
laatgelden,in 'tbijzonderbi
j on zijd igewoorden.Daarheefthet bijvoeglijk naamwoord inhetenkelvoud ntlg deonverbogen vorm (sterkeverbuiging),

Van een uurwerk zegtmen

wanneer er geen bepalend woord of een woord m et onbepaalde beteekenis
voorafgaat, b.v. : z u iv er water, ra u w vlee8ch,een p ra c h tig paard,
geen m o o i boek,menig a rm kind,weinig b o n t vee. Echter in aansprekingen : 1ief kind en lie v e kind ;lie v e men8clt,#o6kon )'edatdoen !

geven,datheteenvroegeren tijdaanwijstdandenwerkelijken,dathetten achteren i,
.
'
,hetzijalsgevolg van een k-ortstondigen oflangen stilstand,van het
olzjuistzetten derwijzers,hetzijdooreen gebrek in hetuurwerk,doornietof
doornietjuistregelenvan hetgangwerk.

kom en in verband metrhythme en beteekenisde verbogen en onverbogen vor-

4.Achteréaan en achterloopen.

datltetaclttergaat,dat hettien pzïAzu/ckzaehtergaat,wanneerm en te kennen wil

Alen zegt dathet achterloopt,dat heteen kwartier aehterloopt,om te bedoelen

datllettelangzaam loopt,dathetvoortdurendtenachterenblijftbijdenwerkelijkelltijden om dustewijzen op eengebrek inhetuurwerk,ophetnietofniet
behoorlijk regelen (Cfr.HExoluxs,48,enKtuzœRs,ophetw.achterloopenj.
Wanneereenhorloge,datop een gegevenoogenblik denjuistentijdaangeeft,
elken dag 5 mintlten achterloopt,za1hetdus24uren nadien 5 minuten en 48 uren
lladien 10 minuten aclttergaan.

Men zegtvertlermijn horlogeï,
ggeliik ofjuiet,gaatgelijk,ook ik ben precïO
gelijk,voor:hetisofgaatgelijkmeteen klokdieden waren ofjuistentijdaan-

geeft ;dit kan zelfs toevallig voorkomen wanneer hethorloge niet loopt zooals

llethoort,wanneer hette snelloopt,vooruitloopt('
voorloopt)ofte langzaam
loopt,tellaellteren blijftin hetloopen (nalooptofackterloopt).

Bijlagen,1.

)Bi
j m anne1ijke woorden was dat vroeger ook het geval, maar nu

menbeidevoor.Menvergelijkedevoorbeelden:goed ewijn,s1ech te inkt,
al8toezien d (e)noogd,66Azgew eldig (e)jager,6cn,dap p er(e)aoldaat
geen bekw aam (e) reldheer,wat een zon derlin g(e) man, Azà6pïg
braaf (brave)matroos.In 't algemeen schijnt de onverbogen vorm de
eigenschap nadrukkelijkeren krachtiger aan te geven. Men vergelijke b.
v.:
Hiiwas66?
z eer1ijk man. Hi).'
œc,
:e6n eerlijke man. Een u i tstek en d onderwiizer.Een uitstekend e onderwiizer,datmoetikzegg6x.Een
s lim adrooaat.Een slim m e advocaat.
h)Eigenaardig isin verband hierm ee,datm en den onmerbogen vorm gewoon-

li
jkgebruiktalsdebedoelingiseenpersoontekenschetsenin zijn w a a rdig 11eid of q u a 1ite it. Zoo zegt men m eer:een h a n d ig spreker, dan een

h andige apreker,6:zz groot geleerde,dan een groote geleerde.Bij '
t
aangeven van licham elijke eig en sch app en wardt daarentegen
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vooral de verbogen vorm gebrulkt : eelè, g ro o te soldaat, een
ventenier.
))Na een woord m et bepalende beteekenis, b.v.na een voornaamwoord of

bepalend lidwoord,worden gewoonlijk de Ar
erbogen (zwakke)vormen van de
adjectieven gebruikt: die oude man (daarentegen een ou d ofeen o11de
pzc?zl,de b etrou w barq boekhouder,het n ieu w e gebouw,dat m ooie
vaa8je.De onverbogen (sterke) vormen komen echter ook voor,vooralbij
onzijd ige woorden,b.v.:mijn nie11w huia,dat d w aas (dw aze)
geracht,t
fïf leuk (e) rentje,ziin a.rm kind,ons goed recl
zt,hun beter
ik,'
?
2u.he1d er hoojd.
)) Voo
r vrou w e1ijke en voor m eerv oud ige woorden gebruiltt
m en a1s regel verbogen vormen,onverschillig of er a.l of niet een bepalend

woord voorafgaat'
,(behalve natuurlijk de in j298 genoemdeuitzonderingen),
b.A'.:een. vlijtige dienetbode, die e1eg ante dame, de bem i11d e
koningin, eerlijk e mensehen, slim m e diplomaten, zïjv? u itsteken d e getnigschrijten,die d w aze begrippelt.Enkele keeren hoort men voor
'tvrotzwelijk enkelvoud denonverbogenvorm :eeîk goed gianiste,een v1ot
8preekster,een, b e k e n d rorstin,.))
Vgl.ALL.-AB..158-l59 ; DEN HERTOG, 1J.1'.,70,en N .T.,T, 154 ; PLglwr,
A'.,S'.,TT,67.

6.Am iéo.- ln Vlaanderen doordetr
ez
uzt
le?àheen,I1,333,sehreef Nlxo

GIJNZBVRG :((Sedert de Xllleeeuw alreecls werden dem isdadigersin heehtenis
genom en,doch alleen gedurende het onderzoek,ten einde de ontvluchting te

verhinderen en zelfs in burgerlijke gesehillen,voorde betaling van schulden,
bestond devoorloopigelijfsdwang.Tedien eindebezaten demachtigekasteelheeren eenen kelder,Steen genoem d,waarvan het toezicht en het onderhoud
aan den Steenwaerder was toevertrouwd ;zoo kent men te Brusselhet Cantersteen en te Gent het Geeraert Duyvelsteen.De Gem eenten ook bouwden een
eigen Steen,te Antwerpen,Brussel,Lier,M eellelen en elders.In vele plaatsen

washet Steen genaamd de ( Vroente )(waarschijnlijk van het oud-saksiseh
Fro,Heer);onderdeSpaanscheoverheerscllingontstond erverwarringtusscllen

hetwoord vroente ofrrunte en kmiend,zoodat,de Spaansche soldaten het gevang
vriend noem den,in het Spaansch amigo,welke naam bestaan bleeftot op den
huidigen dag.))
Te Brusselachter het stadhuisheeteen straat in 't Fr.Rue de lbAmigo en in
onze taal Vroeltdestraat.

z.A the
'ne
'e.- G.-O.D'HARVZ,Parlons6ïelz!p.13:(Nombred'archaïsmes ont survécu en Belgique. Af.G.Cohen a signalé les suivants :A thénée =

lycée (XVIIIesiècle). Barbotev = grommeler(Régnier).- Bouler = rouler.
Buse(du poêle)= tuyau )...
8.Tirer la barbe (bruxellisme). - G.-O.D'HARV:,Parlons pzïevz !
(Brussel,1922),p.42:qbeuœ Jlprc.
9ontccp.
é l'école,frt
zzfzfcfïos :ilsontyc'
lfl'école
è'
tfït
:eoaxïâre(Léon Frapié). Fairel'
écolebuissonnière:locution précieuse,poétique,m aispeu évocatrice pourdes enfants des villes. Il: ont trouvé m ieux,à
leur goût.Au Xvle siècle, on disait ((friper la classe )).Les petits Bruxellois
disent ((tirer la barbe ))dontil serait curieux de eonnaître l'origine... Pourquoi
vouloirrectiferou codifer à ee propos?Adoptons la locution des enfants avec
le sensconventionnelqu'ils luidonnent. Ce n'est pasplusdim cile que d'adm ettre t(croquer le marm ot)),quireste incom préhensible,zt eôté de ((faire le
pied de grue ))quiévoqueune im age connue.9

ubis. Onzen H eer een vlassen baard aandoen.- Dezeuitdr.
is,volgensVERc.,Etym.Wdb-,op hetw.baard:(nabootsingvan Fr.jairebarbe
dejozfcree(ofdepcï& )tjDieu.vervormd uitjairegarbe(gerbe)#e...,d.i.voor
het tiende een schoofstroo in plaats van tarwe aanbieden )).
Dezelfcle verklaring vindt m en in het,Gr. J#'#&.,111, 826.

9. Balle. - V.GALAND,Les 600 fzyzrfwdïtni,
g'
vieieuee'
nè6!g6.
9,p.7,verwerptBalleafcela meco/fc15)voor((15jr.(Proscrivonsl'
argot)).
Ditneemt,echternietweg,datballeevoorjrancslzedennog,ook in Frankrijk,
zeergebruikelijk is,b.
v-.: Centmille balles paran,SIGEBERT,in L
'
Vercurede

Flcndre,:71,28février-lsm ars1927,p.44.

l0.Revêtir d'une siénature.

Overhetgebruikvandezeuitdr.

zegtG.-O.D'
H ARV:,Parlonaè'
Jea !p.258:(Lajurisprudenceusedel'expression

vevêtir '
tfn actetf'u?z6signature...Cette façon de dire n'estguère sortie du dom aine
où elle naquit.Tantm ieux,car elle n'est pas heureuse. ((Revêtir )) sigrzifie au
propre couvrir de vêtem ents,au figuré,de parures.L'idée d'un corps àhabiller
n'a rien deç'om mun aveecelled'écrireun nom au basd'un Papler...))

Toch vindtmen bijGAru s,op hetw.revêtir:(- d'un,
e8ignature:Vaneen
handteekening voorzien ),en bijR.G.vAN NtEvwxcyx & F.J.BLv,La Ter-

minologie et la Corredpoldcpce dans !6.: Burea'
aœ des Railways, p.Lxxxvl :
f(Revêt'
u de rotretWgzlYvre.Voorzien van uwe handteekening.))

l0Ne. Benutten. - In Neerlandia,Nov.1926,p.l85vlg.,gafdeTaalcom missie van hetA.N .V.het volgende te kennen :
((W aarom benutten nietgoed Nederlandsch is?W el,omdat hetNederlandsch
evenalselke anderetaal- ereen eigen woordvorming op na houdten woord-

vormingena1sbenutteninhetNederlandschonjuistzi
jn.Nederlandschewoorden,
dievan zelfstandige naamwoorden metbehulp van hetvoorvoegselb6tot werk-

woorden zijn gemaakt,beteekenen steeds :aanbrengen, hetgeen het zelf-

standige naamwoord noem t, b.v.bedekken,bekleeden,beplanten,bevloeren,enz.

Indien wi
j benutten aan dezen regeltoetsen,moethetbijonsbeteekenen :nut
ofvoordeelaanbrengen.Ennu wordthetjuistgebezigdindenzinvan gebruiken,
Alzf0/voordeelhalen'
uïf.W elweten wi
j,dathetwerkwoord inhetFriesch voorkomt,maarFrieseh isvoorbijna alle Nederlanders (behalve de Friezen)nog
veelvreemder taaldan het Hoogduitsch,waarin benutzen bestaaten waarnaar

benutten ineen schijnbaargoedNederlandschezzvorm klakkeloosisnagemaakt.
Wijbenuttennietonzen tijd,enz.,wantwijbrengen onzentijdnietnut.voordeel
aan ;wijgebruiken,frek/
ce'
?
lvoordeeluitonzen fï3
W,enz.)

Daarentegen zegtP.J.vAx MArzssEx jr.in zijn Voorberichtbij5-*DALES9
datqbenutten,benuttigen...(doorvelentenonreehtealsGermanismenbeschouwd)
zuiver Nederlandsch zijn ).
Onder den titel(('tKan dooiene)1't,kan A'riezen !))deeldede ((Taalwacht:

(tegenwoordige naam A'atlde (
fTaaleommissie ))nu nog mede in Neerlatèdia..
Juli 1929,p. l12 :
t(In H et Vaderland valz 4 Alei stond, dat benmtten eellgermanisme is. Op

gezag(?)vaneenongenoemdewasheteenpaardagenlaternieteengermanisme.
Die ongenoemdeheeft,zoo lang lli
jzicllniet,bekend maakt,vooronsniethet
minste gezag,terwijlVan Dale's W-oordenboek in dezen lzietbetrouwbaaris.

Eriso.i.gezag noodig,N-ooralN-oordejeugd,dïealtijd wetellwil,waaraan zi
j
zich moethouden.Ofmag deze i11A-erwilderilag opgroeien ?))

l1.Beré van barm hartiéheid.

Alstlitgavevan letWillems-

Fonds,nr.142,verselleen teGentin l896:EenigeBladzijden uitde Ge,
sc/
?p,
ef
,
feA?ï'
:

Tan,de f.lc'
?zke??,'
vall,.
Lc6n,C',?à# rooralmet het oog op den,Berg rtz??,Barmhartigheid
te Gent,doorAUG.SCHSIRE.

Hieraan ontleenen wi
j de volgende bijzonderheden.

Jveneeslaus Cobergher,ingenieur,bouwkundige,llistoriescllilder, dichter en

economist,(geb.te Antwerpen in 1564en overleden teBrusselin 1634),had de
montidipieta op een ktlnstreis in Italië leeren kennen.Om den woek-erhandel

van de Lombarden,destijdsin Zuid-Nederland,Frankrijk en Duitsehland gevestigde Italiaansclle kooplieden, tegen te gaan, besloten de aartshertogen

Albrecht en Isabella totde oprichting van dergelijke instellingen in de Znd.
steden,volgenshetplan van Coberglleren llelloemden llem totalgemeen lzooftltoeziener van die instellingen.
Cobergller scllreef hierover twee werken 10 Ogregting tlcAz de ./-ferg/de'
rt van

Bermhertigheyd,gedruktte Brusselin l6l0;20Apologia ojteBeschermredepen
fegez?de hekelen l'cA? #e onredelyke '??#c'
??#6'
?z en tegenradera '
??a??(le fe'
rgàea van

Bermhertiglteyd,een rijmelarij,gedrukt te Alechelen in l621.
Jan de Lillers,een Franscl)advoeaat,uitKamerijltgebannen,werd op llet
einde van l620 i)1 lzeelltenis genomen e1z door den Raad van Brabant.den

6denDec.l620totvijfeneenlzalfjaargevangelziselàtotlevenslangeverbanning
verwezen wegenshet sclzri
jven van eel
zlasterelzd en eel'
roovend spotsehrift,
getiteld La Cassandre#e,:ntoltt8-de-giétébelgiques.
SCHEIRE verk-laarde den oorsprong van de 1t. benam ing monte #?'
,gieta als

volgt,naarDallozen naarscllrijversuitde 15eeeuw (p.l6):

((llonteisde naam ,reedsin 1344 aan eene bank te Florelltië gegeven en waarondernaderlàand in Italiildeopenbare kantoren gekend waren,waarlletptlbliek

zijne kapitalen op interest,plaatste.Eenige dezer montewaren terzelfdertijd

banken van leening en zoo ltwam llet,datm en,toen de k-ostelooze banken van
liefdadigheid tot stand ltwamen,hun den naam van motète heeft,behouden m et

bijvoeging derwoorden diWe/c.De Vlaamsclle vertaling geeft,beterdan (1e
Fransche, den geesten destrekk-ing van de instelling terug.M en heeftden naam
verfranschtin plaatsvan hem t,
e vertalen.))

lLbis. Berkoos. - 5.L.(= Dr.JAN LlxoycMAxs),in Eigen Schoon 6z&
DeBrabander,vanDec.1927,p.l94 :
((In de Ver8lagen en wV ef
.'
@e#eclïk?gtr'
n,derK on. J-J..4k.ad.,Juli1927,b.619 en
vlgg.verscheen,van de lland van den lleer Iszo.TEIRLINCK,werk-end lid der
K.V.A.en ook lid van onzen kring,eenemerkwaardige studieoverhetwoord
berkoo8...
))Volgensde navorsehingen van den heerTeirlinek heetten de warmoezeniers

van den Orsendal(omtrentdeBroek-straaten lletPoeltje)t,
eBrussel,in vroeger
dagen,broeckoij8en,cl.i.bewonersvan hetbroek (marais).Hetwoord issamen-

gesteld m et den beklem toonden frallscllen tzitgang -oî'l's,of',
.:. De bewoners van
het Zennedal,ten lloorden van de kom van de stad,naar de K eulsclle poort

(laterSchaarbeekselle poort)toe,de hovelliers en groentekweek-ersof broeckluden,vormdenreedsin del4een 15eeeuw (welliehtreedsvroeger),lzetambaeht
'pc'?z de broeck,otl/atln.Als eigenaardige analogie dient,aangestipt,dat de groente-

kweekersvan de omgeving van Parijs maralclters(Azàcrcf.
: = broekjgelzeeten
werden.

)Broeckoya(jongerndl.broekoosjis,doormetathesisvanr,boerkois(boerkoosj

eworden,reedsom'trentlletmidden der l7eeeuw .Doorverdom ng van de onbeklemtoonde lettergreep ontstond de lledendaagsche gesprok-en vorm berkoos.

In hetzloorden A-anBrussel(Assche,Opwijk)hoortmen weleensperkooswelke
vorm teruggaat tot ponrcoys, voorhanden in de Costuymen wtz7z Aelat,1770,
m isschien volksetynlologisclàe verwarring met franseh poarqoui? Het was de

uitspraak pevkoosdi
e delletymologen (o.a.Prof.s'
-EucovLLlElliet veronderstellen dat we met précoce te doen hadden.Na de uiteenzetting van den heer
TEIRLINCK mag mellde zaalcals afgedaan beschouwen.))

12.Bestuurder.- Tn hetAlaandblad w/# Verbond r1h 17/.Per8oneelder
Openbare.
let
sfzfren,,jrg.2,nr.5,van 15Mei1922,p.69,schreefR.ScxRllvllts
tfdatwe dienen te onderseheiden tusschen bestuurder en directeur )):
((H et woord be8tunrder is een (nom en agens )),de naam van ieznand, die,
zelfstandig ofonder medewerk-ing A'an allderen,iets besttlurt.Zoo llebben we :

loeomotiefbestuurder(DeI'
Yrïc.
senTeI#rïp,
/cel,op het,w.besturen),autobestuurder (Fcs Dale,in v.),trambesttzurder (1d.),liftbestutlrder (Id.),luchtbolbestuurder (Kaipers,in v.),armbestuurder(Recht8gel.w
v cgczïj'
zl,1920,blz.35).

Direeteur= titel van som mige hoogerstaande bestuurders en ook van am bte-

naren,dievaak nietmeerbestuurderzijn daneommiezen.)
13.Buis. - Zooalswi
jreedsin noot 7 hebben opgegeven,eiteerde G.-O.
D 'HARVT,Parlo'
ns bien !p.l3,alseen der vele in 't Belgisch Fransch overgebleven archaïsm en,waarop G.C()HEN,professor aan de Amsterdamsche hooge-

school,heeftgewezen :(
fB'
tue(du poêle)= tuyau ))
.

G.-O.D'HARVQ,Parlon,
8 bien !p.ll,geeftalsverwerpelijk-op :((bl
xsepour

gibtls,chapeau haute form e 9.

V.GALAND,Les 600 A'zyzre.
sdïo'
n.
svicienses 6elge8,p.7,verwerptBu8e(ïJ(
1
attrapélfnelvoortl
-néchec;'
ila Jc&/
n'
t
fédansdOAIezamen.

BIJLAGEN
14. Col.- V.GALAND,Le.
%600A'
zvcy.
sfolldvicieu8e8belge8,p.8,verwerpt
C'
ol(pzcffre8onjvooraon,jcvz-co?.
15. Com ité en zelfstandige naamwoorden op -teit,vergeleken methun

553

2l. W at dat... Metdebedoelde Znd. constructie is het hierna gewraakteBelgisehFranseh tevergelijk-en :
A.Bonsr',La BonneForpzc,p.21 :((Ceque)k m e8u18c'lzlztfdé!ccqu'ile8t(l'r6le,

= ce(ceci),qu'
ilestdrôle,combien ilestdrôle,estincroyable!Desgrammairiensprotestent.C'est,disent-ils,commeile.
9fdrôle,combien ie zncsu'
i8ftplvv
:d

equivalenten in andere talen.

quiest correct;sique = com bien,que fait le pronom ce dans la phraseî Alais
ils devront céder devant S.A1.l'Usage.))

Latiin.

Italiaan8ch.

S'ycclzech.

Portugee8ch. Wocpzeendch.

10.,ib-,p.64:(Que.svallonisme:(Quelvilaintempsqll'ilfait!);correction:
Q'
uelvilainfgzn,
psiljait!plusbrièvement:Quelvilaintemps!)
Tevenszi
jnogopgemerktdatook indeDuitsche omgangstaalde constmletie
wastf> ...gebruikelijk is.Zoo leestmen bijVIERHOV'
J?,1)eDuitsch,
eSpveektaal
(Gorinchem,19148),p.55 :('
llz
rïcteuerïdfdas!I'
Pï:ietdassoteuer!'
F ïclange
dauertes!I#ï6dauert6,
:s(
)lc,
?zge!Alleenin familiaren stijlstaatook inuitroepen

Maiestas,atis,/.Alaestzt,/. Majestad.
Magestade. Maiestate,v,.
Societes,atis,/.Società,/. Sociedad.
Soeiedade.
Soeietate,/.
Universitas, Università,/. Universidad. Universidade. Universitate,/.
atis,/.
(Committere, Comitato,m. Pomité.
rerè.)

(Commissao.) Comitet,p.

was:l'lrc.sdaafeut!rist!l'Ptz.
sdas langedauert!()ok zegtm en :fst#c,
daberfc'tzt''
r!>

22.De,den,enz.-.
- MARI
?.EMANTS,in zijn stllkje qDevereenvoudigde

F

ran8ch,.

Engelsch.

spelling in Indië)),verschenen in Neerlandia, Dec.1916, p.249-250,verklaarde

W oovdenboek rc>
H oogduit8ch. J.ossxoculs. N ederlqnd8nlt.

dat(dezeerlastigespelregelsvan deVries en te W inkel...aan een juiste
opvatting van hetbegrip taalen aa.n de verbreiding van de Nederlandse taal

Antwerpen,1769.

steedsin dewegstaan ).Tot,stavinghiervanweeshijophetvoorbeeld,aangehaald in de brochure (De spelling Kollewijn,een groot maatschappelik en

Majesté,/. A
'Iajesty. Majestât,/. Majesteyt,/. Majesteit,t?.
Soeiété,/.
Soeiety.
Soziet:t,/. Societeyt,/. Sociëteit,w.
Université
a,/. University. Universitât,/. Universiteyt,/. Uniqeersiteit,t).
Comité,- .

Com mittee. Comité,Komi- Com ité,p,.

tevensNederlands belang)),doorJ.ROTTIER,alwaar spraak is van een Oosten-

rijker,die Nederlandseh wilde leeren :

Comité,o.

((H et begon aldadeliltm et de man,tf6.
: makt8,den An,c?zel1d6n Antzz
?z.Jveg er
mee,zeiik,depztzzzisdeenigevorm ,dieu gebruiken mag.DeH ollandergebruikt

tee,n.

deanderevormennooit.Hijwoumewelzowatgeloven,maarkeekmetocllzeer
verbaasd aan.Verder kwamen de schone vormen :Kinderen,gij avbeiddet
gisteren nietgoed,gijleerdetllwe lessen niet,bovendien ltaamtgijmijn liniaal

16.Cijfers,gebruikeli
jka1smaatstafterbepalingvandevli
jt,vorderingen

en het gedrag van leerlingen.

Beteekeni8 der Ciijer8
c)Volgenseen sehoolin Nederland (Schiedam.School?
,0()
'
rUitgebveid Zcger
Ottderwijsin deHuysmansstraat.Rapportbetreffendedetn)leerling:.........):
l = Zeer gering.
2 = Gerillg.
3 = Zeer onvoldoende.
4 = Onvoldoende.
5 = Even voldoende.

6=
7=
8=
9=
10 =

weg.
))lk- m oest nat:lurlik weer zeggen, dat dit verouderd was,dat m en m oest

zeggenjnlliearbeidden ofv arbeiddenaargelangvan omstandigheden.Eensllad
ik eenzin alsdeze:ikhebt
lt
ynappelgekocht,dien ik (tzc?z)den zoonAnïj?z.
gbuurmansgegeven heb.Geen Hollandszeiik !U magdat,alleen zo schri
jven.U rnag
l'et,o()kz6schrijven :ikhebé'
:?ztl?appelgekocht,dienik(t
zc?
?)denzoo'zvaïtpzïjne?z

Voldoende.
Ruim voldoende.
Goed.
Zeer goed.
Uitmuntend.

buurmatt#c#e'
?7c??/?,ta&,m aar zeggen m ag 11alleen m aar:ik heb een appelgekocht,

die.
*
/ctcc,?
zldezoo?
zvan'nk
'
z
j?:buurmangegevenheb.Eenvandeeerstetweemanierenmoetu scllrijven,ofukrijgteelzaanmerkillgvanuw cllefsendederdemoet
u bijlletspreken gebruiken,andersheeftu kans,dooriedereen uitgelachellte

è)Volgens een sehool op Java (xjlulo-ajdeeling der Algemeene Aliddelbate
SchoolteDiokjakarta.Rapportboekjevan .........):
10 = uitmuntend
9 '= zeer goed
8 = goed
7 = ruim voldoende
6 = voldoende

5 = even voldoende
4 = onvoldoende
3 == gering
2 = slecht
l = zeer slecht

wordell. Nooit,zou een H ollander een van clie eerste twee m anieren durven
zeggel).Toen werd het hem toch te machtig. Volgens u zouden er dtzs twee

manieren zijn om diezin te schri
jven,maardiemen nietmag zeggen,riep hi
j
uit,en dan zou ernogeenderdemanierzijn dieik welmagzeggen,maartlieik
weerllietmagschrijven!Hoeisdatnu mogelik ? Ikhad degrootste lnoeite,
nietom hethem te doen begrijpen.want dat,wasnatutlrlik onmogelik,maar

Men zalopmerkendatindezetweescllolendt.beteekenisvandecijfers1,2en

3 verscllillend is opgegeven.

om me ten m inste te doen geloven.))

17. Poser un acte. - G.-O.D'
H<RVZ,Parlol
bs&?
'c??
,!p.31:
(Poser('
u,
0àacte). Oncherchevainement,eetteexpressiondansleslexiques;

23. Deftiéheid. - GITT:E,BiionzeNoordevbroeder8,63:(Dejtiglteidis

nu eenmaaleen moeilijk te omscikrijven woord.De zaak iszoo bepaald Hol-

on ne la trouve pas dans1es livres français.Elle estéchappée à,un ou deux de

landseh dat geen andere taal er een gepasten term voor bezit.J.Alberdingk

nos auteurs.

Thym schetstededeftigheid in zi
jn LittératureNéerlcAèdtzït
ge(p.219)alsvolgb:

)
,Xosparlementaires,avocats,journalistes,etc-,larépandentdanslepublic.
Qu'ils se surveillent!
)Modèles:i
jlourirbc'edfaccomplir'
?
z.
n acted'u'
n,cportéel
'ètcalculable(France)
L6mis8ionnairenejeraitencoreç?
'
,
4'v'
n,ccfcd'
hltmanité(Chateaubr-) Se'
?ccfbonsc'
tzz-znépzce,cavelleenaccomplit,a'onfauc,
uîbcaractèredemoralité(Faguet)
La docïdfé n'
est pcs
,.
&,
4 actevolontaire'
àfAàejois jait...(Id.) Fairede8 ccfed
epontanés(Bar
,rès) Seigneur,j'
cïjaittelacteetomistelautre...(Goncourt)
11(l'honneur)produitdesactende bienjaisance...(A.de Vigl
zy).
) S'ily auneidéepéjorative,onpeutemployercommettre.)
Ook wordt poser '
tfozacte,voor accomplir tfa ccfc,afgekeurd bi
j A.BoRsv,

qune espèce defaussedignitéou gravité,quiexclutla grâce,lenaturel,la m odes-

tie,ledévouement,l'enthousiasme.Dejtigheidestune espèce de morgue pédantesque,m aisquipourtantn'estpasen opposition absolue avecune certaine bonhom ie.l)))

24.Den ofdenneboom .-.In gewonetaalnoemtmen den,ofdenneboom :
nietalleen den gewonen ofgroren den,doeh ook den gewonen ofjijnenspar.
Beideboomen behooren totverstrhillendegeslachten,waarvan de voornaamste

kenmerken alsvolgtworden opgegeven bij Dr.C.ol BRUVXER,Ha,
ttdleid.
ing
!
),
7
/hetaanleerenderPlantknnde(Gent,1913),p.136vlg.:
r
(Pinus:gebundeldenaalden ;neerhangendekegelsdieslechtsna 2of3jaar
rijp zijn.--Pin'
uasillearis= Grove Den.)
(
f Picea :llaalden ongebundeld,spiraalsgewi
js op den stengel ingeplant,
vierkant,naarallezi
jden gericht;dezaden rijpen in één jaar.Picea ezcel'
sc of
deSpar,heefteen brtzinrooden stam,enislzet.z.
g.Kerstboompje.)

La Bonne For-e,p.5-6.

l8. Darstellen. - J.Ll
coroloo'Hz.,Nederlakèdech-Hoogduitseh'
eKlanken Ziltverwante Woorden,6dedruk ((Elsevier),Amsterdam,1919),p.l9l:
(tH erstellen ...

)Anm. Schon aus diesen Bcispielen ist ersichtlich,dasz das jâmmerliche

Verder zegtnog Dr.J.RITZEMA Bos,N ederlandeclbk?Planten (Am sterdam ,
1905),p.13vlg.:

daarstellen,welches in gewissen Kreisen vegetiert,nicht einm alals Germ anis-

musbetraehtetwerden darf.(Vgl.vevbeeldent.In Verbindung mit:(spoorweg,
brug,kanaal,straatweg,orgel,m onument ))etc.entypricht es im allgem einen
obigem h ers te1le n ; in bestim mterem Sinne gebrauche man : b a u en

(eine Chaussee,eine Eisenbahn,eine Orgel), errichten (ein Monument),
g rab en (einen Kanal), legen . sch lagen oder b auen (eine
Brtkcke)etc.)
Dr.L.MrIRTH,Synonyme,homonyme Redensarten etc.tft?r deutselt-niederldn-

discheltâ'
prcc/ze,2teAuflage(W-olters,Gron.enDen Haag,1917),p.678 :
((Im N'iederlândischen liest m an oft((eenebrug,een huis,een programma etc.
daarstellen )).Im Deutsellen wird ((darstellen ))in solcherBedeutung gar nicht
gebralteht. Man sagt eine Brûcke, ein Haus bauen,ein Programm abfassen,
aufsetzen.))

'

( ln de wetenscllappelijke benamingen der onderseheiden geslachten van
naaldboomen heeftlangen tijd veelverwarringgeheerscht...
)Mrat de in Nederland gebruik-elijke namen betreft,zoo worden de narnen
epav,den,pijn ieder op zi
jne beurt voor iedere inlandsche soort van naaldboomengebruikt.Geli
jk ik reedsil
oven zei,spreektmen inGelderlandenelders
van den (fijnen den ),wanneermen de fijne spar(Picea ezcel
ec)bedoelt;en
men noem teen bosch van grove dennen :een ((sparreubosch )).Hetisraadzaam ,
om alle verwarring te voorkom en,in 't vervolg alleen de naaldboomen van 't

geslachtPin'
u,
8 (kenmerken zie blz.l3)(dennen ),die van 'tgeslachtPicea

((sllarren )),dîe van 't geslacht..4ôies ((zilversparren ))te noem en.De Duitsche
benam ing van Piltn,8 is ((ltiefer)),die van Picea is ((Fiehte )),die van .4bies is
((Tanne )).

l9.Le of au Jour d'aujourd'hui.- In deNourelleEneyelopédio

autodidadique(Ed.Aristide Quillet,Parijs),1I,445-448,Expressionsvicieuses,
leestmen p.447:(On dità,tort:Au jourd'aujourd'
hui.11fautdire:Aujour-

)Degewoneofgroveden (Pinust
vgllh
em
sfrït
s)heetin 'tDuitsch (Kiefer),ook
(Föhre),(Forche)
à
,((Fuhre)en (
tKienbaum );- desparfloicea excelsajlleet:
((Fiehte )),((Rothtanne )),(( Schwarztanne )), ((Pechtanne ));- de zilverspar

d'hui.))

(.
4biespectinatajeindelijk :(Tanne),(Edeltanne),( f(sveisstanne),(Silber-

20.Dam e.- V.GALAND,Les600A'
zprclaïon,
gvicieusesbelge8,p.9,verwerpt
Dame(ilest'
rc?z'
t
zavec,
sc)etacdemoisellevoorzlrcc8ajemmeetsaFlle.
Ookbi
jG.-O.D'HARV:,Parlona&ïegz!p.49vlg.,leestmen :(C'estégalement

tazlne )),((Taxtanne )).
))Even groote verwarring a1s in de nam en der boom soorten zelven,bestaat
er in de benam ingen,welke worden gegeven aan hethout,dat er van afkom stig
is.Alellspreekt van ((grenenhout)',((vurenhout))en f(dennenhout))...

une simplequestion d'usage,etnon de lexieologie,quidéfend de dire ((annoncer
la m ort de sa dame ))...((charger quelqu'un de com plim ents pour sa dam e ))...

t(eeprt
nmeneravecsa dame),ete.Le motjemmea l'
avantage d'êtreadmis.:

)Het mikroskopisch onderzoek (ook)leert dat het E'
uropee8ch grezàc?à/àofzf
altijd afkomstig isvan den gewollen,groven den lpin%tssylrestrisj;tenzijmen
houtuitOostenrijk mochthebben gekregen,'twelk ook van den zwarten den
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(Pittusfcrïcïoanstviaea)zoukunnen afstammen.OokhetAmerikaansnhgrenenhoutisaltijd van echtePïskze-soorten afkomstig.
Het v'
arenhoutwordt van de Xne apxzr (Picea excelsa)verkregen,en l'et
dennenhoutvan de zilveraw r (.4biea peetinata).)
Hoe m en in Nederland aan de nam en der drie bovengem elde lloutsoor%n
gekom en is,leert ons Dr.J.RITZEMA Bos,p.15,naareen opstelvan den H eer

BRANTS,Directeur van de Nederl.Heidemaatschappij,in lzetTijdsellrift van
dezemaatschappij:
Nederland isin historischetijden altijd zeerarm aantimmerhoutgeweest,

>...Au surplus,notonsquejard6estdonnéau Supplémentdu Littré avecc'
e
sensde diassedepapiersgtrouvédansun imprimé faità Brtzxelles en 1871.0t11cieusementdonc,eem otest admisdansIevoeabulaire français.',

28.Frikkadel.- ReedsbijIlEsRocsEs:(Frikk-adel,s.j.Ballelten van
gekapt vleesch.A ndouillette,boulette,s.f.Frikkadel-koek.Godirea'u,s.m .))
G.-O.D 'H ARV:,Parlons èïeAz!p. 10 :
((Enfin, nous nous abstiendrons de crier laaro à,nos coneitoyens... quand

zoodat,dit steeds van elders m oest worden ingevoerd.De invoer greep hoofd-

Monsieurdéelarequ'
ilaimelesjricadelle8).
Naaraanleidingvan het,gebezigdewoord lezenwijaldaarnog alsvoetnoot:

za,
l
telijk langstweewegen plaats:overzeeuitNoorwegenenvan dekustender
Oostzee,en langsdenRijn uithetSchwarzwald en deMainstreek.
NuwordennietinNederlandalleen,maarnaarhetselzijntoveralinEuropa,

Zie ook jrikkadelbij VERc.,Etym.11,
W6.
29.G aai.- In hetwerk E.JOPKEN,PhaedriFabul
aedet
gopïce,textelatin

cOe terme est em ployé dans les éeoles ménagères de Bruxelless.

de versehillende naaldhoutboom en door hetniet desktzndige publiek doorééngeward.

avec notice,com mentaire,noteshistoriquesetlexique, 8meédition revueetmo-

De naam Grâne )is waarschijnlijk van Scandinavischen oorsprong ;hij

Gragnlu8 tgz
àzpt?rll'
u,
s etParo :
((Gragulus,non le geaiquin'a pas besoin d'une parure étrangère,mais le
((clzoueas )),oiseau toutnoir.))

wordtthansin den vorm van qgran ))in hetD eensch en Noorsch gebruiktvoor
spar en zilverspar.In Pomm eren,waar de grove den verreweg hetm eest voor-

komten desparbetrekkelijk zeldzaam is,werdhetScandinavischewoord overgenomen,m aar toegepast op den naaldboom, die dââr 't meest algemeen is :
den groven den. Danzig was vroeger onze voornaam ste houthaven,en daar
werd - evenalsnu nogin geheelPom meren - metqgrâhernesH olz))uitsluitend

houtvangrovedennenbedoeld.(Grâne,gran,grenen)schijntdusin denNederlandschen houthandelde benaming te zijn geweest,waarondermen hetvoornaamsteenbesteartikelvan hetverkeermetdeOostzee(hetgrovedennenllout)
aanduidde,- en ook laterbleejaandtziden,toen zieh onzehouthandelop Noorwegen meer ontwikkelde.
) Toen dan uit Noorwegen,behalve hout van den groven den,ook hout,van

de Ejne spar in Nederland werd ingevoerd,werd dit,laatste met den naam

((rurenhout))bestempeld,naarhet Noorsche ((Fyrre)),dateehterin Scandinavië
even goed voorden als voor epar wordt gebruikt.In 't,Hoogduitseh isde naam

(Föhre ) zelfs bepaaldelijk voor den groven den,en uitsluitend voordezen,

diféepar,
T.HOMBERT (Gent, 1916),leest men p.5,a1saanteekening bijITT,

Daarentegen vindtmen inhetLatiiasclt-Nederlatt
dsch Jlsoor#ezz6oek vanJ.B.

KAN en H . P.Scaztt
josR (tTtrecht,18832):(graeulus,i,m.kraai.)

Metbetrekking totdebedoeldefabeliserdusverwarringtussellen driesoorten
van vogels,nl.:

@)degaaiofVlaamscltegaai,ook m'
eerkolgeheeten,Fr.legeai,in dewetensehap Garrulus glandarlus;

bjde(zwarte)kraai,Fr.la eorneille('
z?t)ïre),indewetensellapCorvuscorone;
c)dekauw,ookkerkkauw oftorenkraaigenaamd,Fr.lecAozfcc',in dewetenschap Corvusmonedula.

30.11 fait bon se prom ener.
dites...,zegt evenwelp.40 :

(Neditespas11jaitèo?èêtreïci.Maisdites11jaitbon#'
Jf'
?
-6ici.

))Entre un verbe prisimpersonnellem entetun in6nitif,on em ploielapréptl-

in zwang.
h)De houtkoopersnaam ((dennenhoat ,)wordt gebruikt om llet hout aan te
duiden, dat het hoofdprodukt is van het Schwarzwald,dus het hout van de
((Taxme ))of zilverspar.((Tanne))werd door de Nederlandsche houthandelaars
in ((den ))omgedoopt; vandaar((dennenhout)'voor zilversparrenhout.>

sition de.On diraitdemême:ileonvient,de travailler.ilestjuste departager,

25.Doe doe.- DeoudeZnd.wiegeliedjesbeginnen gewoonl4jk aldus:

wordt b.v. nog aangetrolen bi
jJ.vAN MAUAIK,To6n '
ik /1t): jon,
g'
œct
g,62:
Adat de Hannekemaaiersuit 1584,als twee druppelen water geleken op die van
1864));K rates,63 :(('tsvasimm ersalstweedruppelswaterDorus)).

(fDoe,doe,kinneke doe,
Slaapt en doetuw oogskes toe !)'

Hetrefrein van eenwiegelied,woordenvan J.LsyàvRs (Vlaming)en muziek
van J.VSSMEITIZEN,luidt :

(tDoe-doe,kindjemoe,

Slaap en doe uw oogskens toe,
Doederi,doederidoe...))
De aanhefvan een wiegelied van G.ANTHEVNIS is :
((Blape,slape doe !

Sluituw oogjestoe!)
Een Nijmeegsch wiegeliedje en een ander teBergen-op-zoom zetten in met
dezelfde woorden (V.G.,1,351):
(Blaap,kindje,slaap,
Daar buiten loopt een schaap. ))

Om een huilend kindjetepaaien,zingtmenteBergen-op-zoom (V.G.,1,356):
(Su)'
a,.
9.
?
zC
W,kindje,
W atben je toch weerstout!)
Ook te Ni
jmegen heeft men nagenoeg hetzelfde liedje op andere muziek
(V.G.,1,356).

Van een wiegeliedje,woorden van VADA en muziek van A.H.AMosv (in
Zoo zingtH olland,Liederenbundelvoorden Nederlandschen Volkszang,samengesteld doorson.OosTvEsx,uitgegeven te Amsterdam en te 's-Gravenhage,
blz.103),luïdteen slotvers :

f
(Suia,slape#oe,
De oogjes willen toe.>
NogleestmenbijV.DALE,ophetw.douwdeinen (gewestelijk,voordodijnenj:

ATn Zeeuwsch-vlaanderenluidteenderalgemeeninzwangzijndewiegeliedjes:
Douw,dolf'
dz,,deene

'tKindjeisnogzoo kleene;
waar men ook nevenshoort :
Douw.dovtzp,deine

'tKindjeisnogzookleine.
))In som mige streken heeft m en douwdeinen gepersonifieerd.Dââr luidt het

in een wiegeliedje:
Douwdouwdeine (of Douwd-wdeenet kwam van Brugge
Met den pappot op zijn rugge,
Met den lepelin zijn hand :
Zöö kwam Douwdouwdeinein 'tland.))

26.Enz.- E.LEGAL,NeWfed1m ...3'
.
fc'
l.
gdite
A...,p.22-23:
t(Ne ditespasToute la bande :Pierre,#cvl,etcœtera...M ais dites Toute 1.
bande:JNeve,Paul,etcvfree,tz?z ...et1e,.:autree.

et non :partager.
,'Deest ieiexplétif et euphonique.11annonee ee qui va suivre et répond à
un eertain besoin de l'oreille.')

31.Gelijken a1s tw ee druppels water. - De bedoelde fout

H @CoxsclEx'cs lietdenknechtvanBaaeGaneendonckzeggen:(Zie,gijtrekt
op mijnheerden Baron gelijk een druppelwater).

Ook in 'tFr.werd tegen dezelfdevergissing gewaarschuwd doorE.LE GAL,
N editesPœ9...iklai8dïfetg...,p.52 :
(fNe dites P&SJean ve8sem bleê Paulctpzlpze deltx Avffe.gd'6au.Mais diteg
Jean etPaul,96re8eem blenteommedevz gontteed'eJ.'?z.
))C'est à dire cornrne detzx gollttesd'eatzse ressemblent entre elles.
))La seeondeforme estplusclaireetpermet(lesous-entendreplusfacilement
la fln de la phrase :se ressemblententre elles.>
*
@
1
*ullie. Jelui;U .- Betrelendede vormen der
32.Gij9ée;jij& Je,VnW
.Van

den2denpers.leest,men bijC.H.DENHEawerkwoordenbijlletPers.
Tog, De.
teTf
zcd,I(19154),p.l67vlg.:
A'ederlandscl
ffDe 2ePers.meerv.,die na het verloren gaan van d'u metden daaraan ver-

bonden persoonsvorm op (:).
s:(J6:z.(e)
.
9,ein,gs,Aclpe,enz.),ook voorhetenkv.

gebezigdwerd,behoorttothetvormelijktaalgebruikenwordtom zijnestijfheid
zelfsdaarzooveelmogelijl
tgemeden. Veelalkan b.
v.een gijzaagtzonderbeZWaarVervangen wordendooreen giihebtgezien.Nadenuitgang-deof-tewordt
ook we1defweggelaten #iileerde,enz.
)
àVooralnahetvertrouwelijke)'
eenhetbeleefdeU zijngemaltkelijkervormen
in gebruik gekonaen-

)Naieishetin denteg.ti
jd :ieleert,jeneemt,ie6ïAzt
ïf,iegee/f,enz.Verder
zegtmen :jehebteniebent,maariserkeustussehenjekn,
n,
tenjekan,j6zulten
i6zcl,iemoogten jemag,je'
?
t?ï@/en je'
,
?
Wl.In den vragenden vorm wordtde'
t
steedsgeapocopeerd :leerje,neem /6,bindje.geejje,enz.;verderltebje,ben je,
en kunj6ofkan /e zuljeofzal/e magjeen wilje.In den verl.tijd komtnaie
s'teedsdeeenvoudigervorm van den lenof3enpers.:jeleerde,iebond,jewerd,
/8 nam,jegaj,jek'
reeg,)
'eboog,)egroej,jeviel,/6had,/6was,)'
ekon,j6zou,).
e
moeht,iewildeofiewov,en evenzoo vragend :leerde/6,bond /6,enz.
)
'Naiulliekomenöfdezelfdevormen a1sna je,öfdezelfdevormen a1sin den
1en en 3en pers.meerv.:jullie#e'
p:??, iulliegaven,jull
ieleeren,z'!
f?lïeleerden.
enz.

)Na U uitUw Edelevolgdeoorspronkelijkstrengtheoretiseh een 3e persoonsvorm :UE.is,Uf.heejt,UE.kan,zlcg,enz.en zelfsin het meervoud :UE .E.

kuanel, UE.E . mogen, enz.De herinnering aan dezen oorsprongvan U leeft
erin voort,datU heejten U '
i8bijsommigen devoorkeurhebben boven
nOg hi
U hebten U bent.OverigensisU vooronstaalgevoeleenechte2epers.geworden,
m aargeeftm en na 47 veelal,evenals na )'e,aan de eenvoudiger vormen van den
3enpers.de voorkeur:è''kan,zal,magen wilnaast,U kunt,zult,moogt,wilt,en

> Etcœf6rl(neutrelatin)signise:etlereste,etlesautreschoses.

evenzooindenverleden tijd :L-leevde,U bond,U nam,U gaj,enz.Inditopzicllt
versehilt U vanje,datbijgebruik van heteerste in den vragenden vorm van
den teg.tijddetni
etgeapoeopeerdwordt:leertt7,neemtU,enzooook :hebtt'
r,

27.Farde.- G.-O.D'
H AR#:,Parlonebien !p.22:

ben,tU,k'uyttU,enz.
Destreng theoretiselïeopvatting van U als3epers.heeftsomsbijeenwederkeerend ww. tot het gebruik van zich geleid en zoo hoort men nu en dan:U
rergiet zic#, U keejt zich ïzbzneredaartoe verbonden?Maarmeeren even

> Cette expression ne peut donc s'em ployer quand ils'agit de personnes.:

tfF a rd e .- Dans le lexique français,ce m ot désigne une balle de café.
D ansle vocabulaire belge,ilest inusité avec cette signification,m ais on luien
donne une autre,celle de ftchem ise n,grebiche ou porte-feuillets,enveloppe de
liasse de pspiers.

) CamilleLemonnieraécrit:11aouleva'
?
zp.
ejardedezupï8r.
gsnrl
a table;etce
terme es$imprim éà la couverture descahiersd'écoliers.

gewettigd zegtmen :&-hebt'
?
zrerp'
st,enz.In een bijzin wordtditleelijk :Ik
meen,datU U '
vergist,doch dan is ergewoonli
jk we1 een niet wederkeerend
ww.bijdehandom dittevermi
jden,b.v.:Ik:n,
66a,datU indewarï,
9,een vergïdt:ïng begaat,enz.')
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Avatdellbeleefdlleidsvorm betreft,ltlidt,lletbij5:'.H.HASSELBACH,Neder.
pc?df/v
sc/tc-pszyrct4lrlrtlozt:f,1,p. 194 vlg.,aldus :

f
(Bijhetpersoonlijk vnw.tzwort
ltinhetenkelvoud zoowelde 2de alsde3de
persoon gebruikt.Tn velegevallen kan men hetni
etzien:u l
oopt,zïef,eehrijjt,
d6z?l'
I,enz.;welbij:'
u,ï.
:,heejt,/
cc'
?t,zal,mag,w'
il;8chreej,liep,ayz
rck,vertelde,
strajte,zou,lt,
t)
u,enz.,naast:a
' zijt,hebt,l)
?
'
zp/f,zult,moogt,wilt;schreejt,lïcpf,
spraakt.verteldet,8trajtet,zoudt,'
œoz
tft/f, enz. In dezegevallen isde vorm van
den 3den persoon de gewone,dievan den 2den klinktstijfez1deftig. Volgens
de vorm ing is '
u'3de persoon,doeh hetis voorhet taalgevoel 2de persoon ge-

worden,ook blijkenshetgebruik
-vanlletwederkeerelld en vooralvan lletbezittel.vnw.U rergistU (zelden zïc/
zl-lfr
tzcrkooptr,
'l-weJtt
z/àt/t
sc/àocztc?z?(nooit
ziineofharet.)
Als beleefdheidsvorm , om een verzoek uit te drukkell, kezlt de alg. Ndl.
spreektaal,naast den gewonen imperatief, b.v. K om binnen,meneer, ook

imperatieven,vergezeld van lletpers.vnw.U,waarbijlletww.altijd op een t
uitgaat,b-v.:ff i)'k t ézcens, nterrouw. XV. eeplt u ya/cc/e,heerett. G c c t u

zl
-tten.znt
l'
n,
ecr. G aat '
?
2zitten,heerc'
n,.(E.RIJPMA en Drs.F.G.SCHt7IuNGA,
Nederlandechek
srrcclr
kvpdf,19212,p.l70).H oort tz'a,daarkc'
?zik'
n'
Jcfranaj!
G aat v voort,meneer! M errouw. kïjkt ,
?
2eelts,lt/
cfprachtigestojjen (Jox.
VoRnlxx,DeNederl.Tccl,1,p.119).
Verderleestmen bijJoH.VonRlxx,DeNederl.l'aal,1l,p.38-39:
1#'.
@!fu medatboek als het.
,
?
zbeliejt6:n.
9aangere'
n?en '
lf-ïdf'
u.
medatboek

asjebliejeensaavgeren?Deeerstezin wordtbijnanooitmeerzoogezegd;enàls
lletgedaan wordt,kijktmen vreemd op,en denltt Brat,praatdieman stijf!
En
niemand neemthetkwalijk,datmenhem in lletwoordankbliejeigenlijk met
2'ettanspreekt,terwijloverigensduidelijk '
?
zwordtgezegd.Daaruitblijkt,datde
beteekenisgewijzigd is,n1.toteen beleefdheidsvorm .)
Alduseen vb.llitJ.vAx AIAVRIK,Eïité/4Pen,p.17 Gaat'
?
.
zankbliejinde
kamer, meneer de com missaris )).

Ook treedt,ie in beleefdlzeidsvormen overigczls nog als reflexief vnw.op,
b.v.,bi
jJ'.vAN AlAt7Rlx, Toen '
ikAàogl'
ll
'
tgl
zwy,p.283:(Pardon,waardeheer,
laatmedeeerhebben,11t.
everklaren,datu jevergist).
Wijbeschikkellnogovereen eourantenuitknipseluiteenonsonbek-endebron,
waarin F.Vzsltsox (Tjerkgaast,21-5-'l0),een overzielltlleeftgegeven van de
gewone vormen A'an lletwerltwoord bijden 2de11persool):
( O'tvoltooid tegeîbwoortlige tijd.

>Enkelv.:jij,jezingt,bindt,antwoordt'.
u zingt,bindt, antwoord't.

julliezingen ofzingt,binden ofbindt,alltwoordenofantwoordt.
je zingt, bindt, antwoordt.
u zingt,billdt,antwoordt.
en voor de omgekeerde woordorde

:Enkelv. zing,bind,antwoordjîj,je.
zingt,bindt,antwoordtu.

zingenofzing,bindenofbind,antwoorden ofalltwoordjullie.
zing,bind,antwoordje.
zingt,bindt,antwoordt u.

)Onroltooid rcrledepltijd.

)Enkelv.: jij je zong,bond,antwoordde.
u zong,bond,antwoordde.

)AI
'eerv.: jullie zongen of zong, bonden of bond,antwoordden of antwo
ordde.
'
Je zong,bond,antwoordde.
u zong,bond,antwoordde.

(voordeomgekeerdewoordorde blïjftallesgelijk).

)) Algemeen wordt lz tegenwoordig beschouwd als een voorllaalnwoord van

de2depersoon waaruitvolgt,datmen moetschrijvezà:%thebtez1niet:'
t;lteejt(l).
) Uitbovenstaand overzichtvolgt,datwekunnen kiezen tussen :julliegaat
eni'
ulliegccszekerookmee!(?cjullieengaanjulliemorge'
nmee? Immersbeide
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ft,
eeen een halveel@cl7
:,?
,drieen een hal
j'nvd graan.Men kan echterook het
znw.in '
tmv.terstond op hettelw.latenvolgen,maardanblijft,nadebi
jvoeging en ecvzhalj(ofkalve),hetznw.achterwege.//Soosullen sy een Arke ...
maken:tweeellen endeeen halvesalharelenghtezijn,Ezod.25,10.
) In Zuid-Nederland :tweepz/
?lc'
r,
sen ltalj,fk
ccecent8e?1hall,tweekilo's8?z
halj, enz. )
In den Biibel,nieuwere spelling :
(Zoo zullen zijeeneArk van sittimhotztmal
ten :tweeellettc?
1eene#cl'
?
Jczal
llarelengte zijn,en altderhalveelharebreedte, en anderhalreelharelzoogte).
Eœod.25, l0.

) Gijzultook eene tafelmaken van sittimhout:tweeellen zalhare lengte
zijn,en eene elhare breedte,en cf
,?
16elt
,zz:6?16 l
tal
ve zalhare hoogte zijlz).
1d.25, 23.

34.Heiliéedaé.- Codeœ.
7Wr,'
,
dcanonieiC.1247ss.A.A/
-yulAwl>:y:Rscx S.J.

et J.CRzvszw,Summn Nori '
7Wrï,
: canonicicom-enfcrïï.
s aueta (Mechlinae,
Dessain,1918),p.144-145:
(Tn 1802(Decreet,Cwn dczzc/ït
seïmu.
,9April1802inverbandmethetConcordaat gesloten in 1801tusschen PausPiusVIIenNapoleon1)heeftdeH.Kerk,
om dringende redenen,voorBelgië en ook voorFrankrijk slechts 4 geboden
feestdagen behouden : Keratmi8,0. H .H emelraart, 0. L. F. Hemelvaart en
Allerheiligen. In de andere landen, waar dit Dekreet niet werd afgekondigd,

zijn ernog 6 geboden feestdagen bij:Besttiidenis,Drïe-xo?z'z
?zgegz,S.Jbdepà,,
H .Sacramentdag,H H ..4postelen Pefz
r'tf.:eAzPa'ulu8,0.L.F.OnberlektOzzfrcpzg6n.
))In ons land lzeeft de H .K erk,buiten de vier llooger genoem de feestdagen

deallderefeestdagen oftotden volgenden Zondag rerachoren (Drie-Koningen,
H .Saeramentsdag,H H .Apostelen Petrus en Paulus,hetpatroonfeestvan elk

bisdom en datvan elkeplaats,stad ofdorp)ofteenemaalajge8ehajtofafgezet
(O.L.V.llnbevlekt Ontvangen (8 Dec.),2e Kerstdag,Besnijdenis (l ,
Tan.),
f).L.V.Lieltmis(2Feb.),0.L.V.'
Boodschap (25Maart),26Paaschdag,2eSinxendag,0.L.V.Geboorte(8Sept.);op dezefeestdagen gescllieden dediensten
in deKerk gelijk '
sZondags.)
(Dituittrekselwerddooreenpriesterbezorgd aanschrijverdezes.)
BijA1.C.NIEUwBARX 0.P.,Beknopt,Kerkeliik Handwoordenboek (Tilburg,
Bi
jvoet-Alutsaers c
kZoon,1910),leestmenkol.246,datdekerkel.jeestenworden
onderscheiden in :

#
((festajori)(depraecepto :f
(geboden heiligedagen)),welke totmishooren

en arbeidsrustverpliehten en f(festa ehovi )),ft kerkel.feestdagen )),welke alleen

doordenclerus(z.c.)doormisenomeieworden gevierd ).

&lsBi
jlage11wordtereen tabelvankerk-elijkefeestdagenopgegeven,waarbij

.

drieërlei opmerkingen dienen in acht genomen te worden :((a = te vieren a1s

Zondag);(b = verplichting van Mistehooren );(c= dagvandevotie.(()p
de dagen van Devotieism en welnietmeerverplicht,om de H .M isbil-te wonen,

maar den geloovigen,wier omstandigheden het toelaten,blijft het bizonder
aanbevolen.))
N og vindtm en in hetzelfde werk,kol.91 :
((Dag rcn devotie,een dag,waarop de geloovigen,onverplicht,uit f(devotie)),

in grooten getaledeh.Alisbijwonen ;dikwerfovergebleven uit een vroegeren
ttverplichten heiligedag )).))

35.Karkol.- G.-O.D'HARV:,Parlonsbien !p.42 :
: Rien ne peut faire admettre,par exemple, des termes bruxellois com me
eG ol!pourcarrelet ou caricollespollrvignots)).

Hierbijnogin voetnoot:

((Caricolle estun legs des Espagnols quioecupèrentles provinees belgiques :
ils appellent caracolune coquille arrondie. Le françaisy a prisen caracole qui
se ditd'un escalier à m arches gironnées et caracole qui désigne,en cavalerie,
un m ouvem enttournant.Danstotktcela, il n'y a rien quim ili* en faveur du
term e bruxellois...))

Te Sehafen zingen de kinderen bij een soortvan kettingspel:(Karrekol,

k-arrekol,karrem elim ol!))

36. Klassen.- Overde indeeling en benaming van deklassen van een

vormen worden in de spreektaalgebruikt. Hetzou m .i. daarom nietaangaan,

Pruisischgymnasium leestmenbi
jW .UITTENBOGAARD,Alltdgliehes(Groningen,

een van beidevormengebiedend voorteschri
jven.>
33.H aarzak. - Aan een art.van Dr.Mr.L.vAx HEIZTEN (Rotterdam),
EenigeVoorbeeldenrcAlVolksetymologie,voornameliikïnhetFlccmdcA,verschenen
in hettijdschriftDeToekomst,jrg.1873,ontleenen wijhetvolgende (p.306):
f
(Aaszak,samenstellinguitaas,voedsel,en zak,gold oudtijdsvoorknapzak,
of nog vaker voor gooeheltaech IOtIDEMANS, A1
'nl. I#-d&.).Van hier '
uytd6n
xz6:
tecc: 8lwelen voor bedriegen tcosTycR,Cl.1
J.een Qvcckwtzlrer,1),en in het

Oberprim a.))
W at de talen betreft,die er aangeleerd worden :

Den Haag,19174),p.45:
(DasGymnasium hat9Klassen,welchevonunten aufheiszen:Sexta,Quinta
Quarta,Untertertia,Obertertia, Untersekunda, Obersekunda, Unterprima,

(Van Sexta af :Latijn;van Untersekunda af Griekscll.In Quinta 'legint
'tFransch.Engelsch (facultatief)iz1dehoogste3klassen.n

hazak (in Oosvl.,Br.en .
&ntw.)luidde,tothaarzakuitbreidde,en dathierdoor

Verder,over de klassen van een Duitsch progymnasium :
((DasProgym nasium hat 6 K lassen,von Sexta bisUntersekunda.))
Alsin het gym nasium :((Dezelfde vakken,zonder Engelsch.))
In voetnoot wordtaan hetm edegedeelde toegevoegd :
((D iese eigentûmliche Einteilung und Benennung gilt nur fûr Preuszen.Der
ganzeSûden,auch Oesterreich,hateine andereEinteilungu.Benennung,z.B.
das Gymnasium in Bayern hat 8 Klassen ; die tznterste heiszt 1. Klasse, die
letzte 8.Klasse.Latein fângtin derersten Klasse an, Französiseh in derdritten,

nietalleen dit substantiefa1s tricherie,m aar ook kaarzak doen of haarzakken

u .S.W .))

lzedendaagsclle Vlaam sch zelfs aeszak voor tricherie en aeszak doen voortricker.

Alen zietlet,deoorspronkelijkeopvattingvan lletwoord ginggeheelverloren;

m en daelltnietmeeraan goocheltaseh,veelm in aan kAzcpzcà.M-ashetdan wonder,
datlzet volk,datin dewoorden geene doode letter,m aareene afspiegeling der

gedachte wilzien,door heri
nnering aan lletverbum ltaêren (haderenj,twisten,
geleid,den vorm ,welke door de beltende Vlaamsche voorvoeging van A reeds

alstvicherbegonneningebruilttekomen?Twistelttochishetgewoonlijk gevolg
tlermindereerlijkelaandelwijze,doortricheraangeduid.>
33:1. Half.- Gr.1Pt
@:.,VI,1594:

Nog leest men aldaar:

tDeHoogereBurgerschool(ïnNederland)komtwatdenaard van'tonderwijs
betreft,overeenmetdeRealschule)(ïnDuit8chland).

afgaatdathetmv.zou vereischen,gelijktrotzwensbijaldergelijkeaanduidingen

Ten slotte nog dit :
((Die Oberrealschule hat neun,die Realsehule sechs Klassen ;ohne Latein
und Griechisch ;Französisch von SexG an,Englisch von Untertertia an.))

(l)Zooals wijevenwelhierboven llebben gezien,isook u Aee/fgebruikelijk

W ij deelen deze inlichtingen eenvoudig mede a1s een bewijsdat,waar de
klassen eener schoolin Duitschland,volgens de Latijnsche indeeling vaz)de
hoogste afworden geteld,dezeklassen dan ook met de Latijnsche benaming
worden aangeduid,zelfsin scholen waarin geen Latijn onderwezen wordt.

t
(- Naltaljstaathetznw.ook dan in lletenkelv.wanneerereentelw.voor-

van maten, hoeveelheden enz., die a1s eene eenheid gedacht worden ; dus :

4C.H .13.).

Bijlagen,1*.
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BIJLAGEN

;
$;. K luit.-- JAc.P.Tsllsss,inVerkade'sAlbum BlondeDuinen,p.87v1g.:
Die kluiten zijn nogzenuwaclltigerin hun bewegingen dan de strand-

tooging uitsltlitend eene, die in een bosch of op een weide gehouden wordt?

plesviertjes...Somslijkthet,ofjezezoozoudtkunnellpakken,maarzemaken
zich dan toclluitdevoeten en vliegen omhoog,terwijlze onophoudelijk kluut,

zeggen,datlzet comitéofde betooging hetgelleele land totarbeidsgebied heeft,

))

kluut,kluut,sehreeuwen.

) Eigenli
jkmoesten dievogelsdan ook kl
uutheeten,maardeboel
tenscllrijvers

hebben het anders gewild.Die redeneeren a1s volgt :
))Een Zeeuw en een Texelaar zeggen in plaats van h'
ui8--- ha'
ua en iT1plaats

vallt'
uin -- fzfv?z.'
W atzi
jklun,
tnoemen moetdusdooreen beschaafd mensch

kluitworden gezegd.En zoo is het dan gekom en,en daar is zelter ook alweer

nietsmeeraan teA'
eranderen,datwijeen van de allersierlijk-steellallervlugste
vogelsmetden lompen naam van ltluitm oeten betitelen.))
.t.E.BREHM e
n S.P.H tzlzlwgA,Het.68164 der Dieren,2edr.,1T,p.435 :

(DeGewoneKlaitofKluat,vroegerook Sluiijgenoemd ).

3
8.Koekelnlbak.- G.-O.D'HARV:,Parlonsbien!p.14:
((Donnonsiciquelquesm otsqui,du flam and,sontentrésdansle français :
))

C'
ouq'
ue(dekoek,gâteau),signaléauLittré;son dérivécouquebaque(erêpe),

s'entend aussidans le nord de la Franee.))

39.Cour. G.-O.D'HARV:,Parlone Ne'
?l!p.41:
((La proscription de certainesm anières de dire est parfois trop sévère.Ainsi
lesFrançaisraillent lesBelges lorsque,par euphémism e,i1s demandent((ok est
lc cou'r?)):ilfaudraitdire ((le lavatory ))! Le m ot exact,est latrinea ;lesFrançais le gazent en disant (fla garde robe p;de même ,les Anglais disent ((the
lavatory )),lesEspagnols((elbuen retiro '',lesltaliens((la retirata )),1esAllem ands
t(dasAbort )) etlesBelges((la cour)).11n'y a rien deridiculeà cela ; la covzf,
autrefois,com prenaitle logis,la cour intérieure,la basse-eouret1esterresd'ex-

ploitation ;unedesparties(cour)aconservélenom du tout,;or,c'estgénéralem entdansla,cour quese trouventleslatrines ;cette fois,on prend le tollt,pour

désignerlapartiequ'on nedésirepasnommerclairement)(1).

Hierbijin voetnoot:
t
f(l)Quanclnousdisonstoutbas(Je vaisà
.,laeour),leFrançais,némalin,
a beaujeu derépondre(Maisd'ordinaireonyvaenearrosse!)...Nousdevrions
noushabituerà'dire flallerdane la cour)).))

40.Koffie m aken.- J.ScxlLrrExs,OnzeRynoniemen (Tiel,1888),p.28:
((A1s spreker en hoorder,wat betreft het fonds der gangbare begrippen en
betrekkingen,op één standpunt staan,hebben ze geen m oeite,om elkander te

begrijpen.Komteen werkmân bijdensmidmeteengebroken ploegijzer b.v.en
zegttotdenbaas:Maakmii#efiizer.verstaatdezehem evengoed alseenander,
diekomtmetde bestelling :M aakmiieene'
:pt
zde.W ie niet eens een briefkan
schrijven en er toch graageengeschreven wilhebben,vraagt den onderwijzer
zijnerwoonplaatsofhiihem een !vï8/wilmaken.Dehuisvrouw beveeltdemeid:
maakdekoFe!endezevraagtweerom :M oetikhetpof/evolofhaljnol'
mckea ?
Aan diezuchtoflieveraan diegemakkelijkheid,om zichmetdeeenvoudigsteaanduidingtebehelpen,waarde taalzoo rijkis,dathetaanjuisteaanwijzingnietbehoeftteontbreken,moetdemeerontwikkeldeniet meedoen,zijne
grondige kennis der m oedertaal geeft hem hetvoorrecht,haar beter te kun-

nen gebruiken,maar legt hem ook deplicht op,indi
en hijzijl'etaalenzijne
nationaliteitliefheeft,haarniette verwaarloozen.))

41. Koorddansen.- C.H.DEN HERTOG,DeNederl.Taal,11,p.134:
cDeverbindingen koovddansen (= op dekoord),kroegloopen(= indekroeg),
pll
ximatriike'
n (missehien = metde pluim)en alaapwandelen (= in den slaap)
zijn niet als wevkwoorden,maar alleen a1snamengestelde zelj8t.n,
wdn.aan t,
e

merken.In werkwoordelijk gebzmik zegtmen noch :Hii i'
otvt
u cst
gf,noeh :
Hiidan8tkoord,maar:Hiidcvzlfopdekoord. Zoo ook :Hijloopt'
,n,(ofnaar)
deFczoeg ofHi)''
Jeeen kroeglooper,Hiikan,llzzïlr
t
syvelr
e'
zàofHi)'ï.
veen,èttï/
ce
s/lrelz
-cr,
Hijwandeltï?zziin elccp,enz.)
42.Krekel.- Dataan den krekelbijonsin de fabolderolwordttoegedieht,di
e in zuidelijkelanden door de cicadewordtgespeeld,isgeen wonder.
Ookbi
jdeDuitschersb.v.isdithetgeval:DieGrille,
u1,#dieAmeise.

Geldtde rosin onze gewesten als ((het zinnebeeld van de list,geveinsdheid en
valschheid,van de lusttothetplegen van overtredingen en,om hetzoo eensuit

tedrukken,van degemeeneridderlijklleid )(BREHM en HUIZINGA,Het Leren
derDieren,2edr.,1,p.206), dezelfdefaam genieteldersdojakkals: (In 't
Oosten isditdieroveralbekend ;men spreektdaaroverzijnedaden metlletzelfde welgevallen,als waarm ede men te onzent die van den Vos gedenlct :

(10.,ib.,1,p.172).
Oolcin Zui
d-x&frika l
tomtde jakhals voor en vervulterin spreekwoorden

engezegden derolvanonsReintje.Aldussehreef A.FsAxcxEw (
Bloemfontein)
in hetAfrika-nummer van Neerlandia,Sept.1913,p.2l3 :(De drz
tlïw8zlzijn
z'
l
w r,zeide?,0.
:isnatuurlik omgezetin: died'
rzzïz
t)6ieyvvr,seltjck/tcld).Ennog
leestm en aldaar : ((De populaire Jakhals-cyclusis natuurlik ook aansprakelik

vooreenpaargezegden :Jakltalspzrïj.
geiiïj'estert- Die8iekedra diege8ondeHiiï.
:'sJakhal8(sluw).)

$zbis.Landelijk.- H.PoLAx,inopmerkingenovertaalbederf(buitenen

in de arbeidersbeweging )),verschenen in De Socïclïefïeche Gids voorN ov.1919

(volgensdeN.R.Ct.,5Nov.1919,AvondbladA,waaraanwijdezeregelenontleenen)

Een voornaam kwaad,hetoudstewellichtin de taalderarbeidersbeweging,

islàetverkeerdelijkaanwenden vanvreemdewoorden,waarvanenkelevoorbeelden gegeven zullen worden,namelijk dewoorden:meeting,aeclamatieen eurslu.
Omgekeerd kan men ook geducht m istasten,door een vreem d woord te

vervangen door een Nederlandsch,dat echter slechts schijnbaar de beoogde
beteek-enisheeft.Neem,bijvoorbeeld,hetwoord landeliik.((HetVolk )deelde
onlangsmede,daterop 25Meij.
1.,(eenlandelijkeorganisatievandienstboden)
gestichtwerd.Landelijke betoogingen,eomités,congressen enz.zijzlnietvan de
luelït.M-at,isnu landeliik?Landelijkis,watbehoorttot,ofplaatslleeftop llet
land,d.w.z.nietineen stad ofineen besloten ruimte.Isnu eenlandelijkebe-

Bestaateen landelijk comité uit melkmeiden en hannekemaaiers! Volstrekt
niet.De quaestie iseenvoudig,datlnetllet woord landelijk bedoeld wordt,te
ofbestaatuitafgevaardigclen uitllet.gelleele land.Hetwoord laîtdeliik wordt.
hier dus volslagen verlteerd gebruik-t.H oe is men daartoe gekomen? Doordat
men in de dagen der ((oude beweging :een afkeer ltad van hetwoord natioltaal.
alheeftm en lzet ook gebezigd in den naam van llet N .A . S.,waarbi
jlnen de
term inologie van het Brusselselle bt,slllit tot vormillg van zulke licllamen.
overnam. Men verwarde tîatioytaal m et nationalistisch. N atlonaal beteekent

slechts:ietsdat(lenatieomvat.llaarbetreftofhaarkaral
tterdraagt.Deluidjes
der(oudebeweging)hieldenhet,onsclluldigewoordechtervoorstri
jdigmethet
internationaleltaralttervan ltetsocialismeen zochten erietsandersop te vindell.

Zijredeneerden :alsietstlat,toteen bepaaldeplaatsbehoort,plaatsehï
jk.is,dan
isietsdattothetgeheele lalàd i1Abetrek-king staatlandelijk.KlaarwasKees;
en zoo ishet,gebleven totdezen dag.Een Franschm an,die Hollandsch geleertl

heeft,zou(landelijk congres)vertalen:congrèachampêtre,ofcongrN rural;doell
nooitoongrèanational.Niettem in zalllet,dwazewoord welt,ot.lteteindederdagen
gebezigd worden.))

42fer. Liedertafel. -- Nadat dit w.ook in het,Algemeen Handelsblad
(Amsterdam),4Oet.1928,Avondbl.IV,alsslechtNederlandscl)werd opgegeven en verbeterd in zangvereeniging, diende de lleerH .RtT'
.r
Tyuas.m uziekreeensentvan die eourant,in hetnr.A-an ll()et.daaropvolgende,Avondblad,eellpro-

test'in,waaraan wijhetvolgendeontleenen :
((M-aar kom t de uitdrukking vandaant ln Duitsellland was llet vroeger de

gewoonte enmissellienleeftdiegewoont'
enogwe1inlandelijk-geblevenstreken
datzanglustigemannen bi
jgezellig samenzijnindeKlteipeonderlletonvermijdelijk genotvaneenpottekebiervierstemznig liederen aanllieven.Zijzaten
daarbijom detafelelàhadden iedereen liederboek-skevöörziell. Zoo'
n zangcltzbjelleette daarom Liedertajel.Die gewoonte werd ook door in Nederland
woonaclltigelluitsehersil1eere gellouden ;welliehtheeftu in uw prillejeugd
nogzoo'
n liedertajelgekend.Ine1k gevalisonzevermaarde Koninklijk-e Zangvereeniging (Apollo) uitzoo'n liedertajelvoortgekomen.
)ZoowelinDuitschlazdtlalsllierzijndeliedertajel
stotmannenzangvereenigïngen tlitgegroeid;van (
lelzuiselijklleidtrokmenindeopenbaarheid ;detafelver.

dween en men ging onderleiding van een dirigelàt ernstig oefenen ; het,biergenot werd verbannen naarde pauze en naar hetslot...

))...Maar lietlertajelisnietenkeleen woord,maar een technisehe muzikale
term .M en duidt ereen m annenkoor mee aan,dat nog zingt,op de ouderwetsche

manierdereerste liedertafels,d.w.z.metjaehtop uiterlijk,valschefeet,met
een hartstochtelijkevoorli
efdevooraandoenlijk pianissimo,brullend fortissixno
en allerlei andere schalteeringen,die doorden tekst volstrektnietworden ver-

antwoord,maaralleen alsegectwillen imponeeren.Met liedertajelbedoeltmell

een mannenkoor,dat bij voorkeur werken zingt,die op dergelijk
-e uiterlijke
efectenzijnberekend.EenliedertafelzingtbijvoorbeeldBrahms'((Briegelied '.
Zelfshebbenwijlletwerkwoord liedertajelen,Faarmeedehiergeschetstemanier
van zingen wordtaangeduid en gelzekeld.)'

43.Xlajesteit.-- Z'
iin,
e3.
1W/e.
9feïfenHarex
lfc/effeïfisdetitelvanvorstell
'

en vorstinnen,bv. op adressen :x4c?
?Harex
sfc/cdfeïfWilhelmitta,Xonïsgfàù
devN ederlanden.

VerderleestmenbijKoycxzw,Verklarend Hand'
u'
oordenboekderNederlandsche
Taal,Bijlagen,1.Titelsen Predieaten :
(In geschriften,geriellt,aalzH.A1.de Koningin,sehrijftmen alshoofd of
aanspreking :llevroaw.1l1den samenllang van hetgeschrift:Uwellaiesteitof
Hoogstdezelre.Na hetgeschriftgeëindigd tehebben,llerllaaltmen deaansprekizlg

en sluit:l'
-cn Uwe3fcj6.
9fe'
?
,
'
/dezeergeh,
oorzametlïe?/t
zt
lr6i?Jetronl
'
l'
eonv
derdaatè;
adres :.
4/:àHareslaiesteitdeffonJ'
ngïz?der .
)
V6#e'
r?tt?t(
@6?1.)
44.Sous le point de vue de, sous le rapport de. G.-0.
D'HAxvK,Parlou èïezt!p.269-272 :
((Pointde.?
J'
?z6etrapport. Ces motsentrezlt dans desexpressions impropres

quise trouventdanstous1espublicsfrançais,tlanstouslesjournaux etdans

la plupart des auteursm odernes 21telpointqu'on peut,se delzzander sicette
unanim ité n'annule point,lesobservatiolzs de la logique et,les regrets de l'estllétique.
f(Com mençolzs par pointde '
m te.Littré éerit,page 2l6 de son Dictionnaire,

a'
upointde'
twedelaag/zd/tzk
r6,etLarotzsse,page489desaGrammaire,ie46donne
eette suppositiottçztdt?s()'us le poï??fde rztta(l'uîèe chode douteuse.Ces formes sont
diseutées.

)Qu'est-eequ'un pointdevuta?C'estlendroitcolzvenablepourvoirol1pour
être vu :.4 mesureque A'ïty/kt?lfc'
?,fs'éloigtèe d,'
,nokzts','ilOfndeuœ tfczà,g8olkpointde
.

N e(Fénel.).C'
estaussiulleexpression d'optique:JeA
n,t
'
/,
$'lalunettetta??t???point
de%.
'
ue,c'est-à-direau pointeonvenablepourquejeptzissevoir.
* . * * * * @ @ * * *. @ * @. . * * * * * * * * * * * * * * * * @ * * *

((11n'est point malaisé d'éviter les tournures discutablesen écartant ((point
de vue ))eten y substitualltdu ctifé de.(@''
un,biais.dcne le domcï?le, quant4,e't'
b
ceg'
/z'
Jregarde,ete.
* * * *. * * * * *. * @ * @ & * @' * * @ * * * * * * * * * * * * * * * *

)) La forme du cöfé de,tlont nous avons donné plusieursexemples elassiques,
estle stzbstitut,le plus recomm andable,paree qu'ilpeutservirpour ((point de
vue ))et,aussibien,pour((sousle rapport ).

(Cettedernièrelocution,801t8le'
rapportdel'Jz
?'udz
ffïoz?(Acad.,aumot(Philologie ) ) sonsle rapportdela correction (Préf.deBesellerelle),s'est glissée
partout,mêmedansla Préface du Dictionnaire de l'Académi
e (p.Iv).
* * @ * @' * * * * * @ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * @' * * @ *

qLes substittltssont pttrrapport4,en c6 qui cozlcer?de 01.1regqrde,du cdféde,
: l'égard de,ete.))

4J.Piscine. Reedsbi
j DEsRocnss :(Piseyn,s.a.Pieeoir,s.m.)

G .-0.D'HARVk,Parlotts bien !p.31 :((Une giecineest un vivierou un bassilzpourbains,baptêmes,ete.;un giasoiv estautre chose.')
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46.Pistolee. pistolet.

P.DE AloxT,in het weekbl.Dc îkltelde,

Hierbijin voetnoot:((l)Uneautre étymologiefaitremonterla locution à

man 19 Febr. 1922 :

l'espagnolscampavia,bateau côtierquifaisaitla fraude etdisparaissaitaisém ent

à,lavue.Notonsaussil'italien8campare(s'enfuir).)
51.Schapraai.- Mr.C.ATtnsMAycs,in î'
-ogels'
pcozdlrersepluimage,lzaar

(
fDe Vorm ran dePistolee-bvoodjes.

,)Toen ik een selloolknaap was,verk-eercle ilt gaarne in gezelsehap van de

outleen voorzijn vertelkunsten (wijsheid )bek-endescllapervan hetHofte
Zierebeek--ol
adel
--selàepdaal (Brabant).
)Deechaper,wiensnaam ik vergeten heb,deed mijeensopmerken,datde

aanleiding van heb tweeregelig onderschrift
Aloederzeitweltlat isfra>i.

zogezegde t(pistolees))devorm vertonen van een tarwek-orrel.

Daarzithi
jint1eeetsehapraai.
op een oudeprentvan Klein Duimpje :
(Mratdatbeteekende,wisten nietalleen mi
jn kornuiten niet;ook degroote
menschenbegrepenhetnietmeer.A'
Iaarik wistvanmi
jn vader,dieoudeboeken
kende,dat schapraaioudtijds een kastje,een bufet zouden wij nu zeggen,
beteekende en ik'wastrotscllop dezekennis.Hetwasmijn eerstewoord Oudhollandsch,en hetlleeft,misschien invloed uitgeoefend op mijne zucht,om er
meervan te kennen.Laterverlangde ik dikwijlsnaarzulk een ouden,eclàten
KleinDuimpjea1seeneherinneringaan dejeugd.Ik zocllternaar,alsofhetde

)Datverklaarde hijaldus:
(In langvervlogen tijden leefdel' de mensen in armoe en ell
ende,
etende wortelsen sehorsvan bomen en allerleiwilde gewassen.
> Toen kwam een heilige ofwitte vrouw in hetland en dezeleerde de in
arm oe gedompelden degraanvruchten zaaien,verzorgen,maaien,dorsen,

ja,malen en verdertotbrood bewerken.

:De wîttevrouw zateensteraardegelaurkt,toellvelehongerigearmen
haaromringden en om voedselsmeekten.

) Toen zijzieh oprichtte,lag haar water voltarwekorreltjes.

houtprenten gold van een Spieghelonzer Behondenis.M aar ik vond hem nooit.
W elnieuwe nam aak-sels,zonderdeeetschapraai,diedem odernekunstenaaren

) Daarom zou nog heden de wegge (de pistolee)de vorm vertonen

va'
n zulkeenkorrel,dieopzijnbeurtdevorm heeftvan devrouwelijke

dichterniet begrepen en weggelaten had.) (Dooronsovergenomen uit F.J.
HEERISen JV.ToosE,Aangename Ur6'
/z,1,429.)

scllamelheïd.))
f(D e witte A'rouw zalwelH olde Frigg wezen,wier naam vergeten geraakte.
))Zie GRIMSI,ijlythologie, onder Ieis. ))
A.Ds Cocx,in Vlaanderen door deeewwen h66?z,11,p.256,over Zielebrood of

52.Sociëteit. - z
jluziek-Kqlender voor hetjaar 1922 (Uitg.M.J.H.
Kessels,Tilburg),p.37 :

((Zwager Gieles kwam uit het land der H armonies en Fanfares,Vlaamsch

Zieltjeskoeken :

(Te Oostende heeft,hetgebak den vorm van een p'istolet,docltlangeren dun.

België,op een dorpin Utrecllten vroeg zijn zwagerofereok eenesocieteitwas,
zulle.Hijdachtdatmenltierook deHarmoniesenFanfareszoonoemde- wel
ja zeideanderen bent,gijooltvan desocieteit- welzekerwashetantwoorden
watspeuljedaarin wasdeverderevraag- welmeestalpandoer-- (lat,instrumelltllebbenwebijonsernogniet,bijzeideVlaam.))
53.Instrum entatie voor harm onie-orkest :
Pïccoloi1t.
Dce(KleineFluitin re è).

ner;...teVeurne.
- waarechterde bewustekoeken (cadetjestlleeten,en in
Veurne-Ambaeht,waarmen ze (kokieljes)noemt.)

47.Koninéspleinr Rem brandtplein,enz. J()11.VtAualxx,De
A'Federlaltd8che Tc.
cl,1I,p. l29 f( ln sam ensbellingen A-indt,men llet atscent

'
gewoonlil
k op lleteerst,
e lid,zaklmes,wed/'
t/
lv,
cA,
f,gloei/kousie,ratderl
and.In
namen evenwelvindt
me
n
he
t
e
i
g
e
n
a
a
r
di
g
e
v
e
r
s
c
hi
j
n
s
e
l
,
da
t
l
l
e
t
a
c
c
e
ntver
I
/
.1
/

plaatstwordt: IJOA?,dellmrk,maarK ozzïgzgdpleï'
/z,1'ï2'
verberg,maarVoorltout,
Bi'lderdil-k, znaar Bilderdi)'k'straat, Jkc-/è.rtznlf, maar Item braikdtplein'' etkz. )
Aan een artikel,verschenen in De xl:
ftzt'
z,
.g&tldt?,van l Sept. lfll6,Avondblad,
eerste blad,p.2,onder den titel((Denomenclatuuronzerstraatnam en '),ontlee-

Flautoïl1En(GrooteFluitin m iè).
l'
mlaato?
,
??
,C'(Grootr.ITI
11itinutojf
1()).

nen wi
jhetvolgende :
(Inhetjongstenummervan((Amstelodanum )schrijftdelleerF.E.PosthumlzsMeyjeseen belangwekkendestudieoverstraatnamen en hul
zneuitspraak :

1e,2e,3e en 4eBe8-Klavinet.

1P en 2eA'e--lf/t'
fl-llèt7I.

Solo-lLlarinetin Bes(=ci11si&).
leen 2eHoboin C (()boë).
leen 2eFagotin C (Basson).

((M isschien zullen niet vele Amsterdamm ers,hoe goed ook bekend m et de
ligging en de nam en onzerpleinen,grachten en straten,en metde Am sterdam -

Sopraan-saittopltoon '@?zBe8.
Alt-8aœophoon ïa E8.
Te?zor-ksfczophoo'?zitl,Bes.
Bariton-saœophoon ï)1Es.

sclze dialecten en manieren,opgemerkthebben,op watzonderlinge wijze zij
gewoon zijn destraatnamen uitte spreken ;erzijn ook geen dingen die men
minder goed waarneemt bijanderen dan die welke een deelvan onze eigen

leen2ePistonï'
n,Bes(Cor1
Aet).

gewoonten en eigenu rdigheden uitm ak-en.
))Aan de taalkundigen en volks-psychologen onderons mag overgelaten wor-

le en 2e Brugel,f91Be8.
leen 2e Trompetïn,Ea.
le,2e,3een 4e Trompetï?zBe&.

dendeoorzaken teverklaren (en ik hoop vanhartedatzijertoein staaten bereid zullen zijn), ik wilalleen hetfeitconstateeren datwi
jmetdebedoelde
uitspraakop allerwonderlijksteen,voorzooverikkannagaan,volkomen inttonsequentewijzeomspringen.

leen 2eAlthoorn in A'
e(Al*).
1e,2een 36IFcldAoo'
rsinf,
:(Cor).
le,2een 3*Tenorhoorr
tï?zBee(Bariton).
1e,2een 3eBazuin ï,lBe8of'
Jn t7(Trombone).
leen 2eT'
ubaïxBe
A (HoogeBas).
leen 2eTubaïozC (LageBas).

))Meteen geheelönhollandsehesnelheid,meteen aan onseigen idioom ten

eenenmalevreemdstrevenom vanallewoordendenklemtoonzooveelmogelijk
naarachteren tebrengen,llollen wij,bijlangeofkortenamen,meteen vaartje

over de eerste lettergrepen heen,om a1s met,een zueht van verlichting op de
laatste neerte vallen. Wijgaan langsde Heerengrachtl,passeeren hetKoningsplein?, doorloopen de Leidsehestraatz, kom en op het,Leuachcptaitl eu op de
îfleterittgecha,nsl,en we keeren terug langsde Spiegelgrachtlen de K eizersgraeht;
ofde Prinsengrachtl.W elieten dusliggen :lletAm8telreldl;de Utreclttechestran'tl,
den Vil.gendam l,het Rentbrandtplein/,de Regaliersgrach,t en (je uatigcwogz.:

48.Posture.--.G.-O.D'H ARV:,Parlons lpïtazà!13.31 :
t(Posture. Cem otn'estpas:ln synonyme de((sculpture ))ou (le((statuette ));
ilsignifie poeition,attitude.9

49.Punaise. Neerlalbdia,Jun.1907,p.110:

Bombardon in f,.

Bombardon ï'1Bea(Helicon,Contrabas-Tuba).
Groote Trom 6,1Bekken8.

fflcï?zeTrom (Roffeltrom)enTriangel.

sugwyrj:

.

Timwnie(PaukenojKeteltrommen). (
Caaagnetten (Kleppers).

)

.

Hetjaujare-orke8tbestaatalleenuitkoperen blaasinstrumenten en slagwerk.

Het bevat dusgeen fluiten,geen klarinetten,geen hobo offagot.In plaatsvan
Es-K larinet wordt er soms nog een Es-Bagelof een Es-cornetgebruik-t.SoloB'
ugelï?zBes verArult er dezelfde ro1als Solo-Klarinetï9t Bes in ee'l llarm onie.
orkest.

van die kleine dingsltes,och duvekâoters,hoe m ochte ze nau weêr heete...och,

54.Spreekdraad . - 1è
n lletD.wordttervervallging van Telephon vaak
Fernsprechergebruikt,nadat aallvankelijk Sprachdrahtwasvoorgesteld.
I)r R.KLEINPAUL,Das Fremdwortim .
Dez
u/,
:c/le?
z (Leipzig,19103)p.128 :
(SchlechtwardieUebersetzung von Sanders:Sprachdrahtt.
sprt
zc/
?,
drc/?f6/?
,wie

juffrouw wist'twel...van die t
loemspiekertjes(duimspijkertjes)).
)Ja,ja,punaises,knikte dejtzffrouw.

echreibdvahtenj.))
55.Bâtonnier de l'ordre des avocats.

Avoord lli
jzoo jtlist'llad llitgevonflen.)

fgrào'
rtzlce.
gdela Conrerecfio'
rt(Parijs,1856),p.62 vlg.:(Ce nom,que porte
encoredenosjourslechefdel'ordredesavoeats,doitsonorigineau bâton tlela

(De heerD.A.Zoethout,hoofd-redacteurvan DeEcho,schrijftaan Neer-

landia,dat een plattelandsbode in Groningen eens punaisesm oest halen,maar

hetvreemdewoordhem cuutdekoproldwas).Hi
jmoesthebben:('ndubbeltje
))K rek,plznaises,bevestigdedebode,dienietwistwateen prachtigH ollandsch
1d.,Jul.1907,I.
J.l24 :((Een Leidscll!id van lletA.N.V.besteldedezerdagen

eenige doosjespunaises,die reedstotopschriftlzadden :Dll
imspijkertjes(punaises).Hijontvillg tevensde naededeeling,dat,lzet woord tusschen haakjes
bi
jvolgendeleveringen wordtweggelaten.)
M-ïjAinden evenwelbijGALLAS :t
fDuimspiilcer,m.;Clou .
à,crocltetm.),
d.i.in dezelfde bet.alsduim,zooal
s ditw.bi
jV.DALEisverklaard :f
lrechtlloekig omgebogen stift waarvan deeene zijde a1sspijker aangepuntis(voor
't,ophangen van schilderijen enz-)).Om dezereden lijktd'
uimspijkertjevoov
P?
2??c'
Jeconsminderbruikb
'aardandrukagiikertie.
50.Faire scam pavie. G.-O.D'HARV:,Parlonsbien !p.43:
cL'expressionbruxelloise jairedccpzpcrïe(s'esquiver)ressemble à
. (faireun
escampativos) (Molière),quise rattache à
' (escampe,escampette ),avec le
sensde prendre la elé des champs. On dit aussi eacampatire,par exemple :11

x1/ck
'
/évidentgzcl'on méditaituneescampative(Chateaubriand)et,pourciterun
,
denosauteurs:11jaisaitl'escampativec,
'
p6cuïtrapidecoupdec/
tcpec'
?
z(G.Rens).
Letermebruxelloisest-ilune déformation du motfrançais(1)?))

Cx.Rozww, Petitem

bannière de saint Nicolas.En l341,les avoeatset1esprocureursavaientform é
une eonfrérie sous l'invocation de saint Nicolasetde sainte Catherine.D ans les

solennités de l'
zglise,le corps desavocatssortaitbanni
ère en tête.Aprèsla
cérém onie,lebâ
uton de la c'onfrérieétaittransportéavettpompe dansla (lemeure
du chefde l'ordre auquella garde en étaitconflée. C'esb par suite de cet,usage
que ee cllei'qui,dansleprineipe,s'appelaitseulem entdoyenî, a été désigné,plus
tard,vers le milieu du X VIe siècle,sousle nom de bâtonnier. La bannière,
les eérémonies publiqueset le souvenir de saint Nicolasontà peu près entièrem entdisparu,m aislem otbâtonniernousestresté.Lebarreauetlam agistrature

se solzttoujoursmontrésfldèlementattachésà leurstraditions;s'ilsn'ontpas
pu défendre en touttempsleursdroitsetleursusagesctontre1estransform ations
delasoeiété,i1sontreligieusem entconservécesmotsquirappelaientletzrsvieilles
eoutuynes,et le style de palais est encore rem pli d'une quantité d'expressions
bizarres etde tournures suranntses quiluiont valu le reproche formulé de nos
'

Jourspar1esmots:jargonjltdiciaire.)
Hierbijin voetnoot:(
tl.Autrefoisle cllefde l'ordre t
ataitle doyexl(l'âge.
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Le titre de bâtonnier sem ble correspondre avec l'époque ot1le cheffut choigi
parl'élection,entre touslesavocats etprocureursréunis.De 1810 à 1822,ilftlt
désîgné par le procureur-général parm i 1es membres du conseildediscipline ;
ensuite, 1es m em bres eux-mêmes de ce eonseillechoisirententre etzx,et,c'est
selllem enten l830 qu'une ordonnance datéedu 27 aofltrendit,@ttouslesavocats
le droîtdeprendre part z
a l'élection du bJ
.tonnier.))

56.Op stap.- Dr.A.A.Foxxxs (Amsterdam),in Neerlandia,Oct.1909,
P. 224
tflk zat onlangs in de trein meteen paarjongemensen,een broer en twee
zllsters. Ze kwamen zo uit België'
s hoofdstad tertlg, waar ze eenige dagen
voorhun genoegen hadden doorgebracht. 't Gesprekkwam op 't Nederlands,en

de jonge man vertelde van een aankondiging - op straat- bestaandeuit
dewoorden (op stap ).(Opstap ),zeieen van de meisjes,(watzou dat,toch
betekenen?n(Nee),zeihaarbeteringelichtebroeder: (op stâp ,moetje
zeggen,met de klemtoon op stap :'tzijn twee woorden,en 'tisnatuurli
k de
vertaling van '
t'Franse( aupas5;w an t da t staat er bij).Uit deze
Fransewoorden begreep dejongeNederlanderduswatdieNederlandsewoorden
in hun verband betekenden

) 'tAlgemeen Nederlandse f
(stapvoets)wasbli
jkbaarbedoeld.

> Ditisnu een van dehonderden averechtse v e rta 1in g e n , die men van
overheidswege in België overal ltan zien.Ik zeg met opzet vertalingen, zelfs
waar 'tVlaams-België geldt;want - ditisduidelik - m en gaat steedsvan 't
Frans uit.')

I1
àeen ongeteel
tend stul
tje,onderhet hoofd (Taalpolitie )
,,in Neerl
attdia,
Nov.1909,p.247 :
NDaar hebben we nu Op stap.H oeveelVlam ingen zullen eraan denken,dat

hetgeen Nederlandsch is,maar de letterlijke vertaling van cu pc,
g?In ZuidNederlandisdeuitdruk-kingalgemeenen deheerFokkerzouzetotzijnergernis
kunnenlezen opdebrugbij'tstationin Oostendeenop deKoninklijkeautomobiellaan bi
jDen Haan en elders.Toel)islt
etbeterde eig en Nederlandsche
uitdrukking stapvoetste bezigen dan een gallicisme,làoealgemeen gebruikelijk
ook.))

Mc.LEoo (Rijswijk),in Neerlandia,Jan.1910,p.18:
(
fTweemaalwerdin Neerlandiadefoutbesproken van (op stap :tesehrijven
voor (fstapvoets )).

))Hetverwondertmijdatmennietschijntgedachttehebbenaaneeneandere,
eenvoudigereverbetering,n.l.ein stap ).Ditistoch zeergebruik-elijk,evenals
(
tin draf).(Op stap ))mogeeenwoordelijkevertaling van f
taupas)zijn,maar
Ainstap )ishet,niet.Terechtkeurenwij(op )af,maartoeh wilik erevenaan
llerinneren dat van Alphen schreef :

Jantje kreeg zijn hoed volpruimen

En liep heen op een galop.
))Tegenwoordig zeggen we :in galop,in draf,in stap,d.w.z.ittden gang van
galop,draf,stap.))

57.Strijd om hetbestanaenSt;
strijd voorhetbestaan.- Dr.L.
BtkcaxsR,Der A.feAlec?lund 'Neï'
ellung in de'rNlflzr,l8722 l79 :cSomit

6l. Voorzitter. Vgl.Dr.Rs,KLIINPAIJL,Da8Fremdlt/
or/im De'
t/ac/
?eb
(Leipzig,19103),p.134:(VorsitzetkderistwörtlielleUebersetzung).
62.W ie. G.Btrssc'
HER,inDek
sz.
zz
'
egt'
/z'
c'
?zHandelen Il-t
z?ztfeî,25Oet,
.1926,
p.4,betrefendel4etgebrtlik valzwieen '
wien:(If.
f:??heugtnietdetijd.Iemand,
dievaardigeen zin ontledenkan,zaldadelijk zien,datdetijdhetonderwerp en
wiettllet belanghebbend voorwerp is en zich niet laten m isleiden door eell zin

a1s:n'
ieàerïg
zxtvfzichvkïf'
fde/0*
//8,diehem misscllienvoordengeestzweeft.)
10.,ib.
,p.5:((Onderonzeletterl
tulldigenmetgrooten naam zijn erverschillende,die moeite hebben metzillnen alsdeze:Ipïen,deeerzuchtkwelt,(loetlicht

eeno'
nberadenl/cp;zesellrijvenhier%v'
l
.e.bli
jltbaaromdatzewiehouden voorlzet,
onderwerp.Echterisdegeheelezinllet,onderwerp,tenvijlwienlletli
jdend voorwerp in dien onderwerpszin is.DezelfdesclzrijversNergissen ziellgeregeld met
zinnen alsdeze :Ikwil?dietomgaan metwiezooï6f,
$
'17@4 mijgezegd heejt.Het
voorzetselmetregeert.hierniet,ll,
'ie.nzaarwieishetoladerwerp van (len bijzin.)
,
Vgl.-ktIZTU.-AB.,2l3 vlg.
DEN HlpzR'.
roG,N ederlandsclte Ah'/zrtztdlrllv?zdf, 111,p. ll3 :
((Aan degenitiefvorm ellwiensen wieren de datiefvormen wien en ,u,
!?'
,:iseigen,
dat'ze inzonderheid aan personen ofaan personiflcaties doen denken.Daarom
worden,wallneervan zakellsprake is,in die .gevallen m eest,vorm en van welke

verkozezl,ofomsclzrijvende voornaamwoordelijke bijwoorden,alswaarvan en

waaraan.W aarwelke of ltetwelk dooreen voorzetselzou worden voorafgegaan,

metwelke,tot welke,i'
n /àél
/z
?
t,
,
le/l,
'enz.,daar hebben ook voornaamwoordelijke
bi
jwoorden metwaardevoorketlr:waarmede.waartoe,v'
ctzrfAz,enz.
)hOpm erking.In een zin als:))op denrloet?,aaît w '
ie'
n s oerer Nieuw-Am8ter-

dczzzTerriizen cozf,((PoT(1.)isinwielu eenelichtepersoniEtaatievoelbaar,evena1sin :deaapstaandeetrylt
),doordekiert'
tz'
?
zwierdeurdeGoncourtheejtgekekezl
(VAN DEvssslu).ln eenversals:danin#elkgloed,'
pc n w ie'
n dekimmenglorett
(PoT(7.),zou men daarentegen aan lê'aarran de voorkeurgeven.alshetwoord
vooreen versregelnietwat(lofwas.),.

63.Se suicider. (7.-().D'HARVZ,Parlozt8èïe'z!p.155:
eSuicide. Du latin s'ttl,soi,cœdere.tuer.Ce m ot.indique la,personne quise

donnelamort:Lesuicidepaieé'
on opium.dtl?zpistolet,ytl'
?zcharbon (Balz.)...

>Cemotdésigneaussil'
aetiondemettrefln21sesjours.
> On a forgéle verbe ((se sllicider h)contenantdeux foisle pronozn réfléchi.Ce
terme pléonastique n'est pas adm is par l'Aeadém ie.Littré déplore ce (( bar-

barisme )et,Vincentl'
imite.Seul,le participe en fonetion de substantif(Azz
bxul'tidé)esttoléré.
),Pourtant,ee verbe a eours dans le langage ordinaire et,s'introduit.dans les

Lettres:Lej'
d
zgecoktdamne8ouventt
)la mort.
?
7,
4 hommeçzfk
'
.afpzàf/de86suicit
ler
(Cl.Till.)...
>Leslocutionselassiqtl
essontsedé/cïre(Alontaig.,Volt.),mettrelamain t
s'
ur
*oi (Montaig-),a'ôter la t'l
'
: (J.-J.R.),s'arratlterla t.
ï8(Chateaubr-),y6donner
la mort,se(féfruïre,ete.),

64.Artis.

-db.:((Ar/tis,v..volksnaam vooreenen
KUIPERS,Geill.11
'

zoôlogischen tuin,aanvankelijk alleen van dien te Amsterdam,boven welks
ingang bijdestiehting stond NaturaArtis-Vc#?
'
,
9&'
c,d.i.denatuurisdeleer-

, p.
ist im Laufe der Zeiten und durch den Fortschrittder Bildung a'
uadem Kampje
lfpz das Da8ein,wie ihn uns die Thierheit und die rûckstândigen Stufen der

m eesteresvan de kunst;deze drie woorden waren zoo verdeeld,dat heteerste

Alenschheits-EntwicklunginungemilderterStârkezeigen,mehrein Kampf/ïir

m iddelste f(Artis ))boven de deur.))

daaDa8ein und ein W ettbewerb derEinzelnen,wiederVölkerin Erreichung
der höheren und hôchsten Gûter der Erde geworden, wobei es weniger auf
gegenseitige Unterdrûckung,alsmehraufgegenseitige Ueberbietung und Uebervortheilung abgesehen ist.))
1D.,ib.,p.l83 :(fDeran sich so wohlthâtige W ettbewez'b kann und solldabei
bestehen bleiben ;aber er sollaus der alten und rohen Form der gegenseitigen

Befehdung und Vernichtung im Kampje '
tf??zdasDaeein in die veredelte und
eigentlich menschlicheForm des W ettbewerbs fûrdas allgem eineBeste ûberge-

fùllrtwerden.Mitandern W orten :An dieStelledeeKampjee '
?
zm dasDtzm
seï?z
sollderKampj j*,r dasselbe,an di
e Stelle desMensehen solldie Mensehheit,
an die Stelle der gegenseitigen Befehdung solldie allgemeine Eintracht,an die
Stelle des persönlichen Unglûck's solldas allgem eine Glûck,an die Stelle des
allgemeinen H asses die allgem eine Liebe treten !))

58.Trafic.- G.-O.D'HASV:,Parlonsbien !p.l1,voetnoot2:(A rejeter
aussi...jairedu frl#cpours'agiter).
59.Van af, of vanaf.- J.GIMBERG,inSehoolenx
s/z
l
z#ïe,IX,372:
(VAN LExxzrstak in deAuvora (1846)op de volgendewi
jzeden draak met
van aj:
W iensnaam van ajhetbarreNoord
Tottoe het verste Zuiderboord
Op aller tongen woonde. n

B.W ESTERA,PraetiscltTcclonderœï/s,29 :
ABzx'
rsgispthetgebruikvanvana!aardigin hetvolgendegediehtje:
%Vanaj)ismeerdan schennisvaneen wet,
Door taalgeleerden ingezet :
M oedwillige verkrachting mag hetheeten
Van taalgevoel en taalgeweten.

('
k Wouafuw schoot,)zegtinzijn brabbeltaalhetwicht,
Dataanstondsbeterleertdoormoedersonderricht,

En zekerlevenslangin 'trechtespoorzalblijven
Zoo 'tmaargeen lezen leertofschrijven.)

60.Worm stekiée appels. - Deqwormpjes)vanwormstekigeappels

(enperen)zijneigenlijkrupsen,nl.delarvenvan eenkleinenvlinder,denappelbl
advoller (carpocapsa pomonana= tortrix pomonella = grapholitha pomonella),vulgohetappelmotie.

en hetlaatso boven dekolommen terweerszijden van de deurstonden en llet
Dr.J.E.RoMBovTs,Arti8.KijkiesïndenDierelttuin(Amgtertlam),Tnleiding:
AToen in hetjaar1838doordeHeeren G.F.'
W esterman,J.JV.H.ïverleman
en J.J.svijsmullerdeeerstestootwt
lrd gegeven tot,oprichting van hetgenootschap cNaturaArtisAlagistra )),had zekernielnalld dllrven voorspellen,datdeze

stichtingooitzulk eenuitbreiding zou krijgen alswaarilawijhaarnu kenlzen ...
),De naam van het Genootsellap werd reeds spoedig na (le stielltillg op dell
tuin oA-ergebraeht.

)
,Terwi
jloveralwaarznen zulk eelàinrichti
ngbezit,dezebetiteld wordtmet

den naam van dierentuin ofdiergaartle,isditin Amsterdam nooithetgevalge-

weest.Daarheetdedierentuin (NaturaArtisMagistra),bijverkortinglArtisn.
Onderdien naam ishijbekend doorhetgeheele land.Dit,woord heeftzelfs
langzam erhand voorhet,groote publiek de beteekenisvan dierenttzin gekregen,
zoodatmen algem een lloortspreken van f(deArtis)),en hetniettot,de zeldzaam -

heden behoort,datongeletterdenvergeli
jk-ingen gaan maken,b.v.tussehen den
Rotterdam schen en den A msterdamscllen Artis.))

CHR.MIJLLIR,Liejtr?
zLeed,II,2 :((Otto)brachteen bezoek aan Artis (ik
vreesdathijhet(de)Artisnoemde;deAmsterdammerherkenterden buitenmanaan,welk (van buitell)bijllem,inden ruimsten zin vanlàetwoord,opdat,

m inachting verwek-kende schepseldoelt, dat niet aan de Am steloevers werd

geborenen getogen).),

65.Tlelebuis.- Aangaandeden oorsprong van deZnd.spreekwijzezoo
zotal8Tielebui8leestmen bijP.J.CouxElassEx en J.B.VERVLIE'
T,Idioticon
pczzhetAntwerp8cltDialect,p.1237:(Dezespreekwijzeiszondertwi
jfelontleend
aan deClugt1,4
:4 l'
ielôbuys,diel
z,
cder/zn lterdragen Yïlt
feaiin, eenstuk gespeeld
te Diest in 1541,door de kam er Tro,u moet èlpckczl, A'an H aarlem . De zotte

Tielebuisis,nadeze voorstelling,spreek-woordeli
jk gebleven.(Z.Narorncher,
1891,bl.156.),)
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II. - N OG AA N TEEKEN IN G EN .
l.A tout prix . - Datdezeuitdrukking,behalvein fig.zin,ook nog in

haareigenlijkebeteekenisgebruikelijk is,bewijstdevolgendeplaats,ontleend
aan GASTON BoxxEFox'
l'
,Les Jyuz et /6.
9Récréatione de la Jeunesse (Paris,
Maurice.Dreyfous,éditeur),p.267:(On peut acheterchez les marcllands de

jouetsdeseerfs-volantstoutfaits,4toutyzrïz etdetoutegrandeur ) .
2.A an.- Wijhebbeneropgewezen,datwijhetgebr.vanhetvz.aani.p.v.
voorin deleuzen ((Vlaanderen aan deVlam ingenl),(Am erikaaan deAm erikanenl)
e.d.als een gall.beschouwen.

BijTEx Bouwxvys,TweeEeuwen (1918),p.250,vonden wijhetvz.aan in
eendergeli
jk verband gebezigd :(Port-Arthuraan Rusland ),doch debeteekenis is aldaar, ((dat làort-uVrthur door Rusland in bezitwerd genomen )).Dit is
dllslleelwatanllers.

a.
er9
).
.

Franschen Congoworden 254 Nederlandersopgegeven >.BijTEN BocwHvvs,
TweeEeuwen (1918),p.244,lezen wijop een sclzetskaartje :BelgineheCongo.
BijMrlxx,Geillustreerdefncgc/opcttffe,vindtmen op dekaart van Afrika
Belgische-congokolonie en Fransclt C'
ongo. Evenals bij VERSCHUEREN,Alge-,68,/6 Atlas woor Belgié,op de kaarten 55,57 en 58,is in Bos'Schoolatlas der

geheeleaarde(191824),op kaart39,vermeld :Belgisch-Kongo.Ditwijstdusop
een onzijdig gebrtzik als naam voor llet land,lletgeen overeenk-omtmet het
gebrtlik zonderlletlidw.de.

Heteen bijhetanderdoetonsbesluiten dat,erindezen tweeërleigebrui
k iR,

zoowel 10 Congo ofK ongo,zonder lidwoord,a1s 20 de Congo of Kongo,'JAtden
CongoofK ongo enz.
D it geldt overigens ook nagenoeg voor de benaming Transvaal.In bovengemeld boek van TEN BovwHtrvs vindt men p.245 zoowel 10:((ztm heettede

Tran8vaalvoortaan),(deonafhankelijkheidderTransvaal),a1s20:((in Transvaal),t
(doorTransraalweervrijteverklaren :.

'

3.Afw asch..
- BijV.DAI.
S isajwasch,m.,alsZnd.opgegeven in tweeërlei

l4.Daar zijn om ietstebewijzen.-- Dezeuitdrukkingzullenwi
j

opvatting,nl.10het afwasschen ;20 hetgeen afgewasschen moetworden.In de

nietm eeralseen gall.m ogen beschouwen.Ook in N.-N .kom tze reedsvaak voor.

eerstgemeldebeteek-enishebben wijhetwoord nu ook alsalg.Ndl.aangetroffen
bîjl'ulcu,E,
n.
g.:(afwa8ch,,m.washing-up :,ook bij10.,Fr.:(ajwaach,m.

damesm otor?')):

ljaireoflarerla- ,denafwaschdoen ;ilestde chezX.,hijhelpt,meeaanden

van m r.H urrelbrinck ons land bezocht en een zeer bekend en gevreesd team

lavage m .;den -- 404:.,1,faire sa vaisselle )),en aldaar nog op het w.l?aitg,qelle :

afwascl)bi#1
*X .>

4.Anders. Xa lletgeen p.31llierbi
jisopgegeven,lette menop lletvolgende,bi
jV.DALE,i.v.:(in hoogeremate,meer:alsgïjLonden ziet,zultgi)
xogandersrerbaasd8taan,nogczzde'
rdopkiiken ).
5. Asschepoester.- M.J.KosxEx,Nederlandsches'vcckkvxd/,p.277,
gafltiervan devolgendeetymologie :(
fhetmeisjeheetnaàrdeblaaspijp ofden
poeeter,vergel.Tlegelvoorboer )).

VolgensSTOETT,n.79/l15,isde oorspronkelijke beteekenisvan hetwoord :
4
(iemand diesteedsbijden haard in deaseh zittepoesten,teblazen ),waarbij

nog in voetnoot wordt,toegevoegd : ftH et beteekent dus hetzelfde als het

vroegere aechvij8ter,iemand die altijd bijden haard in de asch zitteveesten,

ook een aschgatgenaam d ;zie hetN dl.JF#I).II,725 en 733 )). ' '
:
.:',f
Aldus nagenoeg (lok VERCOIJLLIE,E fppz.W d6.:(fa8schepbestek <-.:.zooveela1s
die in de aseh zit te poesten,doch poesten hier welniet blazen m aar veesten ;

cf.ouderaa8che'
vijatev).
6.Veldprediker.
Sinds 1914 islliervoorin gebruik bijhetNederl.
leger:legerpredikant(zieV.DALES,op ditwoord).
7. B elaardier. - Ditwoord komtgaandeweg ook in N.-N.meerin gebruik.W ijvonden n1.inOn8Zeeland,14Jan.'28,p.2 :f
(Toendeburgemees-r
zijnherdenkillghad beëi
ndigd en hetnieuweearillonnamensdeh raadhad aanvaard,liethet klokkenepelonderde vaardigehanden van den heer Timm erm an,

mtadsbeiaardierteRotterdam,zijnmelodieusegeluid overstad enlandgalmen))
.
8. Drukw erk. Geadresseerde. Stationschef. - Volgens
L'
Etoilebelgevan 13Febr.1884(zieTH.COOPMANenJ.BROECXAERT,Bibliographie17cn devtVlaamschen Taalstviid,IX,p.247)zou deheerVan Duyl(waarschijnlijk Van Duyn),hoofdredacteurvan hetAlgemeen Handelsblad van Amsterdam,inlaatstgenoemdecotzrantopgekomenzijn tegen hetafwijkendwoordgebruik in de oë cieele taalder Vlam ingen :
((Des pièces imprimés, Gedrukte stukken ou drukwerk,sont à. Bruxelles des

:
(drukaels)etunstation c#6/y devientun statie-overste,souslequelnouspour-

rions deviner ((un lieutenant-colonel de parade ));le destinataire d'une lettre,
geadresueerde.y devientun beatemm eling.))

9.Bolhoed . - Ditwoord isblïjkbaarook in N.-N.gebrui
kelijk.Aldusîn
deHaagecheroef,16Febr.'29,p.10/258 :(lndedertiendeeeuw ltwam delage

bolhoed in zwang )).Ditn1.in een art.getiteld :((De Historie van den Hoed ),,

metdeondertitels:(svaarKomt,deKaasbolVandaan?DeHoogeZijdeninde
Verdrukking.n

Echterzijn bolhoeden kaasbolnamen diealleen in degemeenzametaalvoorkomen,terwijldehandelstaalbedoelde soortvan hoed een garibal
di(m.)heet.

l0.Booé.- ZegtmeninN.-N.pil
'leAzboogenin Z.-N.daarentegen boog8Az

611,dan is ditlaatste in overeenstemming metDEs Rocuss,op hetw.pyl:
<Zy waeren metbcögen pylgewapend.fleétoientarmé.
ntf'
tzzc,
setdejléc#ed.n

11.Veronéelijken.

Tereehtwerdonsaangemerktdat,zoowijvoor

Znd.gebroodroojdeJllcvà
ïsge?
look hebben opgegeven :rerongeliiktel'lczzàïngen,
dit laatste niet hetzelfde is.W ijwillen er hier alleen op wijzen,datwijdeze

AldusinDeffcpzpïoevlA'
an 19April1929,p.472,onderdentitelvan (Rijden
(Js-elzeker,waarom niet ?Hetdamestrio,datverleden jaar,onderleiding

vormtbijdenjaarlijkstehouden zesdaagschen wedstrijd in Engeland,i8tfc'
cr
om hettel?e.
?
z,
'
ïjzen ).
.
Verder sehreefProf.Dr.P.J.BLOK in llet Gedenkboek r,/à,.4.N . 1'.,61 :

((dewereldgeschiedenisderlaatsteeeuwen i8erom hettellevr
ïjzen ).

l5.Reéenbrem s,reéendaas.- Vanditinsect,haematopotap!'
?
zî,
ê
'c&.
:,

in de Znd.volkst.genaamd daaa,daze,dazerik,daa8deriken blinddaas,werd bij
CoRxEyulssExenVslzvLls'.
r,Idioticonranhet.49zfwerpachDialect,p.326,beweerd

dathetin 'tFr.heet œ8treen datSCHVERMANSzichinzijn Algemeen Vlaamsch
Idioticotkheeftvergist meter voorop te geven taon.
1s.TEIRLINCA,Zuid-oostvlaandersch .fditlfictlzi,1,p.252,zegt,daarentegen

Fr.taon (en nietœ8tr6).
Vertrouwende op de verklaring van Col'
nelissen en Vervliet,lzadden wijop
het.w.daasderikbedoeld insectin hetFr.œstregeheeten.Toen wij,totdeovertuigingwaren gekomendatzul
ksverkeerd was,vroegen wijaan dedirectievan
he'
tKoninklijkMuseum vanNatuurlijkeHistorieteBrusselom inlichting :ons
werd geantwoord datde Fr.naam is haematopote pluriale.

Fr.taon t#e,
:bœlxjsj= tabanuehorïrà
'
t
z.
:iseen anderinsect,derunderdaasof
vunderbrems(ziehierbovenp.100,kol.4).

Fr. œ8tre = oeetridae (bijBREHM en HIJIZINGA oeetrinaejis de algemeene
naam van verscllillende soorten van ltorzels,inseeten waarvan de larven hoofd-

zakelijk parasiteeren bijeen-en tweehoevi
gehuisdieren,bijherten,reeën,enz.
(zie hierboven p.229,kol.4).
16.Danshol. - Voor Znd.danskot,minachtend voordansgelegenheid,
hadden wijaanvankelijk willen opgeven alsal
g.Ndl.danshol,hetzijdit w.ons
wasbi
jgeblvven uitvroegereleesstof.hetzijwijhetbeschouwdenalsin derede
liggend,ofschoon wijhetin geen wdb.konden vinden.Toen wi
j echter eelt
Noordnederlandschen gastoverkregen,een man van jaren dieveelmetdeboob
heeft gevaren en later machinist isgeweest te Sehiedam,verklaarde deze ons

dathijhet'w.nognooit,ltad gelloord,hetgeen onsdeed besluiten hetw.in ons
handscllrift dan maartevervangen doorgemeen t
ft
znehz
dzïe,zooalsbijV.DXLE
er voor isopgegeven.Latervonden wijechter bijMo0sTG.,63,een citaatIlit
Zeljkeur,1I,152,waarin hebw.daneholen voorkomtingebruikbij1s.QtTy
cRlllo.
l7. Een denkbeeld opvatten.- Inllet Gr.'
1'
P4:.,Xl,1323(op llet
w.olwattenj,vonden wij:((In de stad Heeft elk een denkbeeldopgercf,A1sof
Minerva ...in uw lzuislaaarintrek heeftgenom en,LANGENDIJK 4,l07),;verder
aldaar nog dezelfde uitdr.in een eitaat uit Coxse.en in een uit Ssgeas.I'lit

neemt,nietwegdatwi
jzealswraakbaarblijven beschouwen.

18.Eiéendonx. Menverliezenietuithetoog,datditw.ook inhetalg.

Ndl.m .is in de bet.van eigendom sreeht,b-v. den eigendom '
rtzzlietst/erlïeze?z,
ieta ï;z '
vollen cïgendtlAzlbezitten.

l9.Ondanks dit,nietteéenstaande dit.- Ofselàoondeaondanks,

desniettegenstaandemeerhetgewonegebruikis,vondenwi
jinhetGr.JP#è.,TX,
1960,op hetw.niettegenstaande:(ondankedit,desniettemin );bijTsR HAAR.
Genaturalieeerde I'
-reez
ndelï?zgcrt,p.63:cNiettegenaaandeditworden zi
j(zà!.de
oorlogen)metmeermensehelïjkheid gevoerd).

20.Drooéscheerder.- BijKoNlxo,255,leestmen:(Unpinee-sans-

uitdr.m eer dan eens gebezigd vonden in toepassing op de Vlaamsche am btenaren die na den wapenstilstand hun betreltking hebben verloren, zoodat er

rire.E en droog8clteerder.))

in den geestwelhetzelfdemede werd bedoeld,ofschoon verongelijken rui
m er

2l. De wolf uit de fabel. -- Aldusook in hetBijblad voorSckoolen,
Etudie,jrg.1887,p.3::f
(Aladin(1668Aladdin,d.'
J.Aladdinmetdewonderlamp)

van beteekenis is.

l2.Chef.- VoorFr.chejdeculturezegtmen in 'tNdl.opzichtervan 6en
plantage.

l3.Conéo.- Onzetrouwevriend,denaarNoord-Nederlanduitgewek-en

VlamingAd.Peremans,wien wijvelewenken en heelwatdocumenteering te
danken hebben,beriehtteonsuitAm sterdam :((In ditverband wilik U erop

wijzen,datmen hier bijCongo absoluutalgemeen hetlidwoord gebruikt,in
tegenstelling methetgeen U schrijft.Ik kan erme zèlfm oeilik mee verenigen,
m aar hetis een feit,datm en hieralleen Congo zonderlidwoord zietin stukken,
die klakkeloos overgpnomen zijn of door het een ofandere Belgiese kanaal
hierheenzijn gekomen.Men zegttrouwensook altijd :d e TrqAzdrt
w l.)
W ijtrolen aldusnog aan bijPLvIM,îVetenawaardig Allerlei,p.164 :f
tin
d6n Congo )),en in Neerlandia,Juni 1927,p.97 :((Voor den Belgi8chen en d6n

iseen held uitde vertellingen der D u iz en d e n ee n n a c h t)), en p.38 :

(Perette (leesPerrette)isde heldin uit La Fontaines fabel L e P ot alt
1ait ) (l6e8 L a Iuaitière et le P ot au lait).
Aldaarook,p.38:(Hetzou onskunnen gaan alsPerette (lee8Perrette)in
de fabel )).

In deHaagschefaoe
:fvan 2Febr.1929,p.3/171, lezen wi
j:(Devogelheeft
nu eenmaalveeleereen krekelnatuurdandathij,gelijk demierïrtdefabel,ietg
vandenplotseling toegestokenrijkdom zalsparen voordenkwaden dag)
,.
VerdertroffenwijaanbijBREHM enHulzxNoA,HetLevenderDieren,1,p.260;
q(DeVosrcn de sage enz,
ca de dichters,)schrijftPeehuel-Loesehe,((en de
Vosran dewerkelijkheid,zi
jn twee verschillendedieren ?
)),en p.207 :(Het
schrandereReintjet'
llzdeoverleveringen de Vosin boseh en veld kunnen niet
goed alseen en hetzelfde dier besclzouwd worden ').
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22.Financiën.- Nietzelden wordtnog heden gespeld Fnantién,aldus
b.v.bijDEN HERTOG,VoortgezetFctlltmderz
ulïz'
9,T,P.144,enD6Nederlandeche
.

duidelijkdatwiegrulujnselvooreengroenlingofgroenvinkbesehouwt,eenver.

Taal,TT,p.239.

BijV.LOVELING,Een,DureEed,p.74,isspraakva'
n(eengroenzel),inhet,m.:
(
feen groenzeldichtbij,onzichtbaar,ergensin een populi
erenplantsoen metgeli
jketusschenpoozen zijn lied herhalend,alsden rhythmusdervreedzame een-

23.Geluk (aanlbrenéen.- PRICK,Fr.,Oplletw.porter:(- bonhe'
ur

fmalkeur),geluk (ongeluk)aanbrengen))
,doclzook,ophetw.brengen :(gel'
uk- ,
porter bonheur )).

Op een foto bi
j een artikel,cCarnavalin Sas van Gent ),in On,
sZeeland.
25 Febr.1928,p.3,iseen groep verkleede meisjesafgebeelcl:13mascotten,
waarvaneen dragendeeengroothoefijzervoorzien vandewoorden Wiibrengen
geluk.Alsonderschriftvan hetplaatjeleestmen :f
(A1slaatste (nummernvan
den optochtde geluk d
veo
zgeAdemascotten,in alleraardigstepakjes).

24. Slaéen in. bijojvoor een exam en. DeheerAd.Peremans

bericlztteons,datdegebruikelijkeuitdrukking indelevendetaalis:slagen'
poor

een e.ramen :((Zeker zegtm en gewoonlik slagen ïx.Maar dan meestalslagen in
een poging,een werkitng.Nu iseen eksamen nietsvan dien aard.M en ondergaat
ltet meer.Naastslagen ïzzkentonze taalook slagen zonder voorzetsel.Zo zegt

znen hier(d.i.in Amsterdam):(indi
ewinkelslaagtmenaltijd ,
)(menvindter
steedszijngading).En vaniemand,dieeksamenheeftafgelegd,zegtmen zonder
meer:t
(hijisgeslaagd ).Men voelthierçgeslaagd )alseen absoluutgebruikt
werkwoord,zondervoorzetselbepaling.Men zou duskunnen zeggen :hijisgeslaagd in Aefajleggen van heteksamen.Doch ik geefmi
jn meening voor een

betere !Eén ding weet ik zeker. Ik heb hier veel m ensen naar hun m ening
gevraagd en allen ltennen alleen deuitdrukking :slagen voordit,ofdateksamen.:

W iivonden o.m.bijTExBRt
zggsxcATs,op hetw.esamen (Hijisgeslaagd
voorzijnexamen);bijPlztrlwl,N.S.,1,51 (Bijmeerijverlladhijwel'
voorzijn
examenkunnenslagen).Echterook,bijPRICK,Eng..en bijKOENENIS,telkens
op lletw.eramen,:(it'
tzijn examen slagen);bijKaozs,ophetw.slagen :çik
ben in hetexamen geslaagd );bijZSRNIKE,PaedagogiaeltWdb-,p.275:qHet
iszondertwijfelwaar,daternstig studeeren,dat ((blokken )$eene onm isbare
voorwaarde is,om ï'
lzeenig exam en teslagen,en hetisook waar,datm enigeen

voordaten voornog welzwaardereexamenskan slagen );bi
jKt7lplzRs,op het
w.slqgen,:(hijisbiizijnexamengeslaagd),en :(hijisroor'tEngelschgeslaagd);
bijV.MALsssN,ophetw.slagen :(b'
ijeen examenslagen,nietslagen ),en bij
Kosxsx,N.,$'.,184:f
(bii:en examen nietslagen ).
Verdervonden wi
jbijSTOETT,n.7l1/1065 (afgewezen worden opeenexamen );bi
jV.DALE,op lletw.stralen :(biieen examen afgewezen worden ),
enbi
jKvll>'
sas,op hetw.nkezen (afgewezen wordenna eenexamen).
Bi
jDELlxo'
rTs,
.
'op hetw.zakken : (zakken '
vooreen examen ),en op het
w.druipen :cbijeenexamen druipen ).

25. Op zijn zeven éem akken.- Dezeuitdr.isaIsZnd.opgegeven

inlletGr.<d:.,xI,303,ookbi
jKosNEN15,op hetw.zeren;daarentegenechter
alsalg.Ndl.bijV.DALES,op hetw.gemak:(op ziin gemak,ook :opzï/,zzeven
#emakkenb
t,enbij10.6,ophetzelfdew.:f
(opzijngemak,ook:opzil'
n zeren (Zuidn.
ook zerentien)gemakken ).
26. Geneeskruid.- Ofschoon Ktrllœasditw.vermeldtalsweinig ingebruikenV.DAIœ6gevteeskruidenzelfsalsZnd.opgeeft,vindenwijin Vragen rcn
denDag,Aug.1928,een bi
jdragevanDr.H.BLlxx,getiteld GeneeekruidenC'vîfu'
ur in Nederland in het Verleden en het H eden )),waarin verwezen wordt
naar een proefschrift van den apotheker D r. Hendrik Cohen te Rotterdam

tBi
jdragetotdeGeschiedenisderGeseex
:krvïdoAdcultuurin Nederland ),naarhet
art.van Dr.D.H.WESTER ('s-Gravenhage)in Vragen '
pt
z'
n,den DJg,jrg.1916,
p.280 :((Over genepkrlxiden,het verzamelen en kweeken in Nederland )),en
naarlletWerk Van A.J.VAN LAREN,hortulanusteAmsterdam ,in Samenwerking
mef13rof.VAN DER W IELEN :((GeH668kT'Xd6n en 9e?%e68krMid61kteelt9,Verschenen
in 1919.

Indebedoeldebijdragevan Dr.Blink isdoorloopendspraak van geneeskrachligekruiden ofvan geneeskruiden.Hetgaatdusnietmeeraan,hetw.teblijven
besehouwen als Znd.en evenm in als weinig in gebruik;

gissing begaatop den klank van den volksnaam af.

tonigheid om hem heen )).In voetnootishetwoord aldaarverklaard :qKareltiet.

Grunsofgroenzel.)svelkevogelhierbedoeld wordt,isnietduidelijk-.Dekarekiet, ook vietlijster genaamd (aerocephal
lu turdoides,in 't Fr.la ro'
àft
st
:t
?rolle
turdobdej,isalthansweereen anderevogel.
Is.Ty
clRlulNcx,Z'
uid-oostvlaanderschft
fïofïco?z,T,p.408,vermeldtertreuuellej.
m .,alseen vervorming van aardgroensel= erdgroettsel,waarm ede bedoeld wordt

de gewonegeelgovnlt
rm&erp
'
zccitrinellaj.13it,isin overeenstemming met.
dewerkelijkheid.
Wijkunnendusbesluiten :
10 (groenael)of(grulujn8el),(ertruî
uel)enf
(echriiver)(inN.-Br.(seltriiver:

of(sip ))= geelgors= emberiza cïfrïnepc = Fr.bruantjcvpz
e;
20 groenlingofgroenrink = jringillachlorisofehlorisà'
/z
rfeozd'
l.
:= Fr.verdier;
30 sijn'
e= chrvsomitris'
sp.
'
n,
v,
s= Fr.tarin ;
40 karekiet= acronephalus fvrtfoïf/6.
: = Fr.ronsserolle turdoide.

30.H ek. Naast,ltekwordtthansookdevorm hekken,o.enk.,alsalg.Ndl.
oPgegeven bijKosxsxls.
3l. Hoelie.- SVijvinden reedsbijKIL.:(Hoelie.Leod.Fland.j.steenkolen )).

32.In staat van beschuldiéiné stellen.- BijGALLAS,op het
w.mise,vonden wij:(- en cccudcfïo?
z:Hetin staatvanbeschtlldigingstellen).
en op het w.bescltlxldiging :((In staatrc,z
?z -- st6lleè% :M ettre en accusation.
In staat'
rcAz stelling :Miseen accusation v.))

W ijschreven p.236,l
tol.3 I'
n-staat-ran-beschuldiging-etelliîtg.
Dr.M.A.van W eel,voorzitterder(Taalwacllt)te's-Gravenhage,dien wij

aehteraf raadpleegden, schreef ons llierom trent (( Het Nederlandsclz zegt :
iemand in dltzcfvan beseltuldiging stellen.Met of zonder koppelteekens vind ik

hetznw.in (-)staat(-)t'c'
n,(-)be8cltuldigin'
g(-)stellin,
gzeerleelijkennietNederlandsell.Dergeli
jke vormingen dragen m.i.een zeersterk Hoogduitsth tintje.
In Godsnaam maaromschrijven!)
'
DeheerR.Schrijversberichtte ons,datlzijoi
nk-vond:c/tc/?
zèredb
annu8ationv
doeh in een tekstvan 1810.

33.Iem .inspannen..
-W'ijvondenverdernogbijV.DALE,ophetw.aanàleeden,:(iemandaankleeden,debenoodigdemeubelsleveren,voorzijnegeheele
uitrusting zorgen ,).

34.Kleken.- HetZnd.gebr.vankieken voorkipisreedsoud.WiJ
'vonden

nl.bi
jDEsRocxEs:f
(Kieken,s.a.Hen.Poulet,s.m .poules.f.);ook:(Kieks-

ken,s.Az.Poussin,s.m .y);verdernog :cRek,s.n.Sbok daerde kiekensenz.op
ziïten.J'
uchoir,s.m.))

35.N euter. KIL.
,uitg.1777,p.852:(Neuter.Neuter);(neuterzijn.
Integrum seservaren;f
(neutrael.L
jlediu8,indijjeretu :vulg6 tteuter,'
?leufrllï.
s'
).
36.Ontruim en .-- Hetabusiefgebruik vazzlletverleden deelw.van dit
Ww.,waarop in onsWdb.isgewezen,trofen wijnu ook aan in hetmaandblad
Leren e?
z It-erkco
z(Amsterdam ),Febr.1928,p.87,ditlzl.in een bi
jdrage van
E.C.KxAprss'
r,getiteld ((De Oorlog en het Kind )):

(Jvijzijn naareen dorp gegaan ;men noemde ons(ontruimdeîb...)
),En t
oen gi
jontruimdwaart,hoordetgijtoendaargindshetkanon?)

37. Oorloé voeren. -Bijrsx Bovwnuvs,Tweefeuz
?le?z,p.160,lezen.

wij:(toen dezeweigerde,oorlogteroerentegenOostenrijk).
Echterdaarnaastook welmethetlidw.,bij1D.,ib.,p.194,waarspraak is

van een bepaalden oorlog :((In Duitsehland werd deoorlog geroerd i1zhetnoordwestelz,in Zuid-Duitschland,en in Bohem e )).

27.G enieten. - Inhetbet.van 2genotsmaken,zegtmennietalleen ran

iets geaïefea,doch ook we1ietegenieten,b.v.: ((de schoonheden van een gedicht

38. M om entopnam e.- In plaatsvan dezeD.ontleening wordtthalls

genieten))(V.DALE,i.v.),engenieten,absoluutgebruikt,b.
v.:('
twaseen heerlijkereis,ik heb opreehtgenoten )(10.).
28. G raf.-- BijV.DALE,ophetw.been,leestmen :(hijgaatmet#efeene
been in '
fgraj,leeftzijnelaatstedagen ),doch hetisnietdegebruikelijkezegswijze.Men zegtzooalsisopgegeven bij1p.,ophet,w.graj:(metden 6646n,roet
inhetgrajefcc'
n,,hoogbejaard,dendoodnabijzijll,.

in onsW db.opgegeven in overeenstemm ing met de Nederlandsche namen,voor
algemeen gebruik gelcozen door de ((Comm issie voor Nederlandsche Planten-

29.Groensel,éruunsel, érunsel. V.DALE vermeldt groen8el,

namen ).W ijraadpleegdenhiertoehetwerk vanH.Heukels,secretarisvan die

K oExEx geven groeneel,m .,zonder dit w.Znd.te noemen,alsnaam voorden-

Aldushebben wijvoorpastenaak ofpaetinaak vermeld :pinketernakel.
In een boek van Dr.C.osBRUYKER,Haltdleiding &ï/hetaanleerenderfàlcl
zf-

meer en meer gebezîgd :snelkiek,v.Aldusin Het Zetlen,,15 Dec.1928,p.1599,

alsonderschriftbij4 foto's:(Uithetkamp derZigeunersbijonzeZuidgrens,
en eenigesnelkieken vandemannen,diezelangsallen kantopjagen ).
29. Pastinaak.- Alsalg.Ndl.zijn de namen van inheemsclle plantell

o.,als Znd.,en grunsel,m.,als gewestelijk,voor groenvink. KulrERs en

com missie :W oordenboek der Nederlandsch,e Volksnamen vlc.n,Planteît.

zelfden vogel;beiden verderook grunsel,m.,alsvolksnaam (de tweede zegt
in N.Brab.),eveneensvoor :groenvink.Het is onsgebleken,dat zulkseen

k'
unde (Gent, 1913),wordt achteraan medegedeeld,dat de (Commissievtlor

vergissing ïs.W athetgeslachtéangaat,wordt gruunselin de Znd.gewesten

(Brab.enAntw.),waardienaam voorkomt,inhetnr.gebezigcl.
Bf
j CoRNerzsssx en &-lcltvLzE'
.
r,Idioticon '
pcrlhetAntwerpseh Dialeet,leest

men :((Gruuu el,znw.,v.- Groenvink,groenling,Fr.tarin,'
verdier,een vogel
die in de wetenschap Fringilla chloris genaamd wordt.Dezelfde vogelheet ook

eehriirer.)Hieriserverwarringtusschen drieverschillendevogels.
DaarookBREIIMenHulzlNgA,verdernog LAURILLARD (ziehierbovenp.20l)
gvn- el hebben opgegeven a1s een Noordbrabantschen volksnaam voor den

rtl
erldïzzg(chlorisAt
vfezlaïelen daarbovendieneen Schaffenscllevogelliefhebber,

Nederlandsche Plazltennamen ),blijkens een lijstje val)verbeteringen dat zij
heeftlaten verschijnen.den naam pinkstevnakelwelken zijaanvankelijk llad
gekozen,nadien lzeeftverworpen en vervangen doorpa8téqtaak.Deze naam werd

dustot,wetensehappelijk-en naam verlaeven,terwijlpink8terzîakelwederom tot
volltsnaam is afgedaald.
Ook doodkruid werd eerst voor algem een gebruik gekozen,m aar later vervan-

gen doorwoljnkers (= att'
opa belladonaj; verdernog werd rogelliim eerstaangenomen,doch daarna verworpen voorlwarefnjtak (= viscuntalbum);enz.

die meermalen de Brusselschevogelm arktheeftbezocht,de alhier ter plaatse
schier onbekende benaming gruunsel voor die van denzelfden vogel aanzag,

40. Ronselaar. -- Aangetroffen in llet geïll.weekblad HetPaard (Den
Haag),6Dec.1928,p.3:

meenden wi
jzulkseen tijdlang nietmeertemoeten betwijfelen,totdatwijeindelijk dezekerheid kregen datdeBrusselaarsermede den vogelbedoelen,die
i)1onzegemeenteschrijrer ofkanltlsehrijrer wordtgenoemd.Hetis onsthans

wie alhetbovenstaandegeen letternieuwsbevat.>.

f
(Maarhetzijn niet alleen deZigeunersdieinden paardenhandelop bedrog
uitzijn.Ook op onze markten kan men steeds enkele ronselaarsvindenvoor

BIJLAGEN
41. Postaéentschap en depot van postzeéels.- Brlevenéaarder en kantoorhouder.
In Wand.,248,werd pontagencie
te recht afgekeurd.Men leestaldaar :((is dit woord,metden zoo zeergewilden

56l

indeHaag8eh,
ePostvan2Febr.1929,p.3/171.Aandiebi
ldrage,getiteld eEen
Paar Notities )),verdienthetgedeeltein quaestie,waarhetgaatoverden strijd
der geslachten, onze aandacllt

uitgangcie,van hetfranscheagenceofvanhetengelscheagency?(in Nederland
zegtmenagenuchapj).En van de bedoeldeinstelling wordternoggezegd,dat
men ze 1).:-.in Amsterdam inelke buurtvindt(onderclen naam van Degtrc'
/
l
postzegels,gewoonlijk in boek-oftabakwinkels).
InonsW db.hebbenwijp.382niet,alleen postagencie,dochooltpo8tagentacltap
alsbelgicisme vermeld en voorbeide alsalg.Ndl.opgegeven depotwtzàzpoat-

(JVi
J
'gaanerbijderedactiederH.I,.minofmeerpratop,datdeverhouding
tusschen de verschillendeleden onderling jaarin jaaruittotdemeest,aangenameisblijvenbehooren.Doch bijhetsamenstellenvanditnummerhaddenwij
daarbijna een binnenlandscllerevollltiebeleefd.Datzatzoo.Deopmerkzame
lezerkan in de bijdragen van den heerFouquièresen Lord Russelhierachter

zegels.

hetwoordtunnelettelijkemalenvoor.Devertalerhad hetaangenomena1smannelijlt,doch de oogen van onzen eorrectorzienscherp en hijveranderdeoveral

Op dezelfde blz.hebbenwijte kennen gegeven,datde persoon diein België
onderpostmee8tel.genoemd wordt,gelijk staat met den beambte die in N.-N.
voorheen brievengaarder,doch tegenwoordig kantoorhoader wordt geheeten.
Dat de term b'rierengaarder - in de niet-oëeieele om gangstaalder am bte-

naren,bijwijze van scherts (grievenbaarder (om de vele grieven)),V.G.,
II,4l0 - vervangen werd door kantoorhouder,was ons medegedeeld dooreen
gewezen postassistent,diehet laatstte M aastricht'in betrekking is geweest.

lezen overhet Engelsche Kanaaltunnelplan.Uit den aard derzaak kom thierin
den tunnelin de.Even plichtm atig brachtdaarop een collega, die de revisie ver-

zorgde,hetwoord weertothetmannelijk geslaehtterug.Ditspelletjehadzoo
tot in hetoneindige kunnen doorgaan,wareniet.een afgezantvan dezetterij
verschenen binnen de heilige m uren der redactie metde nuchtere vraag, ofhet

den beeren altemetinhethoofdwasgeslagen.Tableau !Mannelijk,vrouwelijk;

Van den heerR.Sehrijvers ontvingen wijde volgende welwillende opmer-

fout,goed ;wat,gewed?Totdebeschikbarewoordenboeken van deplank werden
genomen.Methetnavolgend resultaat,:De Vries en te W inkel, K oenen-Ende-

in Nederland (Aanteekeningen op tfezzNed.Tclr
dfran onze G'
rozàtfw,
efen '
pt
z'
n on8
StrafwetY k)).
20 fTnplaatsvanonderpostmeester- kantoorhouder:neen !Erzi
jn lleelwat
kantoorllouders die geen onderpostmeesters zijn, b.v. de telegraajkantoor-

pols,Kramers'W oordentoll
cen Ten Bruggeneategeven tunnelalsvrouwelijk,
Herckenrathen Van Gelderenalsmanzteli
jk.Dochdekroonspantdeonvolprezen
Van Dale:diensGroot W oordenboek geeft tunnelals mannelijk,zijn Handwoordenboek a1s vrouwelijk. W at moet een gewoon sterveling nu alsgoed
aannemen?Dochallegekheid daargelaten,bewijstdit#evalnietnogeensweer,
hoe hoog ti
jd lzet wordt,deze gansehe kunstmatige dwaasheid overboord te

kingen :
lo ((Postagentschap en depersoon,die een postagentschap heeft,v stagent,ook

Aoz?,fdere,enz.))
llit noopte ons inlichtingen te vragen aan den heer Ad.Perqmans,onzen

Vlaamschen vriend die reeds meer dan 10 jaar in Amsterdam verblijft.Hij
richttevolgelàde 4 vragen toteen ambtenaar van deposten maakte zeonsover
metde antwoorden die hem werden verstrekt :
Vragen.((1.M-at verstaat,men onder een A 8tagentschap ?
),2. Noem tmen datook weleen depôt'
?ltz?1postzegel8ofisdatnog watanders?

Werpen ?))

49.Uitdrukkiné. -- Hierboven hebben wijdeopmerkingvan D.5*.,

418,weergegeven ((W anneer'uitdrukking beteekent:hetkenmerkend uitzieht

vanhetgelaat,wordtlletnietinhetmeervoud gebruikt,omdatmenerblijftaan
denken dat ieder gelaat maar ééne uitdrukking lteeft. ))

)3.Gebruiktmen bijde postnog hetwoord brievengaardev?W atverstaat

ScHR.,1,252,teek-endehierbijaart (Op een gegeven oogenblik hee
'ftéén
gelaatslechtséén uitdrukking :jawe1!Maarop verschillendeoogenblikkellkan

4.Wat,isbijdeposteen kantoorhouder?)
-s
tttwoorden.(1.Po8tagentschap wordtgehouden doorpartieulier,gewoonlijk

deverschillendeuitdrnkkit
'
lgertdiehaargezicht aannam (N.R.(R.,8-1-1912).n
50.N .V.- Nadeverschijningvan afl.16vandit55
'Tdb.,gaandevanblz.463

m en daaronder'?Of is dat woord thans (loor een ander vervangen? Hetwelk ?
winkelier in sigaren of boekhandelaar,die verschillende postzaken waarneem t,
als verkoop zegels,postspaarbank,postpakltetten,postwissels.
))2. De vroegere depothoItders verkoehten alleen postzegels ; komen tlzans

bijnanietmeervoor.

3-4.De naam brierengaarder van een llulppost-en -telegraafkantoor isver-

vallen,en gewijzigd in kantoorhouder b/d post-,telegraaf-en telefoondienst.
Deze verricht alle werkzaamheden alseen postkantoor,en staatin rekening en
controle van het hoofdkantoor.))

42.Provinciebestuur. - De heer R.Schrijverswildatditw.geen
belgieisme is.Hijberichtte ons,dathijvond bijNnd.schrijvers: prorinciobe8tuur, yzrorïlzcwlebedcefïzlg,grovineieverordening,w orineieweg,enz.

En zoo stond verdernog te lezen in Neerlaftdia,Jul.1929,p.106 (rubriek
Vlaanderen) :
ffDe in den loop der maanden M eien Juniin België gehouden verkiezingen
voor Kamer,Senaaten Prorincieraden,hebben geleid tot een versterking van
het Vlaam sehe element.))

43. Publiciteit.- Indebet.van reclameisditw.in N.-N.reedsmeerin

gebrul
'k dan wij vroeger vermoedden.Aldus in den Oncieelet Seït
sgz
ld,
: der
Nedevlandachex
sf
ptloroeg6?zvan 5Oet.1924,aehteraanop debinnenzijdevan den

één gelaat toch welverscllillende uitflruklcingen aannemen. lk vind dan ook

toten m etblz.494,berichtte onsde lteerAd.Peremansmet betrekking tothet
art.voorkom ende op het m-.'t7e'nzwtooftsc/ùtzp :

(Bijhetdoorbladeren van dejongsteafleveringvan uw woordenboekmerkte
ik op,datuuit,(Vlaanderen )eenindertijd doorBedagekonsvteerdzogenaamd

Belgicisme hebt overgenomen,nl.lletplaatsen van de letters N . V.achter de
naam van een naam looze vennootschap.Hetvolstaat,heteerste H ollands dag-

blad,datu in handen krijgt,tedoorlopen om u ervan te overtuigen,datdie
opmerking geen houtsnijdt.DeNederlandsewetop de n.
n.v.v.laat toe,de
letters N.V.zowelv6ôr alsaehter de llaam te plaatsen. H et een en het anderis
gebruikelik.))

Alduslezenwijb.
v.opde4deblz.van den omslagvanNeerlandia,Mrt.1930,
nietalleen ;(N.F.Brandverzekering-Maatschappij H o lland ),dochook :
f
(Nederlandsche Handel-Alaatsehappi
j,x
V.P-.))
,en (Nederlandsche Bank voor
Zuid-Afrika N .F.))

5l. W erk.- Wijhebben ditw.a1sgall.vermeldin debet.van liefdadige
instelling.

Bi
jPRlcK,Fr.,op hetw.œurre,A-indtmen :(liefdewerk (alssoepl
tok-erij,
missie &));ook nog :(-- pie,vromestichting).

InNeerlandia,Aug.1929,p.119vlg.,lezen wijnt1deradio-rede,op 8Julite

omslag :((Publiciteit.Voorpubliciteitin dezen reisgids ...wendem en zich totde
Afdeeling Publiciteit der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht of tot hare
agenten. ,,

Hilversum uitgesproken doorden heerP.J. Bolten,directeur van de Boekellcom missievan hetA.N'.V.,onderden titel:f(HetBoekenwerk van hetA.N.5*. )#

W ijllalen eruit,aan :
t
(DeBoekencommissievan hetAlg.N'ed.Verbond iseen 26-ta1jaren geleden

44.Solo.--M-ijvinden bi
jGALLAS,ophet.:1'.seul:cPo'
ar,r
tzzzo- :Voor

opgericht metlzet doelboeken en andere Nederlandsche leesstof t,e verspreiden

piano solo )),en zoo ook op hetNdl.w.eolo :((Voorp'Jc'
no - :Pourpiano seul)).

onder N
'ederlandersen stamverwanten in den vreemde. Dit werk wordt door

Hetw.soloisinzulkgevalbijw.;alsznw.komthetverdernogvoorindesamenstellingen8olo-in8trament,dolopcr/ïj,eoloetem,enz.
Merk nu hetversehiltusschen voorsolo-bugel(= voorde bugeldie de solopartijspeelt)en voorb'
ugel.
95!0 (= alleen doorde bugelte spelen).

weinigen gekend en doornog geringeraantalgesteund en toclàzaliedereen bij

45.Strijd..- Ofschoon dewoordenboeken den meervoudsvorm striiden

opgeven,ltomt men hem toch zelden tegen.ScHR.,1,256,citeert een vb.:((de

etriiden voor de economische en politische macht (LOGEXAN v/o WILLIGEN,
106))).

46.Stuiven. - De woordenboeken geven ditalleen a1ssterl
c ww.op :
etooj,heejten is ge8toren.
Men leest evenwelbijHASSELBACH,1,242 :((Schuilen,kruien,à/'
tzïz
ne?zen
etuiren worden zonder verschil van beteekenis sterk en zwak vervoegd ; het
laatste m eer sterk dan zwak.))

47. Teljoorlikker. - Wijhebben ditw.opgegeven alsverotlderd

in Z.-N.Toch blijktdathetnog voortleeftin hetBrusselsche,alwaarhetnaast
hetdoorFranschsprekenden nog veelgebruiktepiqueurd'cddïef/e.
:langer stand-

houdt.AIM: DzPORT,î'
laamseheKinder8pelen uit1Pe,
sf-.
&rve,
:6!(1929),p.193,
vermeldt nl.uit den woordenschat der spelende kinderen : ((Taluurlekker =
Parasiet)).

48.Tunnel.- Bijjilm hebbenwijeropgewezen,datditw.in dewoorden.
boekenalsv.eno.wordt'opgegeven,inanderealsm.Wijmeenentemogendoen
opmerkendathetvrouwelijkgeslachtvanbedoeldwoordzichschijnttevestigen.
Hetw.tunnelhebbenwijophetgezagvanKurpzssen op datvan V.DALE als
m.opgegeven,doehwijllebbenerdaarenbovenopgewezen dathetbijKOENEN
-

ditbetreftzoou'elden l5den a1sden llden druk - a1sv.wordtverzueld.H oe

oneensde verschillendewoordenboekenhethieroverzijn,leertonseen bijdrage

naderekennismaking moeten erkennen,datermeerverdienste in zitdan slechts
het verschaffen van goede leesstofaan Nederlandsch sprek-enden buiten Nederland en de Koloniën.))
Ook nog dit :((Zoo zou ik voortkunnen gaan metopsom men van de onderdeelen van ons stille werk onder Netlerlanders van elken godsdienst en onx'el'sehillig welke politielce overtuiging. '
)

Entenslotte:(Aletelkbedrag kanmen bovendienbi
jdragervandeBoekellcommissieworden,waardoormen tevensaan heteindevan hetjaareen versx
lag
ontvangtomtrent,ilet,boek-64fijdscltrijtwerk overhetafgeloopenjaar.)
H ierin isdushet :4-.lrerk gebezigd in de bet.van :werking,werltzaam heden

van een instellingmeteel
Aweldadigtloel,zonderwinstbejag.
52. Papiers d 'affaires.- Zooalswijp.529hebben opgegeven,wordt
deze term in Z.-N.ten onrechte letterlijk vertaald.UitAmsterdam deelde de
heer.
&d.Peremansonslladien mede,datbijde Nederlandsehe posterijen de
oë cieele benaming daarvoorthansis:akten.

53.Twee Room sche doém a's;Room sch Taal:ebruik.- ll1

de N .#.Ct.van 6 Nov.1929,x&v.bl.D , verscheen in de rubriek Kerk-nieuws

een ingezondenstuk,datAvijhierwegenszijn belangrijkheittinzijngeheelIaten
volgen :

(( P rotestan tsch e m isvattin gén in za ke R oom sch e lee r.
))De onbevlekte ontA-angenisvan Maria.
De onfeilbaarheid des pauzen. Room scil
taalgebruik.

:Men schrijftons:
))Twee roomsehe dogmaG vooral worden slag op slag verkeerd begrepen :
d e o n b e v le k te o n tv a n g e n is v a n M a ria e11 de o n fe il-
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b a a r11e id v a n d en p a u s. Zelfs ontwikkelde Protestanten verwarren

nietzelden demaagdelijkheidvan Mariamethaaronbevlekte ontvangenis.Dit
laatstedogma,datnietsmetAlaria'smaagdelijkheid,ook doorveleorthodoxe
Protestanten aanvaard,te maken heeft,wileenvoudig zeggen,dat Maria zelve

bijhaareigenontvangenisinden'
àehootvanhaarmoederAnnavoordeerfzonde
behoed is,omdatzijbestemd wasdemoedervan Jezusteworden,m.a.w.zij

m iste de heiligmakende genade niet en had Jezus als verlosser dus krachtens
een bizondervoorrechtnietnoodig.
)) Over het andere dogm a heerschen nog meer m isvattingen, vooral onder
heteenvoudige volk.Iedere katholiek geefttoe,datdepauszondigen en dwalen

kan,maarhijeischtsleehtsdan deonfeilbaarheid voorhem op,wanneerhi
j,
zooalshetheet,cex cathedra)spreekt.Endatdoethijmaarl
aeelzelden!Kondigtde paus als ((plaatsbekleeder ))van Christus af,dat een geloofspunt, b.v.

tIe tenhemelopneming van Maria,in degoddelijke openbaring besloten ligten
mitsdien door iederen k-atholiek,op strale van ketterteworden,moet geloofd

worclen,dan slechtsishijonfeilbaar.Toen hijGalileï veroordeelde,sprak hij

volgens R.-K. opvatting niet a1s een onfeilbare ; veroordeelt de congregatie
van den Index een boek,dan komt 's pausen onfeilbaarheid evenm in in het
geding.

)Opmerkeli
jk ishet,datde R.-K. liturgisclze en sacram enteele
t,e rm in o 1o g ie maar nietwildoordringen tot de Protestanten.

)Altijd spreektmen daarvan (
fdebiecht,afnemen )en qdemisbedienen),
uitdrukkingen,diein de R.K.spreek-en schrijftaalvolkomen onbekend zijn.
Delliechtvader,die steedseen priestermoetzijn,(hoort)
3debiecht,welkede
penitentofbiechteling (spreekt).Enhijbedientnietdemis,maar(draagtze
op),waarbijde
acolythenofmisdienaarshem dienen.Dedomineabedientden
'

111. - AARD RIJKSK UN DIG E N AM EN .
InonsBldb.zijnreedsetteli
jkeaardrijksk-undigenamenaandebeurtgekomen,

waarietsoverden vorm vielaan tem erken.
Prof.H .J.VAN os W IJSR schreef in de M ededeelingeîtvan de Vlaamsche

Toponymi8ehe Vereeniging (Leuven),jrg.1928,nr.1,blz.6 :

ffTerloops worde nog opgemerltt,dat ook de kwestie van de spelling der

plaatsnamenindelaatsteti
jdeninNederlandweeraandedagordewerdgebracht.

))Aan een interdepartem entale Oomm issie,waarvan Dr.A.A .Bsxxwlwx en
Dr.A.Blcs'
.r
sdeeluitmaken,werddoordeM inistersA'anOorlog,Binnenlandsche

ZakenenOnderwijsopdrachtgegevenineen zeeruitgebreide(W oordenlijstvan
bewoonde oorden en huizengroepen in Nederland ,',de m oderne spelling aan te

brengen,die destijds gevolgd werd in det
(W oordenlijstvoorde spelling der
aardri
jkskundigenamen inNederland ),samengestelddoordeafdeeling(Nederland ) van het Kon.Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap,4e druk,
Am sterdam ,1914.

)Ook bijonswerd ditvraagstuk in delaatste vergadering 1927van deCom-

missie voor Toponymie en Dialectologie ingeleid door Prof.J.Vercoullie.Aan

ondergeteekendewerdin deeerstevergaderingvan ditjaargelegenheidgegeven
de vraag van een historisch standpunt uit toe te lichten :zonder overdreven

optimismemeenen wi
jhierdeovertuiging temogen uitdrukken,datdezekwestie,diesederttalvanjaren aan dedagordestaat,reedsheelwatstofheeftopgeJ
'
aagd en waarop in onze M ededeelingen ook herhaaldelijk werdgewezen,einde-.
lijk binnen afzienbaren tijd za1opgelostworden.n
Noordnederlandsche Plaatsnam en. -- Het Beknopt I
'
Poor#64-

H .lloop,m aarde priester t(dienthetdoopseltoe ').Bedienen (loet hiJ.slechts,

boek der N ederltzM dc/ze Tccl,door J.MANHAVE,vierde uitgave,bewerkt door

wallneerhijiemand de laatste heilige sacramenten (oliesel,meestalvergezeld

P.J.vAx MALssEx jr.,bevatalsbijlageeen fAlphabetische Lijstvan Neder-

van de communiq)toedient;zulk een zieke ofstervende is (lan (bediend ))
,

landsche plaatsnamen waarvan een verschillende spelling bestaat n, met de

lloewelhetin deoëcieeletaalgewoonlijk heet:voorzien van clelaatste heilige
saeramenten ofvan desacramenten derstervenden.Hethuweli
jk,datook een
sacramentis,dientdepriesterechterniettoe;hij(zegent.)hetslechts (
fi
n ),
tem i
jl,strictgenomen,partijen hetzichzelven toedienen,wijlzijzelfhetvol-

toelichting :(In dezelijstzijneersfvermeltldeplaatsnamen naardespelling,
welke de gemeentebesturen A'olgen,terwijlde daal.acllter genoemde cursieve.

trek-ken.De priester is sedert het eoncilie van Trente slechts een verplichte

getuige.Eenpredikantlleethethuwelijkmeestaltebevestigen,maardeambtenaar van den burgerlijken stand voltrekt het werkeli
jk in den zin derwet.
Vandaargeheelverschillendeopvattingen ten aanzien van hetoogenblik,waarop

hethuwelijk totstendkomt.ZooiseenR.K.paartjeni
etgetrouwd,zoolanghet
lzuwelijk om welkereden ook nietvoltrokken is.Blijktditlaatsteonomstootelijk,doordat(hi
j)b.v.in lndiëziten bijvolmachttrouwtmeteenmeisjein
Holland,dan ishetmogelijk,datzijspijtkrijgt,nietde zeereisaanvaardten
meteen andertrouwt,watnaarprotestantscheen staatsreehtelijkeopvatting
nietkan,zoolang de echtscheiding nietisuitgesproken.Sterker nog :wordteen

dertweeonmiddellijk nahetaangaan van hethuwelijk indekerltongeneeslijk
krankzinnig,danisdeandere partijvrij,natuurlijk naeen procesvoordekerkelijke rechtbank,omdatmen ook op godsdienstig-zedelijk gebied geen eigen
rechtermag spelen.Staatsrecll-lijk ismen echtergetrouwd en kan men zelfs
opgrondvanongeneeslijkekrankzinnigheidderanderepartijgeenechtscheiding
krijgen.
& W at in de R .-K .Kerk nooit gebeurt,is de (beroeping ))van een pastoor,
wantm en kentergeen gemeente,m aarwel((parochianen )),leden derparochie,
die echterhen a1spastooren kapelaansonderdanig hebben aan te nemen,welke
de bisschop f(benoem t )).Heeft de bisschop een nieuwen pastoor ((benoemd :,
dan wordt deze niet f(bevestigd )),maar plechtig ingehaald en Rgeïnstalleerd ))
doorden deken.
))Vele protestanten noem en alle priesters pater,wat vele priesters,die geen

paterzijn,heusch nietgraag hooren.Diepri
estersslechtszijnpater,dietoteen
religieuze orde ofcongregatie behooren ;deniet-paters,datzijn de leden der
wereldschegeestelijkheid (clerussaecularis)ofwereldsheeren,heeten eenvoudig
mijnheerofeerwaarde.Paterszijn o.a.de Jezuïeten (nietf(Jesuiten ),ditis
Duitsch), Franciscanen (niet Fransciseaner : ook Duitsch), Dominicanen.
Capucijnen,Redemptoristen,enz.,enz.
)) Nog een verschil tusschen room sche en protestantsche term inologie.dat

eigenljk nietsmetditonderweo temaken heeft:W anneereen Protestanteen
opsommingdoetdanzegthij:(In)deeersteplaats,(
fin)
'detweede plaatsenz.,
m aar iedere katholiek gebruikt f(op ))in plaats van ((in )).De verklaring hebben

wi
j reeds meermalen aan deskundigen gevraagd,maar niemand wist haarte
geven. )
Tot aahvulling hiervan dient nog het volgende,verscllenen in de N .R.Ct.
van 8 Nov.1929,Av-bl.A :

K . taaleigen .

f
tMen schrijftons:
: De opm erking in de rubriek Kerknieuws in de N .R.Ct. van gisteravond

geeftmijaanleiding op een anderen trek van het R.-K.idioom te wijzen :
Katholieken plegen te schrijven qon der ditopzicht),waaranderen zetten
(
tin ditopzicht).InvloedvanhetLatijnofvan hetFransch?
))Er zijn nog we1meer van zulke eigen-aardigheden aan te wi
jzen,welke
Stellwagen inzijnboekje(Roomschewoorden )terzijdelietliggen,omdathet
hem meerom de taalvan hetR.-K .geloofs-en godsdienstleven te doen was.
:W ieverzam eltzeeens?))

N . B.- De welwillende gebruiker zalgoed doen in ons W oordenboek wclz

Belgiciemen de verwijzingen naarbovenstaandeaanteekeningen aan te duiden

als volgt :
op hetw.aan,p.1,kol.2,achterdewoordentjto'utprïal:Zieook BIJLAGEN,1T,1.
op het w.aan,,p.2,kol.2,na reg.22 v.b.:Zie ook BIJLAGEN,II,2.

Vormen de Voorkeurverdienen )).
Daarin Worden B.V.Verworpen :
Ter X/,:rOOr Ter .4 ;
Almelo, Hengelo, Fc?zlo, voor Almeloo, Hengeloo, P6??!00 ;
Brederoort,voor Breedevoort;
Haelen,N ucp,6kà,voor Halen,Avkze?z;

Bergeijk.Senf/tz
tfïjdep, C'
uyk, Aeœope?z, Velkray, voor Bergeik, Benthaizenp

X'uïk,Bezooien.Venraai;
Cromroirt,Oirsehot,voorK romroort,Oorschot;
Culem borg,voor Kuilenburg ;

Wilré(men vindtook gespeld Wijlre),voor Wilree;
O'
versehie.voorO'
uwerschie (volgensDr.E.LAVRILLARD,Sprokkel
hout,173,
isde naam geweest O'
aderschie en lzeeft de volksuitspraak Ouwernchie geleid tot

de verbasteringOver8chie);
4bcoude,dcçvooï,Cadzand,voor Abkoude,Akkooi,K adzattd ;
Cellemuiden,Prïncel/zlge,voor Zelmuiden,, f'rï?zdelAcge;
.

Alphen,Jufphcm:,Zutphen,voorAljen,Jvf/cca,Zutjen (LAURILLARD heetde
spellingmetphin Alphen ongegrond en ook in Zutphen nietaan tebevelen);
Azel, Bozmeer, #z6!, Lexmond, voor Aksel, .sollqvvleer, Ekeel, ZektvploV

(vanditlaatstezegtLACRILLARD :c'
tIsmondrcndeLek,
));
Texel,voor T688el;
Usquert, voor Uskwerd ;
Donck, Vlieck,voorDonk, Vliek ;
Bergk,Rkeden,Thiel,voorBerg.Reedeu,l'iel;
'/Zandt,voor'tZand ;

Orerijssel,voor Otb
eril
'
8el;
Bergen op Zoom ,'s Gravenhage,H ooge Z'
œcltf-c,Laag xvïeupr/coop,Ond Utz!-

kenburg,Nieuw Amsterdam,8t.zzzAzc Parochie,Sf.L
klaartensdijk. lFïjk bii
Dvvrd/etf6,voor Bergen-op-zoom, '#-Gravenhage,H ooge-zwaluwe,Laag-Nieuw-

koop,Oud-Valkenburg,Nieuw-Amaterdam,,
S'
f.Anna-parochie,St.-x
vccr/enddïjk,
Wiik-bij-Daurstede.
0011Sandv ortofZandpoortwordt er verworpen voorSantpoort.Daarentegen
eischtLAURILLARD Zandpoort:((De spelling Santpoortberust op de onbewezene
bew-ering, dat daar vroeger eene kapel of een klooster stond, Sancta Porta
geheeten )).
In de N .R.Ct.van 23 Jan.1921,Ochtendblad B,versclzeen van de hand van
Jon.H .BESN een fetlilleton,getiteld (fEen Hollandsche Jongen en een Neder-

landsche Mijnheer ),waarin de draak werd gestoken met (het gewichtige,
hooge, naar inkt en deftigheid riekende Brielle )), dat voorgoed diende te

wijken voorDenBriel.
Geen aanbeveling verdienen de in de Nnd.schrijftaalvaak voorkomende

verkortingen 's-Bosch en ts-llage, voor ta-H ertogenbosch en 'a-Grarenltage,

waarvoorook nog,voornamelijk in despreektaal,Den Aodch enDen Sccg (1).
gebezigd wordt.

W atdeuitspraak betreft,hebben wijerin onsW db.reedsop gewezen datin

A msterdam en Seldedam de nadruk dientgelegd te worden op de laatste lettergreep, dusAmaterdam /, Scltiedam /.Dit geldt ook N'oorRotterdam ',M onnikendam l, Zaandam /.
's-Grarenhage wordtuitgesproken m et den klem toon op de voorlaatste lettergreep,d.i.,s-Gravenhalge.
s'
o RsclTvycREx'sAlgemeenexzlfltz.:roorSelgïé bevat een ((Alfabetisch Register
metde aanduiding van de ligging der plaatsen en van deuitspraak dergeogra-

Esche namen ).VoorArnhem is aldaar de uitspraak arnem opgegeven en bij
Niimegenisnietsaangaandedeuitspraak vermeld,waaruittebesluiten valtdat.
denaam opdegewonewijzeuitgesproken wordt.Mr.H .1.
3.SCHAAP(Groningen).

enzpyenz.

Ditom tevoorkomen datdieaanteekeningen later,bi
jhetnaslaan,uithetoog

zouden verloren worden.

(l)Aldus b.v.ook bijE.RIJPMA en Drs.F.G.SCHURINGA,Nederlandsehe.

,S' aakkunst(l9212),p.115.

BIJLAGEN
gafevenwelin het thans nietmeer verschijnende Antwerpsch weekblad De
Ploeg,nr.van 12Jan.1924,$ekennen :t
(Een onderzoek heeftmijgeleerd,clat
in beschaafdekringen door hetgeheele land gesproken wordtvan N imwegen en

Aarnem )(l).
Wijmoeten hiernog de aandacht vestigen op een paarNnd.plaatsnamen
waarvan de uitspraalt te onzent niet algem een bekend is, te weten Deventer

(leesdeel'
pepfar),Enkhui/zen en Staroren (leesstaal'
pa'
ran).
Zuidnederlandsche Plaatsnam en. -

Nadat J. HEy-T-szxwxs

in de ï'laam8ehe Jczef,hetvooroorlogsche dagblad dat a1seen vergrooting van

en naastHetLaat8teXïezfvr.
ste Brusselverscheen,de schrijfwijze Brabant,en
niet Braband,op etymologische en llistorische gronden had verdedigd,wijdde
Prof.J.VsltcovluyulE in hetzelfde blad aan bedoeld vraagstuk hethierna volgend

artikel(2):
(In eenpaarartikelenwerdhierdesehrijfwijzevan Brabantonderzochtmet
behulp van degeschiedenisdervroegereschrijfwijzen en van den waarschijn-

lijken oorsprong van hetwoord.

)) Dat is eehter niet een zaak van geschiedenis,maar van taalltunde,m eer

bepaaldelijk van spelregels.
)In den loop dertijden zagen de meeste talen hun spellingstelseleen-of
meermalen verazlderen;en natuurli
jkerwijswerdenbijeen spelling-verandering
alde woorden van detaalin de spelling van den dag omgespeld.Eigennamen en

plaatsnamen behooren tot den woordenschat van de taal geli
jk de andere
woorden.De onwrikbare taalkundige regelis dus :ï'
?/de20eeeuw m oeten eigennam en en plaatsnamen ge8peld worden in deapellïsg ran de20eeeuw.Dusm oeten
Fcn der Haeghen of Uyttendaele en Audenaerde ofSeleaete ntzgespeld worden
JztzS der Hagen of Uitendaleen Oudenaarde ofZelzate.

)De eigennamen moeten hier echter buiten sprake blijven,omdatde wet
hunne spelling verbiedt te wijzigen,daar ze een wezenlijk e'
lementzijn van
iemandspersoonsbeschrijving.Die redeneering zou alleen steek houden,indien
aldeandereelementen vaniemandspersoonsbeschrijvingonveranderlijkwaren.
) Deplaatsnamen daarentegen kunnen zich geheelgevoeglijk naarden regel
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Ook in HetLaatateNieuwa van 18April1921werd demoderneschrijfwijze
van onzeplaatsnamen vrijgoed bepleit.Aaneenbriefsehrijfsterdiebeweerde :
AAaltermoethetnietzijn,maarwe1Aeltre),werdnl.hetvolgendegeantwoord :
(Degeachteinzendsterheeftten voll
egelijktezeggen datAeltregeenFransche plaatsnaam , doch wel de aloudt)m iddeleeuwsche Vlaam sche spelling is.
In m oderne spelling zou de plaatsnaam echter Aalter luiden.En hier doet zich
dan hetgevalvoor,dat m en - geheelten onreehte - Aalter a1s Vlaamsch en

AeltrealsFranseh gaatbeschouwen.Beide spellingen zijn evengoed Vlaamsch.
Deeersteisechtervan dezen ti
jd,de tweede dagteekentuitde middeleeuwen,
toen ook andereplaatsnamen een geltfkaardigespelling hadden,welkegaandeweg door de huidige spelling isvervangen.
))W enscht,m en ter plaatse aan de oude spelling vast te houden,datis een

geheelvrijekwesti
e.Maarwijverkiezen de moderne spelling.:
Van belang isnog een stukje,onderden titel(Vlaamsehe Plaatsnamen n
verscheneninNeerlandia,Juli1929,p.106,datwi
jhiergrooYndeelsovernemen :
((De bouw van het nieuwe Vlaartderen vordert langzaam , m aar vordert
tocll!

:De Vlaamsche afdeeling derambtelîjke Belgisehe commissie voorplaatsnaamkunde heeft de li
jst van Vlaamsche gemeentenamen voltooid,welker
spelling in overeenstem m ing is gebracht met de tegenwoordige uitspraak en
het hedendaagsche Nederlandsche taaleigen. Men m oet aannemen, dat deze

namen voortaan algemeen ambtelijk zull
en worden gebruikt',waartoe o.a.de
Zuidnederlandsche maatsehappij.voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis
eenigen tijdgeledenden wensch uitsprak.Ministerprof.dr.A.Carnoyheefttoen
beloofd,hetnoodigete zullen doen om aan dien wenseh gevolg te geven.
:Aan de spraakverwarring,clie te dezen opzicllte niet minder in Zuid-dan in

Noord-Nederland heerscht,(men denke bijv.aan de spelling van E?z.
9c#8#6t
>,
En8chedéenEn8ehede;van Uskwerden Usquertenz.)(l)had men reedslangeen
eind lttznnen maken door het (( Amtliehes Verzeichnis der Gem einden von

Flandern und Wallonien )(2)te volgen,dat,ti
jdens den wereldoorlog (1918)
verscheen.Trouwensdeambtelijke(
fCommission de l'orthographe )heeftalin

schikken. In Nederland worden ze nu om cieel volgens De Vries-Te W inkel

1894 voorgesteld de nieuw-Nederlandsche spelling tot grondslag te nemen.Het
thans gereed gekom en ontwerp is na llernieuwdegrondige studie van hetvraag-

gespeld;zoo zijn Caumen en Cromvoirtnu Koumen en Kromroortgeworden.
In België hield zich de Toekomst,hetbekende opvoedkundig tijdsehrift,reeds

stuk uitgewerk-ten wordt in de hoofdlijnen doorden Vlaamsehen Toeristen-

)In dejaren 80werd een kommissiebenoemd,dieeveneensbesloottoteen
radikale moderniseering,dus Niepoort(3)in plaats van Nieuprt,Roe8elare
in plaatsvanRou8selare,enz.Zelfswerdhaarstelseleenti
jdjein deVlaamsche

mocht ontstaan,het register in sTsRscl.
xrlasw's Atlas over 't algemeen vertrouwbaar geraadpleegd worden.Voor de namen van Znd.gemeenten is ook

in 1868 metde zaak bezig en kwam ook totons besluit.

bond practisch toegepast.))

Inttzsschen kan voordespelling onzerplaatsnamen,in gevaldaarovertwijfel

Reisgidsen gevolgd.M en wistdusdat ze haarverslag neergelegd had,doch men
begreep niet waarom het zonder gevolg bleef,toen m en eens vernam dat de
Commis8ion de 8tatistique er zich tegen verzette,omdat ...de toepassing een

wilziging in dealphabetischeordedergemeenten zou veroorzaken.Audenaerde

zou,metO'
udenaard6teworden,van de A naarde 0,en Sel8a6tezou,m etZelzate
teworden,van de S naardeZ verhuizen,en datzou verwarringin deadm inistratie teweegbrengen !

:Hierbijkomen nog in België eenige bijzondere taalvooroordeelen,onder
invloed van het Franseh ontstaan.In het Fransch werd de spelling van den

dag nooit stelselmatig op alle woorden van den dag toegepast :men schrijft
+36%1(nieuw)uitLat.novum ofne'
uj(negen)uitLat.norem volgensde spelling
van del2eeeuw,enœujuitLat.or'
am ofbœ'
ujuitLat.bovem volgensdespelling
van de l6eeeuw.Men zieterdusookgeen bezwaarin om Elbeujteschrijven,
of,nevensappui,lePuy,enz.(4)
)AnderzijdsgeraaktendemeesteVlaamsehenameninhetFranschvanBelgië

m ethun l7eof18eeeuwscheBrabantsche spelling bekend,zooalsD eynze,1Fc6r6ghem,Sotteghem, Ruysselede :nieuwe reden om zich tegen hun z7t-eeuwsche
spelling a1sD einze,Jrcreg:Azè,Zottegem,Ruiselede te verzetten.

'
)Deaarzeling nu aangaandedeschrijfwijzeBrabantofBrabandontstaatuit
een dubbelenspelregelaangaandehetschrijvenvan bofp,doff,gofchop het
eindevan een woord :1.Ishetwoord veranderlijk,dan sehrijftmen denmede-

klinl
terdiezlitdeverbogen vormen blijkt,dusofschoon ikheb,ikdood,ik zag
metikrep,ikstoot,iklachrijmen,schrijftmenzeverschillendwegenswiihebben,
ltl
ï/dooden,wiizagenenwiiveppen,'
tl
ïj8tooten,'
œïjlachen.Maar2.,ishetwoord
veranderlijk,dan schrijftmenaltijd p,1,ofcA,niettegenstaandeuitafleidingen
en verwantevormen zou blijken datwemetb,d ofg tedoen hebben :dusmet

daarin de hedendaagsche spelling gevolgd.Echterhebben wi
jenkele aanmerkingen te maken :
De naam van de Brabantsche gemeente,die in oë cieele stukken nog steeds

wordtgespeldBecqueroort,komtbijs'
-y
nRscz.
Il/EREx voorin den vorm Bekeroord,
welkereedswerd opgegeven in dedrieverschillendebrochures,verschenen ti
jdensde Duitsche bezetting :lo Verzeichni8 der 6elgïac/teztOrtsnam en ï;zriehtiger

Bchreibweise= Name'
n derBelgi8che Gemeenten ï?zherzienelc/trïj/z
t
rï/ze(zonder
jaartal);20VerzeiehnisderbelgischevtGemeinden(19l6);30Amtlicl
tes Verzeichnïa der Gemeinden z/o?zFlandern aad Wallonien (1918).Hetbehoortte wezen
Bekkevoort,in overeenstemming metdeuitspraak en zooalswijoverigenseens
hebben aangetrofen opeen oudelandkaartbi
jhetkadaster.Voordeeindletter
vergelijkemen nietalleen den naam van de Nnd.gemeene Breederoort,doeh
ook wat Prof.J.VERCOVLLIE heeft geschreven aangaande de schrijfwijze
Brabant.

We1speltVERscxtrERy
cx :Eekloo,doch daarentegen heefthijden naam van

de W vl.gemeente Loo en dien van de Ovl.gemeente Loochvistimetéén o opge-

geven;verderspelthijnogmeteen enkelein plaatsvan meteen dubbel
eoall
e
andere nam en op -loo,b.v.dien van (leOvl.gemeente Kalloo,die van de Antw.
gemeenten Lilloo, Lippeloo, Tongerloo en W e8terloo, die van de Lim b.
gemeenten Tessenderloo,Beverlooen Borloo en die van de Brabantsche gemeen-

ten Kes8el-Loo, Tremeloo, waarbij nog di
en van de W aalsche gemeente
Xrcferloo.
Ten onrechteisook gespeld Groot-Brogelen Klein-Brogel,alsnam en voor de
Lim burgschegemeenten Groote-Brogelen Kleine-Brogel(3).
Evenals hetaan te bevelen is de namen van Vlaamsche gem eenten te spellen
in overeenkom stm etde tllansgeldende spelling onzertaal,zoo mag ook afgebroken worden m et de nog heersehende gewoonte om de namen van Vlaamselle

niettegenstaande m ede,geweentvan wezen tegenover gerreesd van rreezen ;dus

gehuchten op archaïstische wijzete schrijven.Men spelledus b.v.niet meer

ook hetonveranderli
jkeBrabantmett,niettegenstaandedeafleidingBrabander.

D onek, Rhode, Schoonaerde,Schoonderbueken,doell Donk,Rode, Schoonaarde,
Schoonderbuken.

in Eigenbrakelen in '
s-Granenbrakel(Braine-l'Alleud en Braine-le-comte).Een

kundigenamen mogen wijgerustverwijzen naarden atlasvan VERSCHUEREN

'' W at den oorsprong van het woord betreft,geassim ileerd uit Braakbant,
beteekenthetzekerniethetland datbraak ligt,m aarhetbeteekenthetland f7cAz
deZenne.Een oudenaam van deZenneisimm ersBraca,dien wenogterugvinden

andere oude naam van dien waterloop is Brôca,die zich vertoont in Bruaael,
geassim ileerd uitBruck-seli,zoodatBrw 8elbeteekent de woning aan deZenne.

Andere Aardrijkskundiée Nam en.- Voor andere aardrijks-

en verdere vertrouwbare bronnen.
In dien atlas is gespeld Bohemen,evenals in Bos' Alta8 voor de 1'olk88ehooI

Dee-sofksvan Brus8elwasreedsv& rhetjaar 1000enisdusin hetFransch
zoowel a1s in het Nederlandsch harde .9 geworden ;m en moet daarom in het
Fransch Brlusellesuitspreken ;deuitspraak Bruc-selles wordtdoorcle Fransche
orthoëpisten a1s vulgair beschouw-d. ))

(1)Men spelleEn8ehedeeen Uskwerd.
(2)Bijvergissing is in hetNeerlandia-nr.gespeld Wallonièn :hetD.heeft

daarin geen deelteeken.

(1) Vgl.DEsRocHEs:(Nimwegen (stad)Nimègue,s.f.)
(2) Op hetuitknipsel,ons bezorgd doorden heer Joh.De Maegt,is geen

(3)De plaatselijke uitspraak is GrooteBreugelèn Kleine-Breugel.Vgl.ook

datum vermeld.

den fam ilienaam P-tz?zCleynen* eugel.
Bovensw ande regelen waren reeds geschreven toen als eerste num mer van

(3)Men spelt t'
hans meer algemeen,zooals overigens bijVERSCHCEREN :
Nieuwpoovt(C.H.P.).
(4)Ietsdergelijksvaltoptemerken tenopzichtevandenFr.naam derWaal-

* Leuven,van deperskwam :De Vlaam8ehe Gemeentenamen in moderneepellïztg,

sche stad Luik.Zie b.v.de aanteekening van R.G.vAN NlEvwxva-x & F.J.
BLY,L c Terminologie etla Correspondance dans le8Avrecvz des Railways,

p.Lxvlll:qMen sehrijftLiége en de Luikenaars,die hier welals autoriteit
zullenmogen gelden,spreken den naam uitzooalszehem schrijven.Zijvinden
iets aanstellerigs in de doorCauveten anderen aanbevolen uitspraak Liège.:

(C.
.H.P.)

Toponymica,Bi
jdragenenBouwstolenuitgegevendoorde FI
@.Top.Fgreeaïgïng
doorProf.Dr.H.J.vANI)EW IJSR (LeuvenenBrussel,1929).Daarin isgespeld :
N ieuwr ort;Bekkeroort;Loochriai,Kalloo,O lloo,enz.;Groote-Brogelen K leine-

Brogel.IndeInleidingleestmenp.14:((Vergissingenentekortkomingen (ineonseqtzenties:)zullen in deze voorloopigeuitgavewellichtnietheelemaalontbre-

ken :wijverhopen alleen,datwezetoteen minimum hebbenkunnen brengen
en houden ons zeer aanbevolen voor aanvulling en tereehtwijzing,waarvaa
latereen dank-baargebrtlik za1gem aakt worden.)
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waarin demeestekaartendezelfdezijn alsbijVzsscHrERsx ;voortsaldusook
in Bos'schoolatlas der geheele aarde,in TsN HAvyc's Volledige lcAool--zlfîca en
in nog vele woordenboeken,a1s die van K oExExls#V . Gsr
oosssx,TSN BRvG-

GsxcATl
c,KRoEs,Plucx,Eng.enFr.BijKtTlrEss,V.DAIzy
c,GALLASen MrINx

vindtm en daarentegen Bohemeen aldus worcltook vereischt volgensTaalzuive-

rïzzg (= jvdl..4.N.F.,7dedruk),p.36.Deschrijfwijzemet-p,iseen overblijfselllitvroegerti
jd.Bi
jDEsRocxssisb.v.gespeld :Boheémen,evenalsRoomen
voorRome.

genoemd worden,daarBelgiégeen land van NederlandschetM len geen syno.
niem van Z'
aid-N ederland is.tt

Hetzalvolstaanhierop teantwoorden da'
twijhetwoord b6lgici8m6n hebben

gebruikt,in denzelfden zin alsdie er aan gehechtwordt in despraakkunsten van
Vereoullie en van Coppé,in de proeve van taalzuivering van De Vreese en ook
in dewoordenboelten van Van Dale en van K oenen,d.w.z.in degewone geographisclze beteekenis van het woord.Datde een ten opzichte van de belgicismen

toegeeflijkerisdan deander,zein zekeremateduldt,ofwelzeonvoorwaardelijk
verwerpt,doethiernietsterzake.Overigenshebben wijin onze voorafgaande

IV . SLOTW O O RD .
Nu wijaanheteinde onzertaak zijn gekomen,restonsllogeen en anderte
zeggen in verband metde samenstelling van ditboek.Reedsvöörden oorlog

besclzouwingen aangetoond wateronderdebenam îng belgicismestdientverstaan

te worclen (zi
e hierboven p.xvlll)en aldaar bovendien hetinzichtvan W .de
Vreeseaangaandedebelgicismen medegedeeld (zi
ehierboven p.xxITT).
In hetprospectus van ons werk was gezegd

(Evenwelishetschrijverernietom te doen allespecifek Zuidnederlandseh

was onsdoor Mevrouw A.Puissant-Mulleeen partijboeken toegezegd uit de
nalatenschap van haarvader,den onvergetelijken grooten Vlaming Ad.Mulle,

afte keuren,wèinitsluitend hetbe8li8trerkeerde.Verderwordtden gebruikerzelf
de keus tusschen Vlaam sch en algem een Nederlandsch overgelaten,naar gelang

die in het zesde deelvan ((Vlaam sch België sedert 1830 ))het.hoofdstuk over

vanhetdoeldathijbeoogt.AlduszijnonderBelgicismen Vlaamscheuitdrukkingen vermeld alsPietjedeDood,eff
znAzeke'
vav,#c,
:,duvel-doet-al,een memorietzl,
:
eenkonijnestaart,van,denhemelechen #clzr
t
zlleven,hetgaatoverzï?'
11hout,delrereld
evïAzg/op krukken,geenszins om ze verwerpelijk te heeten,tloch a1seen aan-

fPostertien,Telegraafen Telefoon )heeftlaten verschijnen,die onsvan het
(
oogenblikafdatwij,in 1900,deeerlzaddenpersoonlijkmethem kennistemaken
totaan zijn afsterven ware vriendschap heefttoegedragen en die ons,bijhet
laat
sste bezoek datwijhem brachten,den wensch tekennen gafnog eenmaal,
alvorensslapen tegaan,getuigetekunnen zijn van de opening derVlaamsche
Universiteit te Gent,wensch die jammergenoeg nietin vervulling is gegaan.
Wat ons zelf betreft,mogen wij nog van geluk spreken dat wij de beloofde

leiding om de algem een Nederlandsehe eqtzivalenten e1'van onder llet,oog te

brengen magere Hein of Hans uvorw,de recltte Jozef,duirelstoejagcr of Jan
Doetal,ecx geh,eugen als een gcz
ratztzd,'
vaktde'
rtwind ofvap,de luc/àfleven, #efloopt

deapzïgcfc?zuit,dewereldrijdto, stelten.Zo()weinig mogelijk wordtoverigens.

boeken eerst onder de bezetting konden in ontvangst nemen, daar ze anders

afkeurend,doch veeleer constateerend en inliclltend te werk gegaan. )

reddeloos waren verloren geweest met alhetgeen wij v* rhet uitbreken der
vijandelijkheden hadden vergaderd.Hoe welkom ze waren en van wat een
onscllatbarewaardevoorons,zalmen lichtbegri
jpen wanneerwijmededeelen

hetgemelde nr.van ((Vlaanderen ,)

Naar aanleiding van deze woorden vonden wijde volgende tegenwerpingia

(Hetisonsnietduidelijk,watdeschrijverbedoelt,wanneerllijzegb,datllet

dat daaronder behoorden werken a1s de woordenboeken van W eiland en van
Des Roches,het uitgebreide spreekwoordenboek van Stoett,de eerste uitgave
van hetspreeltwoordenboek van De Cock,hetderde deelvan Meyer's W oorden-

hem erniet om te doen is,alle ((specisek Zuidnederlandseh ))afte keuren, (loch

ec/dc/,David's Tael-c'zLetterkuy igex'
lezùzzlerllïkzgcrà,versclleidene jaargangen

Nederlanders ontsieren,en door den invloed van die geletterden eellgroot ge-

van N eevlandia,het idioticon van Tuerlinckx,de Bibliographie rclzden Vlaam -

ec/len TaalstriiddoorCoopmanen Broeckaert,Het.
fzczl
c??derDierelî,doorBrehm

en H uizinga, het eerste deel van Geschiedeni8 der zptltrwàfïes N ederlanden door
W itkamp, verseheidene letterkundige werken,enz.De achtbare fam ilie M ulle

heeftdeswegerechtoponzeeeuwigedankbaarheid voordiekosteli
jkegift.
Ook den heerR.Sehrijvers,directeurbijhetMinisterie van Arbeid,zi
jn wij
grooten dank verschuldigd :nietalleen schonk hijonseen ex.van zi
jn Op den
lpcnde!metTaalgidsen,nadatwijin den handeltevergeefsnaardieonmisbare
hulpbron hadden gevraagd,doch voortdurend heeft hi
j ons bovendien met
deskundige inlichtingen geholpen.
Tot het einde toe beweesde lleer Ad.Perem ans,de naar Amsterdam uitgeweken Vlaming,ons menigvuldige diensten door ons tal van krantenuitknip-

sels,aanteekeningen en inliclltingen betreffende gebruiltelijke termen toe te
zenden.Zi
jn zwagerDr.G.Verhuyck-,leeraaraanlletKoninklijkAthenaeum to
Namen,waszoowelwillendonzekopijvöörhetterpersegaantelkensnatezien:
slechtsenkelebladzijdenvan hethandschrifthebben wijhem somsnietkunnen
sturen wanneer de drukker ze dringend verwachtte.W elkom e op- en aanmer-

kingen mochten wi
j ook ontvangenvan Dr.J.Decroos,lectoraandeUniversiteit te M unster in W estfalen, en van Dr.M .A. van W eel, voorzitter der

.

Taalwacht (A.N.V.)te 's-Gravenhage.Alle vier hebben zi
j onsdoor hun
gewaardeerde belangstelling en m edehulp zeer aan zich verplicht.

X og hebben wijonzen harteli
jken dank te betuigen aan Dr.J.Pée,prefect
van het Koninklijk Athenaeum te Diest,die de grootegoedheid heeft gehad
ons tothet einde toe in bruikleen af te staan :hetwoordenboek van KILIAAN

f
(uit8luitend het beslistverkeerde).Onder lletbeslist,verkeel
'
de za1hijwelde
talrijkegallicismen verstaan,diede spreek-en schrijftaaldergeletterde Zui
dvaa'
rzijn voordegaafheid dervolkstaal tlfsclloon dezegallicismenni
etonder
debenoeming (,
sïc)(speciflek Zuidnederlandsch ,
'kunnen worden gerangscllikt,.
daarzijeigenli
jk géén Nederlandseh ziJ
'll.)
W atzou onzebeoordeelaardan welhebben gezegd,indienwij1411eens,evenals
Dr.J.vAxGlxwsxsx S.J.inzijnHandboek(
lerNcderlandschel'aal,T,p.l30vlg.,

de ((svoorden en uitdrukkingen die in het,Algelneen Netlerlandsch niet voor-

komen,maardoordeVlamingen llaarFransclzmodelzijn gevormd )eenvoudig
hadden gerangschilttin een kolom onderde benaming f(Vlaamsch ))?Islletdezen

schrijverkwalijk t,
enemen dathijerlàetwoord I
'laamncl
tgebrlliktin debeteekenisvan :letterlijk vertaaldFral
zsch ofverkeerd Nederlandsel
z,ingebruik bi
j'
Vlam ingell?Zou VanGinneken verkeerd lzebben gedaan hetwoord aldus in een

ongunstigeopvatting aan tewenden,terwijlllijheteen volgendemaal,p.168,
ineengunstigenzin bezigt,waarhi
juiteentekstvan G.Gezelleaanhaalt, (Het,
bloed desvolksroept Vlaam sch n ?

W atalsbeslist verkeerd dientafgekeurd f,
e worden,hebben wijnaar onze
meening terechtertijd ook duidelijk genoeg teltennen gegevel
àîn onsstukje

(NaarTaaleenheid ) (zie p.xvll),nl.nietalleen gallicismelldiein onze taal
voorkomen, doch ook verkeerde navolgingen van ander vreem d taalgebrllik.
enz.Verder wordtin den tekst van ons W db.vaak genoeggewaarschuwd tegen

onnauwkeurigheden vanallen aard,enzulksop eenwijzedatlletlogisch besl
uit,

onzes dtlnkens welvoor de hand zalliggen.
Gaf de recensentreeds na bloote kennisneming van hetprospectlls, de vrees

te kennen,dat wij(zondereenig richtsnoeraan tz
e geven nde keus tusscllen
Vlaam sch en algemeen Nederlandsch aan den gebmliker zouden overgelaben

(uitgave 1777),het idioticon van Dl Bo (uitgave 1873)en zijn verzameling

hebben,dan hopen wijdatwijin onze inleiçlende bescholtwillgeltden gemid-

van het GrootW oordenboek.Ook een woord van dank aan andere leden van het

delden lezer wel voldoende zullen voorgeliellt.hebben om trellt de verllouding
tusschen dialecten en de algemeelle taal.
W anneer m en tegenwoordig in de m eeste Nederlandsche verltlarende wtàordenboeken Zuidnederlandsehe woorden en uitdrtzltkingen a1s zoodanig opgegeven vindtzonderdatdaarin een goed-ofafkeuring besloten ligt, m ag eN'enm in

leeraarspersoneelderzelfde onderwijsinrichting :den heer 0.Van Audenhaege,
dieonsde laatste uitgave van VAN DALE li
etgebruiken,zijn Loquelalietraadplegen wanneer hetons noodig bleelcen onseenigeexcerptenbezorgde;den heer
V .Henskens,die onsden derden druk van Vlncot/tmlE'sBeknoptEtymologisch
W oordenboek aan de hand deed,en denheer G.Hanssen,die onsde l5de uitgave
van K oExycw's Handwoordenboek ter leen gaf.Verder aan den lleer R .Naveau,

eonservatorvan het Natuurwetenschappeli
jk Museum te Antwerpen,die ons
een tijdlang liet beschikken over HEtTKET,S' Woordenboek der Nederlandsche
Volksnnmen van Planten,,waarvan in den boekhandelgeen ex.meervoorhanden
is,en aan den heer Joh.de M aegt, die ons verscheidene taalkundige werken
bezorgde.

Ten slottezeggen wijnog onzen innigsten dank aan allen,die zich overons
werk opwaardeerendewijzehebbengeuit:Prof.J.Vercoullie,dieonsbovendien

m eteen inleidend woord vereerde ;andereGentschehoogleeraren,Prof.E.B1ancquaerten Prof.P.de K eyser;de Leuvensehe hoogleeraren Prof.A.Boon,Prof.
L.Grootaersen Prof.L.Scharpé ;de doctoren J.Grauls,J.Houben,A.Jacob
en G. Verhuyclt, en andere welwillende beoordeelaars wier namen het ons

van onsverwaeht worden,datwij iemand een bepaalde keAls zouden wilen
opdringen.W ieerpri
jsop steltalgemeen Nederlandsch tegebruiken,làetzijin
een bepaald geval,hetzi
jin de meest'gewone omstandigheden,zaleen gelleel
andere keusdoen dan degene die we1barbarismen wilweren, doch in zijn taal
het Zuidnederlandsch karakter wenschtte behouden.
ZelfsdeNoordnederlanderJAx VELTMAN heeftin zijn verhaalDcVlaamsche
Sckarensliiper(uitg.G.F.Callenbach,Nijkerk,l913),waarinhijMsestvlaamsclle
personen en toestanden scthildert.gebruik gem aaktvan Mlestvlaamschevormen,
woorden en wendingen.V-aar nu een Vlaming H ollandsche m enschen ten too-

neelezoekttebrengen,za1hij,in tegenovergestelden zin,zijnpersonageszel
ter
welNoordnederlandsch in den mond leggen.K ortom ,de keustusschen locaalen

de minsteafkeuring.Ook alle andere beoordeelaarshebben er zich waardeerend

algemeen taalgebruikllangtgrootendeelsa,
fvan lletstandpuntdatdeschri
jver'
ofsprekerinneemtofwelvan hetdoeldathijbeoogt.
HetBrugschemaantlblaadjeBiekorj,in zijn nummervan Juni1927,scheen
alleenmaartebetreuren datwijhebben gemeenditeerstenvooral,hoebedekteli
jk ook,op Westvlaallderen te moeten uitvallezl
Toch hebben wijerbijden aanvang (zieboven,p.x!)op gewezen,datgeen

overuitgelaten.Eendrietal,dieop gebreken meenden te moeten wijzen,deden

enkeldialectgem inachtdient teworden.W aarevenweldealgemeene taalnood-

hetnietzonderer tevensverdienste aan toe te kennen.

zakeli
jk geachtwordt,ishetdialeetgeenszinsop zijn plaats,hetW estvlaamsch

Isniemand beterdan wijzelfovertuigd datdezeTaalgidsin meerdan een
opzichtnogonvolmaakten voorverbeteringvatbaaris,tochhebbenwijervaren
datmeerdaneen aanmerking alleenaanmisverstandtewi
jtenwas.

b.v.evenmin als het Brabantsch.Ook mag het belang van lletalgemeen Nederlandsch niet onderschatworden.W ie de verbreiding er van in Zuid-Nederland
belem mert,brengt ook schade aan onze dialecten toe, doortlat hi
j zoodoende
de overheersching van een vreemde algem eene taal, nl.die van het Fransch,.
in de hand werkt. Zoo het algem een Nederlandseh een weldadigen invloed

onmogelijk ishieralleoptenoemen.
Nooithaddenwijdurven hopen,datonswerk zoo gunstig onthaal
d zou geworden zijn dooronze Vlaamscheprofessoren.Van hun kantkwam zelfsgeen

Zoo had de redactie-secretaris van het weekblad ((Vlaanderen ))geen vrede

metdenondertitel.Inhetnr.van 28Mei1927gafhi
jnl.tekennen:
f
tLieverdan Woordenboekt
'p
csBelgicismen haddenwijhetwerk:Woordenboek
rczzZuidnederlandschetaalbiizonderheden genoemd.(
fZtzidnederlandsche afwijkingen van hetalgemeen Nederlandsch )zooalshetin de voorboodschap fhiervncdewordtbedoeldonlprospectus)heet,kunnen immersbezwaarlijkBelgicismen

oefentopdeontwikkeling van onzedialecten,daarentegen Iijden dezeaan verva1waar ze door het Fransch overwoekerd worden.

OverhetW estvlaamschtaalparticularismelzebberlwijdemeenïngvaneenige

bevoegdeVlamingen weergegeven (zieboven p.xIx vlg.).Van eenanderenkant
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hebbenwijerinonsW db.op gewezen,dat Xoordnederlandsche letterkundigen
tegenwoordig ni
et zelden Mrestvlaamsche provincialismen als stijlwoorden

beginnen te gebruiken.Naar aanleiding hiervan berichtte ons Dr.J.Decroos :

(Zooalsop blz.l94 vermeld,komt gezapig meermalen bijNndl.schrijvers
voor.Het,dunktmijechterdatdan weleensaan datwoordeen verkeerdebeteekellisgegeven wordt,nl.sappig.Aldus trofik aan :kleurig en gezapig Vlaam sch.

AndereVlaamschewoordenen woordvormen di
e bijNn(
11.dichtersvoorkomen
zijno.m.doomen(bijBotztensenKloos),deemstering(bijP.Otten,in zijngedicht
((DeNojade)),herte(bijA.RolandH01st,in zi
jn gedieht(Aan de Kust)),zoetgevooisd (bijKl()os),wonne (bijBoutens).
)Devorm aroom (0.) ltomt in verzen meervoor,b.v.bijHelene Swarth,
Van Eeden en anderen.h)
DM Vlaam seheprovincialismen,voorkoznende in de werken onzerletterkulltligen,vaak niet'ofwelverkeerd begrepen worden in Znd.gewesten waarze niet

inlleemsellzijn,en vooralook in N.-N.,iseen feitdathoegenaamd niette verwonderen is.Alduswerdeazieleek(eenanderwoordvoorozie-ofozendrup).dat
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vindt,welisditwoordschieralgemeen in deZnd.schrijftaalen reedskomthet.
voorbijDEsRocHEs:cBarreel,8.j.bast.w.Draey-boom.Bavrière,s.f.),doch
zelfsin onzevoll
tstaalishet'minderalgemeen danwijaanvankelijk vermoedden.
De heerR.Schri
jversweeseronsnl.op,datin de omstreken van 5Telm (Limburg)de menscllen enkelbarrierkennen.Nadien vonden wi
jdezen vorm ook
vermeld op een dienstregeling van de butzrtspoorwegen als gebruikelijk te
Maaseik.Denzelfden vorm hebben wijaangegeNr
en voorNoord-Brabant.Het
neem bevenwelnietweg,clatalleen de vorm barrière alg.Ndl.is,naast andere

woorden die wijervoorhebben vermeld in onsàvdb.
Nog vraagde de heerE.H .in 0.M .0.:

t
(Waarom woorden ofuitdrukkingen vermelden,diein devierdekolom blijkenook aanvaardtezijn inHolland,alsHoera,hetbedhouden,e.a.?

))W at heeft de vergissing AlbertI in plaats van Koning Albertuitstaan met
het Alg.Besch.t))
En verder:

voorkomt in De Oog8t van ST.STRycvvErs,verkeerd verklaard :((Eik op een

(Waarom zou l
tiimagzichdehandkussen minderBescllaafdzijndan hijmcg
zichdehanden '
tcrïjrea?waarom zou ontrangen worden cl
.
:een hondïAzeen kegel-

weide),bijF.J.HEERISenAV.Tooss,AangenameUrez,II,p.5l.

epelm oeten worden alseezzaap in de porseleinkastzelfs indien Kuipers die uit-

ln somm ige gevallen kunnen Znd.woorden niet overgebracht worden in ge-

drukking niethad opgenomenkGeraken wijnietdaardoorop een dwaalspoor,

lijkwaardigalgemeen Nederlandsch.Zoohebben wijnietgepoogd het(bollen ),

waarop onsgeleerd wordtdathet een cliehé verlteerd,hetandergoed is?))

naam vazlZnd.balspelen,in alg.Ndl.over tebrengen :de Noordnederlander die

zoo'n spelleertk-ennen,noemtheteenvoudig zooalshijhetden Vlaminghoort

Klaarbli
jkelijk gaat de beoordeelaar van de meening uit,dat het woorfl
belgicismeeen afkeuring in zich besluiten toch hebben wijonsstandpuntdes-

zeggen.
Ditisb.v.llog hetgevalmetklam- teen,,naam van een soortvan baksteen uit

aangaande te kennen gegeven : onder de benam ing belgiciamen verklaarden

deRupelstreek :dezesteenblijftzijnVlaamschen naam nietalleen bellouden in

hetalg.Ndl.,doch ook in hetFransch en in anderevreemde talen.TH.Coopwl-tN,

Steenbakkerij,p.5,heefttrouwensreedsgezegd,watmen verderherhaaldvindt
bijA.vAN HtlvcxsenJ.SLEYPEN,Ambacht'
ptzwtdenM eteelaar,p.16:
ttDe meeste llierte lande gebakken steenen hebben geenen Franschen naam .
Zewordenin Fransclzeteksten opgegeven m ethunne Nederlandsche benaming,
b-v.: brique8dites ((papesteen )),ck-lam psteen )),(froostersteen )),((klinkaard )),

cpaddesteen )enz-,enz.)(1).

Namen van Znd.bi
eren alsjaro,.
:6e/en dergelijkebli
jven eveneensonveranderd in welketaallletook zij.
In 0.M .O.,maandblad van den ((Vlaamschen Leeraarsbond van lletOm cieel

MiddelbaarOnderwi
js),Febr.1928,p.36,maakteeenbeoordeelaar,teekenende

E.H .,in een artikel,getiteld vNaarhetalgemeen Beschaafd )),de nietonwelwillende opm erking :

(HetkomtonsvoordatdeH.Peetersinzijnverlangenom zoovolledigmogelijk tezijn.zijn overstelpendestofnietstreng genoeggeschiftheeft,en totzijn
gebied betrok-ken heeft,waterbestkon bi
jgemistworden.Wantlatenwijhet
ons niet ontveinzen.De Vlamingen die een levendig verlangen hebben om hun

taalgoed te spreken en te schrijven zullen het W oordenboek dankbaar zijn
waarhethenterechtwijst,enheninplaatsvan eenGallicismehetzuivereNederlandsch woord oftzitdrukking aanleert.Maarzullenzijlzetin dezelfdematezijn
alsze in plaatsvan hun echtVlaam sch woord een Fransch woord vinden,om dat
het Vlaam sche woord in H olland niet bekend is?))
Debeoordeelaarin quaestie zou deze vraag voorzekernietopgeworpen hebben

indien hijnietverzuimdhad onzebesehouwingen (NaarTaaleenheid:telezen.
5vijhebbenaldaartochbetoogd watonder(algemeenNederlandsch:dientverstaan te worden en het istoch duidelijk datwat in Holland niet bekend is,
onmogelijk alsalgemeen Nederlandschkan aangegevenworden.Welzijn woorden,in Z.-N .gevormd ter vervanging van leenwoorden,gaandeweg opgenom en

in het alg.Ndl., zooals betooging, voor demonstratie, en postbewij8, voor
postbon.Ook een oud Vl.woordalsbeiaard begintin N.-N.doortedringen (2).

wijnl.samen t'
evatten (alle eigenaardigheden,waarin hetZuidnederlandsch
ziellvan hetalgomeenNederlandsch t
lnderscheidt)(vergelijk determen americclzïapzen,helvetismen,iytdoismen e.d.)en wijhebben ook metwoorden van
Dr.M-.de Vreese aangetoond dat somm ige belgicismen welrecht van bestaan

kunnenhebben (ziehierbovenp.xxlll).En nietalleenkomen indeeerst'
ekolom
vanonsMrdb.aandebeurt:allerhandeafwijltingenvanhetalg.Ndl.welkevoorkom en in degesproken en in degeschreven taalderVlam ingen,doch bovendien :
woorden en uitdrukkingen die doorvoorgangersten onrechte werden afgelteurd,

zooalshetbedltouden ;woordenen wendingenwaaroNvertwijfelkanbestaan,b.v.
hethoojd verliezen ;ontaalkundige vormen die in N.-N.werden opgespoord en
aangeklaagdenwaartegen wij,alzijn ditnietaltijd bel
gieismen in den eigenlijken zin van hetwoord,l
aoodzakelijkerwijzeook weldienden te waarschuwen
(zieboven,p.xxIII),b.
v.aangelegdzï/nvoordezz
àuzïe/
c.
Metbetrek-king tothoera,datzoowtllin Zuid a1sin N oord ingang heeftgevon-

den,mag de gewone gebruiker o.i.welvernemen daterstemmen tegen zijn
opgegaanentevensookdat,hetvanbevoegdezijdewerdverdedigd.Hetisimmers
nietonmogelijk-datinhetvervolgnogeenstegendatwoord te veldewordtgetroklten ofdatde een ofanderelezereen geschriftvan ouderen datum in handen

krijgt waarin hoera werd bekampt.En heeft iemand desniettegenstaande nog
altoosvoorliefdevoorhoezee,ook datstaathem Aroorhetoverigevolkomenvrij.
DevergissingAlbertI,voorKoningAlbert,heeftbuiten allentwijfelwelwat
te maken m et het algemeen beschaafd :lletbetreftlliereen vaak voorkom end,
ondoordacht en overbodig gebruik N'an llet telwoord,e11 zulke fouten dienen
toch waaraehtig vermeden te worden.

W-aarom hijmagzïchdehandk'
tzt
:t
seAùopgegevenwerd,schijntonswelduidelijk
genoeg:deuitdrukkingwordta1sZnd.vermeld inhetGv.W'dè.enbijV.DALE ;
alg.Ndl.ishetdusnieten dàtwildelàwijerjuistvan zeggen,in overeenkomst
metonsdoel,hetversclziltusschen Znd.en alg.Ndl.aan te toonen.

Indien wi
jerop hebben gewezen,datV.DALE de uiklr.ontrangen worden
gelijkeen hondinhetkegelspelal
sZnd.opgeeft,bedoelenwijgeenszinsdatiedereen dienttezeggen :als6e?àaapï?Adeporeeleinka8t.M-ederom wordtden gebrtziker

beschaafd.
Een enkele maal,voor het gall.soldetthuis,de vertaling van Fr.mai8on de

hierin dekeusgelaten tusschen watV.DALE Znd.heeten degelijkwaardige
uitdr.die in de taalderbeschaafde k-ringen in N.-N.voorkomt.Hetgeen wij
bijKUI/ERS vonden,mag llem daarenboven een aanleiding wezen om de A-l.
zegswijze metdestemeerrechtaan te houden.
Het kom twelmeer voor,dat een uitdrukking in heteene wdb.a1s Znd.en
in een anderzondervoorbehoud alsalg.Ndl.wordtopgegeven.Voorbeelden

eoldes,zijnwewelverplichtgeweesteengoedNederlandschennaam teverzinnen,

vindt men te over in ons werk.Zelfsin één en hetzelfde wdb.,dat van V.DALS

Ditkan in de toekom stnog welmetanderewoorden en uitdrukkingen gebeuren,

doeh wijmochten defeiten in geenen deelevooruitloopen,genoodzaalttalswe
zijn rekening te houden met den tegenwoordigen toestand van hetalgemeen
nadatonsuitN .-N.,in antwoord op een vraag om inlichtingwastekennen gege-

ven datdergeli
jkewinkelsaldaarnietbestaan.Tn den geestvan hetalg.Ndl.
hebben wijervooropgegeven :koopieewinkel.Ooltaclten wijkoopieshuiseven

nl.,vindtmen nietzelden een gegeven zegswijze op deeeneplaatsalsZnd.e11
opdeanderezondervoorbelloudvernleld.Vooralisdittewijtenaanhetfeitdat

tegenover gij,ge als Alg.Beschaafd jii,j6 te plaatsen,en het ingebtzrgerde

verschillende personen,dttsmetverschillend inzichten m et gebrtzikm aking van
verschillende bronnen,steeds aan de llerdrukken hebben medegewerk-t. In de
6de uitgave van V.DALE vindtmen b.v.dewereld springtop krukken als Zncl.
aangegeven op de woorden springen en wereld,docll op het woord op is niet,

bareelte stellen tegenover barrière?',

gewezen op datvoorbelloud (waarscllijnlijk isditwe1een verzuim).

goed.
In hetzelfde art.van 0.M .0.werd verder gevraagd:((W as ereen reden om

W iedezaakevenwelaandaehtigbescllouwt.zalwe1toegeven,datwijdebehandeling van llet pers.vnw.gii,ge niet,mochten achterwege laten.Naar onze
meeningllebben wi
jop datwoord weleenenanderbijeengebrachtwatdesaangaande van belang isom gewet,en teworden.Wijhebben ernl.hetgebruik van
giien gevoorgesteld zooalshetin Z.-N.voorkomten onzevoorbeelden juist
zoodanig gekozen dat de lezer niet alleen daartegenover een kort overzicht

erlangtvan lletalg.Ndl.gebruik,doch ookhebben wi
jop deaanwezigheid van
ieineenige Znd.dialecten gewezen (hetBrusselsch dialect hadden wijerzelfs
mogenbijvoegen,waarin men b.v.hoort:gao-iemee?da,moe-ieniedoen,enz.)
enop dievangiiinenkeleNnd.dialecten.Zoowordtmeteen deverkeerdemeeningtenietgedaanalszou iespecifiek Hollandsch zijnen alszou gij,genietof
nietmeervoorkomen in devolkstaalvan noordelijkegewesten.Bovendien verwijzenwijinonsart.naardeBijlagen,alwaardevormen derwerkwoorden bij
het,pers.vnw.N'an den 2den persoon worden opgegeven.Dit alles zalvoor de

Voorts vraagt de recensent in 0.ijI.0.welken indruk het za1m aken op den

lezerf
(alshijbemerkthoede zuiverst-scllrijvendeauteurs(Sabbe,Alennekens

e.a.)nog betrapt worden op onnauwkeurigheden ).5Vel,wieonze inleidende

beschouwingen heeftdoorloopen,zaldaarwelheelemaalop voorbereid zijn en
zulkefeitennogalnatuurlijkvizlden.Overigenshebben H.MEERT,indeVoorrede
van zijn Onkruid onderde Tarwe,ert$V.os VRESSE,in deInleiding van zijn
Galliciamenï)àltetZuidnederlandsch,ttitvoerigerdanwijden werkeli
jltentoestand

beschreven.En hoezelfs(le allerbesten zich kunnen vergissen,leertonshetboek
van KOLLEwIJN,Opstellen overSpelling en Jlerdl'
/zzlgïzlg,waarin gewezen wordt

op taalfoutenin lletq-db.van V.Dale(l),in datvanVerdam,inhetGr.îvdb.,

op taalfouten van Prof.J.te W'inkel,van C.Vosmaer,Bijvanck,F.S.A.de
Clercq,Ch.van Deventer,D.C.Meyerjr.,L.Knappert,Prof.Boer,S.Aluller
Fz.,vanHall,F.Coenenjr.,e.a.(cfr.Handleidingvande î-erenigingtotI'erepzàToudiging'
pcn onzeSchrijjtaal,2de druk,p.10,voetnoot).

meesten langnietoverbodigzijn.

W atnu barreelbetreft,ofbareel,zooalsmen daarnaastsoms ook nog gespeld

(1)Thansnog,in de 6de uitgavevan V.DALE,worden vergissingen aangetrolen alsehimpansee, mv.chim pansee'8,en dictee,m v.dicteebs,voorcltim pansé,

(l)Voorklinkaard zegtmen in hetalg.Ndl.klinker.Hetisdenaam van de
beste soort van baksteenen.

.

(2)In Neerlandia,Aug.'29,p.132,vonden wi
jhetpasnogalsnaam van een
Erma :Kunstni
jverheidsht
zis(deBeiaard),L.Haven 5,Schiedam.

mv.chimpansé'a (ook welehims nzee,mv.chimpanzeea,zooals bijBREHM en
HVIZINGA,HetZetl6n derDieren,1,p.llen 12),envoordictee,mv.dietees(waarnaast men nietzelden vindtdictée,mv.dictée'
s,hetgeen ook wel aannemelijk
is).
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Datin onze1ijstvan VerkorteTitelsslechtseen deelderbronnen isopgegeven,
' dan
waarnaar meestal zeer dikwijls moest verwezen worden en die W jJ
ook zoo kortmogelijk zochten aan te duiden om plaatsrtzimte te besparen,IS
niet iedereen duidelijk geweest.De redactie-seeretaris van Vlaanderen ))#
blijkenszijn art.inhetnr.van2Juli1927,beschouwdedieopgavevan verkorte
titelsnl.tenonrechtealseen volledigebronnenlijsten hieldhetvooreen tekortkomingvanonzentwege,datwijanderewerken welkehi
jopnoemde,niethadden

schappelijk Schrijvers'werk a1sdatvan een (dilettant),zooals onze beoordeelaarzichsmalend uitdrukO,temisprijzen en te willen negeeren?
Ookverliesthijuithetoog dateenboek alshetonze met de wetenschap of

vermeld,o.m .de idiotica van DeBo en Schuermans.

p.l08vlg.:

OnZelezerszulleh reedsopgemerkthebben datwijnognaareen heelaantal
anderebronnen hebben vemvezen en datwijin den loop van hetwerk ook wel
enkele nieuwe titels hebben moeten verkorten.

Ofsehoon wijvoortdurend znd.idioticonshebben geraadpleegd,hebben wi
j
ersleehtsinenkelegevallen naarverwezen,enniettelkensen telkens,omdatwi
j
zulks vooronsdoelonwenscheli
jk en onpractisch hebben geacht.De enkelen
onderonzelezers,dieze bijuitzonderingtoeh zouden willennaslaan,zullenook
we1zonderonzeaanwijzingindiewerken hun weg vinden.
Van belang scheen het ons daarentegen waar het pas geeft de aandacht te
vestigen op hetgeen geboekt werd doorK iliaan,L.Meyeren Des Roehes,soms

Ook-we1op watwijbijw eiland hebbenaangetroffen ,omdathun werken dienstigzijnalsmijlpalen inden ontwikkelingsloop van onzetaal.
Van K zr-zAAw'sDictionarium fevfoztïco-lcfïsaz?èverscheen deeerste uitgave te
Antwerpen fn 1574 ;de tweede,vermeerderde uitgave eveneens te Antwerpen
in 1588 ;de derde en volledige uitgave nogmaals aldaar in 1599.H et is dus

met taalgeleerdheid al heelweinig te maken heeft en dat lzier veeleer wordt
sam engebracht wat opsporingen naar het taalgebmzik hebben opgeleverd.

Inditverbandlezenwijb.v.nogbijJ.L.HORSTEN,Elzïge Belangriike Ferechiin8elen vïfhetLenen derNederland8eTaal(Tilburg en Amsterdam, 19273).
((Maar)alverwerptdebeslissingvan degeleerdeeen ofanderwoord,daarom
verdwijnt'tnognietuitdeNederlandsetealgemeenschap.
)Veeltaalgeleerden zijn 'tonderlingoneensover'
tbestaansreehtvaneen of
anderGerm anisme.

Deeen wilzich laten leiden bijde beoordeling doorzijn smaak,de ander

door de bruikbaarheidseis,'n anderdoorz'n redenerend verstand,m aarop slot
van rekening m oeten ze erkennen, dat m et 't taalgebruik niet te redeneren
valt.))
Zelfsschijntonzebeoordeelaargeen alt.
ezuiverinzichtte hebben in hetwezen
van het algemeen Nederlandschen zeerzekerheefthijgeen A'redemetdengevestigden woordenschatonzer taal.Anders zou lzijb.v.de redadie van zijn

blad niet opstelzijn gaan heeten en abottnementeprii8 niethebben vervangen
doorleesgeld;ook zou hijvoorpro8pectusen 8tation geen woorden hebben verzonnena1sroorboodaehapen8poorltoj,ditlaatstenaarD.Bahnhoj.Hi
jhadde
welgoed gedaan vroegere num mersvan ((Vlaanderen ')te doorloopen,a1snr.26

l6de-eeuwsch Nederlandsch.W i
jhebbengebruik,gemaaktvandenUtrechtschen

van den eersten jaargang,verschenen 4Nov.1922,waarin betoogd werd,(dat

herdruk van l777,naar de derde uitgave bewerkt door G.vall Hasselt,die ze

hetNoord-Nederlandsch algemeen bescllaafd ook ons algemeen beschaafd dient.

van voetnoten heeftvoorzi
en en hetwerk lietverschi
jnen onderden titel:Ety-

te zijn ),en datwi
j moeten beginnen methetNoord-Nederlandsch algemeen
beschaafd aan teleeren,tespreltenen teschrijven,zooal8hetreiltenzf
?ïlf,zonder
persoonlijke vooringenomenheid en vooroordeelen
Hoeditalgemeen beschaafd indepractiik dientaangewend teworden,vindt'

mologiculn fevfosïcce linguae,8ireDïcfïo?zcrï'
dzz?zteutonico-latinum.

ln de tweedeplaats hebben wijL.Jp
.
feï/6r.
sWoordenmchat f
(DerdeDeeldes

Ivoordenscltats,W aar in m eest alle de Verouderde en ongewooneW oorden,Zo
in de Oude Nederduitsche schriften,A1sby M elis Stoke,H .L.Spiegel,R,.Visscher,D .v .K oornhart,Ia.e.H oofdt,S.Köster,J.K ats,C.K iliaan,C.Huigens,
J.V.Vondel,J.de Dekker,en andere Taalkundige Schryvers,gebruikelyk,
Vergadertzyn,en met bokender woorden,alsm ede zom tyds m et korte uitleggingen,verklaartworden )),lode druk,lm
A sterdam ,l745.
Ten derdekom taan debeurtN ieuw N ederduytsclt601 FralucltW oorden-boek,
doorJ.DEsR ocxzs,uitgegeven te Antwerpen in 1769.Datis Zuidnederlandsch
uitde 18de eeuw.
Enkele m alen verwijzen wijnaarhetN ederduitsch Letterkundig l'l'f:ör#ez
?zèt)ek,
door P@W EILANO,waarvan deeerste druk verseheen in 1199.W ijbeschikken
over den Antwerpsehen herdruk in twee deelen,uitgegeven doorden advocaat
J.F.vAx TICHSLT in 1843en 1844,in de nïeuwere spelling van W EILAND'S
BeknoptN ederduitsch,Taalkundig It-ooro zzèoc/cdat'in 1826isverschenen.Naar
het vervolg op bedoeld werk,K un8twoordenboek,of verklaring van allerhande

vreemde woorden,enz.,door 1a.wslruwxp,waarvan wij den Antwerpschen
herdrukuithetjaar1843bezitten,werd nietverwezen.
Een paarkeeren citeerden wijook Reinaertdelz
-t
?:in den ouden tekst,zooals
dievoorkomtin deserie Vat
talleTiiden,onderredactievan C.G.K<AKEBEEN
en JAN LIGTXART,2dedruk,1917.

Zelfshebbenwijnietverwaarloosd meerdan eensietsuitde hedendaagsche
zalen,daartochditkleineboekje
uitgavevanden M eeltelschen Catechismusaantel
zijn invloed heeft op den woordvorra,hetwoordgeslachten den taalschatbij
het Vlaamsche volk.W ijvergeleken soms die aanhalingen met een ouderen

tekst,((Ziele-spysofteChristelyke Leeringe,Voôrgesteld,enuytgeleyd volgens
lletorder,endeopelkeVraegeenAntwoôrdvandenMechelschenCatechismus)),

doorP.vyuuuzvsx (Antwerpen,2dedruk,1765-1768).Verdernog vergeleken

wijzemetden inhoud van (Kateclti8m'
usofChristelijkeLeer,ten gebruikeder
Nederlandsche Bisdomm en, voorgeschreven voor het Bisdom Roerm ond >

m en er verklaard alsvolgt :
t( Dit za1 m oeten geschieden zonder particularistische of individualistisclle

neigingen.Particularismeen individualisme zijn juistantipoden van algemeen
beschaafd.W iJ
'hebben het algemeen bescllaaftlt,e aanvaarden zooals het onder
normale om stand/gheden historisch gegroeid is en m oeten nieteischen,datlleb.

zou l
tlinken zooalswi
jhetlieverzouden llooren.Alte veelVlamingenmeenen.
dathetalgemeenbeschaafdietsisvoorpersoonlijk gebrubk,datzija1seen kleedingstuk-naareigen sm aak mogen dragen ofzelfsverstellen.Nietisminderwaar.
H et algemeen beschaafd is gemeenschapsbezit.van de geheele spraakm akende

gemeenteen niemand kan zi
jn wetten naareigen goedvinden interpreteeren.)
Ook wordterdenadruk op gelegd,datwijmoeten(onzetaaltrachten zuiver
te houden van vreem de smetten )):

(En metvreemdesmetben bedoelen wijni
etzoozeerzekere vreenade woordenklaltken,welkegeschiedkundigmetdetaalzijn vergroeid,enmeerdaneens
tothaargrooterenrijkdom hebben bijgedragen,doch vooral vreemde wettdin-

gen,smokkelwaar, die zich onder onze eigen vlag vertoont. klakkelooze
vertalingen en on-Nederlandsche woordvorm ingen en afleidingen,welke met.

ons taaleigen in strijd zijn.W at Vlaanderen betreft,bedoelen wijhiermede
vooral de honderden gallieismen,waarmede België onze taal heeft vergiftigd

en waartegendestrijd in Vlaanderenheelwatkrachten zalvergen.)

Van dit standpunt is de latere redactie-secretaris van ((Vlaanderen )),zooals

men ziet,nogalmerkelijk afgeweken.
W atten slotte onzeZuidnederlandschedialecten betreft,steedshebben wij

in de beschikbare bronnen nagegaan in welke gewesten een gegeven woord of'
uitdrukking thuishoort.W elisheteen feit dat oudere idioticons slechts onvolledig inlichten,dat de m eeste b.
v.niette vergelijken zijn methetuitstekend
diRleciWoordonboek Van ;S.Teirlinek en dat alle gegevens in de verschillende
hi
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ijn (l).Voor ons doelis tlitp

(Roermond,1920). van de lsteafl.van dezen Taalgids,diebestond uit de
Inzijn beoordeeling
Opgavevan VerkorteTitelsendeblzn.ltotenmet30vanonslP#6.(eerstdaarna,

vooralop aan,afwijkingen
van hetalg.Ndl.teverzamelen,toetelichten van welken aard zezijn,alg.Ndl.
er tegenover te stellen en hiervoor den gebruiker zooveelalsdoenlijlt bewijs-

redactie-secretaris van het weekblad ((Vlaanderen )),in hetnr.vazl2 Juli l927,
((dat deze N ederlandeche Tcf/fïd.geen,in verschillende opzichten welverdienstelijke,maarnietaltijd oordeelkundigecompilatieis van alwater over taal-

roegdeziide isten deelgevallen,schenktons de voldoening datwijnietvergeefsjaren langwoorden en uitdrukkingen hebben opgespoord en sterktons
in de overtuigingdathetweleenigermate za1bijdragen om dekennisvan llel
alg.Ndl.bijdeVlamingen tebevorderen.
Zooalsvoorheen houden wijonsaanbevolen voorhetontvangen van welwillendeopmerkingen en aanwijzingen totverbetering.

in afl.2,verscheen hetgedeelte Voorberichten N aar Taaleenheid = blzn.Ix tot
Vdè.),schreef de
en m et xxlv, sanaen naet blzn.31tot en naet46 van het 1

zuivering doortaalgeleerden en taaldilettanten isgeschreven.De schrijver
verdient stellig alle waardeering voor zijn echt monnik-enwerk,maarhijis,
eilaas,nietwetenschappelijk geschoold,en blijktdaarenboven een zeeronvoldoende kennis van de Zuidnederlandsche stre ktalen te bezitten.))

plaatsen aan de hand te doen.H et,onthaal dat ons werk ook ran de meestbe-

Sehaden, Augustus 1929.

En verderheet het daarin :f
t
W atdebronnen betreft,waaruitdeschrijver
geputheeft,hetblijktniet,dathljdezeerverschillendewaardeerval
ngoedweet
te onderscheiden.Hijschijnt toch aan hetwerk van dilettanten alsb.v.ReebrechtSehrijvers((Op den W andelmetTaalgidsen ))hetzelfdegezag toe te
kennen alsaan datvan uitnemende taalgeleerden als W illem de Vreese.))

Hetismaaralteduidelijkdatde recensentin onzewerkwijze een quaestie

lhijgemeendhebben dat de
V&n Personen hèeftWillen zoeken.Ten onrechtezaaan
hetwerk van Dr.W .de

heerSchrijversen wijzelfonshebben vermeten,
Vreesete pogen afbreuk te doen.Niemand heeftmeerdan wi
jeerbied en bewondering voordeallerverdienstelijksteproeven van taalzuiveringonzervoorgangersen datzalden recensent nadien ook welgeblekenzijn toen hijkennis
kon nemen van onze inleidende beschouwingen,die reeds lang te voren persklaar lagen.W elko v:,rschilljpd: waarde aan onze bronnen moet toegekend
worden,hierover werd in die beschouwingen reeds een woord gezegd en voor

he$overige laten wijonze bronnen voorzich zelfspreken :Non rejertçuï,
:eed
qnid dïccpz,d.i.hetdoet erniet toe wie ik ben,die ietszeg,m aarwatik zeg.

Daarenboven ishetbelang datwijhechten aan hetwerk van R.Schrijvers

(1)HetWetensehappelijkOnderzoekt
ferZ'
lddnederland8cheDïclecfc?l,ingerieht

geenszins overdreven.Onder m eer hebben niem and minder dan Prof.J.Vercoullie en Dr.C.G.N.de Vooyser metveellofovergeschreven en ook hebben

doorlzet((Phonetisch Laboratorium derLeuvensche Universiteit))onderleiding

wijpersoonlijk Prof.Dr.L.Grootaers de geschriften van dien Vlaamschen

m edewerkers zullen later aan dien toesG nd verbetering aanbrengen.

terminologist a1s onm isbaar hooren roem en.Is het dan niet veeleer onweten.

van Dr.L.Grootaers,en deDialect-Atlas8en van Dr.E.BLANCQIJASR'
.
Pen zijn

R E G IS T E R
De cijfersvöörllet schtzine streepje (/)verwijzen naarde blz.;dedaarachterkomende,n% rdekolommen van dieblz.
Meteen sterretje (*)zijn M ngeduid :woorden en uitdrukkingen die nog vaak,te rechtoften onrechte,alsverwerpelijk worden aangeklaagd ofdie niet onverdeeld alsalg.Ndl.erkend worden,voortszulke die in 'talg.Ndl.weinig gebruiltelijk zijn,(lienietvoorkomen
in gewone taal,die alleen tot de volkstaalbehooren ofdie betrekking hebben op Znd.toestanden en gebruiken.

A.
a :geen avooreenb kennen 1/3;248,
/3.
ietsvan a tot zvertellen 315/2,3.
TerA (Ned.prov.Utrecht) 562/2.
A.(= are) 91/4.
à :10meterstofà,22fr. 1/3,4.
geld leenell,plaatsen à,5%
2à,3weken 337/3.
Aagje :nieuwsgierig- (van Enlthuizen) 98/3.
aagtappel,aagjesappel 97/3.
aal(viseh) 364/4.
(= gier) 532/3.
aalbes 45/3,4.
zwarte - 45/4.
aalbezie : witte, roode -beziën

zwarte -beziën 45/3.
aalmoes 1/3 (?n,
t,.);27/3.
aalmoezen gevel) 1/3.
*aalmoezen doen 1/4.
aalmoezenier 27/3;36/3,4.
aalput 532/3.
Aalster 1/2.
Aalstersch 1/2,3,4.
aalt 532/3.
Aalter (O.-Vl.) 563/2.
aambeien 420/3.
aamborstig 112/3.
aan:alleswat- haarwas 2/4.

zijn zielaan God 3/4.
zich (o/een ander)in iems.gunst 3/4.
zich (o/een ander)aan iems.hulp
3/4.
zich (zelf) t'
pcn zakenj 3/4.
aanbevelenswaardig 3/3.
aanbevelingverdienen 3/3.
aanbidden (sclteidb.en on8cheidb.t 3/3,4.
aanbieden (zich)t'
pc?lpersoè
tenj 3-4/4.
(ran zakenj 4/4.
aanbieding :tijdelijke0/buitengewone 326/3.

(bijeenaanbesteding) 419/3.
aanbinden :den stri
jd 47/3.
aanblik :een praehtigen opleveren 347/3.
aanbouw 32/3.
huisin .
- 322/3.
aanbouwsel 6/3.
aanbranden :de aangebranden

aanbreken :een fleseh
47/3.
een mijt 350/3.
een nieuw tijdperk-isaangebroken 351/3.

in iems.- bewaard blijven
iem.in- houden 175/3.
aandienen (zich) 7/4.
aandoen :kleeren - 5/4;10/3.
schoenen - 5/4; l1/3.
netjes aangedaan 5/4.
iern.- 5/4.
iem.verdriet- 123/3.
zich zelfgeweld - 5/3.
aandoening:- en doorstaan 341/3.
aandoenlijk 429/3.
aandrager (v.e.metselaar) 301/3.
aandrang :met- 134/3.
aandringen :%ijiem.- 383/3.
aanduiden 5/4.

tot k-andidaat aangedtlid worden 461,,'3.
aaneen 5,
/3,4.

aaneenflansen :een brief- 5/3.
aanfokk-en :een veulen - 352/3.

aangaal':bijiem.- 3/3;3-4/4.
op iem.- 5/4;450/3.
op lauis--5/4.
bij het -- van de eerste lente eeller nieuwe
eellakkoord,een huwelijk - 5/4.
eeuw 501/3.
hetga,
atmijnietaan 5/4;529/4.
aanbrengen :een VonsteryOe11deurin een mutlr
hetgaatje nietaan 18/3;529/3.
350/3.
wat...aangaat 5/3,4; 68/3; 356/3; 468/3;
glasramen
351/3.
500/4.
de toekom st, die hem ramp en oneer zou
voorzooveel...aangaat 5/3.
502/3.
*voor wat ...aangaat 68/2,4.
(= klikken) 254/3.
datgaatnietaan 165/3,4.
am btenaar, beambte -- een lnillisterie enz. aandacht) hebben vooriets 4/3.
aangaande (een zaak) 67/3;68/3.
29/3,4; 42/3,4 ; 73/3,4.
zijn aanietswijden,schenken
aangebonden :kort- zijn 239/3.
deSchelde, den Ilzer 349/3.
zijn opietslaten vallen 4/3.
aangedaan :van ojdooriets- zijn 172/3; 364/3.
gelegen - (de)zee,- een rivier 349/4.
iems. op iets vestigen 4/3;334/3.
aangeklaagde 66/3.
20 fr.- nikkel 161/3.
iems. op iets richten 4/4.
aangenaam :destem iszeer- 142/3.
een gulden - centell 161/4.
iems. bij iets bepalen 4/4.
hetiseen zeeraangenamestem 142/3.
iets onder iems. brengell 4,/4.
100 gld.- papier 161/4.
(kenniste maken)! 248/3.
5
0
g
l
d.
d
ub
b
e
l
t
j
e
s
1
6
2
/
4
.
i
e
ms
.
(
t
o
t
o
j
o
p
z
i
c
h)
t
r
e
l
t
k
e
n
4
/
3
;
1
2
3
/
3.
a
a
ng
e
s
c
ho
ten (= dronken) 12/3; 133/3.
verstand en manieren 28/3.
de op zichvestigen 4/3;123/3.
aangeschreven :goed - staan 97/3.
Port-Artlztzr - Rusland 559/1.
iems. gaandemaken,opwekk-en 4/3.
aangevell:hetuttrenz.- 5/3;451/3.
er- zijn,moeten 2/4.
ietstrektde-- (op ojtotzieh)4/3,4.
zieh alssollicitant- 4/4.
m et gespannen ltaar ietsluisteren
er is niets van - 468/3.
zich voordeloting- 4/4.
aanbeenen 8/3.
aandeel:(= deel,part) 363/3.
aangeziclzt:een man mettwee.
--en zijn 81/3.
aanbelangen :wat ...aanbelangt 5/4.
(= actie) 17/3; 447/2.
aangezielz 346/3; 442/3 ; 482/3; 536/4.
aan toonder 447/2.
(voor)zooveel...aanbelangt 5/4.
aangrenzend vertrek 321/3.
aanbelangende voorietsojiem. 3/3.
in ietsllebben 109/3.
aangrijpen:doorstikgasaangegrepenworden 364/3.
,
aanbellen 255/3.
in iets nemen l10/4.
datlleefthem erg aangegrepen 364/3.
aanbesteden :aanbesteed werk hebben 151/3.
aan iets nemen l10/4.
aangrijpend 429/3.
weder0/opnieuw -..,216/3.
aangroei 449/3.
aalldeelbewijs l7/3.
aanbesteding':iem.een- toewijzen 151/3.
aandeelllouder 17/3.
j
aanheaele
n:iem.- 6/4.
aandenken :een mooi-.
aanbevelen :iem.bijeex)ander- 3/3,4.
n lnoek - 6/4.
tot - 172/
3.
iem.aan een ander--3/4.
f
e
i
t
en - 6/4.
/
het van den dag l0l/3,4.
met llet--- valàden dag 100/3.

N O G D RU KFO U TEN EN VERBET ERIN G EN .
P.V.
IT,reg.15 v.o.,staat:praetissclle,moetzi
jn :practi
sehe.
P.VTTI,reg.23v.b.,staat:verassing,moetzijn :verrassing.
1à.XXV,kol.1,reg.12Ar.b,staat:t'
ermesdudroit,moetzijn:termesdedroit.
l'.130,kol.4,reg.6 v.b,staat:ZotTTllotTT, moetzijn :ZOETHOUT.
P. 159,FLAM BEEU W ,kol.2,staat:Gewone vorm in Z.-N .,naaronzevolkst.

moetzijn :Znd.volkst.(Brab.,Antw.,O.-V1.),voor:kaarslantaarn dieop
eellstok gedragen wordt;DEs RocHEs :(Flambeeuw,flambauw,s.j.
Fl
ambeall
,,s.m.torche,s.f.);vgl.ook KIL.jlambeel.
k()
l.3,staat:jlanbbouw. moetzijlz:processielantaarn
k()1.4,bijvoegelt:Al
g.Ndl.jlambouw,v.= fakkel,toorts.
P.343,ONVERDULDIG,kol.2,staat:KIL.moetzijn :DEsRocnEs
P.485,kol.2,reg.6v.o.,staat:verscknupjt, moetzijn :rerschnupjt.
P.486,kol.2,reg.5v.o.,staat:interprêter, moetzijn :interpréter.
P.488,VERï-ORDEREN,ltol.2,staat:eldaar,moetzijn :aldaar.
P.546,HEERKRACHT,kol.4,staat:hoh6r6Gewalt,moetzijn :höhereGewalt.
P.547,l
tol.3,reg.2v.b.,staat:Leeuwenvlag, moetzijn :Leeuwerlag.
I'AARD,l
col.4,staat:H'
u,
n &cgz
rt
zrc?z, moetzijn :H'
und begraben.
k()l.1,reg.4v.o.,staat:RICHITE), moetzijn :RTCHTIE).
(BiJ-1ag.a11 2.

Aanteekeniné betrelende de spelliné KONINGRIJK

in plaatsvan KO NINKR IJK op N ederlandschem untstukken.
InderubriekCorrespondentievantleHaagschePo8t,30Nov.1929,p.34/2162,
vonden wijdevolgendevraag om inlichting :
(J.M.teAmsterdami
eefteen gloednieuwenrk'
,
j/c,
sdtzcltfer,diehetjaartal1929
.4h
draagten waarop rondom hetwapen staat :((Muntvan hetKoningrijk der
Nederlanden ).Hijvraagtnu ofervoorhetRijk eenreden bestaatom Koningrijkmeteen gteschrijven.)
Hetantwoord aan den inzender van deze vraag luidteraldus :

(Demuntenworden aan 'sRijksAluntteUtrechtovereenkomstig deMuntwet geslagen.De Nederlandsehe Muntwet is buitengewoon uitvoerig en om -

scllri
jfttotin kleinigheden hoedeNederlandsche munten eruitmoeten zien.
VolgensdeMuntwetmoetin hetomschriftopdekeerzijdevanden rijksdaalder
(Koningrijk )worden gespeld en niet (Koninkrijk h
).De stempelsnijder van
'sRijksdienstheeftditvoorschriftletterlijk op tevolgen.Veranderingvan de
oukle,Siegenbeeksche,spelling in die van DeVries en Te W inkelzou dus alleen

naogeli
jk worden,wanneer vooraf de Muntwet gewijzigd en gemoderniseerd
werd,wattegelegenertijd weleensza1gebeuren.Zoolang hetpubliek echter
ook rijksdaalders met (Koningrijk : gaarne (en eigenlijk nooitgenoeg)kan
ontvangen,zalSiegenbeek welhier,in zijn allerlaatstestelling,stand hottden!>
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goederen -.
- 6/4; 9/2,3,4.
iets - (= medebrengen) 6/4.
aanhalig 6/4.
aanhangig 6/3.
eel
zverslag - maken 503/3.
*aanhangwagen 545/1-2,4.
aanhebben :departij- 2/3.
een streepje,een snars - 6/3.
*aanhechting van grondgebied 545/1-2.
aanheffen :eenlied- 47/3.
aanllooren (aeheidb.j 6/3.
%lonneheidb.j 6/4.
ten - van ... 6/3.
aanhoorigheid 6/3,4.
huismetaanhoorigheden
19/3.
*aanhoud 6/4.
aanhouden :een dienstbode - 6/4.
een m innaar -

6,/4.

een veulen - 352/3.
iem.--(= arresteeren) 7/3;124/3.
aanhoudend (ènw.):.
--.
e arbeid 346/3.
(bi)'
w.) 398/3.

aanhouding : een - , nieuwe - en doen 7/4;

124/1-2,4.
beveltschrift)tot- 7,
/3.
aanklagen :iem.- 361/3.
aankleeden :iem.- 5/3.
zich- 5/3.
netjes aangekleed 5/3.
iem.- (= inspannen) 560/2.
aankleven :een godsdienst- 499/3.
aankloppen :dedood kloptebijhem aan 258,
/3.
aanknoopen :een gesprek - 47/3.
aankomen :bijiem.- 3/3; 3-4,
/4.
hijiste6uuraangekomen 448/3.
debrievenbleven bijhem - 448/3.
op iem.- (= toetreden) 450/
,3.
zijzullen u zien - 536/4.
hetkomtaanop ... 165/3.
hetlkom t op geen kroon aan 7,/3.
wat kom tdater op aan? 292/
,3.

aankondigen :iets- 7/4.
iezn.iets - 7/4.
hetheuvelland kondigtzich aan 7/2.
aanlachen :iem.- 7/4.
aanladen (t
?c'
4 roet) 7,
/4.
aanlappen :iem.iets- 479/3.
aanlaten :dedeur- 441/3.
aanlaveeren l1/3.
aanleg:de- van eenspoorweg 83/3.
iems.- 470/3.
de - van een volk 433/3.
bijzondere- bijkinderen 186/3.
hebben voordemuziek 6/3;7/3.
hebben totdikte enz. 7/4.
hebben om ietsteworden 7/4.
iem.van grooten - 174/4.
aanleggen :een weg,wegen- 83/3;516,
/3,1.
spoorwegen- 516/4.
een waterleiding - 353,
/3.
een gasleiding - 375/3.
vuur - 509/3.
het(o/hetspel)zusofzoo- 81/3.
hetzneteen vrouw - 6/3.
ik ziewelwaarje'topaanlegt258/3.
lzet- van een weg 516/2.
llet- van een spoorweg 83/3.
aanleggervan gasleidingen 168/3.
aanlegsteiger 7/4.
aanleiding 7/4.
tot,ietsgeven 449/3.
iserwel- toe? 12/3.
naar- van uw brief 191-192/3,4.
naar- van hetcongres 401/3.
aanloopen bijiem. 3/3; 3-4/4.
Mnmaken :dekachel- 123/3,4.
vuur- 509/3.
aanmelden :zich bijiem.- 3/3,4; 7/3.
zich vooreen examenenz.- 4/3,4.
zich - (wcn candidatenj 50513.
aanmerkelijk :een - verschil 44/3.
sanmerken 7/4;'54/3; 55/4.
ietsweten aan temerken 23/3.
aanmerking 8/4; 55/3.
ietsin - nemen 4/3.
op iem.ojiets- maken 245/3.

leerlingen - 8/4.
leerlingen in een werkplaats- 342/3.
iem.alspoorter- 342/3.
alskandidaataangenomen worden 461/3.
een werk - 333/3.
aangenomen werk hebben 151/3.
een wetsvoorstel-

429,
/2.

een wet- 429/3,4.
eenltredietwet- 429/3.
ietsa1sgrondbeginsel- 461/3.
ietsvoorbekend - 14/3,4.
neem aan ! 320/3.
datneem ik aan ! 524/4.
aannemen! 73/3; 168/3; 257/3.
hetaannemen (zs'
tz'.) 8/3.
aannemer 8/3,4; 333/3.
aanneming 8,/3.

van bouwwerken 333/3.
een - toewijzen 8/3.
a1s1id 8/4.
van een leerling 8/4.
-

-

van een wetsontwerp 429/
l3.

aanpakken :een werk- 47/3.
aanplakbiljet 18/3; 376/3,4.
aanplakken :bericllten,amches - 460/3.
verboden hier aan te plakken 376/3.
iem.iets- 45/3.
aanpraten :iem.iets- 45/3.
aanpunten :een potlood - 418/3.
aanraken 60/3.
aamaking 60/3.
in- l
tomenmetiem.ojiets 8/4.
metietsin - geweestzijn 60/3.
metpersonen 8/2,3.
-

m et vreemde personen

aanranden 9/4.
iem.in zijn eer- 8,
/4.
iems.eer- 8/4.
aanriehten:schade- 9/4.
verwoestingen- 124/3.
een bloedbad - 9/4.
aanrijden :iem.- ,aangereden worden 330/3.
aanroepen (sclteidb.) 9/3.
aanroeren 60/3.
aanruischen 9/4.
aamnlkken 9/4.
aanschaffen :zichiets- 260/3.
aanschellen 255/3.
aanschieten :l
tleeren- 10/3,4.
schoenen - 11/3,4.
(om een knikker) 318/3.
aansehouwen 9/4.
ten - van ...9/3.
aanschroeven 12/3.
aansehuiven :zijnklompen- 411/3.
aanslaan :goederen - 9/3,4.
een huis- 9/4.
plakl
caten - 460/3.
aanslag (bijhetpianospel)125/3.
(van hetvuur) 200/3.
aansluiten :degelederen- 177/3,4.
zieh bijiem.- 9/3,4; 417/3.
zich bijeen vereeniging - 74/3; l10,
/
3.
zich aan iem.- 9/2,4.
zich laten -

9/4.

iem.meteen ander- 9/4.
aansluiting :de- halen 96/3.
in - aan,bij0/met ... 9/3,4;
in - op ... 10/4.
aansmeren :iem.iets- 45/3;479/3.
aansnijden :een brood - 47/3.
aanspannen :metiem.- 10/4.

aansporen : het schoone weder spoort ons tot een

wandeling aan 461/4.
aanspraak :een - houden 10/3,4.
een - doen 10/4.
-

(= recht om hetbezit ofgenot van iets te
eischen) 447/2,4.

iems.aanspraken 447/3.

op iets- maken 10/2 ;39l/4.
zijn - doen gelden 447/3,4.
het onderzoek der aanspraken

aansprakel
ijk 10/4.
iem.- stellen 10/3.
aanspreken :iem.-- 450/3.
een kapitaal- 47/3.
aanm oedigen : kunsten en wetenschappen - 8/4. aanspreker 283/3.
aanstaan :iem .- 5,/3;189/3.
aanmoediging 8/2,4.
aannemeling 95/3.
hetstaatmijnietaan 165,
/3.
aannemen :iem.alslid- 8/4.
tlatstaatmeaan 165/3.4.

de deurstaataan 7/3; 393/3; 441/3.
een dellrlaten -- 7/3; 393/3; 441/3.

aanstaande(= eerstvolgend) 10,
/3,4.
de week 10/3,4; 440,
'
3.
-Zaterdag,ojZaterdag 10/4.
lzij komt n Dondertlag 440/3.
metKerstmis 440/3.
(= verloofde) 10,
/3,4.
haar --lnalz 10/
,3.

zijn vrouw 10/3.
mijn --sehoonbroeder
iem s.-- 449/
,3.

aanstaltetn)malcen (om te ...) 33/3; 185/3.
aanstappen 8,/3.

aanstaren :iem. 196/3.
aansteken :een pij.
p,een sigaar 10/3.
delamp,een kaars 11/3..
een vatbier 47/3; 427/3.
aanstelter 27/3.
aanstellen 56/4.
iem.---tot ... 56/3,4.
iem.-- als ... 56/4.
een ofllcier tot een lloogeren rang -- 461/3.
zich als... 1l/4; 89,
/4.
zich gek
ll/4;89/4.
aanstellerig :zicll

gedragen 29/
,3.

aanstellerij 29,
/3.
aanstozïds 411/3.
aanstooten :deglazen
457/3.
aanstrijken :een lucifer 9/3.
aantal:een groot 109/3;438,
/3.
in groot 187/3.
in voldoende

om een beslllit te nem en

187/3,4.
aantasten 9/4.
iem.in zijn eer
iems.eer 8/4.

door ziekte aangetast 5/
,3.

aanteel
kenboekje 90/3;325/3.
aanteekenen :iets-- 409/3.
een brief laten -

85,/4.

wat kosthet--? 85/4.
een aangeteekende brief 85/3,4.
ik stutl
r u aaazgeteekend ...85/4.
aanteeltenilàg : en maken l1/3,4.
houden van iets 11/4.
een goede 325/3;388/3,4.
eenkwade0/slechte 325/3;388/3,4.
slechte voor gedrag 325/4.
aantikken :deglazen 457/3.
aantoeht:hetonwederisin 360/3.

aantoonen 451/3;451-452/4;461/3.

ietsmetbewijzen - 451/3.
mellheeftaangetoond,tlat...470/4.
deinlichtingen toonen aan,tlat ...462/3.
aantrappell l1/3.
aantreden l1/4.

aantreffen :de eerste naam ,diell men aantreft

4/3.
iets -. 339-340/2,3.
waarzalik u kunnen ? 488/4.

die vruclzt wordt aangetrolen in de warme

landen 493/3.
*aantrek l1/4.

aantrekkelijkheid l1/3.
aantrekken :k-leeren
10/3.
sclloenen
11/3.
een sttl
k grond bijzijn bezit
zich iets-- 5/3;204/3.
zit.
lànietveelvan iets 240/3.
aanvaarden ll1.
/3.

een lluis, een stuk land, een koop
l1/3,4.
een reis 333/3.

5/3;

aanval:totdell slaan 11,/3.

ten slaan 11/2,3.
totden blazen 11/4.
hetsein totden geven 11/4.
len op godsdiensten priesters 9/3.
vallwoede 12/4.

aanvallen:iem. (= telijfgaan) 9/4 ;464/4 ;
52li/4.

iem.-- ineen blad 8/3.
iem. wegens,om ojoverzijn meeningen 8/3.
aanvang :van den .
- af 34
'6/3.
aanvankelijk 46/3.
aanvatten :een werk -- 47/3.
aanvegen :een kamer-

548,
/3.

aanvoerderv.e.partij 261/3.
aanvoeren 392/1$.
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grondenvooriets 392/2.
redenen - 392/3.
beweegredenen

393/2.

boven - . l3/3.
over -- 13,/3.
ter bestellen
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achteren :vazl-- 15/3;273/3;468/3.
naar 15/3;257/3.
ten
15/3 ftweemaal);361/3;471/3.
achtergaan (rc,
?
zeenuurwerkj15/3;55l/l.
*achtergang 15/4.
achtergrond 202/3;376/2,3,4.
iets op den schuiven,dringen,stellen 15/3.
achterhalen :een vlucltteling.
- 488/4.

aardebaan 13/4.
aarden (61z'?
J.) 371/4;526/4.
aarden (tr'
?
z,
'.):ergens .
- 48,
/3.
ergensnietkunnen 469/3.
aardeweg l3/4.
achterhoede 16,,
''3.
aardewerk 383/3.
achterhuis 15/4.
aardig 13/4.
achterirl 202/4.
eell e stad 233/3.
achterlijk :trt
zaper8onen.
) 15/3; 471/3.
datvind ik
161/3.
gebleven korenaren 332/3.
die---ebroervan je 418/3.
--e interesten 471/3.
aardigheid :voorde (o/uit) 157/3.
a
c
ht
erloopen (1?c'
?zeen uurwerkj
551/1.
aardrijkskundeboek 79/3.
*achtermiddag 15/4.
aardrijknkundige'
rtcAn,
en 562/2.
achternagaan :iem. 488/3.
aardrol 517/3.
achternakomen :iem. 488/3.
aartsdom 33/3.
achterplaats 91/3;257/3.
aas (kaartspelterm)
achterstaan (bijiem-) 15/3.
abbé 13/3,4.
achterstal 15/4.
abberdaan 13/4;272/3.
len (schuld) 15/3.
abces 13/3.
achterstallig :het -e 15/3.
abdij:de van ...
achterstand :in zijn met...
Abessinië 14/3,4.
den betalelà 15,/3.
abimeeren 13/4.
a
e
h
t
e
rstellen :iem .- 16/3.
de aangewezen persoon 5/
3.
Ab
ko
u
d
e
(
Ne
d
.
pr
o
v.
Ut
r
e
e
l
A
t
)
5
6
2
/
2
.
,
achterstelling l6/3.
abonneeren :zich op ... 13/3.
op eigen krachten aangewezen 6/4.
achtersteven 427/3.
zicllbij de post 239/3.
aangewezen op de openbare liefdadigheid 6/4.
aehteruit l5/4.
abonnement(opeen blad) 13/3.
op zieh zelfaangewezen zijn 6/4.
llet 15/4;97/3;257/3.
abri 13/3.
aanzeilen (= aanwaggelen) l1/3.
achteruitgaan :t'
pczzden uitvoerj 444/3.
abrikoos 33/3.
aanzetten :eendeur- 7/3;393/3.
t'
pcoà663
%barometerj 540/3.
een scheermes- .
356,/3.
absent:de.
- en aanteekenen (o/opnemen) 23/3 =
achteruitzetten :iem. l6/4;19/3.
549/1.
een machine,cen motor- 167/3.
achtertzitzetting l6,/4.
absoluzlt 369/3.
(= bezinken,rattwater,wijn 6?zz.)
achtervfhlgen 16/4.
a
b
u
i
s
:
l
l
e
bb
e
l
l
1
4
/
3
;
4
4
/
3
.
aanzien 12/3,4.
*acllterq'olgens 16//4.
zijn in (o/met)iets 14/4.
iem.- voor ...12/3;180/3;320/3;551/1.
per 30773.
achterwaeht 16/4.
voor iets aangezien worden 14/3.
achterwegeblijven 203/3;332/3;335/3.
Abyssinië 14/4.
ietsvooreen fout--- 12/3.
aehterwiel(= rijksdaalder)246/3;363/3.
Abyssinisch 14/4.
ietsmetleedeoogen - 129/3.
aellting :m et
16,/3.
aesdemicus 14/3.
ik kan hetnietlanger- 318/3.
*achtingsvol 498/4.
academie 14/3 (uit8gr.4;226/4.
'twasnietom aan tezien 537/3.
achtste:drie
16/3.
lid vandeKon.V1.Ac. 14/3.
hetfeestlaatzicllgoed - 7/3.
(noot) 204/3.
academielid l4/3.
datlaatzicllgoed - 7/4.
aetolustiek 180/3.
a-eapella-koor 530/4.
lletlaat zich -- datwe regen krijgexl 54/3.
*aequitteeren 16/4.
aeeaeia ('
mw.) 14/3.
ten- van... 68/3;356/3.
I actie (= aandeel) 17/4.
te dien - ,te dezen - 172/3;356/3;357/3. aceijns:plaatselijkeaccijnzen 326/3.
*actionaris 17/4.
accijnsbeambte 14/3.
een man van -- 193/3.
*actionnair 17/4.
accotlntallt 546/3.
iem.van - 506/2.
adder:erschuilteen in hetgras 415/3.
aceuraatloopend horloge 551/2.
lieden van- 334/3.
adel:van zijn 141/3.
a
c
c
u
s
a
t
i
e
f
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v
ï
f
#
p
r
'
.
)
1
4
/
3
,
4
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iem.van- kennen 248/3,4.
iem.van
506/2.
ach! 24/3;326/3.
aanzienlijk :een - verlies 44/3.
lieden van
141/4.
Achilles 14/3.
een - man 193/3.
adelaaarsvaren 395/4.
acht(z?ttc.): geven op iets
e lieden 334/3.
adelen :arbeid adelt 471/2,3.
slaan op iets 4/3,
4.
de- stekunsthistorici 501/3.
adellijk l7/3.
ietsin -- nemen 326/3.
aanzijn :het.
- aan ietsgeven 279/3,4.
een e Spanjaard 141/3.
acllt(telw.j:lloofdstuk ,artikel 457/4.
iem.llet versclluldigd zijn 100/3.
vleeseh 494/3.
lletjaar 457/4.
aanzitten (aan tafel) 75/3.
adem 35/3.
t)p -- October 457/4.
gaan - 534/2.
buiten
56/3.
aanzoek orn iets doen
Hendril
t Acllt 457/4.
den kwijtralten 56/3.
metachten,metz'n,ons,tz,hulzachten 169/3=
aanzoeken 12/4.
ademen 35/3.
549/2;215/2.
aap 294/3.
adergezveel 469/3.
acllteloosheid 475/3.
iem.voorden --llouden 12/3.
aderlaten 22/3;454/4.
aclztell:datachtik nu gel
tomen 14/3.
den - in demouw llebbell 406/3.
aderspat 469/3.
geluk-kigelzz.geaelïtworden 14/3,4.
d'rwordteen - gevlooid 173/3.
aderspatkous 469/4.
- !
iets A-erlceerd enz. 14/4.
wathebjemooiejongenspelen 408/3.
adjudant, 240/3.
geacllt worden iets te kennell 14/4.
aard :de - dermensehelijke zaken 506/2.
adjunct 74/3.
bekend worden geaelzt 14/3,4.
in den - van ... 198/3;539/3.
adjunct-f,hefvan dienst 92/3.
geachtworden ...te zijn 14/4.
verlegen van - zijn 232/3.
administratie :(van een blad) 49/3;354/3,4.
hetzîjnplicht 112/3.
N'
an dien - ,dat ... 12/3;115/3.
derposterijen 49/3.
zich ongelukkigeltz.-- l12/3;180/3.
eenstuk,van well
ten - ook 519/3.
van debelastingen 49/4.
achten twintig,achten veertig,eitz. 14/3,4.
aardappel 367/3.
ges
e
hillen van bevoegdheid tusschen
en
achtenzeventigste 14/3.
en sfallillell .
367/3.
j
u
s
t
i
t
i
e
1
8
6
/
3
.
- .-.
achter 15/4;39/3.
el1potell 367/3.
administratiefreeht 66,/3.
-- a
-an ... 15/3.
e11rooien 367/3.
-administratieveinrichting 66/3.
i
n
.
.
.
1
1
9
/
4
;
1
4
9
/
3
;
2
0
2
/
3
.
aardappelbes 367/4.
admissie-examen 8/3;237/3.
ten 15/3 (ftn6cmccl);471/3.
aardaplleljassen 367/3.
adres(geal.) 17/3.
naar gaan 15/3.
aardappelloof 12/3.
per.- den laeer X. 542/3.
er - komen 402/3;462/3.
aardapllelmeel 71/3;
adreskaart 490/3,4.
acllteraan lJ/3.
aardapllelmes 367/3.
Adrianopel 31/3.
in ... 15/3;149/3.
aardappelpannekoek 367/4.
advenant.:naar 499/4.
op ... 119/3.
aardappelptlree 367/3.
advertentie 32/3;387/3.
achterblijven fvan 66p,uurwerkt
aardappelreepje :gebakken - s 162/3;367/3.
gewone -iën 32/4.
(
.
p
c
,
?
'
1
pe
r
a
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n
e
nj
51
1
/
3
.
aardappelschil 367/3.
advertentieblad 7/3;32/3.
*aehterdenken 15/4.
aardappelscllillertje 367/3.
wekelijksch
7/3.
achterdoeht 15/3.
aardappelvnlcht 367/3.
nieuws-en
7/4.
aehtereen :dagen ,jaren 212/3;316/3.
aardbei l3/3;45/3,4.
advertentiebureau 326/3.
tweemaal 468/3.
aardbeientijd 446/3.
advertentie-colporteur 387/4.
aehtereenvolgend 16/3;355/3,4.
aardbezi
e 13/3 ;45/3.
l advertentiekantoor 326/3.
achtereenvolgens 16/3;355/3;356/3.
aarde :op - l2/3.
achtereinde :aan het van het magazijlz 149/3. jadvi
seur:rechtskundig 242/3.
op de- l,
3/4.
aanvullen 488/3;499,
/3.
dezeontdekking vultdevorige aazl 258/3.
aanwenden :iets nuttig (oj tot zijn voordeel) 56/3;461/3.
aanwezig 442/4.
bij een handeling oj gebeurtenis - zi
jn 12/4.
bij een plechtigheid- zijn 442/3.
op een plaats- zijn 442/4.
op een feest- zijn 12/3.
op een feestniet zijn 339/3.
van ditartikelisnietsmeer- 461/4.
dethans.
--evoorraad 346/3.
nog - 360/3.
aanwezigheid van smetstof 442/3.
aanwezigheidsgelden 540/4.
aanwijzen 137/3;451-452/4.
het11111..- 5/3;451/3.
de barometerwijstmooiweeraan 423/3.
alseen keerpullt- 99/3.
iem.iets- 451/3.
aangewezen zijn totiets 5/3.
aangewezen zijn om een taak te vervullen 5/4.

-
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advocaatbijeen gerechtshof 17/3;389/2.
af:hijisminister- 341/3.
afbeelding 44/3.
afbetalen :op zijn rekening 20 gld.- 20/4.
afbeulend werk 18/3.
afbieden l7/4.
afbladderen l7/3.
afblaren l7/3.
afbranden :hethuisisafgebrand 386/3.
afgebrand gebouw 17/3.
aflnreken :een huis- 332/2.
eenboek- 332/3.
iems.beweringen - 126/3.
de stilte - 332/3.
de reis- 332/4.
zijn gesprek - 332/3.
afbrel
tingv.e.reis 332/4.
afbrengen:iem.van iets- 17/4.
heter goed - 180/3;376/3.
afcommandeeren 441/3.
afdak 209/3;407/3.
afdalen tothetwerkelijk-leven 319/3.
afdanken :werkvolk - 1à0/3.
afdeeling :(= coupé) 95/3.
A'oor rookers 95/4.
voor niet-rookers 95/4.
voor vrouwen 95/4.
(in een groote winltelzaak) 391/3,4.
(1-.e.leger) 281/3.
afdeelingsbestutlr 303/4.
afdeelingschef 17/3;92/3.
afdingen 17/3.
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iems.gedrag0/handelwijze - 19,
/3.
iem.- 19/4.
afkeuring :een - 325/3,4;388/3.
afknibbelaar 20/3.

afknijpen 20,
/3.

afkomen :detrap -

17//3.
ergoed,slecht- 19/3.
er met eer -- 551/2.

*ermetfatsoen van - 551/2.
afkomst,:van hooge - zijn 258/3.
een menseh van lage,hooge - 506/
,2.

afkomstig (zijn)uit...19/3,4;20/4;424/3.
(ziJ
'n)van ...19/4;20/4;424/4.
afkondigen :een huwelijk- 399/3.
een wet- 46l/3.

afkoopen :iem.iets- 259/4.
afkbppelen :wagons -

286,/3.

afkorting :ietstot- betalen 20/3.

afschroeven 22/3.
afschuiven :geld 21/3.
afschuw :een van ojvooriem.krijgen 21/3.
afs
nlaan :tz,
tzn,(len p?-l.'
k derz
tt
wr:nl 481/3.
dewegslaatdaarlinksaf 131/3.
datsla ik nietaf! 524/3.
afslagbiljet 203/3.
afsluitboom 390/3.
afsluiting (aantuin ofakker)
afsluitingsvuur 420/4.
afsnijden :ltaarlokken
18/4.
eenwaterleidingenz. 233/2.
iem.den weg,letpad,den pas 128/3.
iem . den toegang, den ingang, den uitgang
l28/2.
de vriendschap e?zz.metiem .
een gezelschap
17/!4.

afspreken :afgesproken werk (ojspel) 63/3;352/3.
tot- van ... 177/3.
afstantl:deverschillende en op een doek 376/3.
ajkortingentw?zn,
amen,van maanden 1.
05/3.
een afleggen,doorloopen 534/3.
afkrabben 21/3.
iem.opeen houden 21/3.
afstandsrit 390/3.
afladen :een wagen - 20/3.
afleeren :iem.iets- (= hetbijofvan hem leeren) afstandstot.llt 390/3.
20/3.
afstandsvaart, 390/3.
iem.iets - (= lzem dwingen iets na te laten) afstandswijzer 9.
5/
4.
afstappen 21-22,/4.
17/3;20/4.
afleggen :kleeren - 20/3.
van het onderwerp even
366/3.
den ouden trots- 490/3.
afsteken :een vuurwerk
21/3.
een afstand (in zooveeltijd) 60 K.M.per
de oogen steken a1s gitsteenen op zijn rozige
uur- 124/3;534/3.
wangen af 460/3.
een doode- 283/3;353/3.
tegen iets
460/3.
ietsflink - (= ten einde brengen) 129/3.
seherp (o/schril)bij(o/tegen)iets 495/2,3,4.
afdoen 17/
I4.
aflegger(= misluktmenselz) 509/2.
afstellen 22/4.
zonderereen woordje afte doen 182/3.
afleiden :ergensietsuit- 20/3;192/3.
afstoffen 22/3.
een schuld - 20,/3.
afleveren:een diplomaenz.- 49/3.
afstlldeerell 435/4;459/4.
afdoende 436/3.
aflikken :zijn lippen - 278/3.
aftappen :bier 22/3.
een - reden 17/3.
zijn vingers- 278,
/4.
iem.bloed
22/3;454/4.
af
l
oe
r
en
:
i
em
.
i
e
t
s
2
0
3.
afdokken 18/3;131/3.
,/
afteekenen :een pas,een register 22/4.
afdraaien('
p.e.'
t!6g) 131/3.
ietsvan iem.- 20/4.
ziehscherptegeniets 460/4.
afdragen :afgedragen kleeren 348/3.
afloop :na - bal 40/3.
aftocht 22/4.
afdreigen :iem.iets- 18/3.
na - van de voorstelling ...40/3.
den --- slaan l1,/2.
afdreiging 18/4.
afloopen :een school,een cursus- 129/3;459/3.
den -- blazen 11/4.
afdruk 18/2.
hetcongres,hetvuurwerk isafgeloopen 124/3. aftreden 341/3.
het loopt methem af 2,/3.
ken maken 454/4.
de --de (o/ juist afgetreden) minister
- 1000- ken van een werk maken 454/4.
'
tisafgeloopen met... 279/3.
d lid.ambtenaarenz. 341/3.
eenoplaagvan 300- kenhebben 454/3.
aflossen :een schuld- 20/3.
a1spresident 341/3.
a'
fdrukken :1000 exx.van een boek - 454/3.
aflossing van een kapitaal 20/3.
aftrek 22l3.
! 136/'3.
afluisteren :iem.iets- 20/3.
die ktlopwaren vonden geen
11/3.
afdruksel 18/4.
van iem.iets- 20/3.
(013 salaris) 19/3,4.
afdwalen van een onderwerp 366/3.
watiem.zegt 20/3.
aftrekken :paling,een haas 22/4.
aëche 18/3.
afmaken :eenkoe- 22/3.
1000exx.vaneen boek 454/3,4.
aëcheeren :plakkaten- 460/3.
het blad isgezet,'tbehoeft m aar afgetrokken
afmattend werk l8/3.
afmeting :- en van een gebouw 155/3.
afgaan (= stoelgang hebben) 15/3.
teworden 454/4.
(= den dienstverlaten) 351/4.
groote -en 477/3.
iem.-- (= portretteeren) 382/4.
afnemen : stof - 22/3.
afgeloopen :'tis- 353/3.
(=cdellterl
zgtoelztaanvaarden) 22/3.
de - eeuw 500/3.
kosten van iems.loon - 320/3.
aftroggelaar 22/3.
afgemat 343/3;443/3.
iem.het'woord- 332/2,3.
aftroggelarij 22/3.
afgestorvene 18/3.
afgenomen zijn doordekoorts 19,
/3.
aftroggelen 22/3.
afgezaagd:datis- 509/3.
de koortsisafgenomen 20/3.
afvagen 22/4.
afgezonderd huis 15/3.
afneming 20/3.
afvallell:('
tw?,zaad,graankorrelsj 398/3.
de - van het ltruis
afglijden :den berg- 21/3.
dat zalhun
442/4.
afgrijselijk 18/3.
afnijpen 20/3.
afvallige 247//3.
afgrond:iem .aandenrand vanden - brengen 18/3. *afparen 364/4.
afvegen :stofenz.-- 22/3.
iem.in den - storten 18/3.
afpersen :iem.ietsmetbedreiging- 18/3.
eentafel 20/3.
afgunst opwekken 241/3.
afranselen:(iem.- 361/3.(tweemaal);384/39437/3. afvragen :ziclliets 507/3,4;508,
73,4.
afgun
stig 372/3.
afreizen :een streek - 124/3afwacllting:in dat...22/3;23/4.
op ojjegensiem.18/4;241/4.
afrekening :iets op - betalen 20/3.
i11-- zijn 22/4.
van ojop iets 18/3,4.
ietsop - ontvangen 20/3il1 valà 23/4.
afhaken :wagens- 286/4.
(iem.)een som op - geven 20/4;190/3.
in (absoluutgebr.j
afhalen :hetbed- 22/3.
africhten :duiven - (in hetvliegen) 352/3.
*afwasell 559/l.
afrollen als een braadspit 20/3.
boonen - 81/3;492/3.
afwassehen lletgeen afgewassehen m oet worden
iem.laten - 533/3.
afroomen 20/3.
23/3.
afhandelen :deagenda isafgehandeld 461/4.
'
afroomer 21/3.
nietafgewassclzen hebben 23/3.
afhangen :dathangtafvan dekwaliteit 318/3.
afrossen :iem.- 361/3;384/3.
afwennen:een vooroordeel 339/3.
allefeodalebetrekkingenbleven.
- van...502/3. afrossing 491/3.
iem.iets .
- 17/3.
afhoogen :iem.- 17/3.
eel'geduehte - 448/3.
afwezig:tte.
---enaanteekenen 23/3.
afhouding (op salaris) 19/3.
afschaffen :een knecht- 21/3,4.
afwijken :van hetondersverp 366/3.
-afhuren :een (rijtuiglafdeeling- 503/4.
een doorvaart 21/4.
de spelling 463/3.
afkalven :een glooiingdoen- 22/3.
huilebalken enz.- 21/4.
afwijzen :iets.
- 23/4.
afkeer:een - van,voor,tegen iets0/iem.hebben, afschepen :iem .- 512/3.
een aanzoeker 88/4.
krijgen 19/3,4;103/3.
iem.metmooiewoorden - 514/3.
iem.-- (bijeenexamen) 489/3.
(gelvoelen,opvatten voorietsojiem. 19/3. afschilderen :op zijn aangeziehtwasdiepedroefheid
afgewezen wortlen na ojbijeen examen 88/3;
a
f
ge
sc
hi
l
de
r
d
21
/
3.
iems.- vooriets 263/3.
560,
l.
,
1/
*iem.in- nemen 19/4.
afschilferen 17/3.
hijis (op 0/bijhetexamen)afgewezen 307/3;
afkeerig(uitspr.j 19/3.
afschrapen 21/3.
560/1.
afkeerwekkend 111/3.
afsehrappen 21/3.
afwisselen 23/3.
afkeuren :iets- 307/3.
afschrijving van goederen 61/3.
ietswisselt(zicll)met,ietsandersaf 23/4.
ietsweten aftekeuren 23/3.
afscllrikkend :een - ewraak 502/3.
afwisselinginietsbrengen 23/3.
aftekeuren koppigheid 411/3.
een- voorbeeld 502/4.
afwrijven :verf 21/3.
afsehrikwekkend :een --e straf opleggen 502,.,/3.
ietsiniern.- 19/3.
afzeggen ((
?'
nt..verl.t.) 23/3;441/3.
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afzellden :soldaten bijeen regiment 19/3.
afzetgebied 18/3.
afzetmarkt 18/3.
afzetplaats l8/3.
afzetten :prelltjes-- 20/3.
een straatmetmilitairen
203/3,4.
een ambtenaar 22/3.
iem. (=bedriegen) 22/3.
afzetterij 406/3.
afzettersboel 406/3.
afzichtelijk- 537/3.
afzien :van iets 490/3.
*afzijdig :zich houden 545/1-2,4.
afzonderlijk :een vertrek 503/3.
(bi)w-j 32/3.
afzuigen :iem.zijnbloed enz. 543/3.
agenda (= register) 12/3.
(= klasseboek) 253/3.
(= dagorde) 101/3.
watstaaterop de ? 101/3.
agellt 545/4.
vanpolitie 168/3.
etille
175/3.
ah ! 24/3,4.
alla ! 24/3.
ai! 30/3.
aimij! 30/3.
akefietje :een leelijltojllaaraltelig 337/3.
e jongen
akker 263/3.
akkerbouw 270/3.
akkergrond 263/3; 270/3.
akkerland 270/3.
Akkooi(Ned.prov.Gelderl-)
akkoord : ! 24/2.
>Van Putten! 24/2.
mal
ten 24/4.
een maken 24/3.

zijn 24/4.
bevinden 24/4.
metiets gaan 24/2.
metiem. gaan 24/4.
toteen --komen 24/3.
ietsop een jegooien 24/4.
Aksel (Ned.prov.Zeel.) 562/2.
akte; vanberotlw 24/3.
een notarieele 24/3.
een

vöör (o/ten overstaan van)een notaris

passeeren,verlijden,opmaken 24/3.
eenonderhandsche 148/3;385/3.
een eigenllandige 148/4.
eezl (van)L.0. 120/4.
een (van)M.0. 120/4;394/3.
n (= papierst8'
c,
//cïr6.
9) 561/2.
(= bedrijfvan een tooneelstuk) 24/3.
(= handelillg) 24/4.
al: de 25/3,4.
het 25/3.
diegolven 194/3.

algeheel 26/3,4.
algeheelheid 26/4.
algemeen :(biipert
soozlextzzzle?
z) 26/3,4;55l/2.
maken 471/3.
in 0/over 't 394/3.
Algerië,Algerije 26/3,4.
Algerijn 26/3.
Algerijnsch 26/3.
Algiers 26/3,4.
alllier 440/2,3,4.
alignement 26/4.
alikas 275/3.
alikruik 245/3;264/3,4.
alinea (ge8l.j26/3.
een nieuwe -.beginnen 283/3.
alkohol25/3.
allebei 50/4.
alledaagsch:de emensch 130/3.
alleen 26/3(tweemaal),4.
de gedachte
151/3.
-doordekracht van zijn.verstand 151/3.
llijveranderde maareenigewoorden 475/3.
weg, voorvoetgangersen wielrijders 502/3.
*alleenlijk 26/3.
alleenstaand geval 463/3.
alleluja 27/3.
allemaal 25/3,4;26/3.
allemansvriend 508/4.
allengstkens) 27/3.
allerbeste grond 253/3.
allerdringendst:een ezaak 226/3.
a'
llereerst :(bijw-j 146/3;147/4;501/3.
de .---e scheikundigen 504,/3.

allerllande 27/3;414/3;483/3.
soort 27,/4.

allerkeurigste wijnen 494/3.
1 allerlei 27/3;483/3.
-soortten), slag 27/4.
allerzaoodwendigste artikelen 324/3.
allerlloodzaltelijkste artikelen 324/3.
allerwegen 27/3.
alles 25/3;27,
/3.
dit 27/3.
allesbellalve 27/3;47l/3;517/3.
alleszins 27/3.
allicht 27/4.
allo ! 27/3.

almanak 27/3.
Almeloo (Ned.prov.Overijsel) 562/2.
alom 27/3.
als:(= wanneer) 27-28/4;29/3;513/4.
zijden werkman ziet 449/3.
op het oogenblik dat zalgebeuren 510/3.
geen aalmoezen geven

m en verplichtisdie *

geven 510/3.
de waren afslaan 346/3.
heterzoomeestaat 500/3.
de hemel(inlvalt ... 35/3.
- llijmaarbraafen eerlijk is 537/3.
-- (rergeliikend loegw-) 29/3;178/3.
-
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amandel(vrucht) 29/3.
amarillo 206/4.
ambaeht:(= bedrijf) 430/3.
een - uitoefenen 430/3.
kleermakervan zijn 430/3.
twaalf en,dzrtien ongelukken 430/3.
erietsgeen slecht ,erzijnalleen slechtemenscllen 543/3.
(= ttmbaehtsgild) 29/4.
ambachtsgezel l68/3.
ambachtsgild 29/3;320/3.
ambachtsman 4.
30/3.
am baclltsschool 408/3.

Ambiorix (uitspr.j 29/3.
ambt30/3;30/4.
zijn--alsleeraar 465/3.
ambteloc'
sburger 75/3.
ambtenaar 30/3,(.
mr.)4;42/2,3,4;545/3,4.
een bekwaam -- 551/2.
-aan ojbijeelàministerieenz. 29/3,4;73/3,4.
ministerieele-- 327/3.
van hetopenbaarministerie 327/3.
ambtgenoot 30/2,4.
ambtsjulpileum 66/3.
ambtsteel
ten 239/3.

ambtstitel:kraclltenszijn - 448/4.
ambulanee 30/3.
*ameldozt
k 30/4.
americaniseeren 471/2,3,4.
amerijtje 37/3,4.
Amerikattnseh (methoojdletterj
amnestie 30/3,4.

ampllithtr
aterfge8l.j 30/3.
Amsterdttm ('
aitspr.j 30/3,4;562/2.
Amsterdttmscheuitgave 465/3.
amusement 30/3.
anarcllie('
uitspr.) 30/3.
anarchist 30/3('
uit8pr.j;393/2,3.
ander
:
'
s
(
o
/
d
e
s
)
.
--en daags 31/3,4.
'

s- e11morgens 31/3.
wat- s,iets s 31/3.
erislleelwat stedoen 173/3.
lzeelwat s tedoen hebben 246/3.
vantaen estofgemaaktzijndan gewone mel
àsclzen 484/3.
ten --e(n) 31/3,4.
onder e 31/3,4.
onder en 31/3,4.
anderdeels 31/3.
anderhalf 205/3,4;333/3.
andermaal 144/3,4;297/3.
anders 31/4.
delogisehegevolgtrekkingzou gelleel

*anderzijds 537/1-2,4.
andi
jvie 31/3.
angel(v.e.bij) 433/3.
angelus ff
lesl-) 31/3.
angelusklokje 44/3.
angst 484/3.
(naamralï0zbepalingenrtzzzgeeteldheidj28/3,4. angstig 498/3.
*angstigela 31/4.
ik achthem een grootman 178/3,4.
zijn betrekking onderwijzer 68/3; 465/3. *angstvol 498/1-2,4.
angstvallig 31/3.
haarnaam dichteres 465/3.
.doel hebben ... 500/
angstvalligheid 31/3.
,3.
anjelier 184/3;196/3.
patroon vinden ...500/3.
anker(geel.) 31/3.
lneer ell meer -- Vroeger On Vroogery 6NZ. alsclall 29/4.
annexatie 32/3;545/3.
alsmede 308/3.
296/4;297/2,4.
annexeeren 32/3.
alsof:hetis ... 326/3.
lninderen minder 306/4.
annonce:(z4'
p.) 32/3.
hijkeek ... 326/4.
k-leineren ltleiner 328/3.
kleinf, n 32/4.
zwaarder en zwaarder, ltlaarder en klaarzijdatontweek 326/3.
- - e
anorganist
lh 238/3.
reen ongeluk voorgevallen was 29/3.
(ler,ettz. 544/3,4.
antedateeren 32/3.
alsook 308/3.
zondertmen zicllook af 197/3.
antiquaar 32/3.
alstoen 29/3.
gafik commando'
s 408/3.
-antiquariaat 326/4.
altaar(uitspr-,g6sl.j 36/3.
krabtdehond metzijn pootje 517/3.
Antwerpsehe 32/3.
alteratie 32/3.
à la bonneheure 545/3.
Antwerpschestraat 433/3.
altijd 235/3.
Albert (uitspr-j 2513.
antwoord :een op ... 32/3.
voor
276/3.
album f'
uitsyr.,gesl.) 2J/3.
een--aan ... 32/4.
altijddurende kalender 90,
/3.
alcohol (uï/dz?r.) 25/3.
ietsten,totojals geven 32/3,4.
l altoos 235/3.
alcollolisme(W
' fô.
?v.) 25/3.
in op ... 32/3.
alcoholist 183/3.
alvertje 206/3.
alsojtoteenig ,vooralle 32/4.
alvorens 503/3.
ale (= aal,gier) 532/3.
antwoorden :op iets- 32/3.
Alfen(Ned.prov.Z.-Holl.,Geld.enN.-Brab.) 562/2. alwetdler 144/4 ;297/3,4;516/3.
iem..
- 32/3.
*alzoo ('
pt?6g'
?
z'.) 29/4.
algebra 26/3.
le 25/3,4.

-

-

le tlur,enz. 2513.
ler oogen 25/3.
ler bewondering 71/3.
le (= allemaal) 25/3,4.
1en 25/3,4;50/4.
le twee 50/4.
(= reeds) XII/2.
spelende (de gewone vorm t)
/# tgw.deelw.j,
-spelend (ï'
zldichterl
iikefccl) 25/3.
naarzijn blikken erop vielen 282/3.
meer,---A'
roeger,ettz. 296/4.

Bijlagen 2*.

z
oo ...- wie ook 103/3.
-. (na f
?tl
ozcomparatiej) 28/2,4.
-ware ... 29/3.
spelevaarcle llij ... 326/3.
- lloordehij ... 326/4.
lzet ware 532/3,4.

geweest

zijn 142/3.
alsgijLondenziet,zultgijnog verbaasdstaan
559/1.
*andersdt
,els 31/3.
andersdezlkend 31/4.
andersgezind 31/3,4.
anderszins 31/3.
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op den bof,op goed geluk af- 79/3.
in plaatsvan te- 32/3,4.
- - me
teen vuistslag 32/4.
apart:.
--.
eles 385/3.
opgeleid worden 32/3.
apin 412/3.
Apollo fuitapr.) 32/3.
apostolisch 33/3.
apparaat 33/3.
appartement 269/3.
appel:een- tjemetiem.tesehillen hebben 148/3;
35l/3.

appèl:in --komen 59/3.
in- gaan 59/4.
aanteekenen 59/4; 60,
/4.
hofvan - 60/3,4.
rechtbanltvan - 60/4.
*appelaar 33/3.

appelbladroller 558/1.
appelbol 246/3.
appelboom 33/3.
appellant 59/4.
appelleeren 59/4.
appelmoes 33/3;420/3.
*appelmotje 558/1.
*appelsien,appelsina,appelsine 33/4.
April:opdeneersten- sttmrjedegekken waarje
wi1 l34/3.
doetwathijwil 200/3.
Aprilgek :iem.tot- maken 134/3.
Aprilgekheid 33/3.
Aprilgrap 33/3.
Aprilmaan 288/3.
Aprilpoets 33,
/3.

Aprilvisch ! 33/4.
aprimavista(.
Jf.) 535/4.
ar 235/3.
Arabier 33,73.

Arabisch 33/3.
arbeid 33/4.
zware- 452/3.
zich aan den - zetten 520/4.
arbeidersklasse 253/3,
4.
arbeiderswijlt 93/3.
arbeidsbeurs 33/4.
arbeidsgerecht 521/3,4.
arbeidsraad 521/3.
lid van een - 521/3.

arbeidsverm ogen :- van plaats 264,/3.

behoud van - 264/3.
arbeidszaak :btzreau voor-zaken 33/3.
arbeidzaam 33/3(uïfe#r.);323/3.
arceeren 205/3.
arceering 205/3.
archief('
t
4ïfdp'
.)33/3;(pl'
p.)33,
/4.
archiefstuk 33/4.
archipel('
uitaw .j34/3,4.
archivaris 34/3.
Ardenner,Ardensch 34/3.
*arduin,arduinsteen 34/4.
arenlezer 530/4.
argeloosheidç'
uitsgr.) 34/3.
ArgentijnscheRepubliek 34/4.
Argentina 34,/4.

Argentinië 34/3,4.
argwaan 15/3.

aristocratie (uitepr.j 34/3.
arkte) 34/4.
arm (!)x'
tc.):- aan ... 34/3.
in ... 34/4.
zoo --zijn alsdestraatenz. 233/3.
worden 471/3.
arm (z?1'
t
z,.):- in - 34/3,4.
aan -- 34/4.
metiem.aan den- 34/4.
aa'
n den - van iem. 34/4.
iem.een - geven 34/3,4.

er- uitzien 471/3.
armstoel 534/3.
armvol(mr.) 35/2,3,4.
armzalig 34/3.
Arnhem luitspr.l562/2+ 563/1.
aroma 35/3.
*aroom 35/4.
arresletdle 235/3.
arrest:- krijgen (op school) 397/3.
een Donderdagseh - krijgen 397/3.
iem .in - nemen 428/
t4.

arrestantenhok 30/3.
arresteeren :iem.- 7/3;428/4.
arrivisme 35/
/4.

de vöör een anderen dag 501/4.
de vöörPaschen 501/4.
hetisrt
auwelijksdagoflletwordtweer
in den N-an zijn leven 502/2.
avonddamp 37,/3;127/3.

351/3

avondeten :het - gebrtziken 37/
,3.

avondmaal:llet gebrlliken 37/3.
*avondmalen 37/1-2.
avondmist 37/3; 127/3.

avondlzevel37/3;127,
/3.
avondschel
nering 464/3.

avolldscllotnl 17/
l3.
. vue spelen,zilzgel't
à

azen 37/4.

Arthur (uitspr-j 35/3.
artikel:(ge8l.4 35/3;(Ant,
.)35/3,4.
achttien 108/3.
(de)- s21tot25 inbegrepen (o/de- s 21 tot
en met 25) 108/3.

B.

een - in een blad opnemen,plaatsen,zetten

237/3.
artillerist 35/3.
Artis 542/4;558/2.

b (= rnol,verlagingsteeken)
sib 55/3.

arts :m ilitair- 265/3.

ba!(o/balz!) 38/4.

aseh 35/3.
in (de)- liggen 35/4.
een stadin(de)- leggen 35/3,4.
*asem 35/4.
*asemen 35/4.
asje! 53/4.
asjeblief 53/2,3;555/1.
asperge 35/3.
*assche 35/3.
asschepoester 35/3,4;559/1.
Assen ligtin Drente 35/3.
assessorbijhetgerecht 389/4.
*assisen 36/4.
assises :hofvan - 36/3,4;142/3.
aster:Chineesehe- 541/3.
astrant 36/3.
Asturië 36/3.
atelier 520/3.
atheïst 197/3.
athentaleum 36/3.
het- teA.36/3.
het- doorloopen 233/3.
athleet 216/3.
Atlantische ('
uitspr.tOceaan 36/3.
àtoutprix 262/4.
attaché (bijeen gezantschap) 5/3;211/4.
attentie :iem .
--sbewijzen 352/3.
attractie 11/3.
au ! 30/3.
audiëntie houden 342/3.
auditeur-militair 265/3,4.
auditorium 448/3.
Auer 43/4.
Atzerbrander 36/3;43/3.
augurktje) 96/3.
August(uitspr.j 36/3.
Augustus 36/3.
(op)tien - 36/3,4.
(op)dentienden- 36/3,4.
lzalf- 0/15- 206/3;347/3.
30 - 1753 347/3.
watden 4den - isvoorgevallen 347/3.
hetisdel5de- 347/3.
Australië 326/3.

baaldoek l51,'3.

autaar 36,/3.
auto 37,,/3('
ttitsgr.j,4 (ge8l.j.

znetde- ,met,een- 36/3.
per- 36/3.
atltobus(A4'
?
J.) 37/3.
autobusdienst 37/4.
autom obiel 37,/3 luit8pr.j,4 (gedl.).
autopède 548/3.
ave Maria 37/3.
iem .den - geven,aanbieden
avenant :naar- 499/4.
een - breken 34/3.
averechts 37/3,4.
groote heeren hebben lange - en 207/3.
averechtscll 37/3.
de- en v.e.kruiwagen 453/3.
averuit:wilde- 37/3.
armbestuur :(btzrgerlijk)- 89/3;213/3;518/3. aviateur 495/3,4.
arme :van den - trekken 213/3.
avond :dezen - 37/3;211/3;440,
/3.
A-an - 440/
armenfonds:openbaar- 518/3.
l4.
armengoedteren) 213/3.
lletbeginvanden - 501/2.
tegen het vallen van den - l39,/3.
armenzorg 89/3.
armoede :zijn ouderstot- brengen 351/3.
bijhet vallen 0/in '
t begin van den - 464/3.
tot- vervallen 521/3.
te- oftemorgen 37/4.
bittereojdiepe- 544/3.
den - te voren 501/4.
armoedig 34/3.
de vorige - 501/4.

baalkatoen 38/4.
baalzakje 38l/3.

baalz 38/3,4.
op de .- der kunst

op de- zijn 38/4.

op nieuwe banen leiden

in nieuwebanen 38/4.
diezaakisweervan de 129/3.
ietsop de lange-- schuiven 259/4.
*zich breken 38/1-2,4.
een prettig tje vilzden 245/3.
verschillende--tjesbijdehand hebben 81/3=
549/1.

baanbrekend 38/4.
baanbrek
-er 38/4; 463/3.
- - d
er bescllaving 503/3.
baanopzichter 372/3.
baantje glijden 398/3;416/3.
baantjesjager 35/3;375/3.
baanwachter (bijeen overweg) 42/3.
baanwachterslluisje 203/3.
baanwedstrijd 38/4.
baar :een goud 38/4.
baard :ieln.den (aflscheren,wegnemen 17/3.
in zijrt- laehen 38/1-2,4.
ietsin den brommen 38/2.
(van een gerst-ofroggeaar) 495/3.
baarkleed 369/3.
baas:een-- zijniniets 17/3.
iem.(il1iets)de-- (af)zijn 17/3;38/3;230/3.
baat :te - komell 197/3.
t'
en batevan ... 503/2,3.
baatzuchtig 239/3.
babbelaar(suikergoed) 80/3;436/3.
babbelen 95/7.
van iem.iets
544/3.
babbelkous 254/3.
bacterie 279,,
/3.

baden 39/3.
(zich)-- 39'4.
badhanddoek 421/3.
badhol
tje 243/3.
badkar 90 '3.
badplaats 39,3.

badstof 421/3.

badwagen 90/3.

bagage 39/3;184/3 ;395/3,4.
bagagebewijs,bagagebiljet 88,'
4.
bagage-depot 70/4.
bagage-reçtl 88/4.
baggerezl(= waden)
bagi
jn 46/3.
bagijntenlhof 46/3.
bah ! 38/'4.

bajonet:metde op 'tgeweer 39/3.
bak :inden zitten l35/3.
bak aan zijn 2,
/3.
bakboord :iem.van .
- naarstum boord (o/van bikboord naar- )zenden 372/3.

baker 488/3.

bakeren 489/
i3.

uit--gaan 489/3.
dekippen zichin '
tzand 496/3.
bakerkindtje) 81/3 z
= J49/1; 90/3;249/3.
balckebaard 156/3.
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bakkeleien 205/3.

b%taardvloek 171/3.

bakker-an zijn 2/3.
bakkersknecht 168/3.
bakkerskolen 265/3.
bakkes 39/4.
baktrog 309/3.
ba1(= bolvormig lichaam) 39/4;80/4.
(v.e.biljart) 75/3.
(bijbalspelen) 80/3.
een deeg 80/3.
letjes (suiker) 80/3.
letjes papier 80/3.
letje (gehakt) 162/3.

bataljonscommandant 291/2.
baten :hetbaatniet 20/3;37/3;262/3.
batterij:galvanisehe 372/3;543,
/4.
bazaar,bazar 42/3,4.
bazuin 455/3.
beaarden 42/4.
beambte 42/2,3,4;44/3.
bij0/aan ... 42/3,4;73/3,4.

bakken :iem .iets -

een opgewonden

bedrijf:een uitoefenen 430/3.
eenfabriek in nemen 458/3.
belangrijkebedrijven 323/
3.

bataat,batate 367/4.

(= kluwen)

de--len betalen 66/3.
den -- misslaan 307/3; 428/3.
ba1(= dansparti
j) 39/3 (-t,.);420/3.
champêtre, in de open lueht 40/3.
lla,111,afloop
40/3.
balans (ltaktdelsterm) 75/3.
balboekje 357/3,4.
baldadigheid 512/3.
Balen-aan-de-Nete 39/3;349/3.
balg 77/4.
balie (= kuip) 496/3.
bal
juw f'
t
dtspr.j 40/3.
balk:ijzeren
383/3.
datmogen we welaan den .
- schrijven 410/3.
(ï?àd6v??
,
eeflr
'
?
zp,
,
(f6l 365/3.
(= notenbalk) l31/4.
balkaart 357/3.
Balkan :op den - 40/3,4.
in den -- 40/4.
*balkerd 406/4;413/4.
balkon (gesl.) 40/3.
v.e.tram 377/4.
ballast 279/3.
ballen :devuisten
40/3.
nu en dallbalden zich zijn vuistezl 40/4.
(vansneeuw aanklompen) 78/3.
heteten baltin den mond 80/3.
-
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(v.e.tooneelstuk) 24/3.
bedrijfst'
hef 92/3çtweeznaalj; 322,
/3.
bedrijfslloofd 92/3;322/3.
bedrijnell
de '
poz'
m'
p. c.werkw. (m66:fllfe verkiezen
ll
oz,
tlzden îïjdt
?nt
pc/?
,'
poro?z) l27,
/l-2,3-4.
bedrijvig 100,
/3.
bedrijviglleid :een groote - aall den dag leggen

--

481;/3.

beangst 498j/3. .

beangstigen 31/4.
beantwoorden :iems.groet
aaniets

444/3.

bedroevtbnd :een - tooneel

315-316/2.

beantwoording :ter van ... 32/3.
Beatrijsfuitspr.j 43/3.
*beb 368/3,4.
bebloed 78/3.
beboscht 43/4.
bebosschen 43/1-2,3,4.
bebouwen :den akker,hetveld,hetland
63/3;270/3.
bed :(0'
nw.) 43/3.
- -.

r bedèinken (zich) 543;
/3.
bedroefd :zeer 359/3.
slecht 513/3.
bedrog plegen 321/3.
(bijhetspel) 205/3.
bedrogenmeisje 204/3.

bedrukt gem oed 44,/3.

24/3;

den en toebehooren

llaar gaan 415/3.
te - moeten blijven 230/3.
ll
et nietmogen verlaten 230/3.
plat te--liggen 230/3.
(loorziekte aan llet gebontlen zijz) 230/3.
llet (moeten)houden 230/4.
bedaard 194/3.
aan !houtd)je !
bedank-brief 43/3.

bedallken :ik betlank u wel! 43/4.

bedstede 43/3.
beduchtzijn vooriets 44/3;487/4.
beduidext 44/3.

beduidezkd :een --e som enz. 44/
.4.

een veel,een weinig e som 44/2.
beduimelen 476/3.
bedtztilveld 44/4.
bedwingen :zijn aalldoening
zich
54,,'3.
beefstealt 73,/4.

beek :eenArdenscll je
Beekzicht 509/4.
beeld 44/
i4.

beeldje 44/4;382/3.
beeldwerk :halfverheven

beeltenis 45/3.
beemd 298/3.
-- al
slid,.-- voorlzet lidm aatschap
been :(9zlt,.) 45/3,4.
bedallking 43/
opelt 469/3.
,4.
bedaren 483/3.
methetverkeerde uitbedgestaptzijn 129/3.
bedaar! 43/3.
zijn en onder den arm nemen 169/3.
metéén in 'tgrafstaan 199/3.
(le gemoederen
43/3.
op zijn laatste en loopen 199/3.
iem.doen 60/3;483/3.
ballotage, balloteering 40/4.
iem.tot brengell 60/3;72/3.
nog welter 544/3.
weerop de - zijn 378/3;427/3.
balloteeren 40/4.
bedtledeken 44/3;403/3.
eezl leger op de brengen 278/3; 497/2;
llt)
,
n :iem.in den doen,verl
tlaren 40/3.
beddegoed 43/3.
*iem.in den slaan 40/4.
bedeeling 89/3.
497/3.
(= knok) 256/3; deren
*iem.metden slaan 40/4.
van de krijgen,gellieten 2l3/3.
geen in ietsvinden 199/3.
iem.,ietsindezl doen (#g.) 40/3,4.
bedegallg 46/3.
band :(v.e.boek) 41/4.
bedek-ken :een'tafelmeteenlaken 43/3,4;l11/3. beenbreuk :iem een schoppen 361/3.
*beenderhuis 45/4.
doorden 82/3;394/3.
metmos,metsneeuw bedekt 43/4.
beenen ('
r?z).) 372/3.
bandroede 493/3.
metkrantexl,metstofbedekt 43/4.
bang 487/3;488/3.
een zweem van ernstbedektezijn gelaat 43/3. beer:de is1os 246/3.
beest(= dier):(ge8l.) 45/3,4.
zijn 41/3;210/3;410/3.
zit'là 43/4.
bedel
tlokje 44,
/4.
de---spelen 45/4.
worden 41/3.
zijnvooriem.ojiets17/3;41/2,3,4;411/3; bedekt:een---evijand 478/3.
(= rund) 46/4.
487/3.
bedenken:e1)temoeten dat... 531/3.
beestenrxtarkt 46/4.
beestiaal 65/4.
zijn van iem.ojiets 41/2,4;411/3;487/3.
zich 57/3;359/3.
beestig 46/4.
vooriem. zi
jn alsvoorvuur 45/3.
bederf:het nabijzijn (van vleesch) 446/3.
beestiglleid 46/4.
jehoeftniet,
- tewezen 41/3.
bederfelijl
tewarell 473/3.
bederN'ell(0Aà'
?
J.rerl.f.) 44/3.
beet(= biet):(zn,
t,.) 46/3,4.
hijwas--in ongenadetevallen 467/3.
bedeN'aarder :toelool') van s
beethebben :nu hebik hetbeet 351/3.
niet zijn (om)watteloopen 487/3.
betleA'aart 46/
beetllemen :iem.-- 23/3; 68/3; 159/3; 255/39
banl
c(gesl.) 41/3.
13.
een -- doen,ter.- gaan
258/3;282/3;321/3;365/3;482/3,4.
ietsnietonderstoelellof en steken 41/3.
bediende 44/4.
hijisvoor20fr.beetgenomen 536/3.
voor de ledige --en spreken 314/3.
doorde-- 82/3.
bedienen :tleklanten-.
- 185/3.
beetwortel 46/4.
befaamd 60,/3;504/3.
van leezûng 58/2,3,4.
een ziekeofstervende 562/1.
befietsbaar (v.d.weg)
voor lijfrente 547/4.
bedijezï:onrechtvaardig goed bedijtniet
banken (= blijven) 41/4.
begaafd 498/3.
bedillen 51/3,4.
banket(op eellspoorbaan) 539/4begaaid 46/4.
bedlegerig zijn 230/3.
bedoelen :aan uw woorden m erk ik wat ge bedoelt begaan 377/4.
banketbakker 367/3.
bank-etbaklterij 367/3,4.
een misslag
377/4.
258/3.
bankwerker 24/3.
flebedoeldepersoon ojzaak 68/2(tweemaalj.
iem.laten
366/3.
làarak 41l'4.
begeerig 46/3.
bedoeling 172/3.
baret 383/3.
iems.- begrijpen 19/3.
begeerlijk 46/4.
begeerte :iems. n
barmhartig 59/3.
t
'
latligtnietin zijn
519/4.
barnsteenen :een molltlstllk
begeleiden 46/4.
bedotten :iem. 44/3,4;267/3;32l/3 ;482/2.
begeleid wordelldoor iem. 46/3;476/3.
baron (?,à'
?
J.) 41/3.
bedrag :het derscimlden 54/3.
llarones 412/3.
zijn woorden met gebaren 476/2.
llet eenerrekening 54/4.
een postwisselten e van ...
begeven :de moed begafhem 308/3.
bartrelbiesjes:naarde
(zich) (= loslaten) 46/4.
barrevcpetsloopen 42/3.
toteen van ... 96/3.
zich weder naarzijn regiment
488/4.
barrière 41/3;565/2..
bedragen (overg.'
!
t=.) 44/3;53/3,4.
474/3.
Barrière-tractaat 42/3.
bedreven :iniets,indegeschiedenis zijn 130/39 begiftigen:iem.methetoorlogskruis
begin :in het ,in den ne 46/3.
barsten 60/3,4.
486/3.
* Januari 545/4.
aallzijn eersteleugenlzietge zijn
in dekrijgskunstenz. zijn 193/3;383/3.
in het vanApril 545/3.
bedriegen :zieh 44/2,4.
vanspijt,van laehen 60/4.
van den nieuwen cursus 218/3.
bas 42/4.
j zie
cl
hli
zn
eli
fets 44/4
24
,4
/4
..
geen metiets maken 258/3.
bascule 42/3.
alle.- ismoeilijk 425/3.
l
naseeren:opietsgebaseerdzijn430/3.
bedrieger (bijlletspel) 205/3.
bas-relief 41/3.
bedriegerij 255/3.
beginneling 47/3.
bastaartlnaclltegaal
) beginnen 46/3 (hoojdt.);
bedrieglijk tewerk gaan 321/3;332/3.
-

jewordtbedallktN-oor... 43,'
2 = 549/1.
welbedankt!43/4;300/4.
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zijzi
jn begonnen 47,
/3.
ik ben 0/heb begonnen
te werken enz. 47/3.
te zoeken 520/3.
aan iets - 47/3.

e
r- aan hebben,te ... 49/3.
een leerstoel 50/4.
hebben te ... 49/4.
eenprofessoraat 50/4.
behoeve :ten - van ... 49/3;503/2,3.
een ambt 51/4.
behoeven :iets- 49/4.
iem.meteen ambt 51/4.
(+ inj.j 49/4.
iem.nletzekeremaellt 51/4.
metiets-- 47/3.
menbehoeftmijdatnietmeertezeggen 231/4.
iem.meteen zending - 51/4.
iets
47/3.
we- niette zeggen dat ... 337/3.
zich --met ... 43/4.
te- met 47/3.
behooren :iets- te doen 49/3.
beklemd :-- gemoed 44/3.
- opnieuw - ,weervanvoren af- 216/3= 549/2.
clatbehoortgedaan te worden 223/3.
(val (
1e ademhaling)
den arbei
d weer- 218/3.
bij ... 49/2,3.
lneknabbelelz 360/3.
beginner 47/4.
tot... 49/2,3;50/3;448/3.
beknagen,beknauwen 360/3.
beginsel :.--en der taalkunde enz. 47,
/3,4.
o
nd
e
r
.
.
.
4
9
/
2
,
4
.
beknellen :devreesz()l1je - 364/3.
en van handelsrechtenz. 47/4.
aan ... l/3;49-50/4;50/4.
beknibbelen 51/4.
(= principe) 385/3.
alwatbijietsbehoort 50/3.
beknopt 262/3.
begrafenis 47/3;282/3.
verslag 339/
stukken die- bijeendossier 211/3.
I3.
een - van de eerste klasse
goederen - debij0/totdenalatenschap 19/3. bekochtzijn 258/3.
een eersteklasse- 47/3.
bekomen:nadereinlichtingenzijnte bij... 70/3.
j bije
lz
l
e
kt
aa
gr
ez
-elsch
4a
0p
3/-3. 538/3.
een fatsoenlijke- 47,
/4.
datzalhem slecht (ofkwalijk) 287/3.
bekomm erd : gem oed 44,/3.
een fatsoenlijl
te- (flg.) 47/4.
nietmeertotojbijdelevenden- 395,
/3.
'
een eervolle- (#g.) 47/3.
bij0/ondereen republiek - l10/3.
zijn overiets 51/3.
llekommeren :zieh om k
lets 5/3;51/3,4;259/3.
een burgerlijke- 89/3,4.
hetbehoortons(dcf.) 2/3.
een - zonder lijkdienst 540/3.
zij-- totdeonzen 2/3.
ziclaoveriets--- 51/3,4.
begrafenispleclltigheid 282/3.
behoorlijk :een - antwoord 191/3.
*ziclllnet(o/in)iets 51/4.
.-begraven 42/3.
e leiding 397/3.
bekomst:zijn hebben 198/3.
bekoopen :iets
463,
/3.
een lijlt - zonder voorafgaanden lijkdienst
zicll- gedragen 1l1/3.
540/3.
behoorlijkheid 50/4.
ietsdtlur 66/3.
hetearnaval,deltermis - 462/4.
behoud :departijvan '
t- 366/3.
iets- voorantleren 66/3.
begraving 47/4.
behouden blijven 70/3.
bel
toorlijkheid : de -- waarmede de natuur haar
begrelnen :het op iem .- hebben 176,
/3.
behoudend (= conservatief) 70/3.
begunstigd had 503/3.
bekretznen :zieh om iets . 51/3,4.
begrijpelijk :datis nogal- 47/3.
de.
- erichting 70/4.
zich weinig om iets
240,/3.
begrijpen 486/4.
de.
--eparti
j 70/4;366/3.
ik begrijp het 47/3;220/4.
hijisvan de.
---eleer 348,
/3.
*ziclloveriets 51/4.
ergensnietsvan - 47/3.
bekrompen wonen 482/3.
behoudens 56/3.
iltbegrijp niet,dat ... 486/3.
behouder (= conservatief)
I
ael
qronen :een werk metgoudenz. 52/2,3,4.
ik begrijp heelgoed dat... 536.
/3.
behotldingsgezind 70/3.
een diclztstuk
52/4.
datlcon ik mijmoeilijk - 460/3.
behoudsman 70/4.
een (liehter
52/4;266/3.
datl
tan ik meniet- 486/3.
behoudspartlj 70/4;366/3.
iem.-- in dewis-en nattzurkunde 275/3.
op versellillende tentoonstellingen bekroond
ik kan me niet- waarom 536/3.
behulp :met van ... 302/3.
datkunje(o/kanje)- !45/3;179/3;536/3.
52/4.
*beiaard 50/2,4;565/1.
datis(licht)te- 47/3;486/3,4.
*beiaard-concert 50/4.
een bekroondeprijsvraag 52/4.
datlaatzich - 47/3.
*beiaardier 559/1.
bekroondeantwoorden 52/4.
iem.ietsdoen- 524/3.
beide 50/3,4.
bekruipen :de11.
1stbekroophem 123/3.
(= bevatten) 48/4.
(de)- persozlen 50/3.
beltwaam :een onderwijzer 52/3; 142/3.
begrepen zijn in iets 48/4.
n 50/3,4.
een --ambtenaar 551/2.
alleonkostenerin(o/eronder)begrepen 238/3.
wij.
--n 215/4.
een bekwameonderwijzeres 55l/2.
begrip 47/3.
met ons -n 188/3;215/3.
een -- parlementair 130/3.
ergens geen - van hebben
bekwamen :zieh in een vak
334/3.
beieren 50/3;390/3.
kort- 48/4.
Be
i
e
r
s
c
h
(
b
i
e
r
)
4
2
/
3
.
b
e
l
:
d
e
g
a
a
t
2
9
9
/
3
;
5
3
0
/
3
.
van boekhouding 48/4.
*beïnvloeden 50/4.
letje treltken 53/3.
begroeten (onr.'
verl.t.) 48/3.
bejaard :- persoon, mensch,- man 358/3.
(=,zeepbel) 77/4.
(= groetendeontvangen ) 48/4.
bek (v.e.grootdier) 39/3;313/4.
belachelijk:iets maken 454/3.
begrooten :uitgaven- 57/4.
bekaamd 51/4.
ietsin '
t egooien 454/3.
hetbegroottemij l20/3.
bekafzijn 380/3.
beladen J2/4.
begrooting van kosten 63/3.
bekend 175-176/3,4.
belang:llijiets llebben ,
3/3.
begrootingsjaar 396/3.
een - boek 60/3.
bijietsgeen hebben 239/3.
begunstigen : het lot heeft hem niet begunstigd
een - liedjeszanger 504/3.
llijlleefter.
- bij... 52/3.
- 442/3.
een .
--.
e persoon 248/3.
iniets stellen 52/3.
.begunstiging:totwederzijdsche- 448/3.
e
en mij- advocaat 248/3.
aan iets toekennen,lzeellten 193/3; 384/3.
behaaglijk :er- uitzien 48/4.
zijn bij0/aan iem . 50/3.
ietsvan lletgrootste aehten 193/3.
zich - maken 48/4.
algemeen - zijn 50/3.
ietsvan (veel) achten 384/3.
behagen :iem.(#cf.)- 2/3,4;48/3.
hetis- 521/3.
ik zeghetom je 197/3.
aan iem.- 48/4.
zijn om 0/ wegens ...50/3.
i)1't-- van den dienst 257/4.
inietsvinden,scheppen 48/3;114/3;481/3.
eenstreek,-- om haaronvruchtbaarheid 500/3.
van weinigofgeen
517/3.
zijn- nemen in iets 48/4.
zijnals... 50/4.
een standjevan .
- 253,
/3.
behalen :winstlen) - 548/3.
worden als... 483/2.
belangrijk- 498,
/3 (f'
?
t
,
?e:pzc@!);522/3.
behaalde netto opbrengst 548/3.
staan voor ... 50/4.
een--onderdeelvan denijverheid 193/3.
behalve 48/1,2,3,4taccpzw.l; 56/3;460/3;460/4.
i
e
m.
i
e
t
s
ma
ke
n
4
8
6
/
3
.
een --ero1 501/3.
... ook .
.. 308/3.
zich- maken (= zeggen wiemenis) 123/3.
belangrijkheid 52/3,4.
behandeling :ptznten van
101/3.
zich metiets- maken 123/4.
belangstelling Iliji
em .wekken 3/3.
iets- achten,a1s - onderstellen,voor- aan- belasten :iem.metiets-- l76/3,4.
totdadelijk-e- besluiten 134/3.
behang 49/3.
nemen 14/3,4;482/2,3,4.
iem.rneteenzending 51/3.
behangen 438(3.
dat wordt - geacht,als - ondersteld 334/3.
zich metiets 176/3.
behanger 438/3.
datwordtgeacht- te zijn 334/2;482/2,3.
zich Inet iems.onderhotld
176/3.
behangselpapier 49/3;438/3.
zooals- is 522/3.
hijiesbelastmet... 52/3.
beheer 49/4.
bekendheid (= beroemd persoon) 60/3.
hijis(ermede)belast... 52/3,4.
d
e
r
p
o
s
t
e
r
i
j
e
n
4
9
/
3
.
b
e
k
e
nd
ma
ke
n
:
e
e
n
di
c
h
t
e
r
e
n
z
i
j
n
we
r
k
b
e
l
a
s
teren:iem. 50/3.
belasting 438,
/8.
d
e
r
po
s
t
4
9
/
4
.
z
i
e
h
1
2
3
/
3
.
der waterwegen en bossehen
b
e
ke
n
dma
k
i
n
g
5
9
/
3
.
di
r
e
c
t
e
e
n
indirecte en 52/3,4.
van flnanciën 49/4.
bekennen:zichzelfiets- 186/3.
provinciale 438/8.
der staatsgelden 49/4.
bekeuren :iem.- 362/3.
en voteereq,toestaan,inwilligen 52/3,4.
het volk en opleggen 52/3.
bekijven:eenkinderg- 360/3.
raad van - 49/3;89/3.
beheeren :een schouwburg - 458/3.
bekken :-sv.d.grootetrom 202/4.
eenwetgoedkeurenwaarbij enzullengeheven
l
worden 52/3.
beheerscllen (zich zelf) 72/3.
(= streek) 258/2.
belastingwet :een .- aannem en
behelzen :een plakkaat,- de dat... 127/3.
geologische .
--s 258/4.
behept 7/3;49/3.
Bekkevoort (Brab.) 563/2 (tweemaalj.
beldellrtje spelen 53/3.
behoeden :iem .voorltoude- 70/3.
*beklaagde 66/4.
beleedigen 53/4.
beleefd :'U iswe1-- l61/3.
zieh voor den booze - 70/3,
beklagen :zich iets - 60/3.
belzoefte:- aaniets 49/2,3.
beklant 175/3.
beleefdlleid :iem.-heden bewijzen 352/3.
aan iets hebben, (gelvoelen 49/2,3; 56/3. bekleeden :lzetvoorzitterschap - 50/3.
beleenbank- 58/3.
gevoelen om ... 49/4.
den voorzittersstoel 50/4.
lAeleenbriefje 59,
/3.
-

- -
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beleening:bewijsvan 59/3.
beleggen :geld - (tegen 3 % ) 375,
/3.
een vergadering 96/4.
beleid :met tewerk gaan 330/3.
*beleidvol 498/4.
belemmeren :deademhaling 364/3.
belendend vertrek 321/3.
bel-étage146/4;473,
/4.

-

zijn waterzalgebeuren 522/3.

benieuwen :hetbenieuwthem watgedan zultdoon

511/2.
benijden 56/3 (hooydt.).
iem.(#cf.)iets--2/3,4.
Benjamintnetje) 243/3.
benoemen 56/4.
iem.- tot... 56/3,4;323/3.
beletten :iem. voortte gaan (met spreken 6nz.l
iem.- als... 56/4.
332/2.
een korporaal- 323/3.
nietsbeletdatstuk op te voeren 490/3.
eenpastoor,een kapelaan - 562/1.
beleven :iets- 279/2;296/3.
benoeming :zijn - totleeraar 56/3.
ietsbeleefd hebben 279/3.
de- van eenbllrgemeester 56/4.
een moeilijkentijd
129/3.
*benoodigd :iets- hebben 56/4.
lleelwatbeleefdhebben 441/3.
benoodigdheid, mv. -heden 35/3; 50/3; 56/3,4.
benoodigdheden voor kleermakers 161,
/3.
belezen :een brandwonde 360/3.
een kind laten - 360/3.
benoorden 324/3.
belfort 53/3,4.
Benthuizen (Ned.prov.Z.-Ho11.) 562/2.
*belfroot 53,
/4.
*benutten 56-57/4;552/1-2.
belga:(?.
n,
.
?
J.) 545/3.
*benuttigen 56/4;552/1-2.
belgieisme 159,/3.
benzine 3l7/3.
Belgiseh 53/3.
beoefenen 377/3.
beliehten 53/
,3,4.

belichting 53/3.
believen :watbeliefttl? 531/4.
bel
ijden :t7,oHeer, wij l70,
/3.
een godsdienst 499/3.

beoogen :een doel-

berispen 51/4.
berm (= rand v.d.weg)13/3;14/3;51/4;81/4;
539/3,4;542/3.
Bernthlarcl 59/3.
beroemd :een - persoon 59/3,4.
een-.man 59/4;400/4.
een --liedjeszanger 504/3.
e rtnman 400/3.
beroemdht,id (= beroemd persoon) 59/4; 60/3.
beroemen :zicll.
- op ...59/4.
beroep :kleermakervan (zijn)-.
- 430/3.
het -- van onderwijzer 68/4.
een --doenop ietsojiem. 59/3,4.
een --doen op iems.godsvruchtenz. 353/3.
in hotlger- komen 59/3,4.
in(hooger)- gaan 59/2,4.
hooger- aanteekenen 59/4.
hofvltn .- 60/3,4.
raad van -

60/,4.

beroepen :zich op een bewijs -- 430/3,.
zich opeen voorbeeld- 238/3.
zich op een lloogere rechtbank -

beroepsgenoot 30/3.
beroepsnijd 241/3.

beoordeelen 545/3.
beroerd l5l/3.
beoordeeling :een boek ter- inzenden 355/3.
bepaald :- onmogelijk 57/1-2,3,4;397/3.
beroeren 60/4.
onwaar 57/4.
beroering :een dorp in - brengen 360/3.
bellen 255/3.
alles in - brengen 513,/3.
bepalen:hetuurv.e.vergadering,eendag- 469/4.
erwordtgebeld 299,/3;530/3,4.
denuitslag- 57/4.
beroerling 413/3.
daarbeltiemand 299/3;530/4.
beroerte l84,/3,4.
mijn 1otwasbepaald 57/4.
belofte :een vervullen 53/3,4.
bepaald bijdewet 506/4.
beroesten 399/4.
zijn làouden,nakomen,volbrengen,voldoen,
hijbepaalterzich bij... 57/3.
berooving:de.
- vandeheiligmakendegenade 60/3.
gestanddoen 53/3.
wij- eronsbij... 475/2.
berouw (
)qeerietshebben 421/4.
zijn -- schenden,breken,niet nakomen,niet
llijbepaalterzich toe... 475/3.
berouwen (onpers..
?
,
t,
?
'
.
c.) 60/3,4.
lloudezl 261/3.
bepalingran gesteldheid (g65r.r.#.naamvalj 28/3,4. berrie 6(p
/4.
beloop :llet eenerrekening 54/4.
naamwoordeliike septzlïr
t/gea van hoodanigheid, berriedrager 84/3.
ietsop zijn laten 481/3.
ingeleiddoorhet'
pz.van 465/4.
bersten 60/3,4.
beloopbaar(A-.d.weg) 517/3.
inynitiej-bepal
ingen bïjeen zntp. 466-467/3,4. Bert (uitspr.j 25/4= 549/1.
beloopen (overg.'
,
?
/
7kr.) 53/3,4.
infinitiej-bepal
ingen hïjeen bnw. 467/3,4.
Bertram 60/3.
beloven 54/4.
bepeinzen 57/4.
berucht 60/4.
(iem.)iets 485,
/3.
een--man 59/4.
bepleisteren 57/3.
iem.gouden bergen 58/2,3.
beruiken 59/3.
bepleiten :een zaak - 377/2,3,4.
iem.hoopen goud
58/4.
bertlsten :iniets- 60/3.
bepraten :iem .- 329/3;359/3.
koeien metgouden horens
58,/4.
llet bijiets laten - 60/4.
beproeven :iets-- 385/3.
iem.ietslaten
54/3;122/3.
bij0/onderiem.- 60/4.
beraadslagen 377/3.
iem.ietsmoeten 54/3;122/3.
overeen wettsvoorstel) 62/3,4.
op 0/in een bibliotheek -- l10/3.
de zaken, waarover beraadslaagd za1 worden
dejongen belooftveel 54/3.
op iem.- 60/4.
t
leoogstbelooftveel 54/3.
101/4.
op iets- 402/3.
develden eenrijkenoogst 54/3.
beraadslaging (in hetparlement) 62/4.
berustend 473/3.
datbelooftwat 54/3.
beramen :dekosten van iets- 57/4.
l berusting 473/3.
datbelooftnietveelgoeds 54/3.
hetisheimelijl
tberaamd 321/3.
bes(= bezie) 45/3.
het feest belooft belangwekkend te zijn
berd :ietste.
--e brengen 57/4;353/3;503/3.
roodfh
,witte- sen 45/3.
dedag beloofdewarm tezijn 7/4.
zwarte- sen 45/3.
beredderen 59/3.
zich veel,weinig vaniets 54/4.
bereid 57/4.
bes(= sib) 55/3.
zich weinig van iets te --hebben 54,/4.
bereiden (zich) 57/4.
bestt) 296/3,4.
beluisteren :iem. 20/3.
beschaafd :een - voorkomen 334/3.
bereidwillige mannen 524/3.
bemachtigen :iem. 54/3;54,
/3,4.
bescllaamd 63/3.
bereik :buiten iems.- liygen
bemeesteren 54/4.
besclladigen l3/3;46/3.
buiteniems.- zijn 57/4.
beschavingspionier 503,/4.
bemerken 53/3;54/4;55/4.
btliten iems.- vallen 58/4.
bemerking 55/4.
binnen iems.- liggen 57/4;58/2.
beseheid 60/3.
bemiddelaarin rechten 197/3,4.
binnen iems.- vallen 58/4.
l
!
besch
-eidd
eo
nen
/
4.juweeltje
in iems.- vallen 58.
/4.
bemiddeld 518/3;519/3.
:ee6
n1
-@
beminnen :iets 55/2.
I bescheidenheid 330,
tr3.
boven iems.- liggen 57/3.
iem. 55/4.
bescllenkfln (= dronken maken) 61,
/4.
boven iems.- zijn 57/3,4.
door iem. bemind worden 55/3.
(= eengeschenk aanbieden) 63/3.
onderiems.- liggen 57/4.
onder iem s.- vallen 58,
/4.
beschermen :lcunsten,wetenschappen bijiedereen bemind zijn 55,
/3.
iets-- tegen ... 61/3.
bemodderen 55/3.
bereizen :een streek,een land - 124/3.
bem oedigend 309,
/3.
beschermend lid 61/3.
berg :iem.gouden --en beloven 58/2,3.
den landverhuizers gotlden - en voorspiegelen beschikbaar:een dadelijk bescllikbare betrekking
bemoeien :zich meteen zaak niet 545/3.
llijheefterzich nietmeete 536/3.
58/4.
168/3.
*- van (
bescllikbare troepen
bemoeijemetjeeigen zal
ten 529/3.
o/der)barmhartigheid 58/4;552/2.
bemoeilijlten :deademhaling 364/3.
Berg (Ned.prov.Gelderl.) 562/2.
zich - stellen 61/2.
bemorsen 46/3; 50/3; 55/4; 62/3 (tweemaalj; Bergeik (Ned.prov.N.-Brab.) 562/2.
besehikken :overietsojiem.- 4/3;61/3.
364/3.
Bergen-op-zoom (Ned.prov.N.-Brab.)
hetllaantje waaroverhijkon - 168/3.
benadeelen 55/3.
bescllikking :ter- hebben,staan 488/3.
bergpl
a
a
t
s
2
09
/
3
;
3
1
8
/
3
.
benardetijden 309/3.
voorgraan (boven den dorschvloer)
een ttmbtenaarter- stellen 61/3,4.
-benauwd :vooriem.ojiets zijn 56/3;487/4.
voorhooien graan (naast de deel)
ambtenaarter-- 61/4.
van 0/voorgeen klein gerucht 487/4.
overdekte open - 407/3.
bescllonken 133/3;530/2.
-(= belemmerd in deademhaling) 69/3.
voorrijwielen 374.
/3.
beschonkene 530/3.
bende 56/4.
beschorell:datgeluk isslechtsweinigen - 502/3.
bergsteentijm 364/3.
bericllt :het- van den minister
een- patrijzen,meeuwen 259/3;267/3.
beschot 314/3.
beneden wonen 179/3.
beschotzwen (= bezien) 67/3.
van aankomst 37/3.
bendenhuis 179/3
op zich zelfbeschouwd 61/3.
laatste- en 463/3.
benedenverdieping 179/3;473/3.
berichten :de l
tapitein bericht mij,dat ...
iem .,iets- a1s...9/3;12/3.
beschouwing :- en overiets 67/3.
benedenwoning 179/3.
berichtgever 85/3.
benevens 56/4;308/3.
bescllrijven :een overeenkomstenz.- 61/4.
*beridderen 59/4.
bengelen :dekettinghangtte 249/3.
erisnietsbeschreven (= geen testament)
berijdbaar (v.d.weg)
benieuwd: zijn,of... 56/3.
berijmen 185/2.
beschrijving :- van goederen 61/3.
er naar zijn,wanneer ...
berijmdeheiligenlevens 185/3.
N'an een meeting 61/3.
zijn,wie ... 56,
/4.
berijpt(van vruellten) 33/3,4.
beselluitllol 295/3.
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.-- van ee
n leverantie 63/4.
betoogen:iets- (= klaarbewijzen) 66/4.
besclluldigde 66/3.
bescllllldiging :iem .in staatvan - stellen 61/3;
en (o/met)voorwaarden 63/4;274/3.
voor algemeen kiesrecht 67/4.
b
e
s
t
e
k
a
me
r
2
4
4
/
4
.
ter eere van iem.- 67/4.
236/3,4;560/2.
llet in staat van - stellen 236/3= 549/2; bestek-sbepaling 274/3.
betooger 67/1-2,4.
bestel:(= drttkte) 63/4.
betooging 67/2,4;565/1.
560/2.
een -- houden 66/3.
*kamervan - 236/3.
(= broodje) 295/3.
aan een - deelnemen 66/3.
besteldienst 90/3;3007
/3.
beschutten voor ojtegen gevaar 61/3.
betoonen :zicllvrijgevig - 451/
2,3.
besef:tothet- komen dat... 496/3.
bestelgoederen 300/4.
bestelhlzis,bestelkantoor 300/3.
zich afkeerig van iets- 45l(2.
beseffen 61/4.
betooverend 479/3.
besje,bestje 296/3;298/3.
bestellen 63/4.
ergens koopwaren betrachten 67/4.
beslaan (van rtliten) 44/3.
betrappen 67/4.
bestelloon 90/3.
beslag :iets,goederenin- nemen 9/2,3,4;53/3.
betreden 443/3.
leggen op iets,op goederen 9/3,4;53/3.
bestelwagen 90/3.
bestemmen :bestemd vooriem. 64/3.
betreffen:wat,...betreft 5/3,4;28/3;68/3,4;356/3.
leggen op iems.tijd 10/3.
bestemd naarAmerika 64/3,4.
1
watdatbetreft 448/4.
veeltijd in - nemen 10/3.
;
bestemd voorBatavia 64/4.
,
(voor)zooveel ...betreft 68/3.
tleheeletafelin - nemen 51/3.
zijn zoon tot,voorden handel- 64/4.
veel-- maken 61/3.
j (voor)zoover...betreft 68/3.
bestemd zijn voorden geestelijken stand 64/4. j *voorwat...betreft 68/2.
beslagen (vandetong) 7/3.
ruimte,voorhetadresbestemd 502/3.
r betreffende 67/3;68,
/3.
beslapen :zich op iets- 415/3.
een voorhem bestvmde bank 503/3.
beslechten :een twist- 415/3.
betrekkelijk :de--e zaak 68/
'4.
-bestemming :met- naar...64/3.
die zaak 68/4.
beslijken 55/3.
betrekken :een huis- 5/3.
iedermensch heeftzijn - 533/3.
beslissend 289/3.
bestendig 64/4;64-65/4.
*goederen,koopwaren-- 68/4.
beslissingswedstrijd 158/3.
beslist :op - en toon spreken 490/3.
*bestevaar 368/3,4.
iem.in rechtetn)- 68/4.
*bestieren :hethuishouden - 65/4.
iem.in eenproces-- 68/4.
zich-.llitspreken 61/3.
--- i
etsanders willen beginllen 160/3.
bestormen 71/3.
deluchtbetrekt 43/4;361/3;362/3.
-het-- in een rechtzaak 529/2.
bestraten 191/3;246/3,4.
weigeren 330/3.
weer0/opnieuw -- 217/3.
betrekking :- hebben op ... 68/3;400/4.
onmogelijk 57/3;395/3.
met- tot...68/3(tweemaalt;356/3 (d8eAz?
,
x I).
een- R.-K.firma 460/3.
bestrating 246/3.
een plein meteen m armeren beslistlleid :ietsmet- zeggen 61/3,4 ;490/4.
met- totuw verzoek 191/4.
bestrijden l1/3.
in vijandelijke-- staan tot ... 68/4.
beslommering 415/3.
inbondgenootschappelijke- staanmet... 68/4..
veel -en hebben 348/3.
bestudeeren :een Ar
ak -- 334/3.
een - bekleeden aan een administratie,in een
beeloten :- gezelsehap 186/3.
een boek,een gedicht- 435/3,4.
dienst 211/3.
vergadering l86/3.
een ontwerp,een vraagstuk - 436/3.
iets grondig - 239,/3.
iem.zijn - ontnemen 87/3.
lluis 186/4.
iem.uitzi
jn - stooten 87/3.
bestullr 65/3.
jacht 186/4.
zijn - alsonderwijzer 68/3;465/3.
besluit:zijn --totopstand 62/3.
takken van - 65/3.
besturen van provincies enz.
de-- van onderwijzer 68/4;465/4.
zijn om zichteverzetten 62/3.
betrekkizlg-annonce 32/4.
van deposterijen 49/4.
bijkoninklijk - 62/3.
dagelijksch - v.e.gemeente 406/3.
betrokl
ten :de --zaak 333/3.
door - en 62/4.
een -- nemen 62/3,4;192/3.
algemeen- 303/4.
bij--lucllt 362/3.
betrouwbaar:betrouwbare waarborgen 139/3.
het- van een gild 58/3.
een - vormen 62/4.
toteen - komen 62/3.
het- vernieuwen 65/4.
betrouwen :iem.- 68/3.
op iem.- 68/.
3.
besluiten :ergensietsuit- 20,
/3;192/3.
regeling vanhet- 66/3.
scheiding 0/splitsing van (het)- 66/3.
betwistbaar 11/3.
tot iets 61/3;62/3.
betwisten 11/3.
dat ... 62/3.
bestutzrder 65/3;65/4;552/2.
beu :iets- zijn
ietste doen 62/3.
bestuursjaar 66/3.
beugel 177/4.
totdieherstellingisbesloten 62/3.
bestuurslicllamen 65/4.
dat kan niet door den hijkon erniettoe- 62/3.
bestuurslicl 66/3.
beukeblad 68/4.
een voordracht metiets- 62/4;416/4.
bestuurssclzeiding 66/3.
bestuursvergadering 66/3.
beukeblok 68/4.
een feestmetiets- 62/4.
een congresmeteen banket- 416/4.
beukeboom 68/4;113/4; 150/4.
bestuurszal
ten 66/3.
beuken :ergensop - 88/3.
besluit-wet 62/3.
besturen 65/3.
een htzishouden -op ojtegen een deur- 78/3.
besmeren 62/3.
beukenboscl) 68/4;113/4.
besmetteli
jke ziekte 359/3.
1bestw
ei
el
n:l
o
em
ugenom
524
-/3.66/3.
besmetten :metoproerigheid besmet 62/3.
beukenhout 68/4.
! beukenlaan 68,
/4;l13/4.
ik zeg hetom je - 197/3;459/3.
besmettirlgshaard 204-205/4.
beukenoottje) 68,
/3.
besmeuren 62/4.
betaalbaarop ... 510/3.
beukenst,hors 68,/4.
besmoezelen 50/3.
betaalbriefje 293/4.
betalen :iets- tegen zekeren prijs 1/3,4.
beuling 369/3.
besnoeien:iems.macht- 262/3.
betaalde,te- plaatskaarten 66/4.
besparen :ietsvaneenvoorraad - 502/3.
beuren :veelgeld -- 74/3.
beurs(=uportem onnaie) 177,
/3.
iem.2fr.moeten -- 310/3.
iem.iets- 419/2,3.
watlleb ik te - ? 310/3.
beursnoteering 97/3.
bespatten 44/3.
(aan) den hr.B.dient zijn salaris botaald te beurt:de- isaanmi
j,aanhem
bespiegeling 67/3.
worden 459/3.
hetisznijn -- 69/4.
bespoedigen 205/3.
bespottelijk :iets- maken 454/3.
metgeengeld te- zi
jn 384/4.
aa'
nde- komen 69/3.
bespreken :iets,
- (= behandelen) 362/3.
ietsduurmoeten - 66/4.
aan de- zijn 69/4.
hetiem.betaald zetten 66/4.
bij- en,om ---en 69/3.
een wet- 62/1-2,4.
hetgelag,deballen -- 66/3.
om de- 69/3 (tweemaalj; 359/3.
besproken! 503/4.
betaling :zonder- 448/4.
om - 69/3;359/3.
een besproken plaats 503/2,3,4.
b
e
t
a
s
t
e
n
:
e
e
n
ko
e
(
o
m
z
e
t
e
k
e
u
r
e
n)
3
6
1
/
3
.
bessensap 71/3.
1
i
e
d
e
ropzijn--- 69/2,3.
l
- (= schietbeurt) 128/3.
best:een .
--ekerel 197/3.
beteekenis:de - van iems.woorden 137/3.
beurtelillgs 355/3;359/3.
mijn --e jongen 304/4.
een man van - 59/3;501/4.
beuzelaar .
371/3.
vangeen -- 234/3.
fbiiw.j 65/3.
op zijn - genomen 65/3.
*beteekenisvol 498/1-2,4.
beter:- kanhetniet 271/3.
zijn - doen 55/3.
het is - 's avonds te rtzsten dan 's m orgens I beuzeltaal 531/3
6.
besttlje 296/3 ;298/3.
bevallen :iem.(#cf.)- 69/3.
478/3.
besttljeshuis 298/3.
beterhand :aan de- zijn 66/3.
datbevaltme 165/3,4; 167/3.
bestaan :- in ... 63/3,4.
betersclzap (bij een zieke) 66/3; 472/3.
hetbevaltmijniet 5/3.
uit ... 63/4.
'
lzetbevielhem niet 165/3;189/3.
kunnen - 149/3.
erkan- intreden 219/3.
bevalligheid:dedHe(o/detrits)bevalligheden 69/4.
een afdeeling,- debijeen sehool 211/3.
beterweten :tegen zijn - spreken 210/3.
rechtvaardigheid bestaat niet op deze wereld
ietstegen - in zeggen 210/3.
beteuterd 63/3.
538/3.
J
betiehten :iem.- 66/4.
een algemeenevreesbeving de bevolking 54/3.
iem.het - verschuldigd zijn 100/3.
betict
hting 66/4.
worden van angst 69/3.
besteden :debestedeprijzen 63/3.
den noodigen tijd aan,totiets- 534/2.
beton :gewapend - 66/3.
doorsehrik - worden 364/3.
doordehitte-- 477/3.
tweemen wijdaaraan 534/3.
betonijzer 66.
/3.
betoog :een klemmend - 393/3.
bevattelijk :ietsop --e wijze behandelen 499/3.
bestek 63/4.
dat behoeftgeen - 486/3.
beveiligen Ogen ojvoorziekten 69/3.
vaneen bouwwerk 63/4.
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bevel:totuw --en 2/3.
r een - dieslechtberekend is 465/
'4.
iem.gaan,komen 493/3;536/3.
totiems.- en zijn 69/3.
een machine in - brengen 71/3;167,'
3.
onze reiziger llooptu te komen - 474/3.
r
e
c
h
t
e
r
l
i
j
ke
e
n
2
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/
3
.
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e
n
we
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e
n
7
1
/
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.
e
en streek - 124/3.
totaanhouding 7/3.
zich in- stellen,zetten 71/4.
bezoeking (::
w beproeving) 72,
/4.
t
o
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e
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i
n
g
3
5
2
/
3
.
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8
4
/
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;
4
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/
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tot gevangenneming 352/3.
lleid) 71/4.
Bezooien (Ned.prov.N.-Brab.) 562/2.
totinhechtenisneming 352,/4.
- derbevolking 71/4.
bezorgd 498/3.
totvoorloopigeinhechtenisneming
eell- onderhetvolk 71/4.
weesniet- 4,
/.
3.
totgevangenhouding 352/4.
beweren 505,
/4.
maak je maarniet- 186/3.
een - tot medebrenging uitvaardigen,geven bewerken :hetveld,den grond bezorgdheid 15/3;31/3;72/3.
verleenen 352/3.
bewerktzilver 192/3.
bezorgen :iem.iets- 479/3.
het voorgeschreven - is gedaan 472/4.
metsguren- 520/3.
iem.(,
en verkoudheid - 483/3.
bevelen (Aoo/#/.) 69/3.
een rijk bewerktegesp 520/3.
iem.deopenbaregunst- 489/3.
bevelschrift:.- totaanhouding 7/3.
iems.opvoeding-- 377/3.
boodschappen te - hierover 70/3.
om iem.voordenrechtertebrengen 352/4. bewerking:nieuwerwetsche- (v.e.gesehrift) 8/3.
*- (= bewerken) 72/2,4.
tot versehijning voor de rechtbank 352/4.
een heelkundige- 71/4.
bezorging :door- van denheerX. 542/3.
beven :- over zijn heele lichaam,over alzijn bewijs:hetklaarste - van iets leveren 7l/3.
bezuren :ietsmoeten- 66/3;463/3.
leden 69/3.
een sprekend - van iets opleveren 99/3.
bezwaar:erishoegenaamdgeen- tegen ... 490/3.
van schrik 410/3.
het- leveren,dat... 188/3.
bezwijken :van honger -- 72,
'3.
Beverloo (Limb.) 563/2.
- van geboorte 249/3.
voor de bekoring (o/ verzoeking)- 72,
/3.
bevestigen :een bewering - 79/3.
- van overlijden 126/3.
aaneenziekte- 72/4.
bevinden 63/3.
- vanidentiteit 145/3.
onder iets- 72/4.
een collo over - 63,/4.
- van goed gedrag 173/3.
bezwijming 546/3.
een collomankeerend- 63/4.
- van inteekening 88/3.
tliteen - ontwaken 248/4.
dat men m aellteloos is 153,,/3.
- van ontvangst 88/3.
bibberatie:de - hebben 379/3.
zich zwak .
-- 69/3.
- van toegang 237/3.
bidden 72,
/3 (hoojdt.t; 280,
/3.
zieh wel-- 69/4.
- van lidmaatschap 281/3,4.
iem.(om iets)- 72,
/4.
zich welbijiets- 69,
/3.
- van herkomst 188,
/3.
bidprentje 45/3;126/3.
hij bevond zich alleen 536/3.
bewijzen :ietsduidelijk- 71/2.
biecht:te- gaan 73/3.
zich in degelelegenheid - om ... 493/3.
iets mathematisch .
-- 71/3.
zijn -- spreken 562/1.
zich ergens- 69/4.
deinliehtingen - ,dat... 462/3.
- hooren 562/1.
bevinding 63/4.
bewilligen 449,
/4.
bieden :nlinder- 17,
/3.
bevingeren 476/3.
bewilliging 449/3.
biefsttlk 73/3 ftweemaal). 4.
bevlekken 57/3;62,
/3.
bewogen :(erg,zeer)dooriets- zijn 172,3;364/3. *biek (= slechtpaard) 73/4.
metroet-- 52/.
3.
bewonderaar:een geestdriftig- vanVondel 151/3. biel(= dwarsligger) 73/4;75/3.
bevlieging 12/3.
bewondering:aller--,de-- N'
anallemenschen 71/
,3. bier:(al8,
:ft
#n,.) 73,
/3.
bevloeren :een kamer- 495/3.
in- zijn 414/3.
twee - 73/3,4.
een plein,met marmer bevloerd 191/3.
bewust:de.
--e persoon ojzaak 68/3.
.
--en 73,
/4.
bevoegdheid :binnen de - van iem.0/iets vallen
ik ben ermijvan - (o/ik ben - )... 467/3.
licht - 73/3.
50/3.
hijwerd erzich van - dathij... 496,
/3.
donkt,
r - 73,
/4.
bevoelen :een koe - om ze tekeuren 361/3.
bewustheid :weertot= komen 248/4.
zwaarojsterk - 73/3;120/3;137/3.
bevoordeelen 69/3.
bewustzijn :het- verliezen 192/3.
dun-- 73/4.
bevoordeeling 69/3.
geen - hebben 192/3.
*l
tleirt- 73/2,4.
bevorderen :dekunst enz.- 8/2;69-70/4.
zijn - herkrijgen 248/4.
een vaatjezuur- zijn 32/3.
iem.- tot... 70/4.
bezadigd 194/3.
bierbottelaar 73/4.
een oëciertoteen hoogerenrang 461/3.
bezeeren 53/3.
bierlzandelaar 73/3.
in 0/ toteen hoogereklasse bevorderd worden bezem 62/3.
bierhuis 153/3;424,
/3.
477/3.
nieuwe- svegen schoon 62/3;71,
/3.
bierpap 436/3.
bevordering :maatregelen ter- van ... 8/3.
bezetten :diestoelisbezet 483/3.
bierrestant 254/3.
vereenigingtot- van kunstenz. 8/4.
de sprekerisdiendagbezetmeteenvoordracht biersteker 73/3.
bevragen :iets- 70/4.
te D. 502/3.
bies:stilletjeszijnbiezen pakken 455,
'3,
te- ... 70/3.
bezie 45/3.
biet 46/3,4.
te- bij... 70/3.
bezielen 46/3;53/3.
bietebatzw 80/3;364,
/3.
bevredigen :die verwaehting werd niet bevredigd
.
--.
dewoorden 46/3.
bietekroot, 46/4.
489/3.
bezieling 46/3; 53,
/3.
big (= varkentje) 39/3;267/3;492/3.
zijn verlangen is,werd bevredigd 489/3.
bezien 67/3.
(= recmzut) 404/3.
bevredigend :zijn toestand is - 498,
/3.
bezig 100/3. '
bi'
gg
en (1/
Jp,
t,.) 39/3.
!
bi
:
bevreesd :
- zijn 410/3.
metiets- ziln
; J .- dt,kersen kunnen 2/2.
.
- ziln voorietsojiem . 70/3;487/4.
i
bezigen 71/4.
:
deslag- 55rater!oo 4gg/3.
hijwaservoor- in ongenadetexv
allen 467/3. bezigheid 100/3.
1
de overwinning - Austerlitz 465/3.
bevriend :een - jongeling 248/3.
aangename - 30/3.
' - Racine,---Milton,enz. 235/2,3.
zijn met iedereen, met Jan en alleman bezighouden ;zich- met... 326/3.
- defeestvierenden zijn 366/3.
508/2,3.
bezi
jden 71/3.
- rne ('
uit8pr.j 304/3.
bevriezen :(verl.dlw.) 70/3,4.
bezingen :iets- 540/3,4.
- iem.zijn 301/3.
deplanten zijn lichtbevroren 184/3.
bezinnen :zich - 15/3;490/3.
in eenige sprongen - iem.geraken 452/3.
bevrijden :hetvaderland - 341/3.
bezin eergebegint 490,
/2.
geld,een pak - zich hebben 74/3.
bevuilen 46/3;55/
'
3;62/3 (driemaal).
bezinning :tot- komen 218/3.
zijn idezztiteitskaart- zich hebben 132/3.
lichtjes - 50/3.
bezit:ietsin- nemen 71/3.
men lleeft een dolk - hem gevonden 349/3.
metroet - 47/3.
- van iets nemen 71-72/4.
- een A'
ereenigingzijn 110/3.
'
.
,
bewaarheiden :bewaarheid worden 489,3.
nogin.hetvolle- van zijn verstandelijkever- ;
ambtenaar, b-mbte - ... 29/3,4; 42,
'3,4;

bewaarkluis 94/4.

mogenszijn 183/3.

bewaarplaats 70/4.

bezitten:grondigekennis- 72/4.

bewaasd (van ruiten) 44/
'3.
bewaren :iets-- 349/3.

een tzitgebreide kennis van iets - 72/4.
een eigen taal- 72/4.
iets van een voorraad - voor later 502,
/3.
bezitter :de - van een aandeel 132,/3.
iets a1s eelàheiligdom - 230/
J.
de- van een diploma 132,
/3,4.
God heeftonsbewaard 70/4.
bezoedelen 55/3;62,
/
3.
de namen zijn bewaard gebleven 70/3.
metvuilehanden diegeschriftenzijn onsbewaard gebleven 70/4. bezoek 72/4.
datstukis(ons)bewaardgebleven 448/3.
een - afleggen 72/3;124/3.
een kind voorkoude
70/3.
iem.een - brengen 72/3.
God bewareu voorzulkevrienden
op - gaan 72/3.
zich voorden booze - 70/3.
*een- maken 72,
/4.
bewasemen :deruitenzijnbewasemd
*een - doen 72/4.
beweeglijk ('
uitsm'
.t 70/3.
een - van iem.ontvangen 72/3.
*beweegloos 70-71/4.
l
wij hebben - 360/3.
bewegen :ik zagdetakken
217/3.
- krijgen 499/3.
ik lloordeden wijzer- 505/3.
-- van eendokteraan zi
jn patiënt 72,
/4.
dedrenkeling,làetgordijn beweegt(zich)
bezoelcen :iem.- 72/3.

beweging:eezlverk-eerde

465/3.

j

iem.willen

3,
/
4.

)
1

l
g

73/3,4.

llijis- depolitie 73/4.

leeraar- hetM.0. 73/4.
commies - de posterijen 73/4.
een tpriefgeopend - hetlloofdbestuur 73/4.
-- vferen, zessen 74/3;108,
/3.
- dag 76/3.
- een beschieting 76/3.
- het eongres 401/3.
- mooi,goed,zwaar,slecllt weer 512/2,3.
- ttp
eval 127/3.
- koninklijk besluit 127,
/3.
- besluit van den gemeenteraad 127/4.
iets-- de wetregelen 127/3.
iets - reglement vaststellen 217,
/4.
- dezen 127/3,4.
- deze 127/4.
akte,verleden- eellllotaris 73.
'2.
iets-- ervaring weten 73/2.

- duizenden vallen 3013.
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hoopen rangschikken 301/3.
bijwijlen 446/4.
een paard - den toom grijpen 301/3.
bijwonen :een feest 12/3.
iem.-.deharen trekken 301/3.
een feestniet 339/3.
iem.,iets- zijn naam noemen 301/3;316/3. biiwoord (gebr.ran hetroornaamwoordel. biiw.met
iem.- namekennen 301/4.
betrekking totpezlontl
p.
) 152/4.
6meterlang- 5breed,oj6- 5(meter) 301/3. bijzaak 321/3.
C.waserook - 187/3.
datis ,datzijn bijzaken 74/3.
er- zi
jn (= meedoen) 366/3.
bijzetten :aanzijnwoorden klem,kracht 333/3.
er- zijn (= gesnaptzijn) 2/3,4.
bijzin 321/3.
hetkoren staatergoed
349/3,4.
bijzit 7/3.
bij(insect) 72/3;134/3.
gekamerde
152/3.
tje72/3.
bijzonder :(uitspv.) 75/3,4.
enkorven 72/3.
eell persoon 75/3;385,
/3.
bijbedoeling 321/3.
e personen 75/4.
- .bijbetalen 352/3.
e gevallen 463/3.
bijbetaling 352/3.
onderwijs 509/3.
-tegen - van ... 308/3.
e school 385/3;509/3.
bijblad van een krant 74/3.
nietveel s 32/3.
bijblijven :dienaam ismijnietbijgebleven 342/3.
eenjongen waaraan niets sis 545/4.
bijbrengen 392/4.
meerin 't 75/4.
beweegredenen
393/2.
*meer 75/1-2,4.
bewijsredenen 393/4.
bijzonderheid :totin bijzonderheden afdalen 75/3.
bijdelland 70/3;207/3.
ziclzover bijzondfrheden uitlaten 75/3.
bijdeur 321/3.
ilzbijzonderheden treden 75/4.
bijeen 150/3.
bijzonderlijk 72/3.
bijeenblijven 228/3.
bikkel 372/3.
bijeenbrengen : het banket bracht 400 personen bikkelen 372/3.
bijeen 474/3.
bil 75/4.
bijeenharken:hooi- 405/3.
bil
jardeeren
llijeenjagen 446/3.
biljart 75/3.
bi
jeenroepen :leden - 96/3.
bil
jartbal 75/2.
een vergadering- 96/4.
bil
jarten 75/4.
bi
jeenscharrelen 74/3.
bil
jartwetlstrijd 75/3 (tweemaalj.
*bijeenechrafelen 74/1-2,4.
bil
jet(= plaatsbewijs) 395/3.
bijeenschrapen 74/3.
billentikkertje 373/3.
bijeenzijn :in vertrouwelijk
billijk
76,/
4.
- bijenboer,bijenhouder 73/3.
e pri
js 76/4.
bijenkorf 73/3.
billioen 76/4;455/3.
bijenstal 73/3.
duizend
389/3,4.
bijenzwerm 73/3.
bindell:eenboek
76/3.
bijgebouw 6/3;32/3.
een gebonden boek 76/4.
bi
jgedachte 321/3.
datalleenbond haarnogaan deaarde 211/3.
bijgeloof:datis- 74/3.
bindgaren 158/3.
bi
jgeloovigheid,-heden 74/4.
bindmap 93/4.
bi
jgenaamd 194/3,4.
bindteen 525/3.
bi
jgeven :hoeveelmoetik - ? 351/3;352/3.
bindtouw 158/3.
bijhalen :een stoel- 9/3.
bindwilg 525/3.
bijhoorigheid,-heden 74/4.
binnen : eenjaar 76/2,4;349/4.
bijhouden :men kan hetnietmeer 520/3.
lletuur 76/4.
bijkansf'
uitspr.) 74/3.
de48uur 76/4.
bijker 73/3.
in detent 76/3.
bijkeuken 32/3;408/3.
van 273/3.
bi
jkomezl:de bijgekomen omstandigheden 239/3.
deoogstis 236/3.
iem .ietste brengen
weer - 248/4.
bijl(gesl.j 74/3.
binnenbraak 76/4.
er metde grove,ruwe 0/breede- in hakken binnenbrengen :den oogst- 76/3;124/7k
82/3.
een tafel 124/3.
den steelnaarde- werpen 294/3.
een biljet 236/3.
llet- tjeer bï
jneerleggen 294/3.
binnendijks 76/4.
bijlage 211/4.
binzlengaats 76/4.
bijleggen:hoeveelmoetik- ? 352/3.
binnenhalen :den oogst 76/3;124/3.
een geschil- 415/3.
binnenlpuislje) 76/4.
bijlooper 155/3.
binnezlkast 405/3.
bijna:(uitsgr.) z4j3.
binnenkort 262/3 (tweemaal),4.
zijschreiden - 57/3.
tot
100/3.
bijouterie 528/4.
binnenplaats 97/3;257/3;319/3.
bijrol 321/3.
binnenruimte 119/3.
bijslag 139/2,4;450/3,4.
binnenshuis 76/3.
bijslagrekening 450/4.
binnenskamers 76/4.
bijten:op zi
jn lippen - 74/3.
,4.
binnenslands 76/4.
zich op de lippen
74/4.
binnensmonds 76/4.
ziclaop detong- 74/4.
spreken 438/3.
zich op detanden- (#g.)74/4.
binnentsltijds 76/4.
hijzou een duitin tweeën - 74/3 = 549/1.
binnentreden :eenherberg 436/3.
bijtijds 447/3.
binnenzijde ;aan de- 273/3.
bijtitel 447/2,3.
binocle 242/4.
bijuitgang 321/4.
biologie 93/3.
bijvoeglijk ('
uitspr.) 70/4;74/3.
bioscoop 93/3.
bijvoeglijke naamwoorden (gebr.'
pc'
?
z den onrerbogen bisschop (uitsm'.j
rorz?z bij m. enkelr. pert
:ooztepcpzen) 26/3,4; bits zijn 211/3.
52/3;142/3,4;173/3;184/3;551/2.
bitstig)antwoorden 211/3.
bijroeglijke naamwoorden fonverbogen '
rtvz?z in het bitter(z'
?
z'
?
,
c.) 76/4.
gezegde) 142/3,4.
bitterheid 76/3.
bijroeglijke naamwoorden als biistelling bii een
bitterheden 76/4.
eigennaam 145-146/3.
bitterkoekje 292/3.
biiroegliike naamwoovden,ajgeleid wcs geogvaphische blaadje 77/3;158/3.
xcpzes 30/2-3;162/3;543/2-3,4.
bijiem.in een goed staan 410/3.
bi
jvoegselvan een krant 74/3.
blaam fge8l.) 76/3.
bijwagen 545/3.
blaar (= opzwelling) 77/3 (tweemaal).
bijwerk 74/3.
blaartje aan de lip 460/3.
-

--

blaasbalg 77/3.
den .- trekken

blaashoorn 450/3.
blaasje (= blaartje) 77/4.
blaasjesuitslag 77/4.
blad :(verkleinw.j 77/3.
geen voor den mond nemen 323/3.
A-an '
t spelen,zingen,vertalen 535/3.
(,
= krant) 100/3.
bladderelk(van verf) 78/3.
bladluis 306/3.
bladselderie 412/3.
bladtin 539/3.
bladzijde :-- 8 108/3.
(de)- n 24en 25 108/3.
blaffen 42/3.
blaker 247/3.
blanco:-- stem 339/3.
stembiljet 339/4.
er waren 12 stemmen
339/4.
met 12 stemmen en één
339/4.
zij hebbelz gestemd 339/3.
blanco-endossement 402/3.
blank :een .
--edame 77/4.
staan 77,/3.

.-

blankvoorn 402/3.
blaren,blaten (vaneengeit) 77/3.
blauw :een zaak
laten 274/3.
Blauwbaard 39/:
1.
blauwbes 45/3.
blauwtje :een loopell 497/3.
blazen :(ol
tr.'
èl
6rl.f.) 77/3.
mooi-- (op een illstrument) l51/3.
bleek (= bleekveld) 77,
/.
3.
bleeken 77/3.
bleekpoeder 92/3.
bleekwater 141/2.

blei(visch) 77/3.
*blein 77,/4.

blekken (= eikenhotltscllillen)
bleren :(van kinderen) 270/3.
,b
lerren (van een geit)

bliek 77/3.
blijtde) 498/3.
uitemt
359/3.
zijn metojom ... 181/3.
blijk (gesl.4 77/3.
blijkbaar 406/3;537/3.
blijken :nietslaten 110/3.
iets doen
461/3.
blijkens: aktevan schuldbekentenis 462/3.
blijmoedig 412/3.
blijven :(= overblijven) 77-78/4.
zoolang allesbij'toude blijft 214/3.
te bed moeten

230/3.

in 0/op zijn kamermoeten
in lluis,binnen
230/3.
van iets 272/4.

230/3.

nietweten waariem .gebleven is

blik :een enkele
een

347/3.

op iets (o/ iem .)werpen,slaan

347/3.
zijn ken opietswerpen 345/3.
zijn ken op ietsvestigen 78/3.
den op ietsrichten,laten vallen 345/3.
den achterwaartsslaan,wenden 16/3.
blikken :zonder noch blozen 373/3.
(= ontschorsen) 77/3.
bliksem :loop naarden
164/3.
iem.naar den laten loopen 512/3.
bliksemafleider 125/3; 126/3.
bliksempoeder 287/3.
bliksemsch :da'
s- 151/3.
e kwajongen ! 473/3.
blind :in den.
--.
e 79/3.
blind (= vensterblind) 773.
blinden :het van vinken 493/2.
blindengesticht 187/4.
bloed : iem .

aftappen 454,/4.

zijngezichtiséén
211/3.
datzetkwaad (o/geen goed)
mijn kookte 78/4.
(= beklagenswaardig mensch)
onnoozele
267/3.
arme jes 78/3.
bloedaandrang 78/3.
bloedbeuling 369/3.
bloedblaar 77/4;77/3.
bloederig 78/3.
bloedverf 488/3.
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bloedvink 199/4.
bloedzuiger 141/3.
.-- s (
aanlzetten 141/3.
bloei:in den - derjaren 159/3.
bloeien (van planten) 78/3;351/3.
bloeisel 78/3.
bloem :de- etjesbtziten zetten 505,
/3.
de - van lletgezelsehap 78/3.

bloemkrans 78/3.
bloemruiker 83/3.
bloem stuk l84/'3.

bloemtuil 83/3.
bloes,bloeze,blouse 275/3.

boemelaar 512/3.
boem elbaron 544/3.

boemelen 512/3.
boem eltrein 79-80/4.

boenen 162/3.
boer 363/3.
zoo vraagt men den - de kunst af 80/3.

op den- wonen 88/3.
den- op rijden 319/3.
deBoeren (van Transvaal) 80/3.
boerderij 177/3;223/3;363/3;525/3.
boerenbedrijf 80/3.
het- uitoefenen 270/3.

bluf 78/3.
bluser 29/4.
bluttsch) 287/4.
boa :(z?
z/
p.) 300,
'
4.

boerenbedrog 347/3.
boerenhoeve 125/3.
boerenhofstetdle 363/3.
boerenklompendans 78/3.
boerenkool 259/3.
boerenmeisje lll/3.
boerenpaard 270/3.
boerenplaats 177/3.
boerenwerk 270/3.
doen 270/3.
boerenwormkruid 395/3.
Boergondië 89/4.
Boergonjewijn 89/4.
boerin 363/3.

bobbel 86,
/3.

boerten 544/
l3.

bobbelen (vankokend water)
bobbertd) 78/3.
bobijn 78/4.
bobo doen 121/3.

boeten vooranderen 66/3.

bloesem 78/3.

blok :(g6d!.) 78/3.
wortelhout 252/3.
van een karnpols 83/4.
huizen 93/3.
een .
- van een kind 255/3.
blokkade 78/3.
blond 78/3.
blootleggen:iem.iets- 339/3.
blozen a1seen kreeft, 265/3.

bocht(= slechtewaar) 87/2;244/3.
(= krommingv.d.weg) 204/3;328/3.
vooriem.in de- springen 85/4.
bod :onvoorzichtig - 171/3.
bode (v.11.stadlluis) 256/3.
bodega f'
uitspr.) 78/3.
bodem :-- van een pot 79/3.
iems.beweringen den - inslaan 126/3.
aan zijn verwachtingen werd de - ingeslagen
79/3,4.
op vaderlandschen,op vreemden - 79/4.
*op den - dergeschiedenis 79/4.
bodemplaat 373/3.
boedel : om een onverdeelden - af te wikkelen

343/3.
boedelscheiding :wegens- 343/3,4.
boei:- en 235/2,4.
in- enslaan 235/4.
boeien :geboeid worden 260/3.
boek :(geel.) 79/3.
een - overgeschiedenis 79/3.
-envanwijsheidenschoonheid 79/4.
een - uitde bibliotheek 79/3.
een - van de bibliotheek 79/4.
de- en derbibliotheelk 79/4.
een - uit0/ van 'tjaar 1830 465/4.
.-- e
zt voor prijsuitdeelingen 384/3.
een - samenstellen 528/3.
ietste-- stellen 409/3,4.
een - papier 79/4.
*een - kaarten 79/4.
boeken :iets- 409/3.
winstten)-- 548/3.
geboekte netto winst 548/3.
boekenreiziger 279/3.
boekentaseh 390/3.
boekenwerk 561/2.
boek-en tijdschriftwerk
boeket,bouquet 83/3.
boekhouder 95/3; 546/4.
boekhoudkundige 546/4.
boekjaar 396/3.
boekstaven :iets,een feit- 79/4;409/3.
*boekvink 493/4.
boekweitekoelc 257/3.
boel:een nare (o/belabberde)- 110/3;233/3.
demalle- 183/3.
weerzoo'
n (akelige)- a1s ... 460/3.
een politieke - 524/3.
een - mensehen 109/3.
een (heele)- appelen 109/3.
zijn - tjeoppakken 254/3.
(= overspelige man) 6/3.
(= overspelige vrouw) 7/3.
boeleeren,boelen 6/3.
Boelgarije,Bulgarije 88,
/3.
boelin 7/3.
boeman 80/3;364/3.

boetport 438,/3.

boetseeren 308/3.
boezelaar 407/3.
boezeroen 42/3;163/3= 549/2.
bof:op den (wilden)- 79,
/3.
wateen - !244/4.
! 365/3.
den - hebben
-

boler 438/3.
bogen op ietsojiem. 59/3;181/3.
Boheme 563/2+ 564/1.
Bohemer 80/4.
bok :een - schieten 80/4;247/3.
een - methorensschieten 428/3.
bokaal 80/4.
bokking 79/3.
Boksmeer(Ned.prov.N.-Brab.) 562/2.
bokstaan :iem.- 276/3.
bok-sta-vast spelen 124/3.
bol:(= rond lichaam) 80/4.
van een lloed 80/4.
bolderik 93/3.
bolhoed 559/1.
bolleboos 34/3;254/3.
*bollen (Znd.balspel) 80,
'1-2,3;565/1.
bolsjewiek 80/3.
bolsjewisme 80/4.
bolsjewistisch 80/4.
bolster(v.e.noot) 371/3;416/3.
bolsteren :noten - 416/3.
bolstersap 371/3.
bom :(projectiel) 80/3.
de-- isgesprongen 402/3.
(= tamboerijn) 81/4.
! 365/3.
bommel,bommeltrein 80/4.
bom vol 266/3.
bondig 262/3.

bons:iem.detn)- geven 19/3.
detn)- krijgen 88/3;102/3.
een zware- op detafel 88/3.
! 365/3.
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boontjekomtom zijn lx ntje 81/3;285/3.
boord :(= kant,oever,6'
n,
z.) 81/4.
(= zoom v.e.woud) 81/3.
(je)(= halsboord) 94/3;206/3.
een staande - 94/4.

een liggende - 94/4.
een dubbele - 94/4.
een - metomgeslagen punten 94/4.
-(valzeen schip) 81/3.
boorden (u>t7.):een jas- 82/3.
boordje (= halsboord) 94/3;206/3.
boordlint,lAoordsel 82/3.
booromslag 544/3.
boorwater 16/4;141/3.
boorzalf 16/4.
boorzuur l6/3.
boorzwengel 544/3.
boos 371/.
3.
een booze Griet 268,/3.

wolden 94/3;465/3.
iem.--maken 264/3.
zich --maken (overiets) 78/3;200/3;265/3.
-

zich geweldig -- maken 94,/3.

booswicht 415/.
3.
boot:(g-!.) 82/3.
de - op AlechelelA 82/
,3.

bootstation 426/4.
bord (= eetbord) 442/3.
platte en diepe,
--en 442/3.
zijn --opeten 442/3.
Bordeaux'sche pap 82/3.
bordereau,borderel 82,/3;490/4.
bordes 242/4.
borduur 82/4.
borduurkatoen 82/4.
bordtm rwol 82,/4.

boren :een schip in den grond - 540/3.
*bol'
en (= boorden) 82/4.
borg:voorietsniet- kunnenstaan 335/3.
borgen isniet kwijtschelden 462/4.
Borloo (Limb.) 563/2.
borrel 82/3(gesl.);136/3.
borrelen 86/3.
borst:hetop de- hebben 82/3.
een kindde- geven 445/3.
uitvolle- zingen 285/3.
de- van een hemd 82/4.
borstel 82/1-2,4.
borstelhanger 82/4.
borstrok 414/3.
borstvliesontsteking 159/3.
bos:een --hooi 90/3.
hooiin- senbinden 90/3.
bosell(gesl.) 82/3.
een stuk grond weer met- beplanten 216/3.
DenBosch (Ned.prov.N.-Brab.) 562,
/2.
boschbeheer 82/3.
boscllbes :blauwe - 45/3,4.
boschbouwbedrijf 82/3.
boscllduif 81/3.
boschexpltlitatie 82/3.
boschkool 265/3.
bosehmier :roode - 84/3.
bosclàwachter 168/3.

Bosphorus,Bosporus 82/3.
bosschage 82,
/3; 171/3.
bossen :hooi- 90/3.
bossenbimler 227/3.
bosser 9(),/3;227/.
3.

bot(= been,knook)82/4;256/3.
(= knop v.e.plant) 82/4.
bonzen 88/3.
bot:de--vergallen 332/3.
boodschap : de - pen worclen thuis bezorgd 63/3. 1 bot(
54-.):detanden - maken
boodscllaplooper, boodschapper 256/3.
botaniseeren 216/3.
boog :metpijlen - 81/3.
boter:- insteken 82/3.
tweepezen op zijn - hebben 81/4.
inmaken 354/3.
meerdan één pijlop zijn- hebben 81/4.
*- opsteken 354/4.
ollm aken 356/3.
boogerd 162/3.
boogmal,boogstelling 91,/3.
hetis- aan degalg (gesmeerd) 374/3.
boom :vrijstaande- 510/3.
boteren (c
= ltarnen) 82/4.
van een rijtuigenz. 453/3.
boterfabriek 92/3.
(= bodem) 79/3.
boterham (gesl.) 82/3,4.
boomgaard 163/3.
boterhoncl 83/4.
boomkikker,boomtkiklvorsch 204/3.
boterkarn 83/3;424/3.
boomwagen 81,/3;222/3;229/3.
*botermelk 83/4.
boon :- en afhalen 81,/3;492/3.
botermolen 83/
t4.
.-en doppen 81/3.
boterpot 266/3.
boonenkruid 249/3.
botsen :()
p elkaar- (van treinen) 350,
/3.
bottelen :bier - 22,'3; 159,
/3.
boonensoep 81/3.
boonenstaak 81i/3.
botten (=c knoppen krijgen) 82/4.
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bottine 83/3.
*botvink 493/4.
boudoir 387/3.
bouffante 413/3.
bouilli 79/4.
bouilliebordelaise 82/3.
boulevp,
rd 270/3;491/3.
bouquet 83,/3.

Bourgognetwijn) 89/3.
Bourgondië 89/3.
Bourgondiër 89/3,4.
Bourgondisch 89/3.
bout(schroef-ofwelklinkbout) 83/3.
bouw 83/4.
bouwen :(verl.dlw.j 83/3.
zinnen - 83/1-2,
4.
het- van zinnen 83/4.
bouwgrond 270/3,4.
bouwkunde 267/3.
bouwkunst 267/3.
bouwland 270/3.
bouwstijl 83/3.
bouwstof:de vogeldraagt- fen aan voorzi
jn nest
320/3.
bouwtrant 83/3.
bouwvallen 387/2,4.
bouwvallig 83/3.
bouwwerk 171/3.
bovelz:zie- 226/3.
!fopschrijt) 210/3.
(lranje - ! 225/4.
aan deblz. 83/3.
op hetlzuis 83/3.
er- op komen 83/4.
van -- 273/3.
moeilijkheden te- komen 129/3.
iets te - gaan 362/3.
bovenal:De Standaard - ! 225/3.
bovenaan 83/2,3.
bovenbedoeld 297/3,4.
bovendorpel,bovendrempel 414/3.
bovendri
jven :de- departij 83/3.
bovengemeld 6/3;226/3,4 (tweemaal);503/3.
bovengenoemd 194/3;226/3,4.
bovengezegd 226/4.
bovenhand :de- hebben (bijeenverkiezing) 83/3.
bovenhuis 269/3.
bovenkant:aanden- 273/3.
bovenland 222/3.
bovenlicht 510/3.
*bovenmensch 83-84/1-2;84/4.
llovenop 83/2,3.
bovenscllrift 225/3.
bovenverdieping 146/3,4;423/3;473/3,4.
opdeeerste- 146/3.
bovenwoning 269/3.
boycot 84/3;87/3.
boycotten 84/3;87/3.
boycotting 87/3.
braadpan 246/3.
l
araaf 84/2,4.
een bravekerel 197/3.
braak :een land laten- liggen 498/3.
braakland 498/3.
braam :(= braamstruik) 45/4;85/3.
(= braambes) 45/3;85/3(tweemaal).
braambes 45/3;85/3 ftweemaalj.
braambezie 45/3;85/3 (tweemaal).
braamsluiper 204/3;264/3.
Brabander 84/4.
Brabant 84/3;563/1.
Brabantsch 84/3.
brabbelen 86/3.
brak (= barak) 41/4.
braken 263/4;422/3.
brancardier 84/3.
brand :eris- 84/3.
ietsin- steken 509/3.
brandaankondiger 84/4.
brandblaar 77/4.
branden :hetvuurbeter,sterkerdoel)- 123/4.
zijn arm - 472/3.
zich - 472/3.
zicllaan kokend water- 485/2,3.
brandend :een - vraagstuk 84/4.
brandewijn 162/3.
brandgast 380/3.
brandhout 185/4.
gekloofd - 525/3.
een vadem 0/vaam - 525/3.
-

een - 525/3.
brandkast 94/3.
brandkluis 94/3.
brandnetel 447/3.
brandpunt :het- van den opstand 204/3.
en van beschaving 204/3.
der kunst 268/3.
van wetensehap 303/4.
en van besmettelijke ziekten 204/3.
brandraket 163/4.
brandschel 84/3.
brandslang 274/3.
brandspiritus 25/3.
brandspuitgast 380/3.
brandweer 380/3.
brandweerman 380/3.
brani:(= drukte) 29/3.
- maken 29/3.
(= druktemaker) 29/3;61/3.
brasserij 357/3.
Breda (uitsgr.j 84/3.

bries:erwaaiteen flinlte- 454/3.
brievenbesteller 85/3;86/3;156/3.
brievenbus(rubriekj 86/3.
brievendrager 86/4.
brievengaarder 333/4;382/3;561/1.
brievengaarster 382/3.
brievenhoofd 225/
'3.
brievenhouder 93/3.
brievenrangschikker 93/3.
brieventasch 390/3.
bril:dooriems.- zien 345,
'7.
brochure 86/3.
broddelaar 264/3.
broddelen 86/3;255/3.
broed :metheelzijn - 209/3.
broeder (= kloosterbroeder) 311/3.
broedsch 86/3.
broeien :geslachtevarkens- 409/3.
, broeikas l34,
!
/3.
broeinest:- en van besmettelijkeziekten 204/3.
- van oproer 205/4.

breed :.
--e blik 85/4.

j broeisclk 86,
/3.

--

de- stebeteekenis 84/4.
l broek :zijn - afdoen,afstrijken 17/4.
1
.
-- uitloopen 472/3.
I iem.de- afstrijken 17/3,4.
Breedevoort(Ned.prov.Gelderl-) 562/2.
1
l van hetzelfde laken (o/ goed) een - krijgen
breedheidvan inzichten 85/4.
271/4.
breeknoot 412/3.
broekveer 86/3.
breeveertien :de- uithangen 453/4.
broer :een - ltje)aan iets dood hebben 126/3;
breidopje 130/4.
441/4.
breien 85/3 (hoojdtiident.
broes(v.e.gieter)
kousen - 434/3.
brok (ge8l.j 86,
/3.
brein :een helder-- 85/3.
' *brokstuk 86/1-2,4.
breinaald,-pen,-priem 434/3.
brombeer 201/3.
breiwerk 434/3.
bromide 86/3.
breken :hettouw brak 359/3.
brommen 20l/3.
lletglas breekt 472/3.
ietstusschen zijn tandezl- 438/2,4.
potje- ,potjebetalen 66/4.
- d spreken 438,
/3.
zijn arm - 85/3;535/3.
brompot 201,
/3.
doorvallen zijn arm - 362/3.
bromvlieg 125/3.
zijn been - 85/3.
bron :--nen van inkomsten 233/4.
zieh debeenen - 535/4.
--nen van inkomstenopstoppen,tloen opdrogen:
zijn been isgebrol
ten 359/3.
233/3.
lltln lleerschappijis gebroken 279/3.
uitgoede- (weten,vernemen) 363/3.
metiem.- 17/3,4.
water aan oj uit de - putten 388/4.
het- van glasruiten
uiteen- putten (#g.) 388/3.
brem 85/3;196/3.
aalldie- wilik putten 388/4.
brengen 85/3(l
toojdtijden); 132/4.
brons:m'
v.bronzen 86/4.
eenbriefnaardepost 132/3.
antielte bronzen 86/4.
iem.een brief- 132/3.
bronssoorten 86/4.
dekrantbijiem.gaan- 132/3.
bronswaren 86/3.
zij- hetnauwelijkszoover... 180/3.
bronzen kunstvoorwerpen 86/3,4.
iem.ergensop - 349/1-2,3-4.
brood :goed zijn - hebben 86/3.
iem.iets te binnen - 349/3.
zoete-jesbakken 86/3.
lletgesprek op ietsanders- 471/3.
ienà.lzet- uitdenmontlnemen 87/3.
zicllergensnaaitoe laten - 496/3.
l iem.ietsop zijn - geven 321/3.
brengerdezes 132/3.
brooddronlten zijn 428/3.
bres:(Aooriem.0/iets)inojop de- staan 85/1-2,3,4. broodeloos:iem.-- maken 87/3.
(vooriem.)in de - springen 85/3,4.
broodje 378/3,4.
zieh vooriem.in ojop de- stellen 85/3,4.
broodkast 405/3.
bretel 284/3.
de muizen liggen er voor de - dood 405/3.breukband :iem.vaneen - voorzien 41/3.
broodkorst :geraspte
92/3.
breukgetallen 16/4;107-108/2,3,4;l13/3.
broodkruimel:de - s steken hem 428/3.
brief 410/3.
broodnijd 241/3.
een - uitDuitschland 85/3.
broodombrengster 87/3;l32/3.
een aangeteekentle - 85/3,4.
*broodrooven 87/4.
een aangeteekende - met aangegeven waarde *broodroover 87/4.
85/4.
broos:frerlengderorm) 87/3.
een - laten aanteekenen 85/4.
- hout 265/
'3.
met iem.brieven wisselen 85/3.
brouillon 81/4.
brieven,mededeelingen enz. 86/3.
brouwersknecht 168/3.
z'
ondgaande- 330/3,4;401/3.
brug :(z)
:'
r/c!6ïn,
'
u,
'.) 87/3.
herderlijke -- 330/3.
een - overeen rivierslaan,leggen
briefhoofd 225/3.
eerl- bouwen,maken 87,
/3.
briefkaart 85/3;382/3,4.
- gen en wegen 87/4.
meteen stadsgezicht 12/3;32/3.
Bruggeling 87/4.
en metgezichten van de stad en omstreken Bruggenaar 87/3,4.
32/4.
bruid 10/4.
briefkaartformulier 160/4.
bruidegom,bruigom 10/4.
briefonderwijs 85/3.
*bruidsstuk 87/4.
*briefpapier 85/4.
bruikbaar :-bare fietsweg 517/3.
briefschrijver 85/3,4.
bruikleen :ietsin -- vragen 339/3.
pbriefwisselaar 85/1-2,4.
bruiloft 456/3.
-*briefwisselen 85/1-2,4.
bruiloftsgeschenlk 87/3.
briefwisseling 86/4.
bruinbier 87/3.
houden 85/3.
bruinen :boter - 87,
/3.
metiem.in -- zijn,staan 85/3.
bruinkolen 259/4.
een - met iem.aanknoopen,beginnen 85/3. bruinkolenafzettingen 258/4.
metiem.in - treden 85-86/4.
bruinkolenbekken 258/4.
een- onderscheppen 86/4.
bruisen 87/3.
Den Briel(Ned.prov.Z.-Ho11.) 562/2.
Brussel 563/1.
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Brusselsclte 87/3.
Brusselschestraat 119/4;433,
/3.
brutaal 36/3;211/3.
alte- zijn 231/3.
een brutalejongen 546/3.
een - meisje 546/3.
brutalevlegel 546/3.

de brutalen llebben de llalve wereld 206'3.

budget 88/3.

budet 406/3.
bui 74/3.
- Ma
artsche - en 74/3.
btligen :(zieh)- 88/3,4.
buiig weer 74/3.

buil(= papieren zak) 69/3.
(= huidopzwelling) 547/4.
buis:- (v.e.kachel) 88/4.
(= jas)88/4;335/3,4;491/3.
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burgermacht 89/4.
burgerman 254/3.
burgermensch 89/3;254/3.
burgerrecht :datwoord heeft- verkregen 236/3.
btl
rgerstand 89/4.
*burgerwacht 89/4.
*Burgondiër 89/4.
buskruit 379/3.
buskruitfabriek 379/3.
buur:aldeburen 172/3.
buurt:inonze- 171/3.
heelde- l72/3.
in de - 172/3.
buurten 458/3.
buurtkermis 182/4.
btlurtpraatjesmaken 84/3.
buurtschap l72/3.
buurA-rouu- l71,/3; l72/3.

buitelen 223,/3.
buiteling :een -- maken 223,/3.

C.

vervolging stellen 529/2,3,4.
dezaakstellen,plaatsen 529/4.
zich zelfzijn 72,
/3.
wonen 88/3.
hetiskoud - 440/3.
naar - gaan 272/3.
ietsvan- teekenen 539/3.
llet- 88/4;148/3;246/3.
een fraai.
- tje 88/4.
buitendienststelling :tijdeli
jkebuitendijks 76/4.

c(= do) 167/3,4.
C.A.(= eentiare) 91/3.
cabine 90/3;243/3 = 549/2.
cacao f'
ttitspr.j 90,
/3.
cadé:er- uitzien 90/4.
een klein beetje
90,
/4.

buitenslands 76,
/4.

buitensporig:een--eprijs 543/3.
buitenwaartseh 510,
/3.

buitenwijk 6/3;74/3.
buitenwoningmetweinig ofgeenland 262/3.
bukken :(zich)- 88/3.
buks (geweert 91/3.
Bul
garije 88,
/3.
bullebak 364/3.
bulletin 88/3,4.
bultzak 365/3.
bundel:een - klaver 90,/3.
schoolsehriftpapier 157/3.
bunder 539/3.
bunzing 159/3.
bunzingklem 159/3.
bunzingval 159/3.
bunzingvanger 159/3.
burcht (gesl.) 89.
/3.
bureau 89/3(gesl.;rerdernog driemaal).
van politie 89/3.
voor arbeitlszaken 33/3.
restant 78/3;245/3.
bureau-ehef 89/3;92/3.
bureaulist 88/4.

bureau-m iniBtre 89,/3.

bureel 89/4.
bureelhoofd 89/3.
bureelist 88/4.
buren,buurten 458/3.
burg 89/3.
burgemeester('
uitspr.j 89/3.
burger:gewoon0/ambteloos- 75/3;385/
'3.
burgerlijk :een.
--ebegrafenis 89/3,4.
een--.
ereehtbank 89/3.
-

e stand 89/3.

btzrgerluittjes) 89/3;254/3.

--

detp
ureau 89/4.
van een (spoorweglstation 361/3;426/3.
vanbeweging 92/3.
valldenrangeerdienst 92/3.
vandewerkplaats 92/3.

.-

van dienst 92/3.

--

van fabricatie 92/4.

Clailitsalpeter) 418/3.

chimpansé:(3?z/
?
7.) 565/2 (voetnoot).
China (uitsli
r.) 92/3.
Chineescl'easter 541/3.
*chineezerij 92/4.
chloorkalitum) 92/4.
chloorkalk 92/3.

eadeau Lgesl.j 90,
/3.
cadee 90/4.
Caesar 91/3.

café 90/3,4.
Rubens 236/3.
buitengemeen :zijn - scherpehandelsgeest 460/3. calciumcarbid 91/3.
buitengemeente :in een - 88,
/3.
calqueerpapier 251/3.
buitengewoon :buitengewone gevallen 463/3.
calqueerplaatje 44/4.
buitengewonebegaafdheden 463/3.
canard 269/3.
-candidaat :zich - stellen 4,/4 ;50J/
'3.
dom enz. 33/3.
canon 244/4.
zijn - scherpellandelsgeest 460,
/3.
mooilenteweer 463,
/3.

Charites 69,/4.
(zhef 92/
I4.

*chemiker 92/4.
chemist 92/.
3.
chic:dechiquewereld 92/3.
Chicago ('
uitapr.j 92/3.

buitengaats 246,/3.

-

258/3.

ehemie 92f/3.

-

buitengoed 148/3.
buitenkansje 210/3.
ergeneeen - aan hebben 364/3.
buitenleven 88/3.
buitenman 272/3.
buitenmenscll 88,
/3;272/3.
buitenpastoor 367/3.
buitenplaats 246/3.
buitensdijks 76/4.
buitenshuis 76/4.

c-gamma l67/3.
chagri
jn :ziehopvretenvan
cllâle 413/.
3.
champignon 244/3.

chemiclls 92/3.

het geding,- proces stellen 529,/4.

-

ceremonie(ltitspr-j 91,
/3.
('
ertiscaatv'
an oorsprong 188/3.
cervelaatworst 91/3.
Cesar 9l/3,
Ceylon 91/3.
C.G.(= centigram)

--

buiten :- destad 88/3.
de gemeenschap derheiligen zijn
dezaak staan 529/4.
-

centraliseerend bestuur 403/3.
centrum 91/3;303/3;304/3.
centra van bescllaving 303/4.
centsprent 293/3.

ehloorwaterstof 92,/3.
chloorzuur 92,
/4.

zien 472/3,4.

chloraskalicus 92/3.
chocola 92/3.
clzocolaad 92/3.
chocolaadjes 92,
/4.
cllocolade 92/3 (tweemaalj.
een plak 0/tablet 92/4.
een reep - 92/4.
chocoladeflikjes 92/4.
cllocoladesigaar 93/3.
christelijk :de- egodsdienst 93/3.
de---evakvereenigingen 93/3.
de evolkspartij 93/3.
christeli
jk-democraat 93/3.
christen 93/4.
christen-democraat 93/3.
christengeltlof 93/4.
christenmelzscll 93/3.
christenrijk 93/4.
Christus:hetevangelievanden - 266/3.
Christtzsbeeld 282/3.
chroniscll:een eziekte 93/3,4.
chronogrant 241/3.

cataloog 91/4.

ciehorei 76/3;92/3,4.
cichoreidrogerij 92/3.
cigarette 93/4.
cijfer(= waardeeringscijfer) 97/3;553,
/1.
een let,
rling een geven 97/3.
cinema,cilzematograaf 93/3.

caoutchouc 90/3.

cape 90/3.
capsule 90-91/4.
Capucijn 562/1.
carbid 91/3.
carbide,carbied 91/4.
*carbol 16/3.
carbolzuur l6/3.
carillon 50/3.

carillonbespeling 50/3.
carnaval 9l/3.
het begraven
caroussel 363/4.

carrièremaken 516/4.
*cartouehe 91/4.
casilïo 91/3.

cassatie :- aanteekenen,in

gaan,zich in - voor-

cicade 264/
4.
,2,3,

*hofvan
472/3.
castorolie 231/3.
*eatalogeeren 91/1-2.
catalogiseeren 91/3.
catalogus 91J3.
catalogusblaadje

catarrhe 465/4;540/4.
cavalerist 35/4.
Ceilon 91/3.
cel: 1en in een hommelnest 383/3.

circulaire 330/3;401/3.

eello 493/
I3.

cisterne 93/3.
citroen :(gesl.) 93/3.
iem.knollen voor --en verk-oopen 93/3.
citroenkruid 37/3.
claqueur 252/3.

eelluloïde 90/4.
cement 93/3.
cementijzer 66/3.
eementtegel 93/3.
censeeren l4/4.
cent:een Brabantsehe 0/Belgische
eentenaar 289/3,4.
centerboor 91/4.
eentiare 91/3.
eentiem :tien 91/3.
voor30 ham 91/3.
eentigram :eenige m en 91/3.

centime:tien s 91/3.
centimeter:zestig
91/3.
eenige s 91/3.
centraalhal 304/3.
eentraalstation 304,/3.

centralisatie 403/3.

circus 93/3.
cirkel 401/3.

cirkelredeneering

claro 206,/4.

91/4.

cliënt 94/4.
cliënteele, cliënë le

clou 317/3.
club (gesl.j 94/3.
C.M.(= centimeter) 91/3.
*coco (papegaaij 94/4.
coëmciënt(gesl.j 94/3;475/4.
cognac:glaasjes
73/4.
jes 73/4.
*coltletje) 94/4.
collecte 329/3.
collecteeren 329/3;401/3.
eollega 30/2.
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college :(uïfe#r.) 94/3;Lspellingj 94/3.
van burgemeesteren wethouders 94/3.
*van burgemeesteren schepenen 94/1-2;
406/3.
* - (4c#ool) 94/3.
*het- doorloopen 233/3.
Llesj 94/4.
geven,houden 94/4.
loopen 94/4.
colli 94/3,4.
collo 94/3,4.
colorado 206/4.
colporteeren 279/4.
colporteur 279/3.
Columbus 94/3.
combination 94/3.
comedie :(pzt!.) 94/3.
comité 58/3;94/3;259/3;553/1.
commensaal 285/3.
comme
ntaar 95/3.
overbodig 95/3.
datbehoeftgeen - 95/3.
commentariën 95/4.
commies 29/4;95/3,4;259/3.
e
xamen doen voor- 95/3.
- .
bijdeposterijen 73/4.
commissarisdesKonings,derKoningin 199/3.
comznissie :Kon.- voor gesehiedenis 95/3.
-van beoordeeling 95/4;277/3.
- van bijstand 95/4.
vanstemopneming 95/4.
- van voorbereiding 436/4.
- van rapporteurs 303/2.
eommode 410/3.
communicant 95/3.
communicante 95/3.
communiceeren :(R.-K.)
devaten 181/3.
comm unie:ter- gaan 95/3.

te- gaan 95/4.
deH.Communieontvangen 95/4.
communiekind 95/3.
compagnon 36/3.
comparatiej:--inden traprorm 296/3.
omschriiringran den- 296/2,4.
geliiketelling rcg
,l tweeco-N rc/ïeren (ellipti8che
zegswijzenj 296-297/2,3;328/3.
complex : - van huizen 93/3.
van arbeiderswoningen 93/3.
compliceeren 95/3.
componeeren 95/3.
component 264/3.
componist 95/3.
composieten 95/3.
compositie(= muziekstuk) 452/3.
comptabelambtenaar 95/3.
eomptabiliteit 95/4.
conceptwet 62/4.
concert 95/3.
coneertino 95/4.
concerto 95/4.
concessievoorwaarden 63/4;274/3.
conclusiets)(van het0.M.) 62/3.
coneurrentie 95/3.
onmogelijk 96/3.
eonditie:op- dathijwegblijft 96/3.
in goede- zijn,verkeeren 506/2.
in- komen 506/2.
conditiosinequanon 506/4.
eonditiotacita 506/4.
conducteur:- (bijhetleger) 96/4.
(vaneen trein) 168/3;454/3,4;512/3.
van detram 342/3.
congé:iem.zijn - geven 96/4.
Congo:- (lalldj 96/3,4.
de- (stroom) 96/4.
de- (lavtdj 559/1-2.
deBelgische- 96/4.
congruent 178/3.
consciëntieus 192/3.
consequent.:- handelen

- blijven 174/4.
consequentie l74/3.
conservatief 70/3,4.
deconservatievepartij 366/3.
een - 70/4.
conserveeren :vleesch- 474/3.
geconserveerdemelk 474/3.
consorten 96/3.
constateeren 63/3.
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eenfeit- 469/3,4.
dendood - 469/3.
constructievan een viool 83/3.
constrlzeeren :een vierkant-. 83/3.
consulLuitspr.j 96/3= 549/1.
consultatiebureau 120/4.
consumeeren 96/3.
consument 96/3.
consumtpltie 96/3.
contentoveriem.0/iets 96/3.
context 96/4.
contingent 278/3.
controle 259/3;385/4.
controletoestel 533/3.
controleurder(o/bijde)belastingen 450/3.
convocatiebiljet 96/4.
convoeatiekaart 96/4.
convoceeren :leden - 96/3.
een vergadering- 96/4.
ce peratie 96/3.
ce peratief 96/4.
eoöperatieve vereeniging 96/3;290/3,4.
eoöperatievereeniging 290/3.
correspondeeren 85/3.
- d 1id 85/3.
correspondent 85/3(ï'
?
z2 6eff.).
eorrespondentie(= mededeeling) 86/3.
correspondentie-biljet 96/3;472/3.
correspondentiekaartje 472/4.
correspondentie-onderwijs 85/3.
corvée 246/3.
*coteeren 97/4.
couche 97/4.
coupé 95/3.

een lsteklasse-- 95/3.

cour 97i74.

courage 257/3.
courant(= krant) 169/3.
Nieuwe Rotterdamsche Courant

courantenkiosk 36/3.
courantier 169/3.
cofltequecofzte 262/4.
cravate 97/3;377/3.
crediet 264/4.
credit 264/3,4.
crepeeren 97/3.
*creveeren 97/4. *
crisis:(pzr.) 97/3.
criticus 266/3.
critiek uitoefenen 505/3.
critiseeren 51/3;97/3;266/3;545/3.
ctm.(= centiem) 91/3.
c-toonladder 167/3.
Crusoë ('
aitspr.j 98/3.
cuisinière 98/4.
culpoosletsel 344/3.
culpozedooding 344/3.
cultuurstrijd 98/4.
curieus 89/4.
cursief 240/4.
gedrukt 240/3.
cursiefletter:met- gedrukt

metdaden optreden 98/3.
ietsdoordadentoonen 98/3.
de daden moeten spreken 98,/3.

*daadwerkelijk 99/1-2,4.
daags:des- 76/3.
zooveel- verdienen 169/3.
v& rhetfeest,enz. 501/3,4.
tevoren 501/4.
daagschekleeren 437/3;520/3.
daar:hetutzr,heteindeis- 99/4.
ishijeindelijk 535/2.
ziethi
jop eenszijn broer 535/2.
de griffelsdie- verderliggen 182/3.
ojijnieuwsgierige,- jebent! 98/3.
okind,- jebent! 121/3.
wildzang-- jebent! 121/4.
armedrommel- hijis 121/4.
zijnom ietstebewijzen 99/4;559/2.
zalnietgezegd worden ... 220/3.
verrevan - 100/3.
v
an - 468/2,3,4.
- .
(= omdat,doordat) 482/3.
-- .
zijovertuigd zijn ... 510/3.
- .
hetztzlk mooiweeris... 510/3.
zijvindendatonmenschelijk,- hetnueenmaal
nutteloosis 523/3.
daaraanvolgend 499/3.
daardoor 542/3.
haarsensitieveen - blind-scherpevijandschap.
513/3.
daarentegen 244/3.
daarheen 273/3.
daarlangs 273/3,4.

daarlaten 99/4.
daarna 105/4;315/3.
daarorn 542/3.
onvermengd en --even sterk 51.
3/3.
daaromstreeks 99,/4.
daarom trent 99/4.

daaropvolgend 499/3.

daartoe 452/3.
daarvan :fuit8pr.) 99/3.
verre- ,dat... 100/4.
wat- is,weetik niet 468/4.
daarvoor 452/3.
dadel 492/3.
dadelijk 392/3;411/3.
ik kom - 2/3.
detrein vertrekt- 166/3.
'tzal- gedaan zijn 166/3.
ik begreep al- dat ... 346/3.
hetslaehtofferwas dood 346/3.
dag :'s(ojdes)anderen daags 31/3,4.
den volgenden - 31/3.
bij- ,over- 76/3;545/3.
gedurende 0/ op den - 76/3.
op (een)zekeren - 100/3;l43 3; 144/3zekeren -

100/
I4.

op een goeden fojmooîen) 408/3.
dezer- en 100/3,4.
één dezer- en 100/3.
totbinnen een paar en 100/3.

cursiveeren 240/3.
cursus 98/3;277/3.
een - in geschiedenis 98/3,4.
voor rechtsgeschietlenis 98/4.
voorblaasinstrumenten 98/4.
- .
overschoolhygiëne 98/4.
aanvang (o/begin)van den nieuwen - 216/4.
heropening der- sen 252/3.
czaar 98/3.

op onze---en 100/4.
de- van gisteren 100/4.
de- van heden (o/van vandaag) 100/4.
de- van morgen 100/4.
- aan - l00/3,4.
- voor-. l00/4.

Czech 80,
/
k4.

iederen -

D.
daad :een verstandige- 98/3.
een - diegetuigtvan (gezond)verstand 98/3.
een - van barmhartigheid,enz. 98/4.
een edele- 169/3.
een heete- 98/4.
geval,gevallen van heete - 98/3;213/3.
lletbegrip (heete- ) 2l3/3,4.
opheeter - 98/3,4;213/4.
een - ,daden verrichten 24/3;98/3.
een schoone-- verrichten 377/3.
een- begaan (o/bedrijven) 24/4;98/4.
totdaden overgaan 98/3.

inonze- en 100/2,3,4.

alle -

100,,3,4.

alle - en 100/3.

100/3.

den godganscllen-- l97/3(tweemaalj; 198/3;
202/3.
den heelen --door 197/3.
den heelen- 202/3.
de vorige - 50l/4.
- vööreen anderen dag 501/4.
de- vöörPaschen 501/4.
tweemeterin den - 545/4.
iem.(een)goeden - wenschen 197/3.
iem.goeden - zeggen 197/3.
dâàg ! 403/3.

metden -- meer,vroeger cAzz. 296/4.
ietsaan den - leggen 340/3.
met iets voorden - komen 372/3;505/4.
hij is (gedurende) eenige - en weg geweest,
500/3.
hijishier8--en 500,
/2.
voor 8 .--en 500,
/2.
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vooreen paar--en 500/4.
hetiskort 545/3.
vandevotie 555/2.
dagblad 100/4.
dagbladscllrijver 169/3.
dagboek 101/1-2;101/4.

om zijn tebetuigen 448/3.
dankadres:een aannemen 43/3.
dankbaar 153/3,4.
ten hoogste ! 103/4.
dankbaarheid 153/3,4.
dankbetuiging 43/3;103/3.
dagdief 541/3.
met
43/3;103/3.
dagelijk-s 25/3.
a1s 0/ tot 448/3.
dagelijkscllleven 25/3.
brief.van
43/3.
dagen :iem..
- (= tot een tweegevecht uitdagen) danken :(ik)dank u (zeer,beleefd) 43/3; 103/3;
458/4.
dagen:llet-- (= hetaanbrekenvandendag) 101/3.
dageraad l01/3,4.
daggeld :in- werken 101/3.
*dagllllur 10l/2,4.
*i11,
)jop werken 101/4.
daglicht :iets in een ongunstig - stellen, plaatsen

l0l/3.

iets in eellgtlnstig

stellen,plaatsen

ietsin een valsch-- stellen 101/4.
dagloon :een goed,een lloog

verclienen 101,
/3.

in -- werken 101/3.
dagorde 101/3.

watstaaterop de - ?

dagorder 101/4.
dagroofvogel 252/3.
dagteekenen : van ... 101/4.
tlit... 101/4.
de voorredeisgedagteekend van lMei 101/2.
dat(lagteekentvan30Alaart1836 101/4.
41itde l5deeeuw ettz.101/2;424/3.
-- t
zit(lletjaar)137lettz. 101/3,4.
- - va
n 1907enz. 101/2.
.-- -

llitlater tijd 101/3.
A'
an het een ofander tijdvak 102/4.
sederthetbegin dezereeuw 102/2.

dagvaarden 102,/3.

dagvaarding 101/3.
dahlia 102/3.
dak :onder.
- zijn 135/3.
eris(teveel) ophetlluis 232/3;298/3.
datgaat(als)vaneen leiel) je 285/3.
dakdrop 349/3.
daklei 404/3.
dakrand :onderste.
- 349/3,4.
dakspar 249/3.
dakstoel 405/3.
dakstroo 512/3.
dalen :debarometerisgedaald 540/3.
de zee schijntgedaald te zi
jn 540/4.
daling :de van den frank 464/3.
dam :een .
- tegenietsopwerpen 102/3.
dambord 57/3.
dame 102/3,4.
eenigejonge s 102/4.
zijn 102/4.
-! 102/4;290/3.
s! 290/3.
twee sop jaren 290/3.
damescoupé 95/4.
damesfiets 102/3.
dameskleerrnaakster

damesrijwiel 102/3.
damessalollnetje, -vertrekje 387/3.
danzhertenleder 368/3.
damp 125,/3.

(= mist) 127/3.
(= wasem ) 127/3.
-doen opgaan 121/3.
-enstijgen op 127/3.

dampig l1'T'1'3*

dan:(îtaeeltcomparatiejs 28/2,3,4.
(= il
zdatgeval) 102/4.
llier, daar 103/4.
aldusantwoorddellij (telkells) 449/3.
teverstandig-- dat.... 349/3.
gijvraagtmij,ofzijn verzuim aan onwil wel
aan onachtzaam heid toegestrhreven moet

worden 517/4.
dank 43/3.
zi
jn betuigen 43/3.
eenadresvan aannemen 43/3.
-zij... 103/3,4.
103/3.
aan llern 103/4.
iem.iets weten 103/3.
tegenwilen 103/4.
duizendmaal 103/4.
hartelijk - 300/4.
voor degoedewoorden 327/3.
Bijlagen,3.

300,
/3,4.

danl
tje(wel,vriendelijk) 300/3.
dankl1,geensliiker 309/4.
dankje!(,
sprl
f) 45/3.
ik dank u lekkervoor ... 300/3.
iem.vooriets--- 103/3.
aan iem.iets ,te hebben 472/3.
iem.veelgoedste hebben 524/3.
llieraanwashette- dat... 103/3.
danl
tzegging :onder 450/4.
dans:iem.een(sclzoonen)-- leeren 382/3.
dansen :eriste.- 420/3.
naariems.pijpelz 103/2,3,4.
dansllol 104/3 = 549/1;559/2.
danshuis:gemeen
104/3.
dansk-oord 104/4.
dansleeraar 276/2.
dansmeester 385/4.
dar 319/3.
(
las(= c
/ravate) 97/3;377/3.
dat:tlw werken.-.van Karel 120/3.
-zijn mijn boomen 535/2.
lletalcollolisme,.
--is'devijand ! 535/3.
een werk in llooge mate oorspronkelijk- is
465/3.
llet,antwoord - hijontving
oltind, jebent!12l/3.
'nfollten-- llijgemaakthad ! 105/4.
eellschapen --erverdronken zijn ! 105/4.
llijzeime --lzij... 29/3.
wijdeelenumede, ... 105/3.
watspijthetmij, ik ... 105/3.
lzijvoelt,.
- hijmetzijnVlaamschtochmaareen
verschovelingis 105/3.
zijwillen hebben, hijop de Aeademie blijft
105/2.
in dentijd da'
t... 21/3.
de tijden, zulke tirannie nog mogelijk was
104/4.
dedag, hijaanl
twam,waseen feestdag 104/4.
*ditboekje, ... 104/4.
dateeren: van ... 101/4;102/4.
uit... 101/4.
debriefisgedateerd 11Jan. 102/4.
datstuk isop den loden Meigedateerd 102/4.
dieschilderijisgedateerd 1580 102/3.
datiej:omschrijrin,
gmethetrz.aan, b-'
t
,.aan dedirectrice 106/2-3.
dato :l1a 315/4.
datum alspostznerk 105/3.
datn'
ms:gebruikr.lb.'
rtz?ègfcl'
t,.metccn,lidw.ojr.h.
groltt
lgetalzonderlidw.ïlùdatums 105/3,4.
rerkortingenï?
tdatulns 105/3.
averen : dapplaus l25/3.
-dhandgeklap 125/4.
Davitl-follds 105/3;160/3.
de:rorttettr.#.lidw.r.bepaaldheid biipz.enk.zn'
e.
105-106/3,4;553/2.
vorm r. /?. lidw. ïrt titel8 rcn tijd8chrijten
106/2,3,4.
debat:meetingmet(gelegenlleidtot)
erisgelegenlleid tot 441/4.
debet 310/3.
debent 310/4.
decaan vaneen faculteit l11/3,4.
decalqtleerplaatje 44/4.
decanuseenerfactzlteit 111/4.
declamatie 459/3.
declameeren :een gedicht 459/3.
decoreeren 474/2,3.
deeg:(gesl.j 109/3.
zezijn allen van één 109/3.
alkoel
tvan één 109/3.
deeg(= aangenaam gevoel): doen l14/3.
ergens van hebben 114/3.
deel:(= part) 363/3.
een groot van zijn vermogen 109/4.
hetgrootste vanzijnvermogen 109/3.
hetgrootste van zijn inkomen 251/3.
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een groot ,het grootste

van het opstel

202/3.
vooreengroot 109/4.
*vooreen goed -- 109/4.
ten--e 207/3.
hebben aan iets 109/.
3.
hebbenin iets 109/3.
zijn-- hebben van iets 109/3.
uitmaken valziets l10/3.
--

van een boekwerk 41/3.

(c
= perceel) 365/4.
(z
= dorsclàvloer) 320/3.
-(,
= lloutenvloer) 376/3.
deelaelltig :(uitspr.j 109/3.
iets.- zijn,Avorden 109/.
3.
deelen :(-= verdeelen) 363/3;384/4.
eengevoelen,eenmeening 109/4;109-l10/2.
(il1)ïems.droefleidofsmart l10/4;110/3.
in een gevoelen - 74,
/3.

een getal-- dooreen ander 481/4.
deelgenotst:(= aandeelllouder) l7/3.
van ietszijn,worden 109/4.
deelllem en :il1iem s.droefheid t,??z.

aan iets 110/4;295/3.
aan eenfeest- 366/3;538/3.
het-- 110/3.
deelneming 74/3;l10/3.
zi
jn - iniems.droeflleidbetuigen
en vaneen bank 366/3.
deelteeken 455/3.
plaatst'
.h.deelteekeît 173/2,3.
gebr.r.h.deelteekett .3277/4.

deeltitel 447/4.
deelwedstrijd 385/2.
deelwoord :tegettwoordig b'
i
jal 25/3.
verleden ,zeljst.gebruiktvoorperdo?ze?z
deern l11/4.
deernis l10/3.
*deesem ll1/'1-2,4.

*deesemen ll1/1-2,4.
deftig ll1/2,4.
een voorkonzen 0/tziterlijk 334/3.
deftiglzeid 334/3;553/2.
degelijk :een mensch 112/3.
degen :iem.voorden eisehen 458/3.
degene: ,die... 115/3.
n,die... 115/3.
Deinze(O.-Vl.) 563/1.
deken (vaneen bed) 44/3;lll/3;403/3.
deken van jaren l11/3,4;358/3.
eenerfaculteit l11/4.
) eerteradvocatenorde 423/3.
dekken :een woning metstroo 43/3,4;l11/3.
met,stroogedekte woningen ll1/3.
eelztafel 43/4;111/4.
ziclk- (= zijnhoed opzetten) 111/4.
weesgedekt,blijfgedekt,lloud ugedekt l11/4.
ziclï (= zicllvrijwaren voorverlies) 111/4.
dekkleet
l 39/3.
deklei 404/3.
*deknaam ll1/1-2,4.

deksel(van een kastrol)
dekstrod
a 512/3.
dekstuk van een schoorsteenmantel 409/3.
delfstofenleer 119/4.
delfstofkunde 119/4.
delict 307/3.
een herhalen 217/4.
toteen terugvallen 217/4.
delictherhaling 217/3;220/3.
demi(s=demi-saison) l12/4.
demissie :zijn nemen 112/3,4.
zi
jn geven 112/4.
zijn - krijgen 112/4.
demonstratie 67/3;565/1.
eell houden 66/3;67/3.
dempell:eengeluid- 112/4.
op gedempten toon l12/4.
*dempig 112/4.
den fboom) l13/3;295/3.
grtlve 295/3;553/2.
denappel l12/2,3,4;130/3.
denkbeeld 172/3.
op een komen l12/3.

een uitvloeiselvan dezelfde soortvan en a1s ...

172/3.
denkbeeldig 237/3.
denken : l12/3(hoojdt-);368/3.
aaniem. 112/3,4;172/3.
aaniets- l12/3,4;135/3;368/3.
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over iem .,overiets -

op iets- 112/4.
om (ojaan)iets- 112/4.
iets- 112/4;137/3.
ietsvan iem.- l12/4.
denk ernietaan 4/3.
hoe 0/ wat denkt ge er
112/3; 368/3;
369/3.
zoo denkikerook over l12/3.
watdenktu ervan? l12/4.
wij- dathetonzeplichtis 112/3.
hijdachtdat hijongelllkkig was 112/3.
a
lles,(zoo)dachthij,was ... l12/3.
datmen gehaatis l12/4.
hijdenktzich een grootheer 112/4.
hetlotdathijhethunne dacht 482/3.
datzou ilq- ! 179/3.
datkun je- ! 179/3.
hijdenkt,dathij... 180/3.
ikdachtniet,datje ... 180/4.
dathad ikwelgedacht 488/3.
ikdachtalleenkoningin tezijn 512/4.
hetdoetaan R.- 217/3.
denk eensaan 532/3.
(en)te- dat... 531-532/4.
gekuntwe1- dat ... 536/3.
denneboom l13/3;150/4;295/3;553/2.
dennekegel 112/3,4.
dennenaald l13/3.
dennenappel 112/3,4;130/3.
dennenbosch 113/3;295/3.
dennendunsel ll3/4.
dennenhout ll3/4;553/2+ 554/1.
dennenwoud l13/4.
dennestam l13/4.
dennetak 113/4(tweemaalj.
departement 199/4.
deponeeren :gedeponeerd merk 319/3.
depot 70/3(uïf.
9> .),4;113/3('
uitar -,g6dl.);318/3;
425/3 (tweemaalj; 546/3.
van discipline 253/4.
van postzegels 382/3; 561/1.
derailleeren 340/3.
deraillement 340/3.
derde:twee- van zijninkomen 113/3.
ten - l13/3.
derdemachtswortel 267/3.
deren :watkon hethem - ? 292/3.
dergelijl
tfuitsgr.j l13/3,4.
desalniettemin 120/3;322/3.
deskundige 113/3.
desniettegenstaande 120/3;322/3.
desondanks 120/3;322/3.
dessertbordje 442/3.
destijds 29/3;102/3;113/2,4.
desverkiezendeintevullen 483/3.
deswege l13/3.
detacheeren 19/3.
detachement 19/3.
détail:in - streden 75/4.
*deugd doen l14/1-2,4.
deugdelijk:.
--everf 64/3.
-ewaarborgen 139/3.
niet meerin - en staat 145/3.
deugdeli
jkheid :waarborgen van - 139/3.
deugdrijk 498/3.
deugdzaam 498/3.
deugen (#oo/df.) l14/3.
datwoord deugtniet 128/3.
*deugeniet l14/4.
deugniet l14/3,4;245/3.
deun :hetisweerde oude- 281/3.
deur l14/3.
groote- 237/3.
doorde- binnenkomen 273/3,4.
de- uitgaan 273/4.
de- in komen 273/4.
langsde- enloopen 273/2.
achterde schuine- 295/3.
dat doetde- dicht 271/3.
deurkruk 207/3.
deurwaarder l14/4;117/3.
van de (o/bi
j de)belastingen 96/3;132/3;
140/3.
deurwachter 114/3.
deurwachtster 381/3.
Deventer(uïfepr.) 563/1.
*dewelke 114/2,4.
dewijl 29/3;482/4;510/3;536/4.
deze ll1/3.
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ftegenoner die oj gene) 114-115/4.
boom,welke ... 115/3.
*- ,
die ... l15/4.
bij- 115/4.
bij- n 115,
/3,4.
te.
--n l15/3,4.
in - n l15/3,4.
dezelfde 533/3,4.
-

*dezelve l15,/4.

*dezerzijds 537/1-2,4.
D.G.(= decagram) 91/4.
d.G.(= decigram) 91/4.
d.i.(= datis) 573,
/3.
diagonaal 360/3.
diamant (ge8l.j l15/3.
diameter 129/3.
diarium 253/3.
dicht:- bij... l15/3,4.
bijiets,- bijeengebeurteniszijn 501/2,4.
dicht(= poëzie) l16/3.
dichtbij 115/3,4.
er- zi
jn 440/3.
dichtdoen :dedeurwordtdichtgedaan 417/3.
dichtebij 115/3.
dichter:hijis- 142/4.
hijiseen- 142/4.
een - uitde l7eeeuw 116/3.
svan denoudentijd 116/4.
onze- sder l7eeeuw 116/4.
een l7de-eeuwsehe - 116/3.
dichtlust 116/3.
dichtwerk l16/3.
dictaat 116/4.
dictee 116/3;(pzp.) 565/2 (voetnoot).
die:(ccn'
œ.t,A
z'
?
.
p.) 114/3;115/4;l15/3.
(tegenoverdeze) l14/4.
, we
lke... 115/3,4.
-

beschuldigden welke niet verschenen waren
116,/3.

bijeen bureallin gesteldworden 211/3.
in iems. tredell,komen 211/3.
een beambte tijdelijk buiten stellen 61/3.
iem.weerin -- nemen 218/4.
onder-- gaan 351/3;355/3.
derexploitatie, van het vervoer 459/3.
dienstdoend l18/4.
dienstjaar 396,
/3.
dienstmeitl 288,/3.

dienstpliti
lltig 378/4.
dienstregeling 463/3.
dienstrooster 463/4.
dienstvaardig ll8/3.
dienstvrijzijn l18/3.
dientengevolge l18/3.
dienvolgells 16/3;118/2,3,4.
diep :heel in dewoestijn 202/4.
het-- 119/4.
het--stderoogen 202/3.
in deroogen klare 202/3.
diepte:--van een afgrond 83/3.
in de l19/3.
in de - gaan l19/3.
uitde - van lzetgebladerte 119/3.
de ndersmart 119/2.
deverborgen n desOceaans 119/4.
uitde - n des harten l19/4.

dier :tam me --el1 232t/2,3.
wilde en 232,/2.

dierbaar l39/3.
dierenepos 1l9/4.
dierenfabel l19/4.
dierenkennis 119/3.
dierenprentje 44/4.
dierensage l19/3.

dierensprtl
okje 119/4.
dierenteelt l19/3.
leerder 1l9/3.
dierentuin 542/3.
diergaarde 542/3.
dierk-unde l19/4.

, - ... 115
/4.
ns 117/4.
's 43//4.
(betr.rnv7.)zoodichtmogelijk biiziin cnfecedentteplclfye'
rt 116/2,3.
dierlijk :--ekool l19/3.
de beschuldigden,- geen van allen verschenen
e olie l19/4.
estoffen l19//4.
waren l16/3.
deman,- gijzegtdatuvergezelde l17/3,4.
e vetten 1l9/4.
God,- gij sidderend gelooft dat bestaat
dies:en wat meerzij l19/2,3.
117/3,4.
Diester l19/2,3,4.
Pieter Nason- ,naar mengelooft,te 's-Graven- Diesterseh l19/2,3.
hagegeboren werd l17/3.
bier l19/2.
aanleg,- n het volk blijktte bezitten 117/3.
het -- l19/2.
aanleg,- n hetvolk blijkbaarbezit 117/3.
Diesterlschelstraat 119/3.
het vrouwtje had aanvallen gehad, op zee- Diestiaansehelaag l19/3.
ziekteleken 117/3.
diets:iem.iets maken l19/4 ;524/4.
wildzang- jebent 121/4.
dievegge l19/3.
woorden- tregen doorhun bondigheid 465/3. dieverij 406/3.
dief:e1kiseen - in zijn nering 430/3.
diggel 442/3.
diefstal 117/3.
dij 75/2,3.
dienaangaande 357/3.
dijk:aanden gezet(o/gejaagd)worden 102/3.
dienaarvan '
tgerecht l17/3,4.
Dijon (Frankrijk) 528/4.
diender 118/4.
dik :hijis geworden 491/3.
dienen : tot... 118/3,4.
dikkerd 78/3.
als... l18/3,4.
dikwijls:ftrappenj 119/3.
voor... 118/3,4.
zoo (a1s)...247/2;443/4.
om te ... l18/3,4.
zoo -- als... 442-443/4.
totniets- 20/3.
dikzak 78/3.
waartoezou het- ? 324/3.
diligence 120/3.
ervoorkunnen- 148/3.
diligentie 120/4.
iets- teverrichten 49/3.
dineeren 302/3.
waterdientgedaan teworden 223/3.
ding:een heel 120/3.
hijdiendewatbescheiden tezi
jn 391/3.
een wonderlijk
120/3.
hetlaatste jaar 253/3.
datmalle 173/3.
hijheefteengoedenGodgediend 151/4.
alle goede en bestaan in drietën) 120/32
J4.
G
metiets gediend zijn 5/3.
dingen 17/3.
dienst:totuw - 2/3.
Dinges 120/3.
totiems.- zijn 69/3.
Dinsdag l19/3.
iem.ten --estaan 4/3.
Diogenes,Diogeen 120/3.
bijiem.in - zijn 118/3.
diploma:een - vandeuniversiteit 120/3.
iniems.- treden 118/4.
een -- van ingenieur 120/4.
in - van den Staat overgaan 118/4.
(,
= bewijs van lidmaatschap,64z.) 281,
/4.
in o!onder- l18/4.
direetebelastingen 52/3,4.
in - derwaarheid 118/4.
directeur 65/3;552/2.
in- desgrooten Czaars 118/4.
van eenfabriek 65/3.
in den gemengden - 118/3.
van een school 65/3.
van een orkest 65/3.
gaat voor l18/3.
h
e
bb
e
n,
d
o
e
n
l
1
8
/
3
;
51
1
/
3
.
van een gevangenis 65/4.
kloppen l18/4.
beheerend 65/3.
vrijvan - zijn,hebben 118/3.
directeur-generaal 65/3.
deadjudantvan - 118/4.
directie:onder van ... 278/4.
iem.in (zijn)- nemen 211/3.
deDirectie van den Landbouw 65/3.
-
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ditgoudetxik doet10gld. 292/4.
iems.- ten gevolgehebben 479/3.
wijze van 125/4.
den --nabijgeweestzijn 346/3.
maniervan - 125/3.
een kind des- s 246/3.
doodadvertentie 126/3.
proeven - 385/1-2,4.
doodafzijn 380/3;443/3.
proefnemingen - 385/4.
doodakte 126/3.
waarnemingen - 385/4.
suikerineen zakje- 534/3.
doodarm :- zijn 233/3.
zijnouders- maken 351/3.
ik hebmijnreisin 3dagengedaan 534/2.
drieuuroveriets- 534/4.
doodattest 126/3.
dietrein deed 5uren langeroverdereis 534/4. doodbed 126,/3.
doodbericht 126/3.
voordien prijskan ik hetniet 458/3.
de--en 361/3.
ietsvan - llebben 468/4.
is- nietde weg naarN.? l15/
doodbewijs l26/3.
, 3.
'tismethem gedaan 2/3;124/3.
doodbidder 283/3.
ditmaal 288/2.
zijn - en laten 56/3.
doodblijven :op een halven cent
diversen 483/3.
uitzijn gewone- zijn 469/3.
in goeden - zijn 517/3.
doodbrief 126/3.
dividend 81/3.
doeniet:gluiperige- 346/3.
dooddoen :ze-- 126/4.
divisie-generaal 92/3.
D.M.(= decameter) 91/4.
doening 125/4.
I
iem..
- 126/4.
d.
M .(= decimeter) 91/4.
does(v.e.gieter) 261/3.
dooddoemlr 126/4.
doodeenvoudig 413/3.
dobbel 120/4.
doetje 412/3.
doodelijk :met-.
el
zafloop 126,
/3.
dobbelaar 120/4.
doezeltaar) 431/3.
do
o
de
n
1
2
6
/
4
.
dobbelbak 441/3.
dof:
op-fentoon 112/3.
1doodezlmarscll 126/3.
dobbelbeker 120/4.
een geltzid- fermaken l12/3.
dobbelkroes 120/4.
zich - voelen 125/3.
; doodgaan 245/4.
doler 138/3.
idoodgewoon :een doodgewonekwaal 545/3.
l
dobbelsteen 120/4.
dobber 432/3.
doge(uit8pr-j 125/3.
jdoodgravt,r 200/3.
docent 120/
dok (rooz 8chepenj 125/3 (ge8l.j.
j doodkaart 126/3.
l4.
docentenkamer 108/3;529/3,4.
dok (= stroopop) 523/3,4.
t doodkist 126/3.
doch Lgewonewoordordenadit'
?
Jg1?
7.) 121/3.
dokken 18/3;131/3.
ï een nagelaalliems.-- zijn 126/3.
doksaal,doxaal 227/3.
1 doodkleed 126/3-4;369/3.
!
dochtermaatschappij 546/3.
doctor 125/3,4.
dokter l25/3,4(fweentqalj.
( doodloopen :--d straatje 98/2.
militair - 265/3.
I
dspoor 98/2.
inderechten 121/3.
doodmaken 126/4.
indewijsbegeerte 121/3;125/4.
v
o
o
r
o
o
r
z
i
e
k
t
e
n
3
4
8
/
3
.
j
indegeneeskundeo!indemedicijnen 121/39 dokteren 125/3.
i doodmoetde) 380/3.
125/4.
dOktersvisite 72/4.
ldoodop van hopen,6?zz. 443/3.
j
den graadvan- verkrijgen 342/4.
dokwerlter 125/3.
I doodsbeelzderl
zuisje 45/4.
dokzaal 227/3.
I doodsch 126/3.
documenten 529/3.
dodei 544/3.
dol:zoo- als- leGijs 542/3.
i doodsgewaad 126/4.
- doodskleeren 126/4.
doeal 138/3,4.
op ietszijn 55/3;175/3;543/3.
doodtrappen :het- nietwaard zijn 126/3.
doedelzak 125/3;310/3.
een - le lzond 391/3.
doodverklaren :iem.-- l26/3.
doedelzakspeler 310/3.
deschroefis- 492/3.
doodvorven:iem.alsdendadervaniets- 127/4.
doek :ergeen - jesomwinden l2l/3;323/3.
dolen :langsdestraten -- 544/3.
iem.a1sburgemeester 127/4.
doel:ons- 67/3.
dolende 127/3.
iem.met eelàambt 0/ betreklting - 127/4.
een - beoogen 67/3.
*dolhuis 543/3,4.
doodvijand 126/3.
ten ojtot- hebben 121/3;500/3.
dolksteek :een- krijgen 427/3.
doodvonnis 126/3.
zichten--stellen 121/3.
dom (kerk):de- van(o/te)Keulen
doof:- voor... 1/3;127/3.
als- hebben 121/4;500/3.
dom (= naaf) 125/4.
zich een - voorstellen 149/3.
zijn aan datoor 228/3;348/3.
dom (è?z1r.):zoo- ben ik niet! 45/3.
reehtop het- afgaand 121/3.
enstom 431/3.
nognietzoo- zijn 70/3.
doofpot:een zaak in den - doen,stoppen 253/39
hetscllieten naarhet- 121/3.
zoo- alseen ezel,enz. 125/3.
aanhet- vanzijnreiszijn 149/3.
te -.om voorden dutilveltedansen 125/3.
459/3.
*doelbewust 121/1-2,4.
zich - en onnoozelhouden 170/3.
doofstom 431/3.
doop :de dominee bedientden H.Doop 562/1.
doelen (>.zaw.l 121/3,4.
zich van den --metn)houden 170/3;543/3.
doelmatig 397/3.
domheid :domheden begaan 46/3.
doopakte 249/3.
'
doen :ik doehetniet 122/3.
Dominicaan 562/1.
doopattest 249/3.
fvernchilmetmaken) 123/4;291/3,4.
domicilie 526/3.
doopbewijs 249/3.
een wandeling- 291/3,4.
doopbrief 249/3.
dominee :ergaateen- voorbij 381/3.
doopceel 249/3.
eenreis- 291/4;292/2,3,4.
domkop 251/3.
doopen (= indompelen) 130/3.
een tocht- 291/4;292/2.
dommelen 543/4.
doopsel:depriesterdienthet- toe 562/l.
eentoertje 292/2.
dompelen 18/4.
iem.verdriet,pijn,genoegen- 123/4.
door:- dedeurbinnenkomen 24/3;273/3,4.
Donderdag:des- s'
snamiddags 125/3.
jedoett)maar! 4/3.
donderen :- dapplaus 125/3.
(le weidegaan 24/3.
hetbuiteneenzekerezaak nietkunnen - 6/3.
eenpoortgaan 128/3.
(1handgeklap 125/4.
veelte.
- hebben (rc'
n,een winkelj l1/3.
fl
entuinloopen 140/3.
iem.- 138/3.
een beekjeloopt- dieweide 130/3.
nogveelte- hebben 77/3.
hijkijkt ofllijhette Keulen hoort- 464/3.
nogveelmoeten - 77/3.
ietsheen 128/3,4.
donderjagen 138/3.
mogen --watmen wil 125/3;198/3.
zijn examen zijn 342/4.
erisheelwatanderste.
- 173/3.
dontlerkop 126/3.
er zijn 180/3;342/4.
om hetgeldwashethem te- 345/3.
donderwiolk 126/3.
erniet- zijn 88/3.
dat kan er niet
128/3.
als'tmijte- stond 466/3.
Donk (Ned.prov.Limb-) 562/2.
daarisnu eenmaalnietsaa'
nte- 481/3.
Donk (naam van versch.gelluclltenin Z.-N.) 563/2.
datkanermee-- 128/4.
watiseraan te- ? 524/3.
f,
lkaar(genomen) 129/3,4.
donker l10/3.
wijllen bier- elkaardrinken 332/3.
daarmee heb ik nietste- 529/4.
volslagen - 40/3.
brood en aardappelen - elkaareten 332/3.
ik hebmetdien armenjongen te- 172/4.
zoo- alsdellacht 40/3.
zich te verdedigen 25/3.
'tkatjedoet(miauw !) 124/4.
wo
r
d
e
n
l
1
0
/
3
.
inbraak in een huiskomen 302/2.
(alslof... 170/3.
'
t begon - te worden 139/3.
een briefgeopend - het hoofdbestuur 73/3,4.
ofernietsgebeurd is 170/3.
in het0/inden- 126/3.
het bestuur is besloten 73/3.
(+ inynitiej) 122/2,4.
dons (= haarkleed van jonge vogels) 140/3.
*- de wetgoedgekeurd 127/4.
iem.iets-- verstaan 122/4.
eerste- (= melkbaard) 140/3.
iets- weten 122/4.
dood (è4-.) 245/3.
(lezen brief 127/4.
gevolgd- ...,voorafgegaan- ... 466/3.
dekapitein doetmijweten,dat ... 122/4.
waaraan iszij- ? 126/3.
degeneraaldoetuweten,dat... 122/4.
geliefd,gehaat,gevreesd
466/3.
eenbroerttje)aaniets- hebbell 126/3;441/4.
1$.en JV.enz.- teweten ... 521/3,4.
een - en - Vlaamschemoeder 140/3.
van angst,cnz. 126/4.
iem.iets---gevoelen l22/2,3,4.
en- droog 265/3.
op iets,op een halven cent- blijven 126/3.
iem.iets- inzien 122/3,4.
en- braaf 267/3.
iem.voor- laten liggen 359/3.
er van - gaan 130/3;l69/3;332/3;455/3.
iets,eengeluid- hooren 122/2,4.
(zoogoed)als- nedervallen 359/3.
zicll- gevoelen 123/4.
iem.voor- verklaren 126/3;126-127/4.
doorbijten :een draad - 359/3.
doorblijven :jezalvan middag- 323/3.
datzallàem hebben - nadenken 122/3.
spoor98/3.
doorboren : met een scherp wapen,m et kogels datdoeternietts)toe 124/3.
dood (znw.) 126/3,4 (g6&!.).
watdoetdatertoe? 292/3.
den- veroorzaken 126/3.
127/4.
directiepartij 66/3.
directrice 66/3.
dirigent 65/3;92/3;315/3.
dischgenoot:(-r.) 120/3.
diBcipline:klassevan- 120/4.
depotvan - 120/4.
discours 120/3.
flistelvink 199/4;412/3.
districtshoofd 92/3.
dit l11/3;115/4.
verslag,hetwelk ... 104/3,4.
deaanplantvan - jaar 120/3.
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doorbraaf 267/3.
doorbreken :eenstok- 359/3.
de zon breektdoor 541/3.
doorbrengen :den tijd (aangenaam)- 128/3.
den avond pleizierig- 328/3.
den tijd nutteloos- 128/2.
een moeilijken tijd - 129/3.
heelwatdoorgebrachthebben 129/3.
zijn fortuin (er)- 129/3.
doorbrenger 128/3,4;269/3;351/3.
doordat 29/3;328/2,3.
doordraaier 128/3;512/3.
doordraven (= doorpraten) 20/3.
doordrijven :zijn zin - 462/3.
-- d
l28l/4.
doordringen :beginnen doorte dringen 38/3.
van iets doordrongen worden 128/4.
ziclzvan iets - 128/4.
dooreenroeren 334/3.
dooreenschudden 334/3.
doorgaan :hettweegevechtgaatnietdoor 332/3.
meteen meisje- 354/3.
voor ... 14/3;128/4.
iem.doen- voor... 128/3.
doorgaans 394/3.
doorgang:den -.belemmeren 128/4.
iem.den - versperren 128/4.
iem.den - weigeren 128/4.
doorgangsrijttzig 97/4.
doorgestoken :een - kaart 63/3;352/3.
doorgravingaan deSchelde 130/3.
doorhakken :een tak- 360/3.

doortrapt :- zi
jn tia het kwade) 129/3; 130/4;
l30/.
-1.

e dieven 348/3.
doortrekken :dellond heeftzijn band doorgetrokken
362/3.
doorvaart 366/3.
doorvoeren (= transitohandeluitoefenen) 130/4.
*(= toepassen,doorzetten) l30/1-2.
*consequent-- 130/2.
*doorvoering(= toepassing,uitvoering) 130/1-2,4.
doorworstelen :een moeilijken tijd - 129/3.
doorwringen :een touw - 362/3.
doorzakken 46/3;128/3.
doorzenden 130/4.
--

doorzetten :een plan -

doorzetter 174/4.
doorzichtig 303/4.

doorzoeken :iems.zakken- 22/3.
doos:inde- zitten 135/3;369/3.
dooven :hetvuur- 485/3.
dop 130/4.
(= manslloed) 80/3.
een hooge- 88/3.
doperwten 153/3;545/3.
doppen :boonen,erwten- 81/3;153/3;380/3.
doppers 153/3.
dor hout 231/3.
dorschen :(verl.dlw.j 131/3.
dorschvloer 320/3.
dorpel 543,/3.

datgeweerdraagtzoo ver l32/4.
de wonde draagt 285,/3.

dragonder:wat'n ! 182/3.
dralen 228/3;371/3.
draler 371/3.
drang :de deromstandigheden 136/3.
drank :portie 530/3.
tlrank-zuchtige 530/3.
(lrasland 127/3.
draven :zaelztjes- 134/3.
dreef:op - zijn 168/3.
dreigen :iem..
- 133/4.
iem.metiets 133/1-2,3,4.
metiets 133/4.
metregen
44/4;54,
/3.
dezee dreigde onste verzwelgen l33/3.
lletlllzisdreigtin testorten 166/3.
rechtsvervolging (lreigt bij noodeloos gebrllik
133/
I3.
drempel 543,/3.

bi
jiem.den platloopen 232/3.
dreumes 364/3.
dreunen : het

van een kanonschot

dribbelen 134/3.
(lrie 134/3,4.
depasvan
l33/4.
deregelvan ën 133/3.
allegoededingen bestaan in (ën) 120/3,4.
m et ons

ën, met hun

134/3;l73/3;215/3,4.
metonsalle l73/3.
drie-aclztste-maat 289/4.
driedekker:wat'n ---! 182/3.
drieërhantle,drieërlei l33/3.
*driegdraacl l.
33/1-2,4.

ën, met z'n - ë1à

dorpsburgemeester 88/3.
dorpspastoor 367/3.
doorheen 128/4.
dorpsplein 374/3.
dorpsstraat 433/3,4.
erzich vrijgoed - slaan 376/4.
zicller slaan 455/3.
Dorpstraat 433/3,4.
*driegen 133/
4.
dos l31/3.
Il-2,
doorjagen :Z1Jn fortuin er-- 129/3.
dossen 131/3.
driehonderd 224/3,4.
*doorjager 128/4.
doorkneed in de geschiedenis 130/3.
Driekoningen 113/3.
dossierLgesl.j 131/3.
dossiermerk 97/3.
Driekoningenavond 113/3.
doorkomen :(er)niet 88/3.
Douai 131/3.
Driek-oningendag 113/3.
er- 180/3.
douane-agent 450/3.
driekwartierslzout 269/3.
doorkrijgen :een stokniet- 360/3.
doorlappen:zijnfottuiner- 129/3.
douanebeambte 450/3.
driemaalisscheepsrelt
ht l20/4.
douanekantoor 450/3.
driepartijig 133/3.
doorleven:iets- 279/2.
ietsdoorleefd hebben 128/4.
douanekosten 450/3.
driepas 133/4.
een moeilijken tijd - 129/3.
douane-onderzoek 451/4.
*driepikkel l33/4.
oudeherinneringen nogeens- 218/3.
douanerechten 450/3.
driepoot 133/3;372/3.
zijn poëzie wasdoorleefd en doorvoeld 279/3. douaneverklaring 450/3.
*driestclï) 133/4.
douanevisitatie 451/4.
driesprong 133/3.
doorloop 97/3.
wagon meteen douanier 450/3.
driest,:iem. aankijken 546/3.
doubleeren :een klasse- 473/3,4.
driestal l33/3;372/3.
doorloopen ! 93/3.
doublet l36/4.
drievoet l33/3.
doorloorpen een school 459/3.
delndb.school- hebben 435/3.
driewieler 453/4.
dozijn :vier- potlooden 131/3.
drift (gesl.) l33/3.
een klasnogeens- 473/3.
drie- en potlooden 131/4.
een harde leerschool- hebben 129/3.
j driftig 265/3.
dozijnschilder 252/3.
-- (
eelzafstand (in zooveeltijd)- 534/3.
='boos)worden 94/3.
doxaal 227/3.
draad :een naald van een - voorzien 548/3.
een--paard 493/3.
doorloopend :.
--.
ekaart 65/4.
een - bewijsvan toegang 65/4.
driftkop 213/3.
den- insteken 548/4.
zijn loven heeftaan een(zijden)- je gehangen driftzand 133/3;235/3.
een -- abonnement 65/4.
drijftol l33/3.
346/3.
*doormaken 129/1-2,4.
doormogen :mag ik even door? 484/3.
ietsper- beriehten,melden 131/2.
drijven :doorstoomkrachtgedreven
doorn ;datisllem een- in hetoog 129/3.
m et iets voorden - kom en 372./4.
(= wild opjagen) 453/3.
datisltem een- inhetvleesch 129/3.
*draadbericllt 131/1-2,4.
drijver 453/4.
draadnagel 420,/3.
dril:op den gaan l34/4.
met- en gekroond 129/3.
doornenkroon :metde- op hethoofd 129/3.
draagkracht(v.e.lnaatregel6'
n,
z.) 131/3.
dringen 136/3.
draagriem (voorkruiwagen) 267/3.
dringend l34/3.
Doornik 129/3.
Doornilcsch 129/
draagteek-en 239/3.
dezaak is
134/4.
,3.
doorsellieten :de kaarten - 334/3.
draai:een- makent'
t
ltzz
?ldenwJ8g) l31,
/4.
een --.
ezaak 226/3.
wegexk
s e noodzakelijkheid 226/3.
iem.een - om deoorengeven 159/3.
doorschijnend 303/4.
aan den - gaan 390,/3.
doorselludden :dekaarten- 243/3;334/3.
drinkbaar 134/3.
draaiboom 166/3;390/3.
drinkebroer 530/3tfl
z/ecz/zccll.
doorslaan :zich er- l8/3;376/4.
draaien :de weg draaiteen weinig 131/4.
drinken :kome,thee 320/3,4.
doorslag :(= vergiet) 537/3,4.
uiteen aangeboden glas
61/3.
in - (= gemiddeld) 129/3.
dewind draait 247/3.
doorsnetdle:zooveelin - 129/4 çtweemaqls.
op den bloeivan een vereeniging 134/3.
ziellerdoor- 455/3.
opiems.gezondheid,opiems.welzijn 134/3.
*in - (= gemiddeld) 129-130/1-2,4.
met allewinden - 524/3.
iems.gezondlleid
l34/4.
*doorsnee-Franschman 130/4.
draaierig (= duizelig) 131/3.
draaierigheid in hethoofd 131/3.
opiern. 134/4.
*doorsnee-kind 130/4.
drinkkruik 89,/3;134/3.
draaiing in hethoofd 131/3(driemaalj.
*doorsnee-mensch 130/1-2,4.
drinkwater l34/3,4.
draaikever 410/3.
*doorsneemonster 130/4.
draaimolen 363/
4.
*doorsnee-onderwijzer 130/4.
t3,
goed - l34/,
3,4.
draaitol l30/3.
droefgeesti
g 134/3.
*doorsneeprijs 130/1-2,4.
doorsnijden :een weide,dooreen beel
tje doorsneden draellt (= draagwijdte)van een vuurwapen 131- drogen 135/3.
130/
zijntranen,iems.tranen
134-135/2,4.
132/4.
t3.
draclltig:een,
- emerrie 498/3.
linnen opllangen om te laten
135/4.
doorstaan :ietslijdelijk moeten
een niet--e koe 275,/3.
een moeilijken tijd
129/3.
ietste hangen l35/4.
ietste zetten 135/3.
dragen :132/3(?
J6:.
!.dlw-j;132/4(!
)ef.)
pijn
334/3.
alsojtotopschrift-- 132/3.
drogerij 135/4.
doorsteek 130/4.
drogist l35/3.
eentitel-- 132/3.
doorsturen 130/4.
lletijskan -- l32/2,4.
drogisterij 135/3.
doortastend 128/3.
*drol l35/l-2,4.
doortocht:iem.den - versperren l28/4.
lletijsdraagt 132,
/4;282/3.
*drollig l35/,
''l-2,4.
nlijn gezichtdraagtnietver 132/4.
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drolligheid 135/2.
drommel:loop naarden 164/3;512/4.
iem.naarden laten loopen 512/3.
dronkaard 530/3 (fweemaalj.
dronkelap 267/3;530,
'
3.
dronkemalz,dronkenman 530/3.
dronkemalàsboel 530/3.
dronkel) 530/2,3.
eenigszins 133/3.
dronkenscllap 530/3.
droog:zoo--- alskurk 379/3.
droge gist 135/3.
een (lroge K laas,eelldroge vel't

llijziter-- l35/3.
droogkolniek 135/3.

droogllruim 13
.5/3.
droogpruilner:een --van een vellt 135/3.
droogseheerder (,
.
,,lakenbereider) 135/4.
(= geniepigerd) 559/2.
droogstoppel 135/3.

dubio:in zijn 137/4.
duel:*in gaan 458/4.
duelleeren 458/3.
duidelijk :iem.iets mal
ten l19,
/3.
de wetiszoo

datmen kan stemm en zonder

zicllte vergissen 482/3.
duiden :* (= wi
jzen) 137/1-2,4.
iem.ietsten kwade
l37/4.
tluif (z= wijfjesduif) l38/3.
duig :in -enspattel
à(van:8)zkuip) 342/3.
de el'zittenl(
)s 342/3,4.
duikboot 336/3,4.
duikelaarttje) 214/3.
duikelen 223/3.
duiken 137,
/3 (hoojdt.)
ergensin gedoken zijn,liggen 473/4.

hetslankeli
jfgedoken ondermoedersnachtjak
480/3.
duiker 495,
/2.

duikertjeweg spelen 486/3.
duim :iem.onderden krijgen 359/3.
I --(spijkçr) 546/3;557/1.
droomelz:vaniets l35/3.
l dllimspijkcr 546,
/3;557/l.
lzijdroomdedathijkoningwas 135/3.
hij droomde er van,eens ri
jk te zullen zijn *duimspijkertje 387/4;557/l.
duimstok 301,/3,4.
467/3.
droom :iem.uitden

llelpen
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dusverlre):tot 452/3,4.
dutten 543/4.
duur:(= kostbaar) 498/3.
datis- 139/3,4;262/3.
derworden 226/3.
verbazend,ontzettend,ongenadig - 300/3.
sclareeuwend- 345/3.
datzalhem - testaankomen 262/3.
iets--bekoopen 66/3.
iets--moeten betalen 66/4.
duur:op den - 139/3;149/3.

duurte:ergensde- in brengen 139/3.
duurtebi
jslag 139/2,3,4;450/4.
*duurtetoeslag 139/1-2,4.
duurzaamheid 64,/3.

duwen 140/3f'
verl.dlw.j;428/2.
(opschrijt) 140/3.
dwaas 140/4.
hetzou--zijn 540/3.
een -- 140/3.
dwaasheitl 46/3.
een volslagen - 394/4.
(latis nu eenseen
394/4.
lletzou een- zijn 540/3.

dwaashoofd 140/3.
d-wagen 97/4.
dwaling:een - begaan 307/3.
duister 110/3.
-- e
duisternis 110,/3.
n tegen de geschiedenis 140/3;186/3.
duit:.
--en (= geld) l76/3.
dwang :A'reemde- 136/3.
eel.
ïIlij!à-- 243/3;431/3.
oI)iem.(uitloefenen 136/3 ;461/3.
en llebllen 348/7;513/3;540/3.
witte-- 24.
3/4.
g
o
e
t
l
i
n
z
i
j
n
e
n
z
i
t
t
e
n
2
8
2
/
3
.
d
wa
n
gbuis 140/3.
dropje (= borrel) l36,
/3.
dwangjak 140/3.
geen(rootle).
- 256/3.
drops 244/4.
hijzou een in tweeën bijten 74/3= 549/1. dwars:Lbijr.e?ièzz'
?
.
t).) 140/3.
dropwater 94/3;241/3;244/3.
dflorietsloopen 140/3.
drtzif:(= wijndruif) 523/3.
duitendief 137/3.
Duitsell :het element
dwarsbalk :--(voorrails) 73/3.
van een karnpols 83/4.
(z= travers) 453/3,4.
druilen 543/3.
de--eaard l37/3.
dwarsboom 430/3.
druiloor 371/3.
llet---natiolzaliteitsgevoel l37/3.
dwarsfluit l58/3.
druipen (bijeen examen) 88/3 (fweemaalj; 307/3.
het stambewtlstzijn 137y
'3.
Duitsclle:diedameiseell 138/4.
dwarshout 140/3.
gedropen leerling 509/2.
dwarsligger 73/3;75/3.
Duitseher 137/3.
druiper(ziekte) 263/4.
dweil 352/3.
hijiseen
138/3.
dr3zk :tweede,herziene 136/3.
dweilen:den vloer- 352/4.
wasU ... 138/4.
derde,verbeterde
136/3.
dwepen 140/3.
lluitscllgenegen 138/3.
van delucllt 136/4.
metiets- 151/3.
(= druklting,dwang,pressie) 461/4.
Duitschgezind 138/3.
dweper 140/3.
uitoefenen op ... 461/4;517/2,3.
duivel:loopnaarden
164/3.
iem.naarden laten loopen 512/3.
dweperij 140/3.
drukkel): (totstoelgang) 136/3.
*iem.den aandoen 138/1-2,4.
dwerghaanttje) 204/3.
op sommigewoorden
334/3.
alsmenvan den.
-- spreekt... 138/3,4.
dwingeland 140/3,4.
een boek in 1000 exx.- 454/2,3.
dynamiet fgesl-j 140/3.
van een boek 1000 exx. 454/3.
duivelen :iem. 138/3.
droomerig:een--(aanlgeziellt
droomgezicht 473/4.
drop :zwarte -- 24l/3;243/
'3.

hetdruktop llem 517/2.
datverliesdrukte op de beproefdestad 517/3.
drukkerij(Hollandia ) 223/3.
drukk-ing : van de luclltcnz. 136/4.
(= dwang,pressie) 461/4.
drukknoopje 373/3.
drukknop 412/3.
drukproef 136/3,4.
druksel 136/4.
druksluiter 373/3.
drukspijkertje 387/4;557/1.
drukt'
e :(= aanstellerij) 29/3.
koude(o/kale) maken 29/.
3.
-maken 61/3.
geel)--malten 321/3.
(= moeiteen zorg) 415/3.
druktemaker 28/3;61/3;275/3.

vouwbare

30l,
/3.

duivelsch :die esmid 473/3.
duivelstoejager 138/3.
duivenconcours 138/3.
duivenei 148/
,3.

duivenhok 263/3,4.
duivenllouder:vereeniging van s 138/3.
duivenkot 263/4.
duivenmelker 209/2.
duiventil 200/3.
duivenwedstrijd 138/3;385/3.
duivenwedvlucht 138/3.
duizelig 131/3.
dtl
izend :twee ,drie eltz. 138/3,4;224/4.
-en' l38/3,4;224/3.
-.-en menschen 138/3.
-- e
njaren 241/3.
en één soldaten 139/3.
drukwel'k 1319/3 ;559/l.
de.
- en éénnacht 139/4.
-*druznmell (= dringen) 136/4.
naillioen 76/3.
duizendblad 185/3.
*druppel(= borrel) 136/1-2,4.
*du 136,
2,4.
duizendsclloon 247/3.
1/
dulden 449/4.
dubbel 120/3.
dunbier 73/3;134/3.
kwijt(quitte)of--. 120/3;137/3.
karnpop of-- 120/3;l3773.
dunlten :(hoojdt.j 112/4;139/3,4.
wat dunkt u (oj je)daarvan? 112/3; 368/3;
in x'ergelijking met llet tegenovcrgestelde
369/3.
247/3.
dunktme 139/3.
eellpostzegel--- llellbel
z 136/3.
onzes- s l39/3.
een akte---oplnaken l37/3.
(1110 (gesl-j 139/3.
iets vouwen 137/3.
duplicaat 137/3;139/3.
eel) -.exemplaar 136/4.
duplo :een aktein opmaken l37/3.
llet valleen akte 137/4.
duren :zoolang de tentoonstelling duurt 139/3.
de.
- elAin een verzameling 136/4.
langl
tunnen 231/3.
dllbbeld :een
139/4.
watduurt het lang eer zijkomt! 511/4.
*dublleldagen 137/1-2,4.
dur-toongeslacht 308/3.
dubbelkijker 242/3.
dur-toonladder 167/3,4;291/3.
dubbelkoolzuresoda 72/3.
durven :(hoojdt-j 139/3.
dubbelpunt 387/3.
hijlAeefthetniet doen 139/3.
dubbeltje 269/4.
s(zrgeltl) l76/3.
llijdurfthet(te)doen 139/4.
hijheeft weggaan 139/3;268/2 ;310/4.
*dubbell 137/2,4.
indienzijhM rdurfden verlaten 139/3.
dubieeren l37/4.

Bijlagen.3*

E.
e.a.(= enanderen) 152/3.
eau deCologne 141/4;514/3.
eau-de-cologne-fabriek 141/4;514/4.
eau-de-cologne-zeep ,
514/4.
ebenist 141/3,4.
ebenisterie 141/3.
eboniet 90/4.
*eehel 141/4.
echo 141/3.
echt:een- efat 141/4.
een ---eHollander 141/4.
een - tweegevecht 394/4.
echt:in den - treden 196/3.
echtpaar:hetjonge - 456/3.
EconomischeTramwegen 419/3.
eczema,eczeem 141/3;539/3.
edel:een - menseh 141/4.
edelen 141/4.
edelman l41/3.
eed :eerl- afleggen 124/4.
iem.op een - dagen 141/3.
eega :(mr.) 300/4.
Eekloo (0.-:-1.) 563/2.
eelt 515-516/3,4.
eeltig 192/3;515/3.
een ;(vormenj 142/2,3,4.
de.-(e)ofandere ongelukkige 143/3,4.
bijden - ofanderen novellist 143/3.
de---eofdeanderelasteraar 143/4.
(het)- ofanderstuk 519/3.
op de- ofanderewijze 519/3.
de.
- ofander(= iemand) 143/4.
het- ofander 143/4.
het- enander 143/3,4.
enander 27/3;143/4.
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de- ...,deander... 143/3,4.
de - e ...,de andere ... 143/4.
iem.van den - naarden andersturen 372/3.
jijbentbenter(me)ook - ! 214/3.
Leopold Een 143/1-2.
W illem Een,Napoleon Een 143/4.
(in)- ,twee,drie 143/3,4.
één keerisgeen keer 144/4.
hijkwam één aan 146/3.
één hoog 146/3.

één trap lloog 146/4.

eendenei l48/3.

eender:datisnet- 143/3.
hetismij- 178/3.
.
een en twintig 143/3.
*en en twintigste 14/4.
*eenerzijds,anderzijds 537/1-2,4.
'
eenig :.
--.
ecentigrammen 91/3.
- -eparen 91/4.
e centimeters 91/3.
e hokjes 297/3.
.-e pennen zooalsgijerhebt l16/3.
mooi 545/3.
eenigermate 234/3.
eenigszins 99/3;143/3;206/3;234/3.
eenkennig :een- kind 309/3.
eenling 143/3.
,e
enmaal 288/4.
isgeenmaal 144/3.
gedaan isnog geen gewoonte 144/4.
x

de sterrenkunde zal- wonderbare dingen aan

'tlichtbrengen 399/3.
alshet- begint 144/3,4.
als(o/wanneer)zij- begon 144/3,4.
toenhij- begonnenwas 144/4.
alshij- zoovergekomen was 144/3.
zoover gekomen (beknopte hï/zinl 144/3,4.
fens:het- zijn 24/3.
hetmetiets- zijn 24/3;74/3;144/3.
hetoveriets- zijn 24/3;144/2,4.
het omtrentiets- zijn 144/2.
hetin iets.
- zijn 144/4.
hetmetiem.in iets- zijn 144/4.
datben ik met:1- 144/3.
het- worden 24/3.
het- doen worden 24/3.
,t
oen ... 144/3.
vooral 144/3.
(en)voor altijd 144/3.
voorgoed 144/3.
nog- 144/3;297/3.
weer- 144/3;297/3.
.
eensklaps 24/3;295/3.
eensluidend afschrift 179/3,4.
eentonig 144/3.
eenvoudig :zoo - mogelijk 413/3.
'tis- onzin 144/4.
ik vind het- schande 144/4.
eenzaam :een eenzameweg 545/3.
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eereraad 145/4.
eerewoord 145/3,4;527/3,4.
eergenoot 145/4.
eergisteren 504/3.
eerlang 262/3.
eerlijk 192/3.
-

duurt llet langst

eigendom (= bezit,goed),0.:ons - 148/3.
gebouwcle men 148/4.
(opschrï/fop eengrajj 476/3.
(= eigendoznsreeht),m.:in toebehooren
148/3.
ietsinvollen bezitten 559/2.
den --van iets verliezen 559/2.
eigenlijk 148/3,4.
hetleven,datD. leidde 522/3.
eigeltu melt:namen van vaartuigen (g>!.) 106/3,4.
namen''
tl
cAzmaanden 8p,dagen 216/4
-

eerroof 145/3,4.
eerst:op den ---en Mei 145/3.
den .
--en Meivervallen de coupons 145/4.
de.
--.
eMeiisdevervaldag 145/4.
eigenschap :datwerk heeftde vereischte pen nlet
detwee--e,dedrie- e,enz. 146/2,3,4.
de.
--.
edrie,de.
--evier,enz. 146/2,4.
506/2:
eigenwaarde 533/
iems.--e klant 208/3.
/3.
Leopold de Eerste 143/3.
eigenzinnig:L.waszeer 149/3.
'
deregeeringvan Leopold denEerste 145/3,4.
een --man 309/3.
hijwasde.--e die hetgezien had 146/3.
eikenthouten):een tafel 235/3.
de.
- edebeste 147/4.
eikenwoud l13/4.
llet .
--.
e wat iem.op een dag verkoopt 208/3. eilaas 278/3.
llet- aankomen,enz. 146/3.
eiland :het- J.J.Rousseau 149/3.
erhet- bijzijn 146/3.
eind,einde:eeneindte)aan ietsmaken 149/3.
ervan- afbijgeweestzijn 463/4.
j er komt geen einde aan (le lijst 149/3; 149j,()/2.
in de---eplaats 146/3,4 ; 374/2,3 ; 501/3 ; I
562/1.
een eindenemen 149-150/2.
*op de.
---eplaats 374-375/1-2,4 ;562/1.
hetlooptmetllem op een einde 2/3.
envooralles 501/4.
dat washet einde van ons oponthoud 416/3.
telz.
--e l13/3;147/3,4.
aan heteindevan destraat 440/3;445/3.
de eillden niet aan elkaar weten te knoopen
in Maart 151/3.
twee maanden later 415/3.
149/2.
aan hetkortsteeind trekken 367/3.
morgen,ojmorgen - 415/4.
de opvolgers zouden overeenstem ming brendatisnog een heeleind 456/3.
ietsten eindebrengen l29/3.
gen ... 502/3.
-

hetnageslachtheeft Coltzm bus rechtgedaan

502/4.
eerstaankomende :de- 147/4.
eerstbeginnende 47/3.
eerstdaags 145/3;262/3.
*eerstens 147/4.
eersterangshotel 390/3.
eerstopgekomen :een der- strijders 463,
/3.
eertijds 147/4.
eervol 498/4.
eerwaarde 13/3;562/1.
eerzaam :een - burger 453/3.
eerzucht 145/4.
eerzuclltige 35/3.
eest 36/3.
eetaardappel 376/4.
eetbord 442/3.
eethuis 421/2,3,4.
eetkamer 147/3;374/3.
eetkamerameublement 147/3.
eetketel 167/3.
eetlust:- hebben 147/3.
zijn .- verloren hebben
eetrijtuig 421/3.
eetvork 506/3.
eetwagen 421/3.

een karakter ten einde toe naar waarheid schet-

sen.uitbeelden 130/3.
totdateinde,tedien einde 149/4.
ten einde (= opdat) 149/4.
ten einde raad zijn 149/4;275/3.
inhet,einde 149/4.
op heteinde 149/4.
op heteindevan Mei

*eindeMei 545/4.
op 'teinde van lletspel,van hetliedje 396/4.
eindcursus 500/3.
einddiploma 459/3.
eindelijk :(bi)'
w.) 149/3ftweemaal);459/3.
Hendrik keerde terug 150/3,4.
*de--eoplossingvanhetvraagstuk 149/1-2,4.
eindeloos 149/4.
de eindeloozerllimte 338/3.
eindexamen 336/3;459/3.
eindigen 149-150/2,4.
metiets 150/3;416/3.
mettebetalenenz. 150/2,4.
hetcongresisgeëindigd 124/3.
eindparti
j 158/3.
eindtaks 438/4.
eisch :eezï

instellen 319/3.

de- (en)vanhet0.A1. 62/3.
naar den derveiligheid 505/3.

eetzaal 147/4.
eischen .179,/2,3.
eeuw 241/3.
iets van iem .-- 150//3.
eeuwig :--e ballingschap 280/4.
eivol 266/3.
voor- 235/3.
effect (= verhandelbaarpapier) 447,
/3.
Eksel(Ned.prov.Gelderl-) 562/2.
aan toonder 447/3.
ekster 150/3 (gesl.j; 209/3.
ekzeem ,ekzem a 141,/3 ;539,/3.
eer(bi)'
w.t :veel- 470/2,3.
effen :('
p@n den èodem) 77/3.
(wg?
z).):- hijbetaaldheeft 501/3.
alleskomtin 't 147/3.
el:acht- 150/3.
eer (zx>.):iem.in zijn - aanranden,aantasten, eggig 127/3.
40 Nederlandsche len 301/3.
versclleidene --len 150,/4.
grijpen 8/4.
egoïsme 235,/3.
iems.- aanranden,aantasten 8/4.
bijde verkoopen l50,
/3.
egoïstisch 235/3.
elastiek :plat 395./3.
iem .- bewijzen 157/3.
ei! 24/3;446/3.
kruisvan - 145/1-2,4.
elclers 31/3.
mij! 30/3.
niet
320/
I3.
woordvan- 145/1-2,4;527/1-2,3,4.
ei(z'
n,
?
,
t,.) 148/3(g6.
9I.).
op mijn woord van - 145/4;527/4.
electricien 150/3.
twee eren 261/3.
raad van - 145/3,4.
geklopte,geklutste 0/geroerde --eren 399/3. electriciteit 41/3.
electrieiteitsmeter
eerbetoon 145/3,4.
vuil(o/schier)- 544/3.
eerbetuiging,eerbewijzing 145/3.
electriek 150/3.
eierdop (= schaal) 148/3.
*electriekm an 150,/4.
eerbied 145/4.
eierdopjel= dopvormigbakje) 130/4;148/3.
metden grootsten - 197/3.
electrisch l'
uit8pr-j 150/3.
eiermarkt 148/3.
eerbiedig :een - stillemenigte 197/3.
electriseermachine 290/3.
eierrek 148/4.
electrom otor 312,/3.
eerbiedigen:zich zelf- 145/3.
eierschaal 148/3.
eerbiedwekkend l11/3.
elegant 167/3.
eigen:ergens- zijn 48/3.
element :galvaniscll,electrisch
zich de teekenkunst - m aken 181/3.
eerdaags 145/4;262/3.
- eerdat:- hijbetaald heeft 501/3.
van Bunsen 543/3.
*z'
n - wasschen 148/4.
eereblijk 145/4.
elixer,elixir 150/3.
*tzitzijn - ietsdoen 148/4.
eereboog 34/3;145/4.
eigenaarvan eenbelendendperceel 393/3.
elkaar,ell
tallcler 534/3,4;536/3.
eeredegen 145/4.
1
llij--blijven 228/3.
eigenaardig 148/3l499/3.
eerekruis 145/3,4;267/3,4.
1 -- aehtervolgen 16/3.
i
eigenaarigheid 148/3.
eerelid 281/4.
j aan - (verschilmetaaneen en samen) 5js,4.
eigenbelang :op zijn - lzit,zijn 239/3.
eerepenning 145,
/3.
elkeen 150/3.
ietsniet zonder- doen 345/3.
eerepoort 34/3.
ellemaatje 301/3,4.
Eigenbrakel 563/!.
wonen 545/3.
de drie eenzamen 545/3.
eenzelvig 144/3.
eenzelvigheid 145/4.
eenzijdige verlamming 206/3.
-
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cllende 150/3.
150/4.
ellendeling 150/4;284/3;413/3.
ellendig 34/4.
e 150/3.
Elzas-luotharingen 286/3.
Elzasser 150/3.
elzestruik 150/3.
embêtant 151/4.
embouchure 151/3,4.
emmer 142/3.

erkennillg 5/3;2l8/3.
erkentelijk 153/4.
erkelltelijkheid 153/4.
erkentenis 153/4.
ermitage 152/4.
ernstig 192,
/3.

erwt 153/3,4(uitspr-j.
en doppen 153/3;380/3.
erwtenrijs 153/3.
erwtensoep 153/3.
eskadron 404/3;411/3.
en : na dit ngw. wordt d6 vechte woordorde t/crcïechf Eskimo 153/3.
151/3.
es
mi
net,
1,/533./4.
d'
it vgw. dient gelijke zïnt
gde:len te verbinden (
je
st
ta
ra
de
477
l
es
t
r
i
k
37
7
/
151/3.
r
*3.
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expliceeren,expliqueeren 155/3.
exploitatio 459/3.
eenspoorlijn in brengen 459/4.
exploiteeren 458/2,3.
bosschen 458/3.
iem..
- 459/3.
expres l55/3,4.
expresse :per
156/3.
bestelling 156/4;421/3.
expresse-brief 156/4.
extra-fijnf)wijnen 494/3.
extra-veelnbelastingen 438/3.

F.

de soldaat ging naar het slagveld - zou nooit lét
age
423/3;47.
3/3.146/3.
m eer teruglteeren 328/'3.
t
op deeerste
i

f
1
opdetweede 458/3.
endossant 402/4.
l
woningenmettwee P 473/3.
endossement 402/3.
éragère 404/3.
energiek :een .
--e kerel 99/3.
eten 153/
!3,4(2#eper8.o'
zàr.t.6rl.t.;Terl.d!-.).
enga,
geeren (zich) 158/3.
(= lletmiddagmaalgebruiken) 302/3.
engagemellt:het isa,
fojverbroken 158/4.
goed ltunnen
147/3.
engel:je goecle is je te hulp gekomen 151/3. $
l1
goed ozngegetentoworden 147,/3.
ellgelenbak 365/3;458/3.
al t
1ekrijgtmen trek (f
# honger) 147/3,4.
Engelscheziekte 358/3.
waareethij? 320/4.
Engelschman :(v.
p.) l62/4.
,
j jezou ervan den vloer 398/3.
hijiseen l38/4.
l
veellettersgegeten hebben 153/3.
hiA
i
Jis 138/4.
datisgoed
162/3.
engerd 511/3.
.e
zijn bereiden 288/3.
nkel(van lzetonderbeen) 256/3.
vöör,naden (o/ltet) - 154/3.
enkel: e (exemplaren) 25/3.
etensbak 167/3.
e centigrammen 91/3.
etensk-ast 147/3 tfuz
l
e6?'
n,
tztzll;405/3 tf-ceplt
zcll.
eguldens 91/4.
Pll 25/3.
etiket,etiquette 12/3.
ettelijkehavenplaatsen 297/3.
ellkeling l43/3.
etteren 285/3.
enkelvoudige interest 144/3.
Enkhuizen :(uïfepr.) 563/1.
ettergezwel 33/3.
etterhaard 204,
/4.
nieuwsgierig Aagjevan
98/3.
eureka 154/3.
el1passant 2.
36/3.
even : zoonuttig 155/3,4.
enquête 151/4.
(lestijlisnietoveral sclloon 499/3.
Enschedee(Ned.prov.Overijsel) 563/2.
enten :geëntzijn op
151/3.
lletismijom 't 178/3.
om 't welke ... 178/3;519/3.
enthtolusiant 151/4.
entrée 151/3(g6:l.); 237/3.
()m 't wie l78/3.
een getal 363/3.
entrée-kaart 237/3.
entrepot 151/3(gesl.);425/2,3,4.
ofoneven (ook:onof- ) 363/3.
goederen opslaan in het 425/4.
evenaren 58/3.
goederen in
425/4.
eveneens 357/3.
enz.(= en zoovoort) 152/2,4.
evenmin eenleugenaaralsgij 322/3.
evenredig :llet loon is niet aan de inspanning
epistel(ge8l.) 152/3.
154/4.
équipage 453/2,3.
debelooning was metden dienst 154/4.
er: werd bepaald ... 220/3,4.
evenredigheid (= gelijl
ke verhouding) 154/4.
wordtgezegd ... 530/2,3.
hetloon staatnietin totden arbeid 154/4.
wordtgebeld,enz. 530/3,4.
naar in prijsverminderd 154/3.
aan 152/3;216/3.
en stevigheid aan za1verleenen 152/3.
naar---van ... l54/3,4.
evenwel 155/3;322/3.
door 152/3.
evenwijdigaan ojmet ... 155/3,4.
in 152/3 Ltweemaal).
schoon ge lichtinmochtvergaan 152/3.
evenzoo 155/3,4.
exactewetenschappen 522/3.
mee 221/3.
examen 155/3;336/2,3,4;385/2.
op 152/3.
datdebekenden afgunstigop zouden zijn
lzet in lluishoudkunde 155/3.
llet voorojvan onderwijzer 155/3,4.
152/3.
lzetscllriftelijk en hetmondeling gedeelte fojde
de stoelen zijn gemaakt om - op te zitten
schriftelijkeendemcmdelingewerkzaamheden)
547/3.
over 2lt.s/3.
vaneen
385/3.
schriftelijk .-- 385/4.
van 152/3,4.
!
in,bij0/vooreen slagezl 180/3; 560/1.
voor 152/3.
crelniet 152/3.
1
dotlrzijn komon 180/3.
afgewezen worden op,bijojna een
560/1.
erf (= lloerderij) l77/3.
(= ll
inllenplaats va': eezl lloerderij) 177/39
zakken vooreen
560/1.
! exalnen-commissie 242/3.
222/'
3;319/3.
t
centrale 304/3.
erfelijk-heid l52/3.
erfenis:een -.krijgell 1.
52/2.
1
e
x
a
m
ellkieze
-ra5
:2
5/3.
erfgenaalll:als-- 448/4.
1e
xamenwerk ,?4.
erfrecht:volgens .
-. 448/4.
exarninantlus 392/3.
examinator 337/3.
erg (=.izeer) 157/4.
ergells 152/3;234/3.
Exeellentie 304/3.
-- al
ttlers 31/
13.
Uwe 304/3.
ergerell 474/
/4.
Aan Zijne den MinistervanK.el15V. 518/3.
ext
aeptie(recb.
t8termj 460/3.
zich - (aaniets) 78/3.
ergcrlijk 404/4.
exeeutellr-testamentair 445/3.
executie:de verkoop bi
j l93/4.
ergernis 474/3,4.
exemplaar 18/3.
farkelzllen 5/
.
,3;152/4.
twee exx.van een werk hebben 136/3.
iem. alseen vreemdeling 153/3.
iem.voflrzi
jn leidsman
153/4.
de dubbele exemplaren 136/4.
/3.
iems.verdiensten
217/3.
1 ex-minister 341,
iems.recllten 217/3.
expeditiekantoor 300/3.
dat men machteloos iB 153/3.
expeditie-onderneming 300/4.
datmen onbevoegd is 153/3.
expeditie-opgaaf 490/4.

f:2 f'
s 156/3.
faam :zijn a1sartist 465/3.
fabel:dewolftzitde 156/3.
lleldin uitLaFontaine's 559/2.
hetgaathem a1sdenwolfin de
156/4.
gelijk clemierinde 559/2.
fabelaehtig :een verllaal 156/4.
een -- dier 156/4.
ewezens 156/3.
een -- fortuin 156/4.
fabricage 156/
,4.

fabricatiechef 92/4.
fabriceeren 156/3.
fabriek 156/3(g>!.); 520/3.
fabrieken ('
4
,
/
?'
tt,.) 156/4.
*fabriekgoed 156/4.
fabriekmeester 156/4.
fabrieksbezitter 92/3.
fabrieksdepot 113/3.
fabrieksgoed 156/4.
fabrieksnzeester 92/3;156/4.
fabrieksnàeid 156/3.
fabriekswerkster 156/3.
fabrikaat 156/4.
fabrikant 156/3.
facie 189/3.
facteur 156/4.
factoor 156/3,4.
factotum 138/3,4.
factuur (gesl-j 156/3.
faculteitsschool 226/2.
fakk-eloptocht 22/4.
falie 255/3.
falsaris 465/4.
familiaar 182/4;546/3.

famïlie A'an Adam swege, van den kant van Adam .

vanhethonderdsteknoopsgat 244/4.
jamilienamen fspellingj 107/3,4;468/3,4 ;528/2,4)
563/1.
familievader 156/4.
fancy-fair 249/3.
fanfare 156/3,4.
fanfarecl
nrps 156/4.
fanfaregezelsehap 157/3,4.
fanfarekorps 157/3.
fanfare-flrkest 557/2.
farce 157/4.
*faro (bier) 565/l.
fatsoenlijk :--emensclzen ll1/3.
een.
--eherberg 453/3.
ziclt- gedragen l11/3.
iets- zeggen 459/3.
fatsoenlijkheid ll1/3.
Faust(Ititspr-j l67/3.
favorieten 156,.
73.

*fazelen 162/4.
feeks 1169/3.
feest:(g>!.) 157/3,4.
ter- gaan 157/4.
een

organiseeren, op touw zetten, houdea

9/3.
ont,
breken op een - 157/3.
ietsontbreektaan het- 157/4.

aaneen - deelnemen l57/3;538/3.
feestdag :kerkelijke- 213/3;555/2.
nationale- 385/3.
feesten 157/4.
voor iem .-

feestgids 157/4.
feestmaalhouden 443/3.
feestprogramtma) 157/3.
feestvieren tereerevan iem. 151/3.
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feestwijzer 157/4.

REGISTER

floers 159/4.
flouslje) 159,
/3;160/3.
feit 99/3.
fluisteren 1:8/3ftweet
naalj.
de- en spreken 99/4.
iets tot0/tegen iem.' 1J9/3.
de- enspreltellvoorzich zelf 99/4.
fluit: je 324/3;411/3.
voldongen - 157/3,4.
(in deharmonie) 159/3,4.
feitelijk 99/3;157/3.
fluiten 411/3.
feliciteeren :iem.- met... 157/3,4.
fluweell59/3;362/3;495/3.
femelaar 39/3.
fluweelell 159/3;365/3;495/3.
feodaal, fendaal : llet feodale (oj feudale) stelsel fluweelzttcllt 495/3.
k-'276/3.
*fluwijn lb0/4.
fnuiken :iems.macht 262/3.
fêteeren 157/4.
feudaal-systeem,feudalisme 276/3.
foefje 456,
/3.
feuilleton 158/3(geeI.);299/3;300/4.
fokvee 505/3.
fezelen (= zeuren) 158/4.
foliant 236/4.
feziken 158/4.
folio 236/3.
fiasco :een- van belang 47/3.
in- 236/4.
sclze 158/4.
groot-- 236/3.
fetief 237/3.
klein-- 236/3.
fielt 416/3.
folio-formaat 236/3.
fondament,fondement 160/3.
ferop ietszijn 158/3.
fondatie 160/4.
fets 158/3(g88!.);453/3;470/3.
fetsen 453/3.
fondeering 160/3 = 549/2.
fetser 453/3.
foppen :iem.- 68/3;159/3;255/3;267/3;365/3.
fetspad 470/3(tweemaalj.
we zijngefopt 177/3.
Netsraam 243/3.
fopperij 255/3.
:etswedstrijd 470/3.
foppertje,fopspeenttje) 446/3;457/3.
fetsweg 470/3.
forcemajeure 160/4.
formaliteit:alle---en vervuld hebben 394/4.
:guur(gesl.) 158/3,4.
fljn :zoo- alsmul 379/3.
denoodige- en in achtnemen 394/3.
die.
- ebroervanje 418/3.
forrmeel:(= boogmal) 91/3.
een - en uitvaltegen ietsdoen 394,/3.
fijnaard 158/3.
fjnbek 158/4.
een - eaanvraag 394/4.
formeeren :een optocht- 238/3.
Ejngevoelig :de-sten 318/3.
fjnproever 158/3.
formule 160/3;385/4;500/4.
fjnsnavel 158/4.
formtzlier 136/3;160/3.
:jt(g>I.) 158/3.
een- invullen 160/4.
fornuis 160,/3,4.
:ksdoorstappen 544/3.
Eksch :een---ebagiin 435/3.
forsch l60/3.
flet 158/4.
forschgebouwd 160/3.
fliaal 436/3;546/4.
fort 161/4.
flm (g>l.) 158/3,4; 561/1.
forti:catiën 161/2.
fnaal:fnaletoewijzing 149/3.
fortuin :(= vermogen) 161/3(g>l.).
Nnaleuitverkoop 462/3.
(= geluksgodin.noodlot) 161/4;426/2.
fnale 158/3;385/4.
fortuinzoeker 323/3.
fnanciën 159/3;177/4.
fosfor 161/4.
ministerievan 177/3.
fosforlueifer 161/4.
Nnanciewezen 177/4.
foto 281/3;382/3.
*flnantiën 560/1.
fotograaf 281/3;382/3.
fotografeeren 161/3;382/3.
fis(= fakruis) 119/3.
fotograqe 281/3;382/3.
fits 159/4.
fotografietoestel 33/4.
Ntsijzer 159/4.
flamandisme 159/3.
fouilleeren :iem.- 22/3.
flambouw 159/4 = 567/1.
foulard 431/3.
fout :- en tegende spraakkunst,tegen de tM lregels
flamingisme 159/3.
flanelfgeal.) 159/3.
157/3.
flap ! 274/3;365/3.
grammaticale ---en 157/4;161/4.
flard :de-en hangenerbij 249/3.
eentactische- 161/4.
-- e
n maken,begaan 123/3;161/3flater:- svinden 80/3.
een begaan 80/4;247/3;428/3.
en opsporen 80/3.
iem.op een- betrappen 161/3.
flauw :een.
--esmaak 159/3.
.- - e ker
el 61/3.
in dien briefiseen- geslopen 196/3.
is de eerste - begaan,dan vervalt men lichtin
- schepsel 61/3.
vallen 546 /3.
meer 425/3.
zondereenige- 161/3.
flauwerd 61/3;206/3.
flauwte 546/3.
datis- ,niet- 161/3,4.
een krijgen 546/3.
foutief 161/4.
fr.(= frank) 91/3.
fleemen 159/3.
fleer 159/3.
0,25fr. 269/3.
flensje 257/4.
fraai:een--estad 233/3.
flesch :wijde- 80/3.
fragment 86/3.
een - roodewijn 159/3;436/4.
frak 161/4.
hijdronk een- rooden wijn 159/3;436/4.
frame 243/3.
bier,wijn op flesschen tappen 159/3,4.
franc 141/4.
Franciscaan 562/1.
fleschjeswaterpas 515/3.
Franeiseus 437/2.
flesschen :iem.- 159/4.
flesschentrekker 159/4;323/3.
franeo :- aan (o/in)huis 161/3.
vrachtenrechten 161/3.
flesschentrekkerij 159/4.
fleur:in den- derjaren 159/3.
allekosten l61/3.
flikflooien 159/3;313/3.
station 161/3.
flikflooier 159/3;313/3.
frank:1500- 40/3.
flikker:een slaan 159/3.
twintig- 161/3.
flikkeren 373/3;458/3.
tien ---en 161/4.
een paarduizend- en 161/3.
flink 371/3.
een- mensch 172/3.
enkele- en 161/3.
een .
--egast 418/3.
vooreenige--en 161/3.
frankeerkosten 162/3.
nog- voorzijnjaren 70/3;544/3.
uitdekluiten gewassen zijn 90/3.
Frans 437/3.
doorstappen 544/3.
Fransclz:de- ekapiteinsvrouw 162/3.
Flip :hetiswitte tusschendietwee 526/3.
de- -Belgischebladen 459/3.
feilen tegen de spraakkunst

van Jan Kalebas 162/3.
gebrek-kigojgebroken
162/3.
spreken a1seen smid 162/3.
het rnHbraken 162/3.
in 't-- is14ijten achter 236/3.
in làebik maar'n zes 236/4.
in 't---sellrijvend 459/4.
Franschman :(pz'
p.) 162,
/.
3,4.
hijiseell-- l38/4.
was U
... 138l,
/4.
Fransehtalig 459//3.

*fretten 162/4.
freule(uitspr.j 162/3.
Fries 508/
/4.

Friesch :--eschaatsen 405/3;508/4.
het-. 508/4.
een --e 508,
/4.
Friesland 508/3.

frikkadel l62,
/4;554/2.
friseh :eelàfrissehekoelte 320/3.
frischlleid :een stofvan haar berooven 50/3.
frittte) 162/4.
frituur(vleescltj l62/4.
fronselen :eellkraag
l62/3.
fronsen :lletvoorlztlofd .-

162//3.

frontlje) 82/3; 114/.
3;215/3.
*fronter 162/3,4.
*fruitboom l62/l-2.

frutje 163/4.
frutselen l63/3.
frutser 163/3.
fucllsia 53/.
3.

fuik 163/4.
functiënleer 280/3.
fundament 160/3.
fundatie 160/4.
fundeering l60/3.
ftlsilleeren (u?
:
f,
spr.) 163/3,4 = 549/2.
futselaar 163/3.
futselen 163/3.
ftltselwerk l63/3.
futlt! 457/3.

G.
g(1Jf.
s#r.) l63/3.
G.(= gram) 91,
/4;200/3.
gaaf 173/3.
datmeubelisnietmeer 145/3.
gaai:(Vlaamsehe) 163/3,4;399/3;554.
/2.
(=clzouten vogel) l63/4.
den---sehieten 163/4.
*gaaibollen l64/3.
*gaaibollersfeest 164/3.
gaaiselàieten 164/3.
gaaischietersfeest 164/3.
gaan :ik ga 164/3.
ik ging l64/3.
ik heb gegaan 164,/2,4.

ik ben gegaan 164/2,4.
hetisvuilom te
164/3.
ik zalmetu
164/4.
ervan door 455/3.
làet uurwerk gaat 551/2.
datgaatvanzelf(o/gemakkelijk) 165/3.
datgaat niet 165/1-2,4.
desletztelgaatnietin lletslot l65/4.
destop gaatnietop de flesch 165/4.
waaroverhetgaat l65/3,4.
*hetgaatom ... 165-166/1-2,4.
ik moetdatllebben,hetga zoo hetwil 262/4.
hetgaat(a1s)van een leien dakje 285/3.

datgaatalsgesmeerd 285/3.
datgaat,alsof'top rolletjesli
ep 285/4.
er - .l00 cent op een gld. 292,73.

wandelen,6?lz. 166/4.
zitten,enz. 166/4.
een brief scllrijven 166/4.
uitscheiden,enz. 166/4.
iem. zoeken 540/3.
gaande:metiets zijn 168/3.
iem. làouden 230/3.
-

er isiets

402/
,3.

gaar:deaardappelen zijn
gaarne 173/3.
!zeer ! 300/4.
-

werken 55,/3.

314,
/3.
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iem.- mogen (lijden) 166/3,4.
iem.= zien 166/4.
(willen)sterven 327/3.
gading:zijn- vinden 185/3 ;198/3.
datisnaarojvan mijn - 165/3.
galant l67/4.
galerij l67/3.
bovenste- 365/3.
galg:men m oetnietvan de- spreken in hethuisvan

eengehangene 260/3.
gallicisme fuitspr.j 167/3.
galm 214/3.
galmen 214/3.
galmgat 214/3.
galon (gesl.) 167/3.
galop :in --wegrijden
gamel l67,/4.

g.d.u.(= geheeldeuwe) 2/3.
ge 136/3;195/2,3;195/4;554/2.
geadresseerde 64/3,4;559/1.
geaggregeerde 23/4.
gealimenteerd worden 213/3.
geb.(= gebonden) 76/4.
gebaar:(= beweging) 169/4.
(= daad,houding,optreden)
een breed - 170/4.
gebaard :---earen 496/3.
gebabbel 187/3.
gebak 367/3.
je 367/3(tweemaal),
gebakkraam 162/3.
gebazel 263/3;531/3.

gebed : een - doen, uitspreken, opzenden 6n,z.

170/3,4;280/3.
gamma,gamme 167/3.
een - zeggen,opzeggen
gang :ga uw (o/je)- ! 4/3;36/3 ;164-165/4.
gebeente 170/3;256/3.
gebeuk l71/3.
gauw (ojje)- maar! 29/4.
aanden - zijn (metiets,meteenwerk) 168/3. gebeuren :gebeurt het vandaag nog ofwel morgen ?
iem.aan den -- houden 230/3.
500/3.
een machineaan den - brengen 71/3;167/3;
een ongelukkan metiem.- 505/3,4.
520/3.
j gebied :ophet- dergesehiedenis 79/3.
een machineaan den - maken 167/3.
opelk- ,opvelerlei- 170/2,3,4.
- e
n 170/
lzetin -- zettenvan een krachtwerktuig 167/4.
?4.
gebieden over iem .
in - zi
jndewerktuigen 167/4.
hetfeestisaan den- 167/3.
gebintte) 401,
/3.
hetfeestisinvollen- 167/4.
gebod 171/4.
dertreinen 167/1-2,4.
de -en afkondigen,aflezen 40/3.
(= doorgang in een woning,e4z.) 167/3,4 gebonden :niet- zijn 125/3.
(#881.)
gebons 171/3.
(in een spoorwegrijtuig)
geboorte:- n 171/3.
een mensch van lage,hooge - 506,/2.
rijtuigmet-. 97/4.
gangbaar:niet- zijn 128/3.
geboortegrond 214/3.
gangmaken 151/3.
geboorteland 214/3.
gangmaker 151/3.
geboorteplaats 214/3.
ganzenwijn 368/3.
geboortig:- uit... 171/2,3,4.
ganzerik 519/4.
van ... 171/3,4.
ganzeveldler 168/3.
geboren :dedagwaarop llij- werd 536/3.
gappen 372/3.
gebouw 42/3;83/3.
garantief'
uitspr-j 168/3.
van hetministerie 229/3.
garde 168/4.
nieuw - 322/3.
garderobe 510/3.
gebr.(= gebroeders) 86/3.
garen:groflinnen- 135/3.
gebrek :(lichamelijke)- en 171/3,4.
garen-en bandwinkel 526/4.
aan iets- hebben 51/3;339/3.
garenklos 78/3.
vrouw en kinderen - laten li
jden 479/3.
garf 177/3;407/3.
in .
--.
egeblevenzi
jn 161/3.
garvan geeselen 39/3.
aan zorg 542/3.
garibaldi 559/1.
bij- aan ...171/3,4.
garnaal 173/3;185/3.
*bij- van ... 171/4.
garnalengeheugen 210/3;299/3.
bij.
--.
evan ... 171/4.
garnalenpastei 367/4.
gebrekkig :- worden 171/3.
garneerder 168/3.
zijn.
---ezijde 171/3.
garneeren 168/3.
een taal- spreken 171/3.
garnieren 168/4.
gebroddel 288/3.
garnisair 293/4.
gebrou ers 86/3.
garnizoen :soldaten in - leggen
gebrom 175/3.
gas 169/3,4.
gebrui:datplomp - 173/3.
gasaanleg 168/4.
het droevig - 183/3.
gasbrander 168/3.
gebruik 184/3.
gasfabriek 169/3.
een huisin- nemen 5/3.
gasfitter 168/3.
maken vaniets 56/3;71/3.
gasgloeilieht 36/3;43/3.
in- zijn 496,
/3.
gasgloeilichtbrander 36/3.
het- van een lekker theetje 320/3.
gasgranaat 168/3.
gebruiken:iets(nuttig)- 56/3;461/3.
gashaard 169/3.
geld - 176/3.
gashouder 95/4.
iets - (= nuttigen,eten of drinken) 11/3;
gaskomfoor 169/3.
320/2,3,4.
gaslek 163/3.
watzalU - '
t 320/3.
gaslueht 168/3.
kome,een liket
zrtje- 320/3.
gasmaatsehappij 169/3.
hetontbijt,lletmiddagmaalcnz.- 320/3.
gasman l68/3;169/3.
gebruikstaal 497/2.
gebruis 171,/3.
gasmasker 32/3.
gasmeter 95/3.
gebuur 171/4.
gaspeldoorn 196/4.
iems.geburen 172/3.
gaspit 168/3.
gebuurschap 172/3.
gasstel 169/3.
gecompliceerd 95/3.
gast 168/4.
gedaan:ltetis- 124/2.
iem.te- vragen l1/3.
hetisermee- 53/3;124/2.
gastoestel 169/3.
lletis- metKaatje 53/3.
gastvrij 6/3.
hetismethem - 2/3;124,
/3.
gasvlam 168/3.
iletwerkis- 124/4.
gaswerl
qer 168/3;169/3.
hetonweeris- 124/4.
gat:een- in eenkous,indehaag 263/3.
hetvuurwerk is- 124/4.
iem.in de--en hebben,krijgen 169/4;351/3.
iets- krijgen 124/4;357/3.
ietsinde---en krijgen 402/3.
hebben 394/4.
gatstopper 432/3.
met zijn ontbijt- hebben 150/3.
gauw 26/3.
metspreken- hebben 150/4.
xg
ave:mnnenvan bijzondere- n 174/4.
gedaante:onder(o/in)de- vaneen menseh 506/4.
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gedachte 172/3,4.
de- aan datmeisje 1l2/.
'
$.
de- aan descheiding li2/4.
(reeds)de- alleen,nietsdandeop de- l
tomen ... l12/3.
van -.
-zijn 172/3.
van --.
(n)veranderen 172/3.
in- Itverdiept,N'
erzonken 172/3.
in diepe -n vervallen,verzinken 480/4.
in - n voor ziclluit staren 485,/3.

vol--n 172/3.

dezelfde soortvan - n
gedaehtengang 172,/3.

totdenzelfden.- behooren 357/3.

gedachtenis:ter-- 172/3.
een mooie - 172/3.
een--aan ... 172/3.
gedachtenisrijk 498/3.
gedeelasseerde 341/3.

gedeelte :- n van een vlakte

gedeeltelijk 207/3.

gedegen 172,/4.
gedelegeerd eomm issaris 545 3.

gedelegeerde van den raad van beheer 545/,
3.
gedenl
ten :gedenk mijner,gedenk mij 172/3.
gedenkteelten l13,
/3;172/3;424/3.
bronzen- en 113/3.
een --vooriem.,tereere vaniem.64z. 172/3;
173/3.
een-.onthullen 173/3.
gedenkwaardig 498/3.
GedeputeerdeStaten 64/3.
gedijen :plantendiehiergoed- 442/3.
dieboomen - hierniet 455/3.
onreclztvaardiggoed gedijtlliet 170/3.
geding:ktlrt- 393/3,4.
btliterkllet- plaatsen 529/4.
gediplomeilrd hoefsmid l73/3.
gedistingeerdheid 334/3.
gedomic
tilieerd 526/3.
gedonder :daar heb je het - door de glazen!
183/3.
gedoogen 449/4.
gedrag :leelijk,laakbaar- 411/3.
gedragen :zich (goed,slecht)- 496/3.
zich -- naar0/volgenseen voorschrift 173/3.
gedreun (v.e.kanonschot) 171/3.
*gedrieën 173/4.
gedropenleerling 509/2.
gedruisch 173/3.
gedrukt(='droefgeestig) l34/3.
geduld 473/3.
hebben,oefenen 173/3,4.
nemen 173/2,4.
geduldig 473/3.
hetpapieris- 473/3.
iets -.verdragen 473/3.
gedurende:- den dag enz. 76/3.
eerïbeschieting 76/3.
detentoonstelling 139/3.
delàoorlog 331/3.
-korten tijd 349/3.
hijis-- eenigedagen weggeweest 500/3.
gedurig :--eafwisseling 64/3.
.--eslavenarbeid 346/3.
gedwee:di,- ëkudde 173/3.
geel 181,/:1.

Geel(prov,Antw.) 195/3.
geelgors 199/3;201/.
3 = 549/2;410/3;560/1-2.
geenszins 173/3.
*geerne 173/2,4.
geesel 174/3.
geeselen :garven- 39/3.
gegeeseldegarven 39/3.
geest :de macht des - es 174/3.
iem.ietsvoorden - brengen 217/3.
vol- 498/3.
den - in voogdijhouden 174/3.

de- enwakkerroepen,maken 174/4.
de- enkalmeerenenz. 174/4.
eenmanvan fljnen- 174/4.
een groota- 174/4;174/3.
de groote- en 174/4.
een stlrke- 174/2,4.
jonge.
- en 174/4.
goede en booze- en

geestdoodend 174/3.
--earbeid 471/3.
geestdrift:(gesl.j 174/3.
i't- brengen 46/3.
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blaken van 46/3.
voorietsvol- zijn 151/3.
geestdriftig:---ewoorden 46/3.
knikken 46/3.
geestdrijvend 174/4.
geestteslgesteldheid 174/3;175/4.
geesteskracht l74/4.
geestestoestand 174/4.
geestig:een - man 174/3;293/3.
gezegde l75/3.
geestkracht 174/3,4.
geestrijk 498/3.
een man 174/3.
geestverbijsterend 174/3.
geestverdoovend 174/3.
geestverhefend 174/4.
*geestvol 498/1-2,4.
geeuwhonger 195/3.
geëvacueerde 341/3.
geëvenredigd :aaniets- zijn
gegoed 47/3;518/3;519/3.
gegooi:daarhebjehet- indeglazen! 183/3.

een netjes evrouw 355/3.
anders

geknipt:als
geknor 175/3.

329,/3.

3/3.

te-- 178/4.
ovf.
ral,opveleplaatsente zijn 481/3,
4.
allf,s komt in 't

147/3.

ietsin 't brengen 178/4.
iem. geven l98/3.
geknutsel 288/3.
gekorven dier 249/3,4.
hebben 391/3.
gekroesd ojgekruldlaaar
gelijke :metzijn n omgaan 118/4.
gelaat 522/3.
ziJ
'llts)
l78/4.
meteeneffen
373/3.
vall's n ! 178/4.
gelag :het betalen 66/3.
gelijken :iem.0/iets l78-179/3,4.
op iem.ojiets
178-179/3,4;283/3;455/3..
gelang:naar watervan komt 316/3.
nattriem.0/iets 178-179/3,4.
(al)naar van omstandigheden 316/3;499/3.
sprekend op iem. 179/3.
jgelasd
te
an
ti
:
sie
nm
aa.rietsv
and
k,/w
a
liteit 318/3.
-le
:6
3,
4.
(op)elk. alstwee druppelswater 179/3.
ienl.op eenhaar 179/4.
1 iem.- tevertreltken 467/3.
hoegenaamc
lniet op ... 211/3.
j llijheeftmijgelasthem tewaarschuwen 532/3.
datgelijktnergensnaar l79/4.
tgelaten 473/3.
I gelatenheit
l 473/3.
dathuisgelijktmijniet 179/4.
1
,
gelijkenis:een inmeerdan éénopzicht 179/3.
I
geld:hetnoodige-- 176/3.
1 ietsvan 0/metzijn eigen betalen 176/3.
F
len 179/4.
'
bijaageen.
- meerhebbenmet den persoon die.
en 176/4.
het je 176/3.
1 elijkgz
v,tr
geearhwa
soge2j17'5/35.3/2
an
ae
nnlt
do
ne
,e
orl
-gegrom l75,/3.
l
bijeenbrengen,opgatdelren
!
.
!
gebr
ui
ke
n
e
nz
. 1
gelijkgereehtigd l78/3.
gehakt l75/3.
E
76/3.
gelijkloopen(rartcc?
zhorlogej 553/2.
gehalte 175/3,4(gesl.j.
I
1
beleggen,llitzett,
en l76/3.
l
plaatsen 176/t4.
gelijkluidend :voor afschrift 179/3.
van een goed- l75/3.
goedvan - l75/3.
gelijkstelling :---i)Arechten 178/3.
)
b
i
j
z
i
c
h
0
/
o
p
z
a
k
h
e
b
b
e
n
van goed - 175/3,4.
I
A'ocr-- l76/3,4.
wijzevan afzondering door 475/3.
een historicusvan- 175/4.
met'-. l76/4.
1
g
e
l
i
j
k
stra
at
v7e9rd
e
ng-- l79/3.
gehard zijn tegen de pijn 128/3.
1
verdienen alswater 176/'3.
wo
ns
e:
ndel
/3i
.pi
gehavend 339/3.
l
bijdeviseh ! l76/3;493/3.
gelijkvloers:deverdieping l79/3.
)
--gelijkvloerscll:de--everdiell
ing l79/3.
gehecht:aanietsojiem.- zijn 229-230/3.
isde leus! 176/3.
gelling 247,/3.
geheel 26/3,
4;168/4;500/3.
l geen ,geen zwitsers 176/4.
de--epers 26/3.
1 (l
-edomineepreektmaaréénsvoorzijn 176/3. (gel
oofaanietsslaan,hechten 179/3.
5 oP uitzijn 239/3.
!
een --,
euitputting 499/3.
geloofwaardig l79/3.
- enal 175/3;212/3 (tweemaalj;441/3.
gelooven:iets 179/3,4.
t
nietom spelen 268/3.
l
ik geloofhetniet 179/3,4.
in zijn - 26/3;546/3.
j
een vrollw om haar nemen 345/3.
l geldbeurs 177/3.
;
ik k
vilhetgraag
l79/3.
het- 168/3.
een grootsch - (van lijden en medelijden) l geldduivel 546/3.
ikgeloofhet,mijnheer l792
'4.
datgeloofik ! 179/4.
520/2,3.
gelden:ziclldoen
123/3;177/3.
in 't niets l66/3.
geldgebrek hebben 51/3.
dat...179/3;180/3.
datiem.handigis 1l2/4.
in 't- nietwaarsehijnlijk 517/3.
( geldigzijn (rczzhetart.eenerwet,6?
1z.) 496/3.
geloofnu maarniet... 166/3.
gelleim :in 't- 332/3.
geldinzameling 329/3.
geloofdatmaaren jezultzalig worden ! 179/3.
*geheimtelnisvol 214/4;498/4.
geldmiddelen l77/4..
l geldswaarde 177/3;510/4.
l
wit,dat gelooft,heeft een l
tat in zijn hoofdz
geheimhouden :iets- 477/3.
J
*geheimvol 498/4.
geldswaardigpapier 177/4;510/2.
t79/3.
.
geldwezen 177,/2.
aalàiem .,aan iets
geheimzizznig 214/3(tweemaalj.
ienl. 179/4,
geheugen l75/4.
geldwolf 546/3.
een - a1seen garnaal 210/3;299/3.
iniem.,in iets 179/4.
geleden :tweejaar 177/3.
driedagen -- 359/3.
ienl.ietsdoen- 524/2.
in 't blijven 172/3.
strophen,dienietuithet- gaan 384/3.
aelltdagen
359/4.
eraan moeten
2/3.
geloofmijsteedsuw ... 180/4.
zich ietsin het- prenten 384/4.
een poos 361/3.
zich totietsbestem d
180,/4.
gehoor(= onderhoud,audiëntie) 477/3.
een week 444/3.
zichinstaat--om ... 512/3.
vragen 175/4.
hetislang ,datikllem noggezien heb 322/3.
geluidkunde 180/4.
iem.om - vragen l75/4.
geleerd :de steboeken 523/.
3.
geluiclsleer 180,/3,4.
verleenen 342/3.
gelegen :daarisnietsaan 177/3.
iem. verleenen 175/2,3,4.
zicllveel,weinigaan iem.ojietslaten - liggen geluimd :goed zijn 198/3.
iem.een toestaan 175/4.
sletl
ht zijn 370/3;371/3.
(o/laten zijn) 177/3,4.
geluk :wat u weertezien !180/3.
het- doorPrinsM.gegeven 477/4.
hoeishetmetdiezaak ? 187/3.
wal
teen u teontm oeten ! 466/3.
in - ontvangen worden 477/3.
eenstukland, teE. 187/3.
(=toehoorders):een talrijk - 448/4.
eenhuis,staant
leen- ... l87/3.
wateen ! 213/3.
gehoorig 228/4.
het,iseen groot gezondtezijn l80/4.
gelegenheid :bij- van ... 177/3,4.
ter van ... l77/'3.
aanbrengexl l80/3;560/1.
gehouden zijn ietstedoen 399/3.
geïnterdiceerde 343/3.
bijdeze 439/3.
brengen 560/l.
geïnterdiceerdencurateele 343/3.
hebben 244/3.
tedezer 177/3;439/3.
geïnterdiceerdenvoogdij 343/3.
ergens meellebben 469/3.
nou dan bij 500/4.
en heilin 'tnieuwe jaar! 213/4.
gek :ikben nietheelemààl- ! 45/3.
de-- bi
jdeharen gri
jpen,pakken
vetll ! 546,/3.
zoo--alseen ui 542/3-4.
A'inden om ... 302/3.
datiste - om loste loopen
valz mogen spreken 18l/3.
in de zijn om ... 493/3.
het zou - zijn 540/3.
ziehinde- bevinden om ... 493/3.
1&eï, van te... l80/4.
zijn metiem.0/iets 175/4; 543/4.
iem.in de stellen... 449/3.
bij 181/3.
zijn op 0/naariem. 175/4;543/4.
gelegenheidskoopje 328,
/3.
opgoed-- 186/3.
iem.(op den lsten April)voor - laten loopen *gelegouw 505/4.
op goed af 79/3;197/3;255/3;462/3..
gelukkip
n 180/4.
134/3= 549/2.
geleidervan postdtziven,van vee 96/3.
zich van den - k-etnlhouden 170/3;543/3. geletop ... 563/4.
hetismijgelukt... 180/3.
iem.voorden - houden 12/3;159/3;432/3; gelid :zijnarm uithet vallen 281/3,4.
hetgeluktehaar... 180/3.
deonderneming en'
z.isgelukt 180/4.
454/3;543/3.
degelederen van een leger 283/3.
gelukkig:ik ben utezien 180/3.
den- metiem.houden 12/2.
zieh in 't stellen 390/3,4.
*ik benzoo vante ... 180/4.
den - metiem.seheren 543/3.
in 't- staan 390/4;398/3.
ik waszoo alleste ontdekk-en 467/3.
een halve- 269/3.
geliefde: n 177/2,4.
gekanttegen ... 492,/4.
geliefkoosd 177-178/2,4.
eell portret 180/4.
gekend l75/4.
eexï eaanwinstzijnvoor... 181/3.
gelieven (pz'
p.zztz/
p.l 177/2,3,4.
gekheid 363/3.
ietsminder noemen 181/4.
gelijk: engelijkvormig 178/3.
datismaar- 160/3.
zich achten (met0/om ...) 181/3.
vaninhoud 178/4.
alle- op een stokje 271/3.
A is (aan)B + C 178/3.
datportretisniet geslaagd 180/3..
gekibbel 343/3.
, ni
et zijn tt,
ca eenhorlogej
niet gekozen 180/3.
gekkenhuis 543/3.
mijn horlogeis 553/1.
spelen l81/4.
gekkenwerk 543/3.
ging depoortopen 181/3.
ik ben precies 553/1.
gekkernij 271/3.
een vader, zijn vader 178/4;282/3.
geluk
-kigerwijze l81/3.
gekleed :- zijn 355/3.
bleek de dood 29/3;178/3.
*geluksstar l81/3.
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onweerstaanbaar- om ... 66/3.
gerektheid 272/3.
generaalluitspr.j l83/3.
gereserveerd:---eplaats 503,
/3.
*gelukvol 498/4.
generaliseeren 471/3.
--e coupé 503/4.
gelukwensch:mi
jn--enmet(o/bij)... 181/3.
geneuk l83/4.
- zijnin'tspreken 444/3.
aanvaard mijn beste---en l81,
/3.
geniaaltuitn1)r.l 183/3,4.
gerief 185/4.
gelukwenscllen :iem.---met... 157/3;181/3,4.
genie 183/3,4;184,
/2,3.
geriefelijk 383/3.
iem.-- bij... 181/3,4.
een man van - 183/3.
gerij 185/4.
ziclAzelf-- (met ...) 181/3,4.
een oorspronkelijk - 183,
/4.
een armoedig- 187/3.
zichzelf-- dat ... 181,/4.
ergens- inkrijgen 260/4.
gerijmel 91/3.
zich -- 181/4.
geniep :in 't 15/3;183,
/3.
gering :hetzalheel- zijn 254/3.
*gelukwensching 181/4;18l/1-2,4.
geniepigekerel 214/3.
germanisrnel1xit8pr.j 185/3.
-geniepigerd 214,/3;255/3.
bij,metojover ... 18l,
/4.
germanistluit.
%v.l l85/3.
gelukzoek
-er 323/3.
geniepigheid 214/3.
geros:gerijen- 185/3.
genieten :(hoojdt.) 120/4;272/4.
Gerrit 209/3,4.
*gemacht l81/3.
gemak :op zijn dooie-- 181/3.
iets- 183/3,4.
gerstebier 137/3;186/3.
*op zijn zeven --ken l8l/3;560/1.
van iets - l83,
/.
3,4; 184/3.
zwaar- l86/3.
van iem.- 183/4.
*gersten 186/4.
zijn- nemen 534/2.
iets - ennogmaals- 417/3.
gerstenat 186/3.
gemakkelijk :(ran een riituig 6?zz.) 52/3.
tehanteeren 383/2.
de schoonlleden van een gedicht - 560/1.
gerllcht:llijaanhoudend - 186/3.
gemaskeerd 181/4.
ik lleb oprechtgenoten 560/1.
vanojvoorgeen klein - vervaard 487/4.
gemaskerde 181/3.
genieting :dereinstevan alle.
--en 184/3.
een 1os- overietsgehoord hebben 398/3.
gemeen :een ---soldaat 181/3,4.
genitief(uitsgr.j 184/3.
het--loopt... 401/3.
eell.
--.
ekerel 181/4;396/3.
genius 184/2,3.
gerust 186/4.
.emanieren 312/3.
genoeg :zijn dielatten lang - ? 467/3.
wees.- 186/3.
datis- van l
zem 312/3.
eenvoorraad,groot- om ... 498/3.
geruststellen :iem.- 60/3;72/3;483/3.
aanbeidevolken- 182/3.
krachtig-- 498/3.
geschenk l72/3.
metietsniets- shebben 423/3.
van iets- hebben 472/3.
geschiedenis:knap zijninde- 236/3.
gemeenebestt'
ttïfe
srr.l 181/3,4.
genoegen :- in ietssmaken l14/3.
gewijdeojbijbelsche- 186/3;213/3.
gemeenschap :- hebbenmetelk.('
pcAzkamer84181/3.
vanietssmaken 462/3.
hetisaltijd dezelfde- 186/3.
in ietsvinden,scheppen 184/3;485/3.
hetisweerdeouwe- 281/3.
werken in.
-- 194/3.
met0/in ietsnemen 481,
/4.
geschiedenisboek 79/3.
huwen buiten vangoederen 234/3.
gemeenschaphebbendevaten 181/3.
het- hebben ... 184/3.
geschiet 186/3.
datdoethem - 481/3.
geschikt:de - ste ojmeest--epersonen 186,
/3.
gemeenschappelijk l82/3;515/3.
- eg
ebondenheid (tot iets) 150/3.
*genoegen (Yu?.) 184/1-2,4.
een --e benaming 173/3.
- e ve
rantwoordelijklleid (vooriets) 150/3.
genoegzaam :een - groote voorraad 498/3.
een --huis 191/3.
gemeenschapsweg 181/1-2,4.
genoemd :.
--.
e persoon ojzaak 68/4.
vooriets- zijn 173/3.
gemeentebeheer 49/4.
dezooeven .
--eN.N. 194/3.
voor hen ishetboek - 3/3.
gemeentebelasting 182,/3.
dehierboven--eN.N. 194/3.
datwerk is- voorde huiskamer 148/3.
gemeentebestuur 49/4.
genootschap 121/4.
geschiktheid:verdeelingvandenarbeidvolgensdegemeentebrandweer 408/4.
het- (NaturaArtisMagistra> 289/4.
186/3.
*gemeentecollege 94/3.
Koninl
tlijkZoölogischGenootschap 289/3.
geschil 343/3.
het- teIeperen 94/3.
genot:hetwashem een - l14/3.
een -- bijleggen enz. 186/3;450/2,3.
gemeentekermis 182/3.
vanietshebben 183/3.
gesehoren :ergensmee zitten 45/3.
het reinste- 184,/3.
geschot 484,/4.
gemeentelasten 182/3.
cemeentelijk :.
--.
egasfabriek 408/4.
*genotvol 498/4.
geschrift 186/4(tweemaal).
'
.-emeisjesscllool 408/3.
gent 519/4.
ietsil1 brengen,stellen 409/3,4.
Gentsche poort 381/3.
geschut 186/4.
gemeentemeisjessclaool 408/3.
gepaard :- gaan metiets 365/2,3,4.
gesjochtext 177/3.
gemeenteraadsverkiezing 182/3.
zijn woorden met een gebaar laten - gaan geslepen (
'
pca personen) 129/3;130/3.
gemeentereiniging 517/3.
333/3.
gesloten :een- huis 186/4.
gemeenteschoolvoormeisjes
aan ... 366/2,4.
een -- woning 485/3.
gemeenteziekenhuis 408/4.
gemeenzaam 182/4.
gepak 184,
/4.
verga,
deringmet- deuren 186/3.
zich iets- maken 181/3.
gepasporteerd trc'
?zeen,liehtingj 18/3.
- jachttijd 186/4.
gem eld :hierboven,hierna,hiervoren gepast:een- antwoord 191/3.
gesmeerd :datgaatals- 285/3.
.e persoon 0/ zaak 68/4.
gepeins:in- voorzichuitstaren 485/3.
)gesnap )87/3.
-- e N.
N. 194/3.
gepensionneerd 184/3;402/3.
gespierd :een- evrouw l60/3.
gemeubileerd 233,/4.
een - of
llcier 184/3.
,
een--ekerel 435/3.
gemiddeld 129/3.
gepermitteerd 184/3.
gesprek :onbetamelijke- ken 403/3.
de .- e H ollander
gepruttel 184/3.
een--metiem.aanknoopen 237/3.
--eprijs l30/3.
geraas 187/3;275/3.
een -- metiem.voeren 186/3.
gemis:bij - van ... 171/4.
Igerad
ken:(1
A8
o4
o/#
3f
..) 184/3.
e
n----ogpaa
ntdseah
ouerdsenbreng
18e6/
gemoed :de - eren waren opgewonden
he
et
ie
nd
n2.471/3.
ertoe- ... 180/3.
j gestadig :.
--.
eafwisseling 64/3.
in .
--e 192/3.
tegen zijn - (in) 209/3.
geranium 184/3,4.
1 een--euitwisseling 338/3.
haar- schootvol 308/3.
gerecht(= opgediendespijs) 382/3.
*gestarnd 187/4.
zi
jn - voor iem.uitstorten,ontlasten 338/3. gerechtelijk 185/2,3;391/2,3,4.
gesteld :ltetiserg,slechtmetlaem - 187/3,4.
--e verkoop 193/3.
op iets- zijn 229/3.
gemoedelijk 182,
/4.
gemoedsgesteldheid 182/3,4.
iets- verltoopen 193/3.
gesteldheid 423/3;506/2.
gerechtig 185/4.
gestemd :goed- zijn 198/3.
gemoedstoestand 174,
/4;182/1-2,4.
gerechtigcl 185/3.
gesternd 187/3,4.
gemoet:iem.te komen 182/3.
voor1/3in dekosten te- komen 457/3.
in denalatensclzap 57/3.
gesternte 426/2,4.
zijn ietstezeggen 57/3.
iems.kwaad 426/2.
gemopper 184/3.
gemunt:hetop iem .- hebben
gerechtigdheid 185/3.
ondereengelukkig- geborenzijn 426/2,4.
gereehtiglleid 185/4.
l gesticht 187/4;520/4.
gemzenvleesch 182/3.
genaamd :lloeook - 182/4.
gerechtsbode 117/3.
- voor opvoeding l87/4.
gerechtsdienaar 168/3.
1 - voorooglijders 187/4.
depersoon,- N. 182/3.
gerechtshof 60/4;242/4.
i - vooroudemenschen 187/3.
een man,- N.N. 194/3.
genaturaliseerd : volkomen en onvolkom en
lijfstraffelijk- 36/3.
q - voor ouden van dagen 229/3.
gereed 57/3.
;
- voorweesjongens 256/3.
423/4.
r
*gendarme 182/3;364/3;365/3.
om tet-echten enz. 185/3.
; - voor krankzinnigen 450/3.
zijn metiets 464/3.
h
*- ()
n van krankzinnigen 450/1-2,4.
*gendarmerie 182/3;389/3.
gereedkomen 184/3,4.
j gestoord (= boos) 371/3.
gene 182-183/2,4.
/
4
l
e
s
t
o
r
v
e
ne
486/3.
geneeren (zich) 4/3.
gereedmaken :zicll- totojvooriets 57/3;503/. g
gereedsehap 25/3;18J,
/3.
gestreept:een - broekje 433/3.
geneeskrachtigeplant 183/3.
van eentimmerman l88/3.
getaand (aanlgezicht 542/3.
*geneeskzYd 183/1-2;560/1.
geneeskruidencultuur,geneeskruidenteelt 560/1.
gereedschapstasch 402/3.
getal:in grooten --.
e 187/3.
geneese ddel 295/3.
gereedstaan om tevertrekken 166/3.
ten--evan ... l87/3
g
e
r
e
g
e
l
d
3
9
4
/
3
,
4
.
l
o
n
d
e
r
d
i
t
187/3.
,
genegen 183/4.
l
gerei 185/3.
totdit- behoort
leC.
genegenheid :zijn - vooriem.afbrek-en 183/3.
'tklein- l85/2.
getalsterlcte 54/3.
geneigd 183/3,4.

geluksster 181/3,4;426/4.
geluksvogel 438,/3.
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getier 187/3.
getij :als llet - verloopt,verzet men de bakene

datmen talentheeft 191/3.
iem.ietslaten - 360/3.
weinig vooriets- 191/4.
gewrocllt 403/3.
214/4.
zichergensop zijn plaats,in zijn element,thuig gezaag 193/4.
getiteld 447/3.
enz.- 48/3.
gezag 343/2,3.
getrouw 187/3.
ziclldoen --- l23/4.
hebben, voeren c?/z. over iem.
iets)
he
t
van
P.
17
2,
/
3.
een- beeld 187/3,4.
193/3,4;343/2.
een- relaas 187-188/4.
van lletzelfde- zijn 109/3.
gezaghebbentl 193/3;194/3.
een .-e vertaljng 188,
/4.
metiem.eenszijn van - 109/4 ;l10/4.
gezagvoerend l94/4.
gezalfdf,:hem ,-- desH eerel)
getuige :iem.tot- nemen 188/2,3,4.
iems.- deelen 109/4.
God tot- nemen,roepen 188/3,4.
metiems.- instemmen 109/4.
gezarnenlijk 194/3.
ik neem u als- n 188/4.
gevoelig:- voor... l/3;191/3.
gezanilt 193/3;357/3;412,
/4.
zijnam deomstanderstot- n 248/3.
over ... l91/4.
gezant 533/3.
tenlaste,--tegen o!bezwarende- 188/3,4. *gevoelvol 498/4.
bijhetSpaansellehof 194/3.
terontlasting t
?/- vöör 188/3,4.
gevo-gelte 232/3;379/3.
van Spanjebijonshof 389/2.
getuigen :duidelijk --dat ... 99/3.
(van den lloenderhof) 319/3.
gezegd :--eN.
N . 194/3.
de m anier van doen getuigtvan een zeer eigen- gevolg :aaneen zaakgeen- geven 253/3.
Sinzon, laetrus 194/4.
m et goed - 436/
aardigeteeYniek 465/4.
J3.
dezoon van --en hertog 194/4.
getuigenis(gesl.t 188/3,4.
ten--evan ... 103/3.
het ehuis 194/4.
getuigschrift van goed zedelijk gedrag 173/3.
tot- làebben 124/3;191/3= 549/2.
de e dame 194/4.
ten - e-hebben 191/3.
Karel,anderg - de Stoute
geur 35/3;188/4.
geuren :krachtig - 188/4.
rijk aan - en 192/3.
gezegde :geestig
l75/3.
geurmaker 29/3,4;61/3.
het- trekken dat... 192/4.
gezegdezin 194/3.
geuzenlambiek 271/3,4.
gevolgtrekking 62/3.
gezellig :ln den .-en familiekring 182/3.
gevaar 370/3.
een - maken 192/3.
gezelschap :het-- van zekerepersonen 8/3.
toteen- komen 192/3.
er is - 298/2.
ien). houden 488/3.
vo1- 498/3.
gewaardeerd :zijn ---emedewerking 262/3.
(= vereeniging) 289/4.
iem.voor- behoeden 284/3.
gewaarworden :hij wordt gewaar dat hij herleeft gezemel 412/4.
zich in-- brengen,begeven 188/3.
496/3.
gezeten burgerij 518/.
3.
zich aan --blootstellen 188/3.
gewagmaken vaniets 192/3.
gezeur 193,
/3.
zich ingevaren storten 188/3.
gewagen A-aniets 192/3.
gezicht:opojbijllet dierellende
-- l
oopen (van ojom)te ... 189/3,4.
gewapend beton 66/3.
opl'
leteerste-- 194/2;535/4.
op- af(van)te ... 189/3,4.
gewastlinnen 450/3.
uitllet raken 480/3.
gewauwel 263/
gevaarlijk 370/3;498/3.
l3.
iem.uithet- sr
erliezen 480/3.
geval:inalle,e1k0/ieder- 189/3;330/3.
geweerpatroon 91/3.
ietsaan het--onttrekken 535/3.
in allen - 1e 189/4.
geweld :iem.- (aanldoen 136/3.
iem .in 't loopen 522/3.
inalle.
- len 189/4.
met- ietswillen hebben 160/3.
(valzeen plaats) 12/3.
datishet- metmij 189/3.
met(a,
l1e)- 369/3.
op Rome enz. 194/3,4.
-ik verkeerindat- 189/3.
diefstalmet- ofbedreiging 192/3.
inRomee1èz. 194/3.
in uw - 189/4;466/3.
zicl)zelf- aandoen om koelteblijven 209/3.
van Rome enz. 194/4.
llet.
- -Landru 189/4.
geweldenaar 71/3.
op (o/van)Duinkerken
*gevang 189/4.
geweldig l60/3;322/2.
alplmeen
452/3.
gevangenbewaarder 189/3.
een - lange ladder 143/3.
4
'= aangezicllt) 194/4.
gevangenhok l89/4.
gewelf 507/2,3.
een van ouwe lappen 194/3.
gevangenhouding 189/3;211/3.
gewend :lzetergens- worden 193/3.
een vrouw om haarlief jehuwen 345/3.
gevangenhuis 189/4.
gewennen :ergens- 193/3.
een man mettwee en 244/3.
aan iets- 192/3.
gevangenis 189/3;385/3.
(leelijke) en trekken 194/3;313/3.
tweejaar- 235/3.
zielàaan iets- 8/3;192/4.
houtd)je 445/3.
in de- zetten 235/4.
gewerktlinnen 520/4.
geziehtspunt:nieuwe en openen 194/3.
gewest 199/4.
voor3 maand de- ingaan 124/3.
vandit bezien 347/4.
zijn 3maand--uitzitten 124/3.
geweten 96/3;192,
/4.
onderdit--bezien 347/4.
iem.uitde- ontslaan 286/3.
een rllim ojrekbaar- hebben 84/3,4.
gezien ... 536/4.
gevangenisstraf 189/4;235/3.
een- llebbenzoogroota1seenhooischuur 84/4. gezien en goedgekeurd 536/4.
gevangellkamp 189/3,4.
nietnalzw van- zijn 84/3.
gezindhflid (= politiekepartij) 194-195/1-2,4.
gevangenschap :in- smachten 235/4.
ietsop zijn- verklaren 192/3.
gezindte l94-195/4.
gevangenzending 189/3.
iets bijzijn - durven verklaren 192/3.
gezinshoofd 156/3.
gevangenzetting 189/3.
ietsmeteen gerust- durven verklaren 192/3. gezoden : het is daar iederell dag en gebraden
gevecht:toevallig- 340/4.
zijlàambtvolgens- ,naar(plichten)- waar195/4.
geen geregeld - 340/
l4.
nemen 192/3.
gezond t,
n welzijn 440/3;519/3.
gevechtslinie 283/3.
iets op zijn - hebben 275/3.
gezondheid 195/3.
geveinsd :een - mensch
gewetensbezwaar:ergensgeen - in vinden 120/3.
staatvan
195/4.
gevel(= nezls) 189/4.
gewetensonderzoek 96/3.
eengoede genieten 440/3.
geven :voor4centts)kaasgewezen minister 341/3.
gezondlaeidsgymnastiek 2l3/3.
(dekaarten) 243/3,4.
gewieht:een zwaarojgroot- 192/3.
gezondheidstoestand 195/3,4.
een concert- 375/2,3.
v
an hethoogste- 192/4.
in een slechten zijn,verkeeren 505/3.
bal,concerte'tz.te- door... 190/3,4.
aanietshecl
àten 193/3,
4 ;384/3.
gezond-qerstandsmensch 300/4.
geefden keizerwa'
tdeskeizersis 190/3,4.
een man van- l93/4.
gezwind 493/3.
gids 195.
/'4.
den keizer- wat den keizertoekomt 190/3. gewielltig 498/3 ftweemaal);522/3.
hetkind een les 190/3.
een- personage(o/persoon) 193/1-2,4.
gier(= aal,mestvocht) 532/3.
iets- aan iem. 190/4.
een- ambt 193/4.
gierel)(u= lltlilen,nan dett.
v?ïa#) 411/3.
.iem.werk - 190/4.
doen 29/3.
(= metgier bemesten) 532/3.
een paard de sporen - 190/3.
gewielltsstuk 193/3.
gierig 46/3.
een paard metde zweep - l90/3.
gewitelkst 129/4.
op ojmetzijn geld 195/.
3.
iem.ietsop zijn brood 190/3.
gewillig 198/3.
gierkuil 532/3.
iem.er van langs- 190/3.
gewonnen :zieh - geven 191/3.
gierpomp 532/3.
iem.van delat,van detaart- 190/2,3.
gewoon :een gewonesterveling l30/3.
gierput 532/3.
de gewone bezoeker 130,',3.
gierst 526/3,4.
iem.op zijnkop- 190/3.
op lzet gewone uul' 193/
men zou hem 50jaren - 190/4.
13.
gierton 532/3.
ergensnietveelom - 240/3.
eenlleelgewonekwaal 545/3.
gieti
jzer 188/3.
gevestigd :de plaats waar een maatschappij is
iets-- zijn l93/4.
gij l36,
'3,4;195,
/2,3,4;554/2.
534/3.
zijn iets te doen 193/3.
gijlieden l95,
/4.
hetbestuuris- teA. 534/3.
dekrachtigetaaldiewijvanhem - zijn 24
'8/3. gildte) 29/3;196/3;320/3.
gevlij:iem.in 't- komen 191/3.
ik ben (er aan)- vroeg op testaan 467/3.
hetgroote 196/3.
gevloerd 191/4.
zijis- naarmijn zin 147/3.
gillen 410/3.
gevoeglijk 191/4.
gewoonlijk 394/3 (tweemaal).
ginds:daar ,dattorentjedaar l73/3.
gevoel:-- van reehten onrecht
gewoonte 184/3;192/3.
die populier,daar
l82/3.
het- van eer 191/4.
sleclzte ---n 193/3.
n
a
a
r
2
7
3
/
3
.
voor het sehoone 191/3.
de- om samen tewerkenenz. 193/3,4;466/3. gindsch :het etorentje
voormuziek,muzikaal llebben 191/3;
de- hebben(van)te... 193/4.
epopulier 182/3.
496/3.
gewoonweg 147/3.
gips 373/3.
.
gevoelen :in zichden moed- ... 191/3.
gework
è
len :erzijn onstijdingen - 448/3.
een plafond met bepleisteren 374/3.
-
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Upsen 374/3.
gipsverband 373/3.
giraffe 196/3.
giro 547/4.
giroboekje 547/4.
girodienst 547/3.
girokantoor 547/3.
girorekening 547/3.
gispen :iem.(o/iets)- 19/3;51/3,4.
gist:droge- 196/3.
gisteravond 211/4.
gisteren :ook nietvan-- zijn 70/3.
gistermorgen 311/4.
gisting (in eenstaat) 513/4.
glad :hetis- (= glibberig) 164/4;196/3.
zoo .
-.-alseenaal130/3;138/3 ;377/3.
datisnogal- 486/3.
onmogelijk 57/3;395/3.
gladweg 147/3.
glans:(v,
?'.) 196/4.
*glansen (?
,
/
?'
?
w.) 196,
/2,4.
glanspuntvaneenfeest 317/3.
glansrijk :een .
- ero1 196/3.
glanzen 196/2,3,4.
*glariën 196/4.
glas:een- bier 373/3.
een groot- bier l12/3.
een half--bier 245/3.
een glaasjejenever l36/3.
een duehtig - drinken ,373/3.
glasverzekering 196/3.
glazen(è'
?
z'
?
,
t
?.) 526/4.
glazenspuit 422/3.
glazige aardappelen 196/3.
gleuf(van een plank 254/3.
(= opening) 546/3.
glibberig :hetis- 164/4;196,
/3.
glijbaan 278/4.
glijden :zich in hetwaterlaten - 398/3.
baantje - 398/3;416/3.
uitde hand - 398/3.
glijpoeder 411/3.
glijvlucht:in- neerdalen 498,
/3.
glimlach 196/3,4;200/3;311/3.
glimlachen 200,/3,4;271/3;311/3.
glimp :geen- van iets 404/3.
glimworm 78/3.
glinsteren 458/3.
glippen :uitdehand- 398/3.
glitsen 399/3.
gloedrijk 498/3.
*gloedvol 498/1-2,4.
gloeiend 196/3.
gloeikousbrander 36/3.
gloeikousje 293/3.
gloeilicht 36,
/3.
gloeilichtbrander 36/3.
glooiing 196/3.
glorie 196/4.
glorierijk 498/3.
glorieus 498/3.
glui 512/3.
gluipertd) 214/3;255/3.
gluiperig 214/3.
gluren 284/3,4.
God 196/3.
deHeere- 196/3.
degoede-- 196/4.
(goeie)- ! 196/3.
wel -almachtig! 196/3.
godgansclà:delt- el1dag 197/3(tweemaalj;198/3;
202/.
3.
godgansellelijk :den - en dag 198/3;202,
/3.

g
odgeleerde 197/3,4.
godgeleerdlleid 197/3.

studentin de - 197/4.
godsdienst :eell- aannemen,omhelzen 50/3.
een- belijden,aankleven 50/39499/3.
godsdienstig 197/4.
hetvolkzal- erzijn 499/3.
godsdienstleoraar 276,
/3.
godsdienstwedstrijd 515/3.
godslluis 229/3.
voorotzdemenschen 187/3.
Godswil:om - 196/3.
godvruchtig :hetvolk zal- erzijn 499/3.
goed:een.--etante 84/3.
de.
- e (o/goeie)klanten 197/3.
dooren door 197/3.
alte- isbuurmansgek 197/3.

'
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U iswe1- 161/3.
ineenhoogen- 199/3,4.
(hetis)mij- ! 167,
/3;524/3.
tusschenden 25n en 49n- lf9/3.
dieis- 415/3.
op 53graden noorderbreedte 199/4.
hetisnergens zoo - alsin 'tlloekjevan den graaflijk 200/3.
haard 517/3.
graag 17.
3/3.
in - endoen zijn 517/3.
- ! 524/3,4.

er- aan toe zijn 197/3.
Felixhad - dathijbekeken werd 522/3.
hebtU - geslapen? 517/3.
- werken 55/3.
iets- doen 197/3.
iem.-- mogen lijden 166/3.
hijheeft- praten 197/4.
graagte :met- eten 200/3.
jijhebt- lachen 197/4;517/3.
graat(van een visch) 495/3.
j zich aan ietste- doen 114/3;485/3,4.
een -.in dekeelhebben (#g.) 247/3.
,
!
ietste- hebben 442,
/4.
grabbel:iets,te- (o/inde- )gooien,werpen 199/3.
iem.ietsten - ehouden 137/3.
gracllt 1fp9/4.
ten .
---ekomen 197/4.
graf 476/4.
- (= reisgoed) 184/3.
eigen.
- 476/4.
het--ewinttenslotte 327/3.
bijhetopen - 81/3.
Karelde Goede 197/4.
metéd
5n been in '
t- staan 199/3.
dedood van Karelden Goede 197/3,4.
metdeneenen voetinhet--staan 560/1.
goedbloed :een - 198/4.
grafdelver 200/3.
JorisGoedbloed 198/3.
grafelijk 200/3.
goeddoen (aan 'thart) 114/2,3.
grafkrans 200/3;266/3.
goeddunken :naar- handelen 198/3.
gram :(ge&'
l.) 200/3.
goederentrein 294/3;454/3.
100-- 200/3.
goedertieren :de- sten 198/3.
grammatica (= spraakkunst) 422.
!3.
goedgehumeurd 198/3.
(Lat.klasse) 252/3.
goedgezind 198/4.
grammaticaal:grammaticale fouten o/onjuistlladen
goedgunstig 198/3.
161/4.
goedhartig 84/3.
gramschap 94/3;258/3.
goedlzouden 198/3.
granaat 326/3.
goedkeuren 198/4.
granaatrechter 453/3.
iems.handelwijze- 198/3.
grand prix 384/3.
iem.- 198/4.
grap 157/
'
3;544/3.
oorlogskredieten- 71/3.
voorofom de- 157/3.
eenwet- 429/3.
grappenmaker 135/3;544/3.
goedkeuring 74/3.
grappig 135/3;378/3.
een- (op school) 325/3;388/3.
gras 185/3.
goedkeuringskaartje 81/3.
met--begroeideoevers 200/3.
goedkoop :ftrappen) 198/3.
grasknipper 451/3.
in dien winkelisalles- 75/3.
grasland 298/3.
.
--.
ebaden 419/3.
grasmusch 264/3.
de GoedkoopeWinkel 259/3.
grasperk 133/3;200/3;201/3.
iets- verkoopen 75/3.
graspol 456/3.
voordetn)- 259/3.
grasspier,grasspriet 200/3.
goedkoopte 259/3.
grasveld 133/3;201/3.
goedmaken : wat men misdreven lleeft zelf weer graszode 200/4;402/3.
- 513/3.
gratie :dedrieGratiën 69/3,4.
goedselziks:goed-ofkwaadschiks 524/3.
gratis 200/3.
goedsmoeds 194/3;198/3.
gratis-admissie 54/3;547/3.
goedstemmen .iets- 429/3.
grauw :bi
jnachtzijn allekatten- 200/3.
goedvinden 198/4.
dehal
zddoeken zijn - geworden 339/3.
goèdwillig :- zijn 524/3.
de vloeris - geworden 476/3.
'
--emannen 524/3.
*grauwvutt
r 200/4.
goedzak :een- 198/4.
graveel 427/3.
golf:de GolfvanBiskaje(o/van Gascogne) 198/3. graven :klknalen - 83/3.
deGolfedu Lion 198/3.
's-Gravenbrakel 563/1.
gom 198/3.
's-Gravenhage (Z.-Holl.) 562/2 fdriemaalj.
Arabische- 198/3.
Greenwiclï-tijd 463/3.
gomelastiek 198/3.
greep :-- vaneenpistool 207/3.
gomelastieken (èn,
w.) 90/3.
detn)- van ietsweghebben 364/3.
gommen 198/3.
ergenseen goedetn)- aan hebben 364/3.
gooien 198/3;547/3.
grep,greplxel 202/3.
knikkersvoorzichuit- 456/3.
grenenhout 553/2.
goor 198,
/4.
grens:degrenzenvaneen land 162/3.
goot(= afvoerkanaalvoorregenwater6nz.) 514/3;
iem.overdegrenzen zetten 462/3.
543/3.
zijn lzeerschzucht is zonder grenzen,kentgeen
de ---uitvegen 543/3.
greltzen 370/3.
gootgat 312/3.
grensdijk (van een sehuttersdoelen) 121/3.
gootsteen 380/3(tweemaal).
grensgebie'
l waarin de douanerechten niet wordisn
gordijn (gesl.j 199/3,4.
geheven 451/3.
gordijnvuur 420/3.
grensincidtlnt 200/3.
gording 527/3.
grenskomrnies 450/3.
gortenteller 137/3.
j *grensloos 200,
/2,3.

Go
ten 199/3.
gotisclz 199/3.

gouden 526/4.
goudhaantje 259/3.
*goudmerel 515/4.
goudsbloem 199/3.
goudsmidswinkel 199/3.
goudvink 199/4.
goudvisell 493/3.
*goudwinkel 199,
/1-2,4.
Goulard-water 141/3.
gouverneur 199/3.
gouverno:a--,per- 383/3.
gouw 199/4.
gouwdag 199/2.
govie 188/3.
k graad :90graden 199/3.

j
grensvoorN'
al 200/3..
y
! *grenzeloos 200/1-2,..

l grenzen:-- aan ...(z,
(z?,perceelenland) 393/3.
lletgrenstaan waanzin 364/3.
grenzenloos 200/2,3,4;370/3.
zijn wanlloop enz.is- 362/3,4.
greppel 399/3.
Grevelingen 200/3.
grienen,grijnen 200/3,4.
griesmeel 417/3.
Griet:een (booze)- 268/3.
grievenbaarder 561/1.
grimerbij'dereclltbank 389/4.
grijnslacht,
n 311/3.
grijpen 405/3.
een dief- 470/4.
iem.in zijn eer-- 8/4.
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grijs 200/4.
haarvanietskrijgen 204/4.
grijsaard 358/3.
grijzen 200/4.
gril:vol- lenzijn (o/zitten) 149/3;370/3.
*grille 200/4.
grilligheid :vo1grilligheden 149/3.
grimas 200/3.
grimlachen 200/4;228/3.
grinniken 228/3;311/3.
grisou 200/3.
groef:- vaneenplank 254/3.
houtverbinding metmessing en - (o/metveer
en - ) 254/4.
groeien:daarza1nogwatuit- 54/3.
- in een andersleed 404/2.
groeizaam weer 19:/3.
groen :het-- 201/3.
groenboer 59/3;201/3;231/3.
groenling 309/3;560/1-2.
groenman 201/3.
groenmarkt 201/3.
groensel 201/4.
groente 201/3,4.
groentebed 201/3.
groenteboer 59/3; 201/3; 231/3.
groentekweeker 231/3.
groentemarkt 201/3.
groentesoep 201/3.
groentestamper 431/3.
groentetuin 201/3;284/3.
groentevrouw 201/3.
groenvink 309/3;560/1-2.
groenvrouw 201/3.
groep :Lgesl.j 201/3.
metgeheelzijn - 56/3.
een getalin- enverdeelen 548/3.
groet 201/3.
iems.- beantwoorden

eerbiedige- en 201/3.
groete 201/3.
groeten:gegroet! 546/3,4.
en nu gegroet! 403/3.

gewordtvan mijn vrouw gegroet 466/4.
groetenis 201/4.
groeven :planken - 254/3.
gegroefdeplanken 254/3.
grof:grovebeleediging 201/3.
grog fnitsyr.j 201/3.
grompot 201/3.
grond:op den- gaanzitten 201/3.
naarden- kijken 201/3.
de vaderlandsche- 79/3.
op losse (o/onvaste)- en steunen 79/3.
do Voornaana8te --en V&n V ra&nS &lnspr&&k

447/3.
metgoeden - 448/4.
diezaak isin den- goed 201/4.
naarden - gaan l19/4.
te.
--.
egaan 164/3;201/4;531/3.
zich in den - werken 164/3.
eenschip inden- boren 540/3.
grondel 188/3.
grondgebied (vaneen stad) 74/3.
(van hetrijk) 202/4.
grondleggervaneen wetenschap 430/3.
grondslag:de- vaneen gebouw 160/3.
de- van een roman 201/3.
de- en van een vereeniging 425/3.
geen vasten- hebben 79/3.
allen - missen 79/3.
grondtaks 438/4.
grondteekening van het omliggendeland 329/3.
grondvest:de- en vaneen gebouw 160/3.
grondvesten :op ietsgegrondvest zijn 430/3.
groot :--e stad 202/3.
indien dehellingniette- is 322/3.
zijn wanhoop wasontzettend - 362/3.
eenpostwissel- l00fr. 54/4.
grootbrengen:kinderen- 349/3.
grootdoenerij 202/4.
Groote-Brogel(Limb.) 563/2.
grootendeels 109/3.
groote-terts-toongeslacht 308/4.
groote-terts-toonladder 167/3,4;291/3.
groothandelaar 202/3.
groot-industrieel 322/3.
grootje:loopnaarje.
- ! 512/4.
grootmatma),grootmoels) 81/3.
*grootnijveraar 322/1-2;323/4.

grootpatpa) 81/3.
grootsch 225/3.
grootspreken 202/3,4.
grootspreker 29/4.
grootva 81/3.
grootvader 368/3;371/3.
groot-verlofganger 253/3.
gros:het- dermenschen 26/3.
het- van eenleger l19/3.
grossier 202/3.
gruis 202-203/4.
gruptpe) 202/3.
grut:hetkleine- 185/3.
grutter 135/3.
gruwel 203/3.
gruwtellen 235/3.
gruwelijkedingen 203/3.
gruwelijkheid 203/4.
guichelheil 309/3.
guide 195/3.
Guineescll biggetje 531/3.
guit 135/3;245/3.
gulzigaard 410/3.
gummi 90/3.
gevulcaniseerde-- 90/4.
gummi-boordtje) 90/3,4.
gummi-slang 104/3.
gummi-steel 90/3.
pzmmi-stempel 90/3.
plmmistok 295/3.
gunnen 242/3.
gunst:bijiem.in de- staan 203/3.
gunstig :iem.(dcf.)- zijn 203/3,4.
zijn vooriets 203/3,4.
gust :een --ekoe 275/3.
gutsen 203/3.
gymnasium 36/3,4;94/4.
het- doorloopen 233/3.
llet- afloopen 233/4.
gymnastiek :(u'
Jf.
s#r.) 203/3.
orthopaedische- 213/4.
-

doen 456/3.

gymnastiseeren 456/3.

H.
h (delettert 203/3(uïf.
s#r.).
ha ! 24/3.
H.
A .(= heetare) 91/4;211/3;539/3.
Den Haag(Z.-Holl.) 562/2.
llaai:voor(o/naar)de- en 2/3.
naarde- engaan l1F/3.
haak :--aan een ketting 495/3.
schoonaan den - 186/3.
nietin den - zijn 242/3.
tusschen twee .
-jes 204/4.
iets tusschen twee - jesmededeelen 366/3.
haakkatoen 98/3.

(= aanbeeldje) 205/3.
haar (èt
?z.biiw.wmt
?.en pers.?
Jn1t
7.) 222/3.
een nonnetjestak - kapjedooreen kiervande
fleur 539/3.

vall-

152/3.

haard 12,
/3;212/3.
van besmetting 204/4.
van een opstand 204/4.

jhaart
du
ij
bzercul
8
eu
4/
s3
e-.
- 204/4.
.

$ haardstede :voor- n en altaren strijden 212/3.
J haarfijn :iets- vertellen 315/3.
1 haarharaer 205,/2.

lhaarijzer 205/3.

.
l
haarkarn :grove-- 342/3.
haarklol
aven 45/3;205/3.

1
aarkn
loip
d
av
per 2
40
55
1/3.
1h
.

l haarnetie 158/3.
i haarspit 205/3.
1 haartje 205/3.
l
1 *haarzakken 205/4.

' *haarzakker 205/4.
l

k haasje-overspelen (o/springen) 86/3;124/3.
Jhaast:eris- bij 134/4.
i daarisgeen- bij 205/3.
8 - en spoed iszelden goed 205/4.
l
hoemeer-,hoeminderspoed 205/4.
l haagt(=umeteen):'tza1- gedaanzijn 166/31 haasten :hethaastniet 205/4.
'
l
zicb.--- 531/3.
i haastig 26/3.
1
haat:gth
wettigde- 205/3.
'
f
tegeniem.opvatten 205/3.
l
tegen iem.voeden 205/3.
1 iena.--toedragen 205/3.
T habijt 205/4.
2 hacllée,hachis l63/3;251/3.
l haclzelijk 498/3.
: hacht:een - brood 156/3.
hagedis 205/3.
l hagel(=,looden balletjes) 528/3.
I hagelkorrel 80/3;205/3.
' hagelsteen 80/3;205/3.
!
l haie :zich en - opstellen 203/3,4.
en -- geschaard zijn 203/3,4.
hak (varteen schoen) 380/3.
ietsaanzijn - ken lappeh 380/3.
hakbord 57/3.
haken (==haakwerkmaken) 97/3.
hakkelerl 121/3,4.
hakselbank 406/3.
hakselmes 406/3.
hal 206/3,4;421/4.
halen :een nootkunnen - (-tzz.) 2/3.
den trein
454/3.
hettegeniem.nietkunnen- 261/3.
iem.laten - 533/3.
ietslaten - 533/3.
Halen (Ned.prov.Limb.) 562/2.
half:vieren een- uur 205/3.

tweeen een halvemeter 205/3.
tweeen een halveellaken 555/1-2.
drieeneen - mud graan 555/2.
onderde sneeuw bedolven 207/3..
haal:aan den - gaan
en - 206/4.
haalbier 73/3.
halfacht 207/3.
haam 204/3;209/3.
halfdonker:het- 110/3.
haan:(-t,.) 204/3.
halfduistt
lr :het- 110/3.
hanen opkweeken,houden 299/3.
halfelf:zijn petstaatop- 207/3.
da
arzalgeen - naarkraaien 204/3;263/3,4. half-en-half(W half-om-half) 206/3.
halfhalf 206/3.
tjedevoorste 204/3,4.
haaknaald 98/3.
haakpen 98/3.
haakschoon 186/3.
haakwerk 98/3.

halfhemdje 82/3;114/3.
het- tjevandebuurt 204/3.
haantjepik 447/3.
halfje(= llalveborrel) 73/4.
haar(2aw.) 205/3.
lzalflaarsje 83/3.
zijn - laten (aflknippen,snijden 18/3.
halfnegen 205/3.
zijn- ineellhuiflatenkllippen 87/3.
j
halfslachtigmensch 206/3.
l halfstok :devlag - hijschen 206/3.
gelijkgekniptenrechtopstaand- 87/4.
Ha
lfvasten 206/3.
wortelkleurig- 381/3.
halfverheven beeldwerk 41/3.
iem.bij het- ,bijde llaren trekken
halfwas 206/4.
454/.
3.
halfwassen 206/3.
iem.aan Aijn- trekken 454/4.
datis bijhet- getrokken 301/4.
halfweg 206/3.
datisbijhet- (o/metdeharen)erbijgeeleept, halfzes 207/3.
erbijgetrokken 204/3,4.
halfzeven :te- 206/3.
datismetdeharen erbijgehaald 301/4.
zijn hoed staatop - 207/3.
erisgeen goed- aan hem 204/4.
hallel,halleluja 27/3.
metdehanden in het- zitten 231/3.
hals:een korte,dikke- 319/3.
iem.om den - vliegen 521/2.
elkaarin 't- zitten 205/3.
zich om iems.- werpen 521/4.
zijnhoed staatop drie- tjes 207/3.

REGISTER
zichiems.toornopden- halen 238,/3.

597

handeling:eenzuchtnaar- 100/3.
ietster- enemen 128/4.
handelmaatschappij 208/3.
van--e 219/3.
handelsgemachtigde 156/3.
het- hoogdragen 225/3.
handelshoogeschool 227/4.
zijn --vooriem.uitstorten 0/luchten 338/3.
handelsonderneming 333/4.
iem.zeggen wat men op het - heeft 338/3.
handelsreiziger 507/3.
iem.een - onderdenriem steken 428/3.
handelsvennootschap 208/4.
*iem.een riem onder het - steken 428/1-2.
handelsvereeniging 208/4.
het-.zinkthem in de schoenen 428/2.
handelwijze 125/3.
in 't--jevanden winter 388/3.
handen :hethandt 469/3.
harteleed :door- verteerdworden 209/3.
handgeld :iem.- geven 208/3.
harteli
jk 219/3.
handgift 208/4.
hartig 210/3.
iem.de- geven 208/3.
hartklep (van een pomp) 380/3.
handgiften 208/4.
hartstekendood,hartstikketnldood 251,
/3.
handgreep :handgrepen (bij het bespelen van een hartstochtt
llijk 210/3.
muziekinstrument) 125/3.
hartverhelend 210/3.
handharmonica 455/3.
làartzeer:--- hebben 209/3.
handhei 102/3.
iem.-- aandoen 514/3.
handig 207/3;383/3.
Haspengottw 210/3.
handjevol 209/3.
hatelijk :datis- 151/3.
handkar,handwagen 427/3;432/3.
een zaak bi
jiem.- maken 210/3.
handlanger (van een metselaar 64z.) l18/3;301/3. lzaten :het;gehatejuk 63/4.
handleiding 7/3.
een gehatemeester 210/3.
handlichting 533,
/3,4.
dooriedereen gehaatworden 210/3.
handmerk 208/4.
haveloos 339/3.
handmof 293/3;310/3.
havenarbeider 125/3.
handschoen 208/3.
havenen :een boek - 46/3.
handschrift:eenmooi- hebben 186/3.
havenverkeer 71/3.
iems.- kennen 186/3.
haver:ietsvan - totgortvertellen 315/3.
een kerkboek in- 208,
/3.
j
iem.van - totgortkennen 445/3.
handtasch 402/3.
schrale- 155/3.
handteekening 208/3.
*haveraar 210/3.
eenstukvaneen- voorzien 50/3.
haverpluina 210/3.
een --plaatsen,zetten 428/3.
havik :(r?zt).) 277/4.
een- onderojop een stuk zetten 50/3.
hazelnoot 210,
/3.
een - dragen 51/3;208/3,4.
hazenpad :het- kiezen 169/3;210/3;404/3.
gestempelde - 200/3,4.
lzazenwind 210/3.
stempelmeteen- 200/4.
hazepeper 93/3.
- voor porto-vrijdom 441/3.
H.B.S.-er (= leerlingeenerHoogerePurgerschool)
handtrommel 81/4.
547/4.
handvattsel) 208/3.
hé! 446/3.
handvatvan een stoommachine 207/3.
hebben :hoemeermen heeft,hoe meermen - wil
lzandvol 208/3.
147/3.
handen vol 208/3.
ergensweinigaan-- 184/3.
handwagen 427/3;432/3.
wat--wijaan diebloemen? 539/3.
handwerk :in--en (leervakopac#ool) 236/4.
watheb jeeraan? 539/3.
handwerker,handwerksman 209/3.
opgehouden,uitgewoed - 538/3.
hanenmat 209/3.
datzalhem - doennadenken 211/3.
*hang 209/1-2,4.
degutden heeft l00 cent 292/3.
hangar 209/4.
daarwilik hem juist- 511/2,3.
hangen :(0n1
7.verl.f.) 209/3.
nu kom jewaarikje- wil 511/4.
het portret hangtaan den wand 538/4.
hijmt
leternietvan - 543/3.
die'tbreed heeft,laathetbreed - 209/3.
lzijheeftveelvan zijn vader 211/4.
ergensblijven- 453/3.
hijheeftnietsvan zijn moeder 211/4.
hangrek 453/3.
hijheefterniets van 211/4.
hangslot 363/3.
hijheeftwatvan Jan Steen 230/3.
hanteeren 208/3,4.
ietsvan iezn.-- (= vernomen hebben) 230/3.
haperen :haperterwat? 407/3.
ik hel)hetuiteen goed kanaal 230/4.
harceeren 205/3.
hebberig,Nebbig 211/4.
zichinde- enmogenwrijven 207/3.
harceering 205/3.
hebraismelt 541/2.
vangoeder- ietsweten 363/3.
hard :een - muziekinstrument 18/3.
hechten :aan iets- 211/3;229-230/3.
alsvan Gods- geslagen zitten 186/4.
harddraver 257/3.
zich aan iem.(o/iets)- 9/3;211/4.
de- aanzich zelfslaan 533/3.
harddraverij 257/3.
(zeer)gehechtzijnaan iem. 5/3.
*grootelleeren llebben lange- en 207/1-2,4. hardgummi 90/4.
hechtenis 211/4.
iem.de --en (o/ iems.- en) vullen,smeren, hardsteen 34/3,4.
iem.in- nemen 7/3;428/3.
zalven 523/3.
hardsteenen(è4-.) 34/3.
iem.llitde- ontslaan 286/3.
goederen in dedoode- 207/3,4.
haring :(gesl.) 209/3.
hechtenisstraf 189/3.
een goede- van schrijven hebben 186/3.
leelijkten- varen 382/3.
hectare 211/3; 539/3.
eenmooie- schrijven 186/3.
hark 201/3;389/3.
hectogram. 211/3.
ik ken zijn - 186/3.
harken (1?
J'
t?.) 200/3.
lleden 100/3.
een bijdragevande- vanN.N. 335/3.
harlekijn 34/3.
- telàdage 100/3.
en (= werkkrachten) 34/3.
harmonica 420/3;455/3.
terwijlik - gezond ben 211/3.
handarbeid :in - (leervakopdc#ool) 236/4.
harmonie 156,
/4;209/3.
hedenavolld 37/3;211/3;440/3.
handbieding 207/3,4.
harmolàiegezelschap 209/3.
hedenmiddag 211/3;466/3.
h= dblaker 247/3.
harmoniekapel 209/3.
hedenmorgen 211/3;440/3.
handdoekenrektje) 545/3.
harmonie-erkest 557/2.
hedennaclï
t 211/3; 316/3.
handel(= negotie) 95/3.
harnaclïement 209/3.
hedenochtend 211/3;440/3.
inden- zijn 207/3.
harnas 209/4.
lleel(= plheel,gansch) 26/3,4.
de- meteen volk 207/2.
harrewarren 214/3.
- wl
stgrooterettz. 31/3.
de- op eenigland enz. 207/2,3,4.
hars 209/3.
- watakkers 212/3.
de- meteenig land enz. 207/4.
harst 209/4.
- andere gaven 31/3.
datwerk isnietmeerin den - 461/3.
hart 219/3.
- gelukkig,- erg 157/3.
en wandel 56/3.
hetgingmijaan het- 120/3.
een--grootesnoek 212/3.
handelaar 319/3.
datzalhem aan het- gaan 287/3.
een --elievemeid 212,
/4.
handelen :ermoetgehandeldworden 98/3.
de lieverdjes,die hem zoo na aan 't - lagen
- en al 212/3 (tweemaal).
- --d o
ptreden 98/3.
129/3.
heelegaar,heelendal 212/3.
over... 400/4.
zijn - bloedde 209/3.
heelemaal 175/3;212/3,4;441/3.
waaroverhandeltdatboekb 208/4.
hetginghem doorhet- 209/3.
- niets 166/3.
aanvankeli
jk handelde de man alleen in steeneen - vansteen hebben 209/4.
heen :er-- 212/3.
kolen ... 208/3.
daarvaltmijeen pak van het- 129/3.
- en terug 165/3.

iem.ietsop den- schuiven 355/3.
een - (= onnoozelebloed) 267/3.
onnoozele- 418/3.
halsboord 94/3;215/3.
een omgeslagen- 206/3.
halsdas 413/3.
halsdoek 206/3.
halster 206/4.
haltte)35/3.
facultatieve - 431/3.
haltechef 92/3.
halvemaan 206/3.
*halverwege 207/4.
halverwegen 206/3;207/4.
halvezool 206/3.
ham 220/3.
hamelbout 207/3.
hamer :ietsonderden - brengen
ham mebeen 220,/3.
hand :de- 207/3.
je 380/3.
hetmooie(ojhetzoete)--je 380/3.
hetleelijke (ojhetverkeerde)- je 380/3.
eenboekbijde- hebben 207/3.
bijdetr)- zijn 207/4.
watheefthijbijde- ? 207/3.
iem.onder.
--ennemen 207/3.
ietsonder--.
en hebben 207/4.
dezaak diemen onder- enheeft 333/3.
eengeschildatmen onder- en heeft 333/3.
onderde- (= in 'tgeheim) 332/3.
ietster- nemen 377/3.
ietster- stellen 49/3.
dekrantisin -en 280/2.
hetwerkengaatmijnietvan dedatgaatgrifvande- 274/3.
een stuklandvande- doen 339/3.
ietsuitde(vri
je)- verkoopen 207/3.
eensom op .
- geven 190/3.
de - en vrijhebben 125/3.
-enaan 'tlijfhebben 207/3.
aan - 34/4.
aan - gaan 207/3,4.
in -. 207/4.
de- totietsleenen 207/3;276/3.
debehulpzame- totietsbieden 276/3.
de- aan ietshouden 276/3.
iem.ietsin de- spelen 160/3.
iem.inde- werken 420/3.
metde- ophethart 192/3.
een - jevan ietshebben 193/3.
metde- enoverelkaarzitten 207/3.
de- enindensehootleggen 207/3.
en thuis! 207/3.
met--en tandietsverdedigen 207/3,4.
zichmet- en en voetenverweren 207/4.
zich bedienenvan- enen voeten 214/3.
met- en en voeten werken 214/3.
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dooriets-- 128/3,4.
om iets- 329/4.
ikziewel,ik voelalwaarje- wilt 258/3.
heen-en-weertje 165/4.
heengaan 5/3;212/4;332/3;505/3.
nu gaik lleen 274/3.
eenmeid doen- 130/3.
weder - 425/3;515/3.
heenloopen :loopheen ! 27/3;164/3.
heenmoeten 505/3.
heensnellen 212/4.
heenvlieden 99/3.
heer 212/3,4.
de- burgemeester 305/3.
de- enstudenten 305/3.
de--en van hetGroot-seminarie 13/4.
Heer 212/3,4.
Den Heer... 212/3;305/3,4.
Den W eleerwaarden Heer... 305/4.
Den h'eledelenHeer... 305/4.
M-eledeleHeer 212/3;518/4.
W eledelgeboren Heer 518/4.
HooggeachteHeer 212/4.
W aarde(o/Geachte) Heer 304/3.
'
M-eledelgestrenge Heer 304/3.
Hooggeleerde Heer 304/3.
Zeereerwaarde Heer 305/3.
Mieleerwaarde Heer 305/4.
MijneHeeren 305/4.
DamesenHeeren 305/4.
Heerenen Dames 305/4.

O
ntvangenvandenHeer... 305/4.
OnzeLieveHeer 196/3,4.

hekelen:iem-,ietshekelteef 369/3.
*hekken 560/2.
heksenmeel 287/3.
hel(= helder) 214/4.
helaag! 278/3;326/3.
helder:.
--ebegrippen 351/3.
Helena (1zïfe3)
r.) 214/3.
helft 214/3.
totop de- van dehoogte 207/3.
helleveeg 369/3.
helling (van een heuvel) 247/3.
helpen :to'
nl
J.verl.f.) 214/3.
het(ojdat)helptniet 20/3;37/3;262/3.
l
hethelptgeensteek 374/3.
hetza1niet- ,ofgijhenroept 408/4.
?
iem.zijdelings- 420/4.
q helper(vaneen metselaar6nz.) l18/3.
helpzeel 209/3.
hem :met --dansen 152/3.
- werd zijn leeraarsambtontnomen 222/3.
hijis-- 214/4.
a1sik - was 466/4.
hemd :(pzA,.;rerkleinw.j 215/3.
1 in zijn.- 464/3.
geen -- aan hetlijfllebben 539/3.
ltet- isnaderdanderok 348/3.
hemdsboord 215/3.
' hemdslip :in zijn ---pen 464/3.
!

!hemel:hetdiepsteder- en 541/3.
p indenzeventlen- zijn 21/3.
I

1

mijn--! 196/3.

( ocll--tje! 196/3.
l
tleHeereGod 212/4.
1 hen 215/2,4.
Heeremijn tijd ! 196/3.
i hunneris... 2/3.
heerbaan 219/3.
1 Hendrik :brave- ken
*heerkracht 546/4.
! Hellegouwen 216/3,4.
heerlijk 291/3;383/3.
hengel 283/3.
- eg
ebouwen 212/3.
p metden- visschen 283/3.
heermoes 246/3,4.
i hengelaar 283/3.
heerschelloveriem. 171/3.
j henge1en 283/3.
heerweg 219/3.
hengelkoord 283/4.
heester 222/3.
Hengeloo (Ned.prov.Overijsel,Gelderland) 562/2.
heet:---edaad 213/3,4.
hengelsnoer 283/3,4.
op- erdaad 213/4.
, hengelw-edstrijd 283/3.
hetgaater- toe 540/3.
hengsel(v.e.ketel) 214/3.
en kouduitéén mondblazen 81/3 = 549/1.
--(v.e.deur) 275/3.
heeten:ik heet... 305/3,4.
hennep 247/3.
dieman heetHeldig 323/3.
hennepstergel,hennepstok 247/3.
hoeheetmenhem ? 213/4.
hennepzaad 248/3.
men heettehem W illem 213/4.
her:van ouds- 468/4.
lzeethoofd 213/3.
*heraanbesteden 216/l-2,4.
hefboom van een stoommachine 207/3.
*heraanbesteding 216/1-2,4.
heffen :(hoojdt.j 213/3,4.
herbebossehen 216/4.
hei:men moetgeen - !roepen vöör men over de herberg 125/3;424/3.
brugis 160/3.
,
'
naarde- gaan 424/3.
heidebrem 196/3.
naarde- geweestzijn 373/3.
Heiden (= Zigeuner) 80/3.
ter- (e)van ... 216/3.
heien (= weerlichten) 213/3.
herbergier 424/3.
heikneuter 213/3.
làerbergzaam 6/3.

heil 213/4.

*herbesteden 216/4.

u! 546/4.
heilbot 214/3.
*heilgymnastietk) 213/1-2,4.
heilig:de.
--.
eCatharina 413/3.
de---eMartinus 413/3.
een .
-estilte 197/3.
*heiligdag 213/3.
lleiligedag 213/3;555/2.
niet-geboden- 213/3.
heiligenleven 476/4.
heiligenprentje 44/4;403/3.
heiligschennis 213/3.
*heilvol 498/4.
heilzaam :dieheilzamedooszalf 180/3.
heimelijk 15/3;214/4;332/3.
een .
--eblik 486/3.
zicl)- uitdevoetenmaken 541/3.
*heimnisvol 214/4.
Hein:magere- ,vriend - 0/oom - 126/3;371/3.
heirbaan 219/3.
heirbende 281/3.
*heirkracht 546/4.
heirweg 219/3.
llek 200,
/3;214/3.
zoolanghet- aandenouden postblijft 214/3.
de--ken zijn verlàangen 214/3,4.
(vaneenkar) 83/3.
hekel:een - aan iets(o/iem.)hebben 19/3;214/3.
iem.,ietsoverden- halen 51/3.

*herbesteding 216/4.
herbloeien 218/3.
herboren worden 216/4.
*herboriseeren 2l6/4.
herbossehen 43/4.
Hercules ('
t
JId#r.)216/3.
een hercules 216/3.
herdenkihg :ter-- van datfeit 217/3.
llercler 405/3;406/3.
herdershond 406/3.
llerdoopen 328/3.
heremiet 152/3.
herexamen 155/4.
herfst 40/3;216/3.
herfsttijd 40/3.
herllaaldelijk 144/4.
herhalen 217,
/4.
ietsbijzichzelf- 217/3.
een delict- 217/3.
bevelen,onderrichtinjren - 482/2,3.
een gesprek van woord totwoord - 515/4.
herhaling 217/4.
- van misdrijf 220/3.
herllalingsonderwijs 317/3.
herhalingsschool 17/3,4.
herik 114/3.

-

herinneren:hetherinnertaanR. 217/3.
iem.(ccc.)aan iets- 217/3,4.
iem.(dcI.)iets(@cc.)- 217/3,4.

zichiem.0/iets- 217/4.
herinneru ! 172/3.

herinnflring :in iems.- voortleven
ieln.ietsin- brengen 217/3.

de- aaneen gebeurtenis 217/3.
ter - aan dat feit 217/
,3.

ergensgeen - van hebben 217/4.
een- uitmijn kinderjaren 217/3.
voor den toehoorder onaangename .--en op-

wekken 260/4.
herinneringsrijk 498/3.
herk-auwen 323/3.

herk-enbaar 217/3.
herkennen 152-153/3,4.
ieln.- aan zijn stem 418/3.
da,
arin herken ik Brugge 511/4.
zit
,h - 478/3.
herkenningsteek-en 239/3.
herkiesbaar 220/3.
herkiezen :nietherkozen worden 19/3.
herl
even :beginnen te- 2l8/3.
herleving 216/3.
herlezen ;l'et- van zijnwerk 280/3.
hermiet,heremiet 152/3,4.
hermitage 152/4.
hernenlen 218/2;218/4.
eenstad
445/3.
heropening:- vaneenmarkt 219/0.
dercursussen 252/3.
herrie metiem.zoeken temaken 320/3.
herschflppen 219/3.
eenlokaalin eendanszaal-- 488/3.
hersenen,hersens:gezonde llersenen 85/3.
hijiseen weiniggekrenktin dellersens 492/3.
lzersenvliesontsteking 300/3.
herstell
ingsteeken 43/3.
herstemm en 40,
/3.

hersternming 40/3.

hert(ge8l.j 219/3,4.
hertog:des sojdes en 219/3,4.
'
s-Hertogenbosch (N.-Brab.) 562/2.
*hervallen 220/4.
hervatten 216/3.
hetwerk,den arbeid
33/3;218/3;443/3.
zijn dagtaak-- 218/3.
zijndienst- 118/3 ;218/3.
delessen worden hervat 216/3.
zitl
h - 218/3,4.
hervatting derlessen 216/4;218/3.
herverzekeren 220/4.
herverzekering 220/4.
hervorlnen :hetonderwijs-. 217/3.
hervorlningvanhetonderwijs 217/3.
herzien 220/4.
Hesbaaischeklei 416/3.
hesp 207/3;220/4.
hesseling 203/4;493/3.
het(pers.t'n4z'
.) 22l/3;270/3.
('
poo'
raanduiding '
th
c'dpersonen ïA5zï?tple'zmet
tr
ea naamwoordeliik gezegde,è.r.:llet waseen
lnoodschapper) 220/4.
gijzult zien 220/3.
wilU zoogoed zijn teherhalen?220/3.
zijwaagde datte vragen 220/3.
isnajaar 220/3.
lletgeen :'tgeen oj'
tgeen 220-221/3,4.
gijzoekt6n,
z. 221/2,3,4.
(dat)ik u zeg 221/4;514/4.
gemeverteldhebt 514/3.
hetwelk 221/3;518/3,4.
'
twelk oj'twelk 221/3,4.
hetzelfde 533/3,4.
'tzelfdeoj'tzelfde 221/3,4.
dat.komtop--neer 143/3.
hetismij-- 178/3.
*hetzelve 115/4.
hetzij: ... ... 22l/4;537/4.
'tzijoj'tzij 221/3,4.
heugenis:van iets- hebben 172/3.
heuglijk ('
uitspr.) 70/4.
*heur 222/3.
heureka 154/3.
heusch :een-- duel 394/4.
e menschen 494/3.
hevig 337/3.
een eaanval 2l3/3.
iets hekelen 279/3.
in het stevan een woedeaanval 452/3.
hexameterfuitspr.j 222/3.
H.G.(= hectogram) 91/4;211/3.
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'

hiel:dieschoenkneltmijaanden
iem.opde en zitten 491/3.
de en laten zien 404/3.
ergenszijn enaanafvegen 380/3.
hier: endaar 26/3.
... v
an ,...vandaar 26/3.
dezemenschen 26/4.
jij ? 105/3.
hoekom je zoo verzeild?
! 442/:
).
.
ben ik 535/2.
volgen deantwoorden 535/3.
van 468/2,3,4.
van uit 468/3,4.
hierbij 222/3.
ingesloten 222/3.
berichtiku ... 127/3.
hierboven 226/3.
hierdoor 222/3.
hierheen 273/3.
hierlangs 273/3,4.
hiernaast:(
ledeur,dekamer - 321/3.
hiernevens 222/3.
hierom 222/4.
hi
j ll5/3.
watzegt ?(o/watzeitie?)
ishet 214/3.
-ishem 214/4.

1 hoepelen 41/3;393l3.
3
hoera! 223/2,3,4.
'
;
een !aantreffen,instellen 225/3.
1 hoeve l77/3;223/3;363/3;525/3.
' lloeveelheid :een groote appelen 109/3.
l
)
in groote 187/3.
t
! làoeven 223/4.
/3 ;222,/3.
; lloevrel 26,

l
zee! 223/3,4.
i hoe
, hoezeer 222/3.
q
l hof 223/4.
i
l
.
- van assises 36/3,4;142,
/
l
3.
@
van appel 60/3 ;223/3.
! - van eassatie 223/3 ;472/3.
(
hofje(= rijwoningen) 93
'/3.
F
2 hofsteldle l17/3;223/3;363/3;525/3.

1hok:dehond,aanzijn gebonden 323/3.
f
'
/3.
l hol: le klanlten, lephrasen 275/

) hol(zxw.):op gaan,slaan 438/3.

iHolla
j
ie
nmde
sr
.:
ho
vof
o
drz
op
ooverbh
re
ij
ng
-enis41
74/
33
/4
..
) holleweglangsofovereenheuvel 433/3.
) *holsblok 224/4.
hom 299/4;306/3.
hommeles:'
tiser 40/3.
hommertd) 299/3;306/4.

-

val)een postltanttlor 342/3;382/3.
van een vereelliging 361/3.
van dienst 92/3.

hoofdbestuur 303/3,4.

dez'posterijen 49/4.
hoofdboekllouder 546/4.
hoofdcomité 58/3;303/3.
hoofdcondllcteur 92/3;225/3.
hoofcldeur 237/3.
hoofdelijk :.
--e verbintenis 150/3,4.
.e btl
rgtocht 150/4.

hoofdgebollw van een spoorwegstation

hoofdkaas 261/3.

hoofdkanttlor 303,/3.

hoofdltassif?r 92/3.
ltoojdletter :ivtllzàv?.ajgeleid '
pt
zAzvtanten t'
J?
zrolken.
lcndczt,8teden,T/zz. 30,,/
2,3;162/3.
ittozc?ztc?,'
pc'
?zmaanden,'
pc,
;>'
week-ettfee8tdagen
30/2;541/3.
injtzpi
.
Jlïe?d
'
,
t
zln,
f
a?
z,waarin lidwoordelèojz,
oozzefyelg
'
voorkomet
b 107/3,4;468/3,4.
hoofdlijn 283/2,4.
hoofdopzichter van den weg

hoofdpeluw 228/3.
hoofdpijn 261/3.
schele - 546/3.
homp 156//3.
hoofdplaats 225/3.
hond :iem behandelenalseen - 224/4.
hoofdpost .
304/3.
-.(tloo'
r men8cl
b-aanduidiktg @lt cîl
znc/
t lttet cclt y
zoo welkoln zijn als een - in een kegelspel hoofdpostkantoor 229/3;304/3;382/3,4;426/4.
u:ylf4.
naamwoordeliikgezegde,b-v. : hijiseen man t
hoofdprijs 286/3;384/3.
l
aitt
bén stuk) 220/3.
hoofdredacteur 65/3;225/.
3,4;354/4.
j
a
l
s
k
a
t
e
n
l
e
v
e
n
2
2
4
/
3
,
4
.
-, di
e... 115/3.
i
f
twee.
--en overéén been 224/3,4.
hoofdsehzlfer 205/3.
llijscllkraan 202/3.
! twee en om een been 224/4.
hoofdschotel 225/3.
hinder:geen van ietshebben l10/3.
hoofdstad 225/4.
)
'
t
i
s
w
e
e
r
o
m
e
r
g
e
e
n
u
i
t
t
e
j
a
g
e
n
(
o
/
d
o
o
r
t
e
1
sturen) 224/3.
hinderen :dathindertniet 124/3;292/3.
hoofdteleftp
on 261/3.
)
gemak hindertniet 469/3.
î wi
f
emetde en naarbed gaat... 67/3.
hoofdtelefll
onkantoor 229/3.
iem. 151/3.
j
Vieeen wilslaan,vindtlichteen stok 391/3. hoojdtelwoorden,'
tl
crèo'
zdc,zmeten
hinderenqurnte 95,/3.
l dat je 450/3.
hoofdtrek :(le- ken 283/2,3.
llinderlijk :.
- e llulp 279/3.
daarligtde begraven 547/4.
in -ken 283/3,4.
- *hoofdvogel 353,/3.
vervelend 59/3.
wetenwaarde gebondenligt 547/4.
hinderpaal:hinderpalen op zijn weg vinden 340/3. hondekar 224/3.
hoofdzeteleenernijverheid 534/4.
*Hindoestan 222/4.
hoofdzweer 546/4.
j
h
o
n
d
e
k
e
t
t
i
n
g
2
2
4
/
3
.
Hindostan 222/3,4.
hoog:een -ehoed 88/2.
hinnikel) 402/3.
I
een -.
edop 88/3.
hondenest 224/3.
lait 380/4.
een -.ezijden 88/3.
H.M.(= hectometer) 91/4.
hondenhaar 224/3.
de---t
lrestanden 226/3.
ho ! 327/4.
hondenhok 224/3;26.
3/4;323/
'.
3.
de- estanden 226/4.
hobbel:dewegisvol senbobbels 233/3.
hondenslager 249/3.
inzijnwapenzijn 225/3.
hobbeldebobbel:deweg gaat 233/3.
hondenweer 224/3.
I hetis- tijd 226/3.
hondenziekte 225,/3.
hobbelig :de wegis-- 233/3.
deprijs was buitengewoon - 262/3.
hobbelpaard 407/3.
honderd : en 224/3.
op de- steverdieping 226/3.
hobo 210/3.
(en)een konijnen eltz. 224/3,4.
één --146/3.
hoboïst 210/4.
in het antwoorden 79/3;255/3.
één (trap)- 473/3.
hoe: sprongen en htzppelden ze! 222/3.
hondsdolheid 225/3;391/3;515/3.
twee-- 473/4.
o, zijverlangdetedwalen 222/4.
ten .
-.
ste 227/3,4;228/3.
ik weetniet, -hijeraan komt 326/3.
op zijn - st 227/2,3,4;228/3,4.
ikmijookverontschuldigde... 197/3.
Hongarije 88/4;225/3.
hoogachten :.
--d heb ik deeertezijn ... 490/3.
hijzich ook staalde ... 408/3.
honger :ik rammel,mijn maa'
g (oj buik)rammelt hoogachting :met- 16/3.
langer meer 222/3;273/3;296/2,3.
van den 45/4.
metbijzondere teeken ik ... 490/3.
langerzoo meer 222/4.
hongeraar 225/3.
hoogdringfmd 134/3.
langer -- mooier (o/
schooner)
honilnlg 427/3;531/3.
hoogeschool 226/3 ('
?zïfa#r.);226-227/2,4 (5ef.).
296/2,3.
ongepijnde
531/4.
deGentsche - 226/3.
langer-- minder 306/3.
iem.- om den mond smeren 39/3;531/3.
de- teGent,teLeuven enz. 226/3,4.
langer -- kleiner 328,/3.
de- van Leiden,van Parijsenz. 226/2,
4.
1honig
lnpl
o
gt
zee3
m83/4
5.
al//4.
i
langer zwaarder 544/.
3.
op de- 226/3,4.
hoed :een ronde 80/3.
I honoris causa 448/4.
l
van de - komen 226/2,4.
de bolvan een
80/
,4.
jhoofd 225/3.
aan de- 226/4.
een strooien
222-223/2,3.
inde- 226/2,4.
j
b
o
v
e
n
h
e
t
.
t
l
e
r
f
e
e
s
t
v
i
e
r
e
n
d
e
n
2
2
5
/
3
.
'
een N'
ilten 222-223/2,3.
j
de --en derkinderen 225/4.
uitde- 226/4.
een opzetten,ophelll'en 223/3.
i
!
van het totdevoeten 225/3,4;260/3.
hoogeschoolstudent 227/3.
hoedanig :een stuk.--ool
c 519/3.
een prijsop iems. stellen ojzetten 225/3,4. Hooge-zwaluwe(N.-Brab.) 562/2.
hoedanigheid 506/2.
iems. op prijs stellen 225/4.
Hooggeboren Heer 518/3.
'
dat werk heeft de vereischte hoedanigheden
llet-- (bijiets)verliezen 225/4.
hooggeplaatst:een- man 501/4.
'
niet 506,
./2.
l
menlkonoverde,
--en loopen 260/3.
hooggeschat:zijn - temedewerking 262/3.
in dezf
alfde--- 448/3.
hooghartig 225/3.
l iezn.het afslaan 260/3.
I
Iler
260,
/3.
inzijn van onderwijzer
hoogheid :Zijne (ojHare)Koninklijke Hoogheid'
in (le - van getuige 68/4.
311/3.
j zieh,iella.voorhet-- schieten 260/4.
in - vanvoogd 68/4.
I iem.over0/bovenhet groeien 260/3.
UweKoninklijkeHoogheid 311/3.
hoedell:ftelkoeien -- 512/3.
i mijn -- looptom 260/3.
Hooghollandsch 227/4.
hoef:de vaneen paard 223/3.
hoogleeraar 169/4;227/3 ('
?
Hfdpr.).
; een(o/zijn) toonen 260/3.
(zz,llofstede,boerderij) 223/3;363/3.
1
iem.het bieden 260/4.
aan deUniversiteitte Gent 227/3.
lloefstal 453/3.
in de geschiedenis aan het Victoria-college,
i zijn metietsbreken 275/3.
lïoegenaam cl:-.-geen ... 182/3;223/3.
1 l
aijisnietwelbij(o/in)het 492/3.
teStellenbosch 385-386/4.
r
i
ietsoverhet zien 362/3.
geen ... - 223/3.
hoogleeraarsambt 386/3.
hoekkast 405/3(tweemaalj.
t
het vaneen artikel 225/3.
hoogleeraarschap in dewijsbegeerteenz. 277/4.
hoeklijn 360/.
3.
h ODdOPdit 225/4.
l
hoogmoedig 28/3.
hoen 223/3.
l uitdien e 448/4.
*hoogspanning 227/1-2,4.
hoenderhof 319/3.
'
!
vaneen scllool 65/4.
hoogspanningsdraad 227/4.
hoenderhok 224/3;263/3.
*hoogstens 227/
4.
)
-- van een gezin 156/3.
,1-2,
'
hoep,hoepel 393/3.
l
eenerfabriek 322/3;323/2.
hoogte:i)1de- schieten 329/3.

lhondek
no
bt
aan2
t2
je
4/32;22
46
/3/
.4.

lhondsg
vr
ia
oo
sltj2
e24/
44
9.
3/4.
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horloge 229/4;229/3.
alskilld in ,als(een)kind van den huizezljn
het getik van làet
229/3.
232,
/3.
horlogekast 229/4.
daarzalweinigvanin komen 54/3.
horlogemalter 229/3.
naar 232/3.
horrelvoet 363/3.
hijkomtvan
344/4.
hort:meteenmeisjeopden gaan 354/3.
llijgaatnaar- 344/4.
horzel 229/4.
naar.
-- gaan(tr
tzzà8oldatenj 18/3.
hoogvlieger 34/3.
hospes 39/3.
llijkomtvan ons - 344/3.
hospice,hospies 229,/4,
hijgaatnaarons 344/3.
Hoogwelgeboren Heer 518/3.
*hoogzaal 227/l-2,4.
hospita 478/3,4.
ikkom van uw
464/3.
hospitaal 265/3.
wijgaan naaruw
464/3.
llooi-:he
a
all
lkl
n3e.lloopjesharken 221/4. 1
voor l
traamvrouwen 295/3;308/3.
ergenselken dagaan komen 195/3.
dt
orsel
le
l
5e
7i
/
hooiberg 406/4.
hospitium 229/3,4.
llijwoontnaast,nabijons 344,
/3.
hooibergplaats :-- boven de deel 406/4; 413/4. hossebossen : we wordell verschrikkelijk- gehosselïet (moeten)houden 230/4.
bost 538/3.
! hetouderlijke 526/3.
naastde deel 413/3.
hot:van naarhaar(o/her)
i
j
*x'an uit 232/1-2,4.
*hooibinder 90/3;227,
/1-2,4.
hotel 168/3;229/4.
l huisbaas 232/3.
hooidorscher 57/4.
deGrooteBrug
: huisbewaarster 381/3.
hooihark 201/3.
hooimijt 406,
/4.
v
a
n
X.
2
3
0
/
4
.
j
lluisbezoekdo/e
n(l)ijiem.)
een houden 230/4;542/4.
I huisdier 232,
3,4.
hooirijf 201/3.
de
h
o
u
t
e
n
l
e
p
e
l
3
6
9
/
3
;
4
2
3
/
,
3
.
1
e
n
v
a
n
d
eboertlerij
hooischelf 228/4.
hooizolder 228/3;406/3.
h
ot
26380//34..
ll
hluise
gi
eg
ri
l
en
iaa1
r85/
233,2
.
hoonen 225/3.
ho
te
el
lh
joo
nu
gd
ee
nr1
4/
.3
d lachen 228/3.
houden:houdhetoverigemaarvoor11! 182/4. l*huisgerief 185/4.
de bijlanen worden voor de voetgangers ge
huisheer 232/3.
hoongelach 228/4.
502/2.
huishoudeli
jke artikelen 185/3.
hoop (-.):hethooiop ojaan - en zetten 227/4.
iem.bijhetwoortl 364/3.
huisllouden :een besturen 65/4.
hooibijden - verkoopen 233/3.
zich aaniems.gezegde 364/3.
vod
lrhet helpenzorgelz 299/3.
ietsuitden - nemen 228/3.
eenwinkel 524/2,3,4.
huislloudilàg 232/3;299/3.
op den - toe 228/3,4.
eenherberg,een sehool 524/4.
huisklok 229/3.
bij---en 228/2,3,4;301/3.
winkel 524/1-2.
huisloolt 125/3.
met--en 228/2,4.
herberg,school 524/4.
huisman 156/3.
datkost- en geld 300/3.
van iets 55/3;166/3,4;173/3;229-230/3,4. llllismiddeltje 433/3.
te- loopen 228/4.
van iem. 55/4;166/3,4;229-230/3,4.
huisonderwijs 385/3.
een - menschen 109/3.
vanwerken 551.
3.
huisonderwijzer 385/3.
degroote- 26/3.
van ietsniet 524/3.
lluisraatl 231/3(ge8!.); 308,
/3.
*- en al 228/1-2,4.
van iem.beginnente 508/3.
sletr
llt .
386/3.
hoop ('
p.):de- koesteren 228/3.
van iem.meer danvaneen ander 478/3.
*lluistax 438/4.
voeden 228/3.
zich aaneen meeningenz. 230/3.
huisvader 156/3;464/3.
zichvleien metde- 228/3.
lletmeteen vrouw
6/3.
huisvesting:voedingen 262/3.
in de- verkeeren dat... 228/3.
iem. voor ...12/3;14/3;180/3;320/3.
huiswerk :zi
jn maken 232/3.
de- tziten,uitspreken 228/3;459/3.
ietsvoornuttig 179/3.
ruMr verriehten 407/3.
de- uitdrul
tken 459/4.
zi
jn wenschen voordewerkelijkheid 320/3. lzuiszwaluw 324/3.
zijn - op iem.ojietsstellen 228/3.
hetervoor
179,/3.
lluiveringwekkend 387/3.
op (beteretijden 6nz.) 228/3,4.
zich voor ... l12/4.
hulde :iem.ietsals aanbieden 232/2.
op - van beter 228/3.
zicllvoor gewaarschuwd 231/2,3.
*l
zuldebetooging 232/1-2,4.
op - van zegen 228/3,4.
*hetzicllvoorgezegd 231/1-2,4.
huldebetoon 232/3.
zegemijke- 228/3.
zicllzelfvooreenverstandigman 522/3.
een --aan iem. 232/3.
de- op verlossing 228/3.
zich (alslof... 170/3,4.
htzldeblijk :iem.ietsa1s aalïbieden 232/2.
in de-- op,van te... 228/2,4.
zich alsofmengekwas 543,
/3.
huldigezt:iem.-- 157/3.
de- u tezien 466/3.
zich van den dommetn),van den gekketn)
zekereeischen
326/3.
*hoopvol 498/1-2,4.
170/3.
)huldiging 232/4.
hoor! 543/3.
hetzalerom
230/3,4.
l1t1l1):--verleenen l32/3.
hoorbaar : nauwelijks hoorbaare geluiden 343/3.
hetzaleraan 230/2,4.
verleenen (t'
@x depolitiej 207/3,4.
duidelijk hoorbare klanken 470/3.
men kan dieappelen langgoed 231/3.
-- bieden, geven, schenken, brengen 132/3.
hoorder:geachte- s!305/3.
zwarewijn houdtzich lang 231/4.
hulpbrol
z 233,
/2,3,4.
mijne (geachte)- s! 305/4.
hooren :er kon niets van gehoord worden 228/3.
hetijslloudt 132/3,4;282/3.
llulpkantoorder posterijen 333/3.
men kon alles - wat er gaande was 228/3.
degulden houdtl00 cent 292/3.
lmlpkas:onderlinge
314,
/3.
een mensch krijgtwatte- alshijnietdoofis
het aan een meening 230/4.
llulpmeststoffen 300/3.
houder;de vaneen wisselenz. 132/3.
hulpoficier 32:/4.
415/3.
de van een getuigsehrift 132/3.
hulppost,
kantoor 333,
/3;382/4.
'tiseralFransch watmen hoortofziet 255/3.
houding:de derverschillendepersonages 231/3. llulpzeel 209/3.
waariem.heen wil 19/3.
houtblok (= dwarsligger) 73/3.
huls(vaneenpatroon) 91/3.
*iem.nietkunnen - ofzien 218/1-2,4.
houtdtzif 81/3.
lltlm :inzijzl zi
jn 236/3.
men moet- en wederhooren 255/3.
houten :een--vloer 57/3.
humaniora 233/3,
4;435/3.
men moetde beidepartijen - 255/3.
een schutting ()
/schutsel 57/3.
zijn voleindigd hebben 233/3.
voorwathoortwat! 176/3.
een stoelmet zitting 57/3.
humeur:
,inzijn zijn 236/3.
hoorn (ïnefr.) 93/3.
hoornblazer 93/3.
houtskool 265/3.
llun 215/2,3,4.
houtsnip 82/3;418/3.
met tweeënenz. 215,
/2,3,4.
hoorndol 229/3.
houvast:een 35/3.
ondf,r vierenenz. 215/2,3,4.
hoorntouw 445/3.
hijis 381/3.
lllznkerelï:naariets 286,
/3.
hoornvee 232/3.
hoovaardig 228/3.
houweel 373/3.
llupscll 233'4.
hoovaardij 228/3.
huicllelaar 465/3.
hurlt 232/3,4.
hop (ge8l.) 228/3.
huid :een kalfde afstroopen,aftrekken
opzijn--enzitten 232/3.
in zijn nietdeugen 204/3.
htzrken :op den grond gehurktzitten 232/3.
*hopelijk 229/1-2,4.
*huidenvetter 231/4.
llutje:n'
ket enmutjeweggaan 254/3.
hopen:ikhoopu,hem tezien 228/3,4;467/3.
huidschilfer 205/3.
hutspot 233/3.
ik hoop datik hem zien za1 228/4.
huidtslkleur:bruinachtige 494,
/3.
lluur 233/4.
ik hoop dathijgeslaagd zij 537,
/4.
huidvetter 231/2,3.
te -- 233/3,4;4:7/3.
ik hoop dathijkomt 537/4.
huidvetterij 231/2.
lzuuranntànce 32/4.
op iem.ojiets- 229/3.
huif(van karofwagen) 524/3.
lluurder 233/3 ltf'
rïevtt
zcll.
naarik hoop 229/3.
huifwagen 524/3.
lluurgeld 233/3.
'
tiste- dat... 229/3.
huig :iem.de lichten 438/3.
lluurling 233/4.
veelvan iets- 54/3.
.-huilen 200/3.
lzuurpenxlingen 233/3.
d 498/3.
hopscheutje,hopspruit 229/3.
huis:'t 231/4.
*huula
sman 233/4.
te 231/3,4.
llllwelijk 456/3.
hor(= snorrebot) 418/3.
teonzenhuize 344/4.
een (
lochteraan iem.ten geven 234/3.
hortretje)(= raampje) 534/3.
horen :dekoebijde- snemen 177/2.
ten huizevan ... 542/3.
een .
- afkondigen 399/3.
in 76/3.
een gelukkig aangegaan hebben 506/3.
alsde maan drie- sheeft 445/3.
iem.in opnemen,toelaten
een -- inzegenen (R.-K.) 562/1.
horendol 229/3.
227/3.
totnu toeonbekende- z1 227/4.
iem.op de- brengen 221/2,3.
*iem.op de- stellen 227/1-2,4.
zich op de - stellen 227/2.
hoogtestation 426/4.

-
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een - bevestigen (Herv.) 562/1.
een - voltrekken 562/1.
huwelijk-safkondiging :de- doen 40/3.
huwelijksbelofte:zijn - breken 399/3.
lluwelijksgebod :de- en afroepen 40/3.
huweli
jksgeschenk 81/3.

lmwen :- buiten gem eenschap van goederen

*zijn doehteraaniem. 234/1-2,4.
huzaar:wat'
n - ! 182/3.
hygiëne 195/3,4.
hypotheek :gewaarborgd door- 51/3.
meteen - belasten 58/3.

1.
i:depuntellopdei'
szetten 234/3.
ideaal:een maatschappijnaarsocialistisch
llet -van denredenaar 460/4.
idee 172/3.
identiteitsbewijs 145/3.
idezl
titeitskaart 145/3.
idiotenfranje,idiotenlokjes
ieder:--ekamer 234/3.
(e)keer 234/2,4.
een -- l50/3.
iedereell 150/3.
iederznaal 234/2,4.

iemand 152/3.
J
-ijbentmeook .- !
iel) 234/4;327/3.
Ieperen 234/3;528/3.
leperlee 234/3.
leperling 234/3.
Ter 234/3.
lersclz 234/.
3.
een e 234/3.
iet'
s 152/3; 234/3.
ietts)ofwat 234/3.
ietwat 234/4.
ijçletterteekenj 234/3,4;528/2,3.
hetIJ (waterin N.-Hol1.) 528/3.
ijdel 234/4.
zijn vreesblijktniet -geweestte zij11
ijdellleitl l96/3.
tlen duivel verzaken

380/3,4.
ijken :vanambtswegegeijkt
ijl 234/4.
i
jlgoed 234/3.
ijmker,imtmelker 73/3.
Ilsel(rivier) 235/3;528/3.
ijselijklleid 235/3.
ijsgang 235/4.
ijsslede 235/3.
ijsvogel 235/3.
ijver 134/3;234/3.
ijveraar 234/3.
ijverig 234/3;319/3;323/3;498/3.
ijzel 235/3.
ijzelen 235/3.
ijzen 235/3.
ijzer: isnuttig 107/4.
het isnuttig 107/4.
het-- van deze gereedschappen

gegoten -- l88/3.
iem.de.--saanleggel) 235/4.

in de szitten,liggel) 235/2.

iem.in t
1e sslaan 235/2,4.
ieln.il1de sdoen 235/4.
Ilzer (rivier) 528/.
3.
ijzerdraad 26l($.
ijzeren 526/4.
ijzergaas 250/4.
ijzerplelt 235/3.
ijzerroest:Alek van
235/3.
llzerstreek :llitde-.
- 39/3.
ijzervlek- 235/3.
*ikzucllt 235,/1-2,4.

*ikzuchtig 235/1-2,4.
illusie 235/3.
imitatie-brons 318/3.
imker,immeker 73/3.
immer 235/4.
in : detent 76/3.
dewei,-- den tuin enz.loopen 236/4.
hetbosch ,dewei -6nz.loopen 236/3,4.
dekamer 440/3.

staatsiegewaad, zijnhemd cnz. 235/4.

het belangwekkende,hetschoone

een gedicht

2/3.
eenwerkvanAliltonc?àz. 235/2,3.
- .Titus Livius 235/4.
-den Gouden Leeuw 236/4.
veelvisch --den vijver 349/3.
steenk-ool dekacheldoen 349/3.
olie hetvuurgieten 327/4;349/3.
datwasolie hetvuur 327/3.
--

deweek 76/3.

onze dagen 100/3,4.
-onzenti
jd 100/4.
eelàommezien, een oogwenk 329/3.
weinigtijd,-- eenjaar, een oogenblik enz.
349/3.
--een vloelteneenzucht 495/3.
--eens 236/3,4.
vooraall (letwintig 504/3.
eve:l- detwintig 504/4.
llalf de twintig 504/4.
diep de twintig 504/4.
1gld. -dubbeltjeswisselen 162/4.
verstand en manieren 28/3.
inbakerelz:eenkind - 90/3;492/3.
een ingebakerclkind 90/3.
inbeeltlelz:zielliets.
- 471/4.

ingangsdeur 237/4.
ingebeeld 237/3.
ingenieur: van ojbij(len waterstaat 87/3.
bijdellruggen en wegell 87/4.
ingenomen :metiem.(zeer) zijn 55/4.
- zijxtmetzieh zelf 21/3.
metietszeer zijn 151/3.
metietsniet zijn 356/3.
ingesloten :(làierbij) 222/3.
ingetogen 5/3.
ingeven :tlieren een geneesm iddel--

ingevolge 16/3;191/3.
ingewikkeld 95/3.
ingrijpen (om een kind te halen) (= opereeren)
19/3.
inhalen :den oogst 76/3;124/3.
de oogstisingehaald 236/.
3.
iem.-- 488/4.
een pttstoor plechtig

inhalig 46/3;239/3.
inhebben :een brom .- 6/3.
inheemsch worden 236/3.
inhoud :--envorm 201/3.

inbeelding 236/2,4.
inbegrepen :alle onkosten
238/3.
inbinden :een boek
76/3,4.
inboedel 308/3.
*inboeten 236/1-2,4.

vorm en
201/4.
korte-- 48/3.
(vaneenboek) 237/3.
inltouden :zijn adem
352/3.
inhouding 19/3,4.
inhoudsopgave 237/3.
inkijk-en :muziekstukken 129/3.
inklaring :in-en uitklaringen 71/3.
inkleef
ling :de dergedaehten 253/3.
inkomen :een klein
454/3.

inbraaf 267/3.

inkomendlbrechten 450/3.

zit'llllflelwat.- 2l/'3.

inbraak 76/4.
inbreken t'
pczàW6'
?
J60t)
inbrengen 393/4.
#inburgeren 236/1-2,4.
*inburgering 236/4.
incident 457/3.
indachtig :iem.iets maken 217/3.
inderdaad:zooisBrugge 517/3.
inderti
jd l13/3,
4.
index 236/4.
opden --staan,geplaatstzijn 236/3.
Indiaan 236/4.
Indiaansch 236/4.

inkomst:- en en middelen 517/3,4.
'tbutlgetder en 517/4.
inkoopen :waren
237/3.
bijhet 237/3.
inkoopsprijs 237/3;263/3.
ietstegen verkoopen 176/3.
) inkt:(uitspr.j 237/3.
l
$
Oostindische - 237/3.
1
1 *chineesche 237/4.
*inlaag,inlage 546/l-2,4.
inlasch 238/4.
1 inlasschen 237-238/2.

j ietsi1àeenbriefenz. 457/3,4.

n
I inleg 461)/3;529/2;546/3.
indien 346/3.
inleggeld 460/3.
.- . i
k geld had,(dan ojzoo)koclltik ... 236/3. inleggen :viseh,groenten,vruchten
352/2.
inleiding 506/3.
lleterzoo moestaat 500/3.
indienen :eenklacht 251/3;319/3.
de-.totden Lekenspieghel 238/3.
een voorstel,een wetsontwerp,een verslag, een
een--op ... 238/1-2,4.
i inleveren :een biljet 236/3.
$
aanklacllt - 319/3.
Indiër 236/3.
j
eenklacht 251/3.
i inlichten :iem. 53/3.
indirect 338/.
3.
- - eb
elastingen 52/3,4.
i
iem.van iets 486/3.
Indisch 236/3.
! inlicht
ing 53/3.
individu 370/3.
en vragen,inwinnen 238/3,4.
indossement,indosso 402/3.
entebevragen bij... 238/3.
indrijven :iem.dekamer 440/3.
entebekomenbij... 238/4.
indroog 256/3.
n
a
dere eninwinnen 499/3.
--indruischen tegen iets 495/3.
en naar(o/omtrent)ietsvragen 508/3.
indruk : maken 236/3.
(om) vragen over (o/ omtrent)iets 508/2..
en inwinnen omtrentojoveriets 508/4.
geen--op iem.maken 364/3.
indrukwekkend 291/3.
verzf
lek om
335/3.
een verzoek om
tot den m inister richten
industrieel 322/3;323/2.
ineengedrongen 187/3.
335/3.
ineenloopendekamers l81/3.
inliehtingenkantoor 238/4.
ineensmelten (van k!6'
2'
?
re?à) 485/4.
*inlijsten 546/1-2,4.
ineenvloeien (ran kleurenj 485/4.
inlijven 32/3.
ineens 24/3;236/3,4.
inlijving 32/3;545,
/3.
inertie 452/3.
inloten:d
?ringelootzijn 238/3;286/3.
infanterist 35/4;373/3.
inmaakflesch 80/3.
l
'nynitiej-bepalingen bij 6:1 znw. 466-467/2,3,4.
inmaakpot 352/3.
ièîjittitiej-bepalingetb bil'cc?z bnw. 467/2,3,4.
inmaken :visch,vruchten .
- 352/3.
infirmerie 265/3.
groeaten 352/3;474/3.
influisteren 355/3.
boter 354/3.
informatie 53,/3.
inmiddels 29/3;546/3.
nemen 238/3,4.
inmijnen 238/4.
informatie-bureau 238/3.
innaaimap 93/4.
inforl
neeren 236/3.
*inname 238/1-2,4.
ing.(= ingenaaid) 76/4.
innemen :een geneesmiddel -320/3.
*ingaan op een verzoek enz. 237/1-2,4.
heb jealingenomén? 320/4.
ingang 237/4.
eenstad opnieuw ojweder 445/3.
verboden
237/4.
het.- 238/3.
-voorjongens 108/3.
innemend (uïfd>.) 238/3.
bijden vanhetdorp 237/3.
innementlheid 238/3.
vinden 38/3.
inneming 238/3.
met-- van ... 47/.
3.
innerlijk 238/4.
Indië : de beide
.

-

-
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e bouw 238/3.
inplakmapje 93/4.
inprenten :zichietsgoed - 128/4.
inquest l51/4.
inrichten :iets- 99/2.
een lokaaltoteen danszaal- 488/3.
ietsopnieuu,-- 217/3.
zich (zusofzoo)- 238/4.
llet- valï... 99/3.
inrichting (= school) 187/3.
van ojvoormdb.onderwijs 187/3.
voorlloogeronderwijs 226/4 .
voormelkbedeeling 520/3.
inrij:verboden -- 237/3-4.
inrit:verboden - 237/3.
inroepen :iets- 59/3,4.
inroesten 399/4.
inruimen :plaatsen op een kandidatenlijst - aan
zekere personen 502/3.
inschieten :zijn geld erbij- 236/3.
inschikkelijk 191/3.
inschrijven 239,
/4;334/3;419/3.
vooreen aantalexx. 547/3.
op een boek 547/4.
voor20aandeelen 547/4.
ingeschreven veelhoek 6/3,4.
inschrijver 334/4.
inschrijving 334/4;419/3.
inschrijvingsbiljet 88/3.
ingchroeven 239/3.
inschulcl 198/3;442/3.
in-en uitschulden 442/4.
insect 249/3,4.
insgelijks('
uit8w.j 113/4.
inslaan :een pad,een weg- 24/3;320/3.
koopwaren - 124/3.
voorraad- 236/3.
insluithaard 205/3.
insmeren 239/3.
inspannen :iem.- 239/3.
zich - 55/3.
inspecteurvan den weg 92/3.
inspectie 356/3.
inspelden :een (bakerlkind- 239/3.
instaan :vooriem.- 429/3.
voorietsnietkunnen - 335/3.
voordeaansluitingwordtnietingestaan 510/3.
installeeren :zich alsadvocaat- 343/4.
een pastoor- 562/1.
insteken :boter- 82/3.
instellen :een eiscll- 319/3.
*zieh goed,mooi- (de Meimaand,de zomer)
7/4;239/4.
*zichfraai- (hetspel) 7/4.
het- vaneen soortvaninquisitie 99/3.
instelling :- van hoogeronderwijs 226/4.
voorherhalingsonderwijs 317/3.
liefdadige- 520/2.
instemmen :metiets- 109/4.
meteen voorstel- 74/3.
meteenmeening- 74/3.
metiems.zienswijzeojgevoelen - 109/3,4.
metiem.- 109/3,4.
instemming 74/3.
instorten :de zieke isweeringestort 218/3;220/3.
instructie 337/4.
een - tegen iem .openen 336/2.
rechtervan- 337/3.
instrument:houten - 231/3.
instrumentatie voor harmonie-orkest 557/2.
instudeeren 239/4.
muziekstukken enz.- 217/3.
een tooneelstuk,een rol- 435/3,4.
inteel
tenbiljet 88/3.
inteekenen 13/4.
op eentijdschrift- 239/3.
op een boek - 547/4.
vooreen aantalexx. 547/3.
intendant 239/3.
intercommunaal 239/3.
interdiceeren :iem.- 343/3.
interdictie :in staat van wettelijke- zijn 343/3.
interesseeren :zichvooriem .0/iets- 239/3.
interest 266/3.
enkelvoudige- 144/3.
intergeallieerd 239/3.
internationaal 515/3.
interpellant 335/4.
interpellatie 335/3,4.
een- richten aandenminister 335/3.
'
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interpellatierecht 335/4.
interpelleeren 335/3,4.

bijhet 369/3.
van 't ,dit 466/3(fu?
c6mccI).
interpreteeren :nietinzien lloeiems.woorden geïnterendag 240/3.
preteerd moeten worden 137/3.
man,mensch vanjaren 358/3.
interview (u'
Jf.
9#r.) 239/3.
jaarbeurs 160/4;208/3.
intreden 239/4.
jaardicllt 241/3.
intreebiljet 237/3.
iaargetiiden (gccn hoojdletter in d6 namen er 1)
@4)
intreegeld 237/3.
216/4.
intreekaart 237/3.
jaarklasse 253/3.
intrekk-en :zijnwoord- 399/3.
jaarlijks 369/3.
intusschen 23,/3;546/3.
jaarmarkt l60/3,4.
invalide 239/3.
jaarschrift 241/4.
invallen :datvielmenietin 239/4.
jaartal'
:dieschilderijdraagthet 1580 (0.
/op die
seh.staathet 1580) 102,
/3.
die wensch valtvanzelfin 350/3.
weer - 220,
/3.
jaartalvers 241/
'4.
inventarisuitverkoop 418/3.
jaarwedde 101/2.
invev8ieïn,een,hoo/dzïzz,noorajgegaandooreen hi/-por- jabroer 256/3.
delijken bijzin metals 28/2-3.
jaclltakte 241/3.
invloed 50/3.
jachtbewijs 241/3.
hebben,(uitloefenen op ... 50/3.
jachtopllasser,jachtopziener 241/3.
den - ondervinden,ondergaan van ... 50/3. jachtpartij: en 241/3.
onder- van ... 239/3,4.
jachtpat,
roon 91/3.
onderden- van ... 239/3,4.
jaclltpermissie 241/3.
onderden - staanvan ... 50/3.
jachtvezlof 241/4.
uitheemsche-- 136/3.
jager(soldaatq 92/3.
zijn - bijiem.doen gelden 517/3.
jak (ge,
s?.) 241/3.
invloedrijk 193/3.
jakes:zi
cll houden 170/3.
invochten 422/4.
jaknikki
,r 256/3.
invoegen :iets in een brief- 457,
/3.
jalaptpe) 240.
'
4.
invoeren:deinquisitiezouingevoerdworden 521/3. jaloerselt 240/3.
invoerrechten 450/3.
op iem. zijn 241/3,4.
invrijheidstelling 240/3.
op0/vaniets--zi
jn 18/3;241/3,4.
inwendig 238/4.
iem . maken 241/3.
inwijden :een gebouw,een club,eenstandbeeld,een jaloersehheid verwekken 241/3.
vaandelenz. 237/3,4.
jaloezie 240/4.
inwil
*ding:de- vaneen zaal 237/3.
jam 240,
/4.
de- vaneenspoorweg 237/4.
jarnmer 46/3;421/3.
inwilligen 449/4.
genoeg 278/3;337,
/3.
een subsidie - 429/3.
J
*ammeren 370/3.
deinrichtingvan iets- 429/3.
*jammervol 498/4.
inwisseling van marken 463/3.
jampot 80/3.
inzamelen :geld - 329/3;401/3.
Jan : en alleman 147/3;368/3.
inzet 239/3;529/2.
, Pi
eten Klaas 371/3.
inzetten :een huis - op (o/voor)
238/3;
!Ltoteen lio#leà,
tzït
z
gll6dïent
fe) 168/3.
239/3.
lloetal 138/3.
dezomerzetgoed in 7/4;11/3.
Klaassen 241/3.
dewinterzetslecht,vroegin 7/4;239/3.
Jan-Klaassen-pop 379/3.
Janneke-Alaan 288/3.
inzicht:metditofdat- 240/4.
Januari 240/3;541/3.
*inzichtsvol 498/4.
inzien:iem.ietsdoen- l19/3;122/3,4.
Janus:een 244/3.
ietsdoen- 461/3.
J'
ap 241/3.
ik zienietin waarom 536/3.
Japan 241/3.
nu zag hijin,datllijom zijn wandaad bekend Japannees,Japanner 241/3.
Japanneesch,Japansch 241,/3.
stond 522/3.
inzillkingvan eenheuvel 541/3.
japon 253/3.
inzonderheid 72/3;75,/3;240/3.
netje 253/
I3.
inzwachtelen :een kind- 90/3;492/3.
jaren (jongens8pelq 38/3.
Isaâk 240/3.
jas 161/3;241/3,4(g6#!.);335,
/3.
ivoor 240,
/3fgeul-j;275/3.
gekleede zwarte 205/3.
Izaâlt 240/3.
korte 491/3.
jassen :aardappelen (= sehillen) 367/4.
Java 240,/3;241/3.
op -- 241/3.
J.
eenkijkjein 241/4.
*
Je 136/2,3,4;195/3;195/4;554/2.
watdoe daar? 109/3.
j (zzïfd#r.) 240/3,4.
jegens 356/3.
jaagpad 453/3.
jelui 19,
5/3,4(tweemaalj; 554/2.
jaar:vijf- 0/jaren 240/3.
jenever 183/3,4;240/3;242/3,4.
zestig- 0/jaren 288/2,4.
jeneverbuik 183/3.
20- (oud)zijn 210/3;240/3.
jeu (van hetvleesch) 242/3.
hijiséén- ouderdanik 240/3.
jeugd :van zijn-- af 242/3.
hijisvan één- ouderdanik 240/4.
jeuk 232/3.
volle40- oud 240/4.
jeuken 232,
/3.
vierheelejaren 240/4.
jeuking 232/3.
op zijn 50steenz.- 240/3,4.
jeukpoeder 232/3.
op 10,20 6nz. 240/4.
jeuksel 232/3.
sindszijn 16de- 240/3.
Jezuïet 240/3;562/1.
in zijn(zooveelste)- zijn 240/3.
Jezus 240/3.
in zijn (zooveelste) gaan, komen, treden
eenblikken 93/3.
164/3;240/4.
jij 136/2,3;195/3,4.
vintd)- datzooraar? 109/3.
een - zwijgens 108/3.
in delaatste jaren 411/3.
jochie 242/4
gedurendeeenigejaren 411/3.
jockey 240/4.
eedertdat- 411/4.
jodiulntinctuur 442/3.
in dejaren tusscl
Aen tachtigen negentig 241/3. Johazlnesbrood 270/3.
in dejarentusschen'50en'60 492/3,4.
jok :uit-- 157/3.
alle -- op een stok
*devijftigerjaren 492/1-2,4.
in,- tzit 240/2,3,4.
jokken 544/3.
uit,- in 240/4.
jokkernij 269/3;271/3.
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jollg :(le--stevan een gezelsclla'
p
van.-saf 254/3.
TeniersdeJongere 242/3,4.
JanBrueglleldeJonge 242/4.
jongen 242/3;256/3.
jongedochter :een aankomende 242/3.
jongejuffrouw 290/4.
eenoude 358/3.
jongeling :een aankomende 242/3.
jongetje 242/3;256/3.
jonggeborene 81/3;249/3.
jonggehuwde 456/3.
jonggetrouwd paar 456/3.
jongsketn) 242/3.
jongstudent 435/4.
jonklleer 242/4.
jonkheid 242/4.
jonkman 242/4.
jonkvrouw 242/3.
jou 195/4.
alsik was 466/4.
journaal 101/3;(1zïf,
:7v.) 240/4.
Jozef 240/3;241/3.
derechte(o/ware) 366/3.
jubelen 196/3.
jubilé(uïf.
sp'
r.) 240/3.
Judastuïft
sp'
r.l 240/3.
jzzf 242/4.
juffer 242/4.
jplffrouw 242/3,4;290/3,4.
de (= onderwijzeres) 293/3.
de (= hospita) 478/4.
jllist 397/3.
een evergelijking 187/3.
mijnllorlogeis 551/1om 4uur 431/4.
-daarom 154/3.
zoo---weetik datniet 182/3.
zijwilden vertrekken 166/3.
zijmeenden tevertrekken 166/3.
llijlleeftlletmijzoo verteld 258/3.
i1
tkom vanhem vandaan 258/3.
alsoflli
jdaar wasbetraptgeworden 258/3.
zoo verscllenen 258/3.
jtljvlbe(uitspr-t 240/4.
juk :iem.onderllet brengen 333/3.
Julius 242/3.
jullie 195/3,4(l1t
766'
mt
ztz!);554/2.
jumelle 242/4.
jurk 253/3.
je 253/3.
juryf'
aitspv-) 240/4;242/3.
jus(van vleesch) 242/3.
justeertler 24/3.
justitie 392/4.
ministerievan
392/3,4.
Jutfaas(Ne(1.prov.Utrecht) 562/2.
juvianoot 367/3.
juweel(uïf:pz.) 240/3.

K.
ka 242/4.
kaai 30/3;242/4.
kaak 243/4.
kaakslag 243/3.
kaal:-- lloofd 254/3.
kalelzoofden 42/3.
kaalkop 254/3.
kaam,kaamsel 51/3.
kaan 242/3.
tjes 242/3.
kaankoek 243/3.
kaars 244/3;247/
'
3.
kaarsepit 243/3.
kaarslelnlnet 243/3.
kaarsolàgel 243/3;399/3.
kaarsvet 243/3;399/3.
kaart (=,speelkaart): de enwasschen,schudden
334/3.
in iexns.- spelen 420/3.
-- j
e(= flche) 158/3.
- .je(= spoorkaartje) 395/3.
kaartbrief 243/4.
kaartcatalogus 158/4.
kaartenhuistje) 243/3.
kaartjesverkooper(van detram) 342/3.

Bi
jlagen,4*

kaas:weekeojzacllte- 377/3,4.
zich de -- niet van het brood laten halen (o/
eten) 359/3.
kaasboltletje)(#ocd) 80/3;559/1.
kaashut 529/3.
kaasmade 406/3.
ltaasvlieg 406/3.
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kandeel .
136/3.
kandelaar 244/3.
kandidaat:zich -.-stellen 505/3.
kaneel(g&9l.) 244,
/3.
kanon,plt.
'
.- nen 244/3.
- s 244/4.
kans:- hebben 244/2.

)kabelbericht 243/3.

de- keerde 244/3,4.

j *kabelgram 243/4.

de- en sehijnentekeeren 244/4.

)
kabeljauw13/3,4.
i kabeltelegram 243/3.
'
l kabinetwerker 141/3.

jkabinetwerkerij 141/3

erisrtog- om ... 302/3.

de --wagen 515/3.
kansel 431/3.

opden- 383/3.

' kaboutertmannetje) 29/3.
kant :aan een - 24/3,4;25/3;244/3; 273/2,3;
kachel 243/3,4 (g6d!.);432/3.
516/4.
eenBrabantsche- 432/3.
van een - 24/4;25/3;244/4;273/2,3;516/4.
een klein gegoten - tje 140/3.
...vitn den eenen .
--, ...van den anderen
kaclzelbuis 432/3.
26/3.
ltachelhout 432/3.
van (ojaan)den eenen - ...,van (o/aan)den
kaclàelpijp(= ijzeren buis) 88/3;432/3.
anl
leren - ... 537/3.
(== lloogehoed) 88/3;224/4.
van den (oj een) anderen - (= bovendien.
kacllelpook 432,
/3.
oviprigens) 31/4;244/4.
kachelsmid 416/3;433/3.
van lnijn - 537/3.
kacle 242/4.
familievanden - van ... 244/3,4.
kader 243/4.
aan ipeide- en 244/3.
kadetje 313/3,4.
zijn messnijdt aan (t)/van)twee.
--en
Kadzand (Zeeland)
langseen- 25/4;273/2,4.
kaft 215/2,3.
langsdeiz- gaan,varen6nz. 245/4.
eellscllriftvaneen-- voorzien 365/3.
naareen -- 273/2.
kaftelq 215/3;365/3.
naaralle-enrondkijken 245/3.
kajuit 90/3.
dezell- uit 25/3;213/3.
kakerd,kakker(rogelionl
gj 243/3.
dien - uit 25/3;273/3.
kakl
terlak 359/3.
aan çten - van 100gld. 245/4.
kakmaker 243/4.
om het-jeheen praten 383/3.
kalebas 365/4.
zitt
h van- maken 533/3.
kalender:altijddurende
90/3.
kant(= l
tantwerk),r.:- maken 420/3.
kalf 302/3;314/3.
kantelen 255/2;546/3.
een- villen,hetve1aftrekken 302/3.
kantongereeht 508/3.
als 't - verdronken is,dempt men den put *kantonnier 245/4.
388/3.
kantonreehter 508/3.
kalfsgehakt 175/3.
kantoor 89/3(driemaalb.
l
talfsoogen 363/3.
.
- van een advocaat,van een notaris 436/3.
kalszwezerik 418/3.
hetbestuurhoudt- teA. 534/3,4.
kalfziekte 251/3.
kantoorbediende 88/3.
kali 383/3.
kantoorbehoeften 89/3.
koolzure- 383/4.
kantoorchef 89/3;92/3.
*kalissiehout 243/4.
kantoorhouder 333/4;382/3;561/1.
kaliumcllloraat 92/3.
kantoorhoudster 382/3.
kaliumchloride 92/4.
kantoorklerk 88/3.
Kalloo (O.-Vl.) 563/2.
kantoorkruk 89/4.
kalm 194,
/3.
kantoorsehrijver 88/3.
kalmeeren 60/3;483/3.
kantoorstoel 89/3.
kalmpjes 386/3.
kanunnik :(-1
J.) 217/4.
kalot 244/4.
kap fhoojdbedekselj 245/3;259/3.
kalven 251/3.
op iipms.- zitten 245/4.
ontijdig -- 484/3.
'tkomtalopmijn- 245/4.
kam :grove- 342/3.
de-- op den tuin hangen 245/3.
allesoveréén- scheren 288/4.
de-- overdehaag smijten 245/4.
kameel 247/3.
de--maaktdenmonnik niet 378/3.
kamenier 244/3.
de-- van een hui: 527/3.
kamer 244/3.
kapbord 57/3.
zijn (o/de)- houden 230/4.
kapel(= dagvlinder) 369/3.
(Iemooie- 244/3.
kapelaan 333/3.
tje (voorbaders) 243/3= 549/2.
I kapelmeester 92/3;315/3.
vankoophandel 208/3.
I kapen 272/3;372/3.
!
van rhetorica 393/3.
kapgebirï
t 405/3.
EersteKamer 412/4.
kapitaalfdrukletterj:een woord - zetten 240/41id van de EersteKamer 412/4.
kapitalistenlklasse 253/4.
Tweede Kamer 244/3.
*lfamer van (o/ tter)Volksvertegenwoordigers
244/3,4.
Kamer van (o/ der) Afgevaardigden 244/4.
afgevaardigden naar(t
# ter)Kamer,leden van
(le Kamer der Afgevaardigden 244/3.

kapitein :- ! 304/2.
kapittelen :iem.-- 218/4.
kapkamer 354/3.
kapmantel 255/3.
kapoen 245/4;245/3.
kapoeres 245/3.
kameraad 244/3.
kapot(54Y.) 245/4.
kamerverhuurder 478/4.
kapotkrijgen :eengtokniet- 360/3.
k-amerverhuurster 478/3,4.
kappen :hethaar- 350/3.
Kamerverkiezing 522/3.
kapper 94/3.
kamferspiritus 25/3.
kapperswinkel 405/4.
ltamp (= legerplaats) 271/3.
kapperszaak 402/3.
kamp :hetbleef-- 529/4.
kapsaloll,kapzaal 402/3.
kampop zijn,spelen 528/3.
kapseizen 546/3.
l
tamrad,kamwiel 244/3.
kapucijlt,kapucijnertmonnik) 91/3;245/3;zi6ook
kan :een- wijn 523/2.
Capucijn.
kanaal:ietsuiteen goed - hebben 230/4;363/4. kapueijxïLsierduijj 91/3.
kanarie 244/3;412/3.
kapucijner(6rtt#) 91/4.
tamme- 412/4.
karabijn 91/3.
wilde- 412/4.
karabinier 91/3.
kanarievogel:Europeesche- 412/4.
karakter 91/3.
kanariezaad 526/3.
!
heteigen - 148/3.
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karakteristiek 148/3.
karbies 243/3.
karbonade 245/3.
kardinaal:KardinaalMercier 107/3;245/3.
de KardinaalDubois 245/4.
kardoes 91/3.
je 91/4.

kegelbaan 247/3.
kegelbal 80/3;247/3.
kei 246/3.
kelder 247,/3.

kerkvisitatie 249/3.
ltermen 370/3.
kermessed'été 249/3.
kermis 160/3,4;(g6w!.) 249/3.
op de-- 160/3.
teHasselt 249/3.
van St.Denis 249/4.
St.Denis- 249/4.
laatste dagten)van een
462/2.

naarden- gaan (#g.) 119/3.
keldering 247/4.
kelderkamer 507/3.
karekiet 560/2.
kelderverdieping 247/3.
kellner 168/3.
Karel 92/3.
karhuis 245,
/3.
de - begraven 462/4.
eerste - 168/3.
karig : de straten, - verlicht door omfloerste lan- kenbaar:- zijn aan iets 483/3.
(= ruzie) 40/3.
tarens 51;,/3.
iets- maken 123/4.
'tis in dehel 140/3.
kermisgast 160,/3.
ziclz- maken 123/4.
karn 424/3.
kennen:iets- 268/4;521/3.
kermisklant 160/3,4.
karnemelk 83/3.
Fransch,zijn les.een ambacht- 268/3.
kermisreiziger 84/3;160/3.
karnen 82/3.
een taal,een vak (grondig)- 72/3.
kermissllel 41/3.
karnllond 83/3.
iets(tot)op eenpril
t- 445/3.
kermistent 41/3;84,
/3.
karnmolen 83/3.
karnpols,karnstok 83/3.
iezn.- 521/3.
kermisterrein 160/3.
karnvat 83/3;424/3.
iem.dooren door,vanhavertotgort- 445/3. kerrnisvlld l60/3 Ltweemaalj.
karottentrekker 246/4.
iem.in 'tgeheelniet(ojtotaalniet)- 204/3,4. kermisv4llk :rondtrekkend 160/3.
karottentrekkerij 246/4.
ik kenhem nietalvielik overhem 204/4.
k
-ermiswagen 41/3;160/3.
karper 246,/3.
in zijn eigen land l
tent mell hem het minst kern :dI)---van een roman 201/3.
kers 264-265,/2,3,4.
karreman 312/3.
176/3.
iem .- a1szeernaïef 248/3.
zoet'
e 249/4;265/4.
karrespoor 246/3;277/3.
zurt!.
-- 249/4;265/4;324/3.
karrevracht:- en 246/3.
iem.van naam - 248/1-2,4.
iem.bijnaam - 248/3,4.
kersappf,
l 265/3.
karwei 246/4.
iem.vanaanzien - 248/3,4.
kerseboom 249/3;265,
/3,4.
kas 246/4.
*- (= kast) 246/4;404/4.
geena vooreen b- l/3;248/3.
kersengelei 265/3.
in 't- je staan 246/3.
iem.uit0/onderanderepersonen - 248/2,4. kersentijd 446/3.
in de- zitten 135/3;369/3.
zeuitelkaar- 248/4.
kersenwijn 265,
/.
3.
geenllartenvanklaveren- 248/4.
KerstmisL'
aitslyr-l 249/3.
kast 404/2,3,4.
K erstvatlantie 481,/3.
in den muur 404/3.
zijn naam doen - 123/3.
ietsuit de - nemen,krijgen ,te voorschijn
zich doen - 123/4.
kervel 247/3.
halen 272/3.
zich laten - 123/4.
Kessel-Loo (Brab.) 563/2.
ketelboeter,ltetellapper 383/3.
iem.van het- jenaarden muursturen 372/3.
zichdoen - als... 28/3;483/3;547/3.
in de- zitten 135/3;369/3.
te- zijn aan ... 483/2.
keten 249/3.
ketting 249,/3.
iem.ietste- geven 123/3.
kastanje 246/3.
tamme- 246/4.
een wensch,dehoop,devreeste- geven 459/3.
kettinkje 36/3.
wilde- 246/4.
ietsals zijn meening te - geven 459/3.
kettingbarrière 41/4.
kettinghaak 495,/3.
Braziliaansche- 367/4.
men kentnooitietsteveel.517/3.
kettingrad 244/3.
kasteel 246/3.
kenner:een - van schilderijen 248/4.
kastelein 39//3.
keukendt
lek 408/3.
suitallelanden 248/3.
kennis :grondige - bezitten 72/4.
keultenfornuis 98/3; 160/4 ;241/3.
kastenmaker 142/3,4.
keukengf,reedsclïap, keukengerei 185,/3,4;249/3.
een uitgebreide - van ietsbezitten
kastenmakerij 141/3.
kastenmakersbedrijf 141/3.
een veelzijdige- bezitten 248/3.
*keultengerief 185/4;249/1-2,4.
kasterolie 231/3.
een man vanveel-- 248/3.
keukenklvst 405/3.
kastklok 229/3.
met belangstellingneem ik - ... 127/3.
keukenmeester 92/3.
keukenmeid 257/3.
kastplank 405/3,4.
datisteonzer- gekomen 448/3.
keur:de van hetgezelsehap 78/3.
buiten - geraken 91/3.
kastrol 246/3.
kat 247/3.
wedertotzijn - komen 248/3.
keuren :goed
198/4.
de- uitden boom ki
jlten 169/3.
weder bij- komen 248/1-2.
keurs,lteurslijf 97/3.
nu ltomtde- op dekoord 246/4.
metiem.- maken 248/3.
keurvorst 250/3.
datisvoorde- 246/4.
metiem.in - komell 248/3.
keus,kelzze 249/3.
een lceusdoen 292/3.
datiseenvogelttje)voorde- 246/4.
iem.meteen anderiz1- brengen 248/4.
nader metiem .- m aken 248,/3.
*hijiseen vogelvoorde- 2/3;246/1-2.
1 zijnkeusmaken 292/3.
l
:
eengoedel
keusdoen 249/3.
kathedraal 91/3.
aangenaam - te maken !248/3.
' naarkeus 249/3,4.
katoen 246/3.
e
en - 248/3.
.-inkooperslteus 249-250/4.
ongebleektte)- 38/3.
sen 248/4.
een - van m e 248/3,4.
terkt
auzevan den kooper 250/4.
geven 69/3.
ruimekeusin gemaaktekleeren 250/3.
('m)van - geven 69/3;246/3.
een - van je 465/3.
een advoeaatondermijn - sen 248,
/3.
*keutjesffnest 369/3-4.
ksttendrek :datisgeen- 73/3.
kauw 554/2.
*een juffrouw van haar- 248/1-2,4.
K.G.(= kilogram) 91/4.
kibbelen 214/3.
kauwen :heteten - 256/3.
kennisgeving 248/3.
tabak - 92/3.
kiektje)(= foto) S50/
'4;382/3.
van aankomst 37/3.
eenkiekjenemel
à 382/3.
kauwtabak 400/3.
van onregelmatigheid 88/4.
kennismaking :de- ismijaangenaam 248/3.
kiekeboe ! 257/3;371/3.
kavel 365/4.
kaveling :een weidein --en verdeelen 286/3.
kennisneming 248/3.
sllelen 371/3.
de - van een zaak aan de reclltbank opdragen *kieken (= kuiken) 250/4;250/3.
kollebij--en verkoopen 286/3.
kiendopje 80/3;130,
/4.
keel:iem.bijde- grijpen 434/3.
248/4.
kier:tledeurstaatoI:een 7/3;185/3;393/3.
hethangthem de- uit 441/3.
kenmerken :zich - door...465/4.
kenm erkend :hetmeest- e 148,/3.
een tleur op eell zetten,laten staan 7/3f
keep (= kerf) 249/3.
keep çvogelj 270/3.
kenvermogen 153/3.
393/3.
kies :iem .een trekken 438/3.
keer:voordien- 29/3.
keper:ietsop de- beschouwen 248/3.
op een- ,toen ... 144/3.
(= dakspar) 249/4.
kiesch 2.
50/3.
kieskeurig 250/4.
iederte)- 234/2,4.
kerel 90/3;92/3;111/3.
k-ieskeurigheid 250/3.
elken - als... 234/4.
eenflinke- 90/3.
kiespijn 438/
i3.
elken - ,dat... 247/4.
een- alsKas 293/3-4.
op- (o/- aan - ) 414/3.
l
iieswerkzaamheden 250/3.
kerf 249/3.
te- gaan 443/3.
hetgaatuit(o/buiten)de- 231/3.
kietzijn,spelen 528/3.
te- gaan alseen razende 138/3.
kietelen,kz
ittelen 264/3.
*kerfdiertje 249/1-2,4.
te- gaanalseendolle 520/3.
kerfstok :ietsop den - hal
en 249/3.
kievit 250/3,4.
keeren :naarhuis- 247/4.
kerk :jebentnietin de- 249/3.
kiezen :iem.tot voorzitter 250/.
3.
ietstd
ntonderwerp
250/3.
zich- 216/3.
de- in 'tmidden(vanhetdorp)laten 131/3,
4.
een voorzittvz
r 250/4.
zichnietwetente- oftewenden 247/4.
de- moetin hetdorp blijven 131/4.
een ntodel 250/3.
dewindkeert 247/2,3.
eenhervormde- 443/3.
dewindheeftzichgekeerd(o/isgekeerd) 247/4.
ietsvoorzich zelf 250/4.
een Israëlietische- 443/3.
datwoord ismindergoed gekozen 180/3.
dewind keertzich naaar'toosten 247/4.
kerkdieverij 249/3.
kijk :ik hebeen anderen daaropdan u 536/4.
keerweer 98/3.
kerkeknecht 249/3.
ietstt, zetten 251/3.
keerweg 98/3.
kerker:onderaardsche- 474/3.
-! 446/3.
keerzijde 247/4.
kerkkauw 554/2.
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!hetheeftzoowaargeregend 282/.
3.
kijken 284/3.
naarden grond 236/3.
daar eta ik van te
536/3.
kijkkast 250/3.
kikker 387/3.
een indekeellzebben 247/3.
kikkerrit 363/3.
kikvorsch 387/3.
kikvorschenschot 363/3.
ltilo :(ge8l.j 251/3.
zooveelhet 369/3.
30 251/3.
bijde3 251/3.
10 'sboter 251/4.
kilogram 251/3.

k
ilometer:5 251/3;304/3.
kina 389/4.

kladpapier 90/3;251/4.
kladschilder 252,
/3.
ltladschilderelà 252/3.
klagen:(r
?nr.verl.t.) 2,
52/3.
overiem.ojiets 252/3.
hijiem. - 252/3.
iem.zîjnnood 252/4.
steen en been - 252/3.
klak 252/4.
klamlnen (van sneeuw aan deklompen) 78/3.
*klampsteen 252/3;565/1.
ltlandizie 11/3;243/3.
klankleer 180/2,3,4.
klant 94/3,4;243/3;254/3.
klantenkring 94/4.
klap :een -.opdewang 254/3.

j i
em.een--.geven 159/3;274/3;367/3.
iem. pengeven 384/3.

kinawijn 389/3.
.--pen krijgen 312/3.
kind :eenlief je 251/3.
op ile loopen 410/3.
een hoop ertjes 251/3..
*klapbes 45,
/3.
'tKindeke Jezus 251/4.
klapekster 209/3.
een--uitheteerstehuwelijk (o/van lleteerste klaploopell 410/3.
bed) 251/3.
klaplooper 410/3;442/3.
hoeveel--eren? 90/3.
klappei 254/3;271/3.
eren moeten spelen 107/3.
klappeien 271/3.
erenzijn een zegen des Heeren,maarzohoullit'destt
llool 252/3.
den (je)de noppen van dekleeren 256/3.
in dehanden-- 252/4;254/3.
het- van derekeningzijn 12/3;66/3;153/3.
metclezweep
254/3.
kinderachtig :een ejongen 251/3.
klapperen 2Jl/3.
zich aanstellen 251/3.
klappermolen 251/3.
kinderbewaarplaats 251/3.
klappertje 373/3,4.
kinderbijslag 450/4.
klaproos 258/3.
kinderflllitje 324/3.
klare 269/3.
killderhygiëne 195/3.
één 73/4.
kinderkorf 251/3.
ltlaroen 93/3.
kinderlijk :in vertrouwen 251/3.
klaroenblazer 93/3.
kinderprent 293/3.
klas 252/4.
ltindervoeding 520/4.
ri
jwielherstellereerste- 253/4.
kinderwagen 167/3;498/3.
datiseerste 253,
/
4.
kindsbeen :van af(o/aan) 254/3.
klasse 252/3.
kindst.
ll:van in zijn ejaren 254/3.
tl
e eerste van een school 252/4.
kindschheid 251/4.
--neenersehoolfLatiinscheïltdcclïng) 252/3,49
kindsdeel,kindsgedeelte 363/3.
555/2.
kindslleid 251/3. .
een 3de- ---eoupé 95/3.
kizlemattograaf) 93/3.
de waclttkamer(van de)3de 252/3.
kinine 389/4.
depassagiers lste-. 252/4.
kink :een in den kabel 243/3.
een kaartje lste- 252/3.
kinkel 284/3.
2de,3de reizen 252/3,4.
kixlkhoest 250,
/3.
delloogereen delagere n in demaatschappij
kino 93/3.
253/4.
kiosk 36/3.
deleidende-.
-- 253,
/4.
kip 223/3;250/3.
(van discipline) 120/4;253/4.
leggende pen 250/3.
klasseboek 253/3.
ynet de --pen naar bed gaan 250/3.
klasseeren 253/4.
jonge- 379/3.
klassiaan l20/3;253/4.
- ,- ,
! 447/3.
klauteren 254/3.
kippeborst 250/3.
klauw (ge.
s!.) 253/3.
kippenfokker 250/3.
Klauwaard 253/3,4;395/4.
kippengaas 250/3.
klauwen (doorhetslijk) 100/3.
kippenhok 224/3;250/3.
klaver(g6.
s!.) 253/3.
kippenkoopman 250/3.
kleed : je 253/4.
kippenkweeker 250/3.
kleertjes 253/3,4.
kippenmarkt 250/3.
kleerell 253/4;253/3 (tweemaalt.
kippenren 250/4.
koop uw kleeren bij ... 253/3.
kippenvelkrijgen 250/3.
zijn goedekleeren aanhebben 120/3.
kippenvleesch 250/3.
andere kleeren aantrekken 218/3.
kippenvoer 250/3.
van l
tleeren verwisselen 218/3.
kiskassen 251/4.
slechtek-leeren 386/3.
kist :een suiker 246,
/3.
deklecren maken den man 378/3.
een --jesigaren 24(3
.,
/,
3.
dekleeren mt
a,
ken(lenmanniet 378/3.
kittelen 264/3.
*kleedage 253/4.
kiwi:(An,
w.) 300/4.
I kleeden :iem. 5/3.
1
klaar:datiszoo--alsdedag,a1seenklontje 486/3.
zitr
ll-, 5j3;124/3.
(u=gereed) 57/3.
zich (netjes) - 354/3.
zijn 394,
/4.
t ik ga me wat 356,
/3.
- zijn metiets 464/3.
zich anders 218/3.
jllist- zijn metmjn ontbijt 150/3.
diejaskleedtu goed 165/3.
klaarblijkelijk 406/3.
kleeclerbewaarplaats 510/4.
klaarkolnell 184/4.
kleederdracht 253/3.
-metiets l80/3.
kleedij,kleeding 253/3 (f'
t
r66-c@I).
klaarmalten :een brief 5/3.
kleedingfonds 294/3.
zich .
- tot,voor ... 503/4.
kleedingstukken 253/3.
zich .--voorhetbad 57/3.
kleedkamer 243/3= 549/2;354/3;510/4.
zich vooreen examen 57/3.
Kleef:hijisvan ,hijhoudtmeervan denheb dan
klaarraken 184/4.
van den geef 348/3.
klaarspelen :ietskunnen
180/3.
kleerl
tast 254/3;405/3;510/3.
klabak 159/3.
kleermaker:wieisuw ? 253/4.
klad :het vaneenwerk 87/3.
kleermakersbenotàdigdhedela 161/3.
een opstelin '
t maken
klei 253/3;216/3.
-
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klein :die 't -eniet eert,ls 'tgroote nietweerd
516/4.
wie 't e nietspaart,is 't groote niet waard
516/4.
Kleinaziatisch 543/4.
Kleine-Brogel(Limb.) 563/2.
kleine-terts-toongeslaeht 306/3;308/3.
kleine-terts-toonladder 167/4;29l/3;306/3.
kleingeestige formaliteit 92/3.
kleinigheit
l:datiseen 254/3.
'
twasgeen -- 120/3.
klein-kapitaal 240/4.
kleinood 254/3.
kleintje:(len doen 23/3.
kleinvee 232/3.
klemmen:devuistom iets 417/3.

klepk(a
aneenpet) 255/3.
lep (aaneen jaszak,aan eenportefeuille)363/3.
jaszak metklep 363/3.
klepmolerï 251/3.
kleppen (t.
c,?
zeen klokt 438/3.
kleppen (= babbelen) 254/4.
klepper 254/4.
klepperman 209/3.
klerk (bijdeposterijen6'
p,
z.) 95/3.
klerk-corrk
ptabel 95/4.
klets:eert opdewang 254/3.
! 365/3;367/3.
kletsen :f
netdezweep
254/3.
.
- (==babbelen) 95/3;271/3.
kletsltop 254/4.
kletskous 271/3.
*kletsoor 255/4.
kletspraat, 384/3;531/3.
kletsster 254/3.
kletteren 251/3.
kleur :lt,
vendige en,natuurlijke en 474/3.
ietslnetsombere enafschilderen 101/2,3.
ietsmetdeschoonste--en malen 101/4.
een verfdoosmet--en 254/4.
een - ltrijgen totachterde ooren 204/3.
een .
- a1smelk en bloed 4:4/3.
kleuren :hetsehaamroodkleurdezijnwangen 488/3.
kleuter 134/.
3;213/4.
kliekje :een-- bier 254/3.
kliekjesbier 254,
/3.
klieven 254/4.
klik 254/4.
klikken 254/3.
kliklter,klikspaan 254/3.
klikster 254/3.
klimmen 254/3.
iem.op zijn schouderslaten - 276/3.
klimop 254/3(ge8l.t;470/3.
klinkbout 83/3.
klinken (=klank geven) 214/3.
met de glazen
457/3.
(metiem.)- 255/4.
een bout,een nagel 255/4;399/3.
klinker Lbaketeenb 565/1.
klinkklaar:klinkklareonzin 395/3.
klinkklank 255/4.
klinknagel 399/3.
kliseerschaaf 309/3.
klits!o()kklits,klets!ojklits,klats! 255/4.
kloek :-e kerels 255/4.
klok :stl
aande- 229/3.
hetis ...watde slaat 255/4.
k.
e drie,vier c?
zz. 255/3,4;414/3.
ietsaan de(groote) hangen 255/3.
fanlilieaangelegenheden niet aan de groote
-- hangen 513/3.
klol
tkekast 229/3.
klokkenist 50/3.
klokkenspel 50/3;390/3.
klokkenspeler 50/3.
kloktkelreep 255/3.
ietsaan den klokreep hangen 53/3.
klokketoren 53/3.
kloktkeltouw,kloklkelzeel 255/3.
klokslag : drieuur6'
n,
z. 255/3,4;414/3.
met van vieren,van twaalven 255/3,4 =
.
549/2;414/3.
op van tweeën en'
z. 1551$;414/3.
klomp :een boter 256/3.
(houten schoeisel) 78/3; 224/3; 255/1
(ffz)
66yn,
x !).
klompenmaker 223/3;255/3 (tweemaalt.
klompjesdans 78/3.
klont:een jesuiker 256/3.
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.
1 knoopen :zijn jas- 256/3.
kom ! 27/3;38/3.
klonteren (van eten in denmond) 80/3.
*kom af:van hoog
258/
l3.
kloof 254/3.
een net- 434/3,4.
*- . maken 258/3,4.
ietsin zijn ooren - 231/1.
kloven in dehanden 254/3.
komen :to'
n,
r.tgw.f.) 258/3,4.
klooster:het- van ojte ... 36,
/4.
knooplaars 83/3.
a1s ik daarkom ,heefthetm aanlieht ...
knoopsgat 256/3.
kloosterbroeder 311/3.
iltkom dadelijk 2/3.
kloosternaam :Roosje,bijhaar- zusterB. 396/3. knop 256/4.
aan lluis 3/3.
(= uitspruitsel v.e. plant) 82/3; 256/4.
klooven :hout - 254/3.
klop !klop ! 450/'2,3.
biji
em. 3-4/4;164/3,4;488/3,4.
knorren :mijn maagknort 201/3.
er-- 149/2,4.
knorrepot 201/3.
klophengst 3:1/3.
melazalertoe-- denoorlogonmogelijktemaken
kloppen :erwordtgeklopt 299/3,4.
knot:een- sajet 381/3.
150/3.
knots 256/3.
erkloptiemand 299/3.
te + injinitiej 258/4.
klopper(van (tegrootetrom) 81/3;202/4.
knul 209/3.
..
hinjinitiejzonderte 258/4.
knuppel 256/3.
klos:- jegarell 78/3.
.h rerl.dlw. 258/4.
knuppelen 256/3.
(= blok hout) 252/3.
iem.laten - 533/3.
knutselen 254/3.
kluchtig 135/3.
erkomtregen,onweer 54/3.
kluis (= brand-,bewaarkluis) 94/3.
knutselwerk 254/3.
*kobbe 256/
erkwam verandering in zijn zienswijze 498/3.
kluisgat 250/3.
,4.
ik weetniethoe(ojwaardoor)hetkomt 258/3,4.
kluister:inde -sgeslagen worden 260/3.
koddebeier 241/3.
koddig 135/3.
datkan noggoed
258/4.
kluisteren :aan zijn stoelgekluisterd zijn 317/2.
de l
zamen (van die werken)zijn tot on:gekluit:een - aarde,een - boter 256/3.
koe 257/3.
:()'3.
kluit ('
vogelj 256/3;556/1.
tje 257/3.
dool' een gelukk-ig toeval is de Antwerpsehe
kluitje :iem.meteen - in hetrietsturen 514/4. koebeest 257/3.
stadsrek-ening tot ons ge 44
'8/3.
kluivenLhoojdt.) 256/3,
4.
koedrank 132/3.
nietlwe rampen kwamen nog bijdiewederwaarkoeherder,koeienhoeder 257/3(tïermccl).
kluiver 293/3,4.
dighellen 496,/3.
koek :datisandere- 30/3.
klllizenaar 152/3.
op 100
44/3.
PieterdeKluizenaar 152/3.
hijheeft- en 348/3.
koekbakker 367/3.
komkommerttje) 96/3.
(F#.) 545/3,4.
*koekenbak 257/4.
komkommertijd 312/
I3.
*kluppel 256/1-2,4.
*kluppelen 256,/1-2,4.
kommapant 388/3.
koekenbakken(het- ) 257/4.
kommerlijk 498/3.
kluts:een - melk 253/3.
koekenbakpartij 257/4.
kommerrijlt 498/3.
de- kwijtraken 480/3,4.
koekoek :loop naarden - ! 164/3.
kom merziek 498,/3.
koekwinkel 367/3.
kluwen 80/3.
lkommies 14/3;259/3;450/
'3.
koel:- voor ... 263/3,4;343/3.
K.
M.(= kilometer) 91/4.
konijn :--en opkweeken,houden 299/3.
bij ... 263/3,4.
knaaptje) 256/3.
ltonijnennest :een -- weten 230/3.
koemaag 312/3.
knabbelen 256/4.
koning :- Leopold 11 259/3.
knap :een - kunstenaar 137/3.
koers 257/4.
een prulvan een
259/3.
koersnoteering 97/3.
een - meisje 167/3.
als-- lleerscllen 143/4.
een - pe man 386/3.
koerzaal 268/3.
als een heerschell 143,/4.
zijn in (de)geschiedenis 429/3.
kogerfgesl.t 257/3.
werl
tenvoordell van Pruisen 196/3.
koëe 257/3(tweemaalj.
knapperd 254/3.
knarpen 265/
(= grootekegel) 319/3.
twee- ,drie- 73/3;257/3-4.
' 3. .
KoningAlbertfonds 160/3.
zetten(o/opgietenenz.) 257/3;292/3.
knarsetanden 416/3;438/3.
*- .
koningin ('
?
,
JfdN .) 259/3.
maken 556/1.
knecht:(v,
r.) 256/3,
4.
Koningin Avillzelmina 107/3.
van een ambachtsman enz. 168/3.
datisandere- 30/3;313/3.
Koningsplein 259/3,4;374/3,1;557/1.
koëehuis :- de Vos 236/3.
kneedtrog 309/3.
k-oningspruim 394/3.
kneep 456/3.
komehuisbediende,komehuisknecht 168/3.
Koningstraat 259/3.
daarzit(hem)de- 256/3;547/3.
komeketel 257/3;312/3.
St.Alaria's 259/3.
komesoort :- en 73/4.
knekelhuis 45/3.
komezak 257,/3.
k-oningszeer 413,/3.
knel:in de- zitten 407/3.
*koninkje(rogelj 265/4.
kneutje(ojkneuter) 213/2;256/3.
kogel 40/3.
door een - getrolen,neer- 0/ doodgeschoten ltoninklijk 259/3.
knie:Lgesl.4 256/3.
iets,een vak onder de - hebben
e lediggangers 259/3.
127/3.
koninkrijk 113/4 L'
uit8pr.j;259/3;567/2.
met.
--sdoorboren 127/4.
knier 275/3.
beter een - in de hand dan tien in den rug
kniesoor 201/3;210/3;371/3.
kooi 259/4.
vogelsdie hun ontvliegen
498/4.
kniezen :zich dood- 209/3.
naar gaan 164/3;415/4.
kogelkussen 546/3.
kniezer 210/3.
kookfornllis 98/3;160/4.
*kogellager 546/1-2,4.
knijpbril 321/3;373/3.
kookkachel 98/3;160/4;241/3.
kok :eerste- 92/3.
knijpen 373/3.
/3.
hetzijn nietallen .
- sdie lange messen dragen kookpan 246,
knijper 256/4;513/3.
kookster,kooltvrouw 257/3.
378/3.
knikken 441/4.
kokeleko-noot 367/3.
kookvleeseh 79/3.
knikker 294/3(tweemaalq.
kool: planten 2.
59/3,4.
koken :eieren - 542/3.
knikkeren 294/3.
iem.een .stoven 370/4;449/3.
demelkkookt 542/3.
knipcursus 418/3.
knipmes 282/2.
kokkerd (= gr.neus) 81/3.
)koold:ek-olee
nnd2
e59
g,'e
itsparen 514/4.
'4.
kokkeriko ! 257/
,4.
kniptor 256/3.
l
o
p
l
t
l
e
e
t
e
(
o
j gloeiende) kolen staan, zittea
knoei:in de- zitten 266/3.
*kokkie 257/4.
l
2.1.:;'a.
l
knoeiboel:een politieke - 524/3.
kokkin 257/4.
kolen 259/4.
koolmees 247/3;259/4.
knoeien (= slechtwerken) 255/3(tweemaalj.
koolraap 416/3.
(= bedrieglijk tewerk gaan) bijhetkaarten kolenafzettingen 258/4.
koolzaad
' 416/3.
kolenbak 259/3.
86/3.
koolzaadolie 417/
in het spel 332/
,3.
3.
kolenbekken 258/4.
in een zaak 321/3;332/3.
koon 243/3.
kolengruis 258/3.
oh
be
bes
rp
)ele
2r
6)
4/386
;/
239;
4/2
30
.5/3. kolenhok 223/3.
koop :ietste zetten 259/3;470/4.
knoeier(= onbedrevene
va,lt
sc
kolenkelder 223/3.
ietste bieden 259/3;470/2,3,
4.
(= bedrieger,
kolenkooper 223/3.
iets t,
e aanbieden 259/3;470/2.
knoeiwerk 288/3.
opden toe 228/3.
knoest(= blokhout) 252/3.
kolenmagazijn 223/3.
kolenmijn 223/3;259/3 ftweemaqlj.
eenweideix1 en verdeeletï 286/3.
(inhethout) 516/3.
kolenpakhuis 223/3.
koopakte 24/3.
knoestig hout 192/3.
kolenschop 223/3.
koopannonce 32/4.
knok 256/3.
knol(= slecht paard) 73/3.
kolfje:datiseen- naarmijn hand
koopdag 259/4.
kolibrie:(-'
p.) 300/4.
koopdwang 525/3.
(plantj 389/3.
koopen :iets 260/3.
witteengele- len 389/4.
koliek (gesl.t 258/3.
iets--voorzieh zelf 260/3.
iem. -len voor citroenen verkoopen 77/3; kolk (g6,9I.) 258/3.
wij--alle(11)afval 260/3.
98/3.
kolom van Volta 543/3.
een - (= horloge) 389/3,4.
kolonel:- ! 304/4.
iets - tegen zekeren prijs 1/3,4; 259/3,4;
384/3.
knolselderie 412/3.
kolonie 258/3 (l
xitagr.j;319/3;499/3.
kolonist 499/3.
iets - voor zekeren prijs
259/3,4;
*knook 256/4.
knoop :- (aaneenkleed) 256/3.
kom :(ge8l.j 544/3.
384/3.
ietsvoordeelig
364/3.
daarzit(hem)de- 256/3;547/3.
van een zweminrichting 544/3.
iets-- van 0/bijiem. 259/3.
(inhethout) 516/4.
(= bel
tken,streek) 258/1-2.
.

REGISTER
koopje 326/3;418/3.

datiseen -- 326/4.
erzijn - ste vinden 326/3.
datheb jevooreen - 326,
/3.
een --hebben 210,
./3.

lcortwieken 262/3,4.
korven (-w.):bijen korzelig 265/3.
kost:lekkere- 162/3.
ouden - oplepelen 199,/3.

607
krachtdadig optreden 99/3.
krachtens 462/3.
krachtgas 169/4.
krachtig 160/3;498,
33.
werkende omstandigheden 521/3.
krachtpatser 216/3.
krachtstation 426/4.
*krachtvol 498/1-2,4.
krakeelen 214/3.
kraken (vltn sneeuw onderde voeten) 265/3.
kranig :etln - ekerel 99/3.

watdoethijvoorden - ! 207/3.
ergensinden- zijn 369/3.
koopman :(zn,z,.) 260,
/3.
en inwoning 262/3.
koopwaar 294/3.
ten--evan ... 384/3.
koor(v.e.kerk) 260/3.
op - en van een ander 262/3.
koord :aan één - trekken 260/4.
op iems.- en eten enz. 253/3.
krank 264/
i4.
koorddansen 260/4;556/1.
meerdereojhoogere- en 298/3.
koorddanser(o/koordedanser)
en van frankeering 162/3.
krankzinnig 174/3.
-- l
'
pt'?zzaken,j 264/4.
koorde 260/4.
en van vorming 262/3;430/3.
-- e
koordenclraaier,koordenm aker 531./3.
n van 0/voor(lAet)vervoer 337,
/3.
krankzinni
gengesticht, 187/4;54
'3/2.
koorknaap l18/3;307,
/3.
en van in-en uitltlaring 450/3.
krans 266/3.
krant 100/3;169/3.
koorn,l
toren 261/4.
kostbaar 262/3,4;498/3.
krantenberieht:leugenachtige-en 169/3.
koorstoelen 540/3.
kostelijk 262/4;498/3.
krantenhanger 322/3.
kop 260/4.
kosteloos 200/3;448/4.
krantenonlbrenger l32/3.
zicll,iem.voorden - schieten 260/3,4.
kosten :datltostveel(geld) 139/3,4;262,
/3.
krantenpapier 169/3.
een (o/zijn)- toonen 260/3.
datkosthanden volgeld 345/3.
zichnietopden - laten zitten 348/3.
datzalhem geld -- 262/3.
krantenpraatje 169/3.
erisgeen- ofstaartaan tevinden 260/4.
diewaren- mijmeer(bijhetinkoopen) 237/3. krap :diebroek iswat- 323/3.
lletheeft-- noch staart 260/4.
hetkostewathetwil 262/3.
ermaar- bijzitten 264/3.
alkostlletook nog zoo veel 262/4.
wegenenmeten 264/3.
ofletter 260/4.
de prijs 263/3.
iem.-- houden 264/3.
je(= postzegel) 260/4.
tijd - 10/3.
kras:nog- zijn voorzijnleeftijd(o/voorzijnjaren)
llonderd op den - af 261/3.
- ,- j
e(==drinkbakje) 439/3.
kostenberekening 63/3,4.
70/3;544/3.
een- jeeneenschoteltje 439/3.
datisalte- 429/3.
kostganger 263/3.
krat 83/3.
dell- theeuitdrink-en 260/3.
*kostgast 263/4.
krauwen 264/4;264/3.
drie - kome 73/4.
*kostprijs 263/1-2,4.
(= onweerswolk):erzijn -pen aan delucht kostsehool 369/3.
kopjekrauw ! 264/4.
126/3.
kostuum 443/3.
krediet 264/4.
op - koopen 379/3.
erkomen- pen opzetten 126/3.
k-ostuumnaaister 97/3.
kreeft (g6.
:!.) 264/3.
koper :het--(= koperen instrumenten) 261/3. kostwinner 430/3,4.
kreek 515/3.
koperdraad 261/4.
kot 263/3(-'
?.),4.
in het--zitten 135/3.
krekel 264/3;556/1.
koperen (bnw.) 526/4.
koteren :in zijntanden - 250/3.
krenselen 266/4.
instrumenten 261/3Ltweemaalj.
krensen 265/4.
koppel:(&6f.) 261/4.
*koterhaak,koterijzer 250/4.
een - patrijzen 259/3;261/4.
kotsen Lplat-.) 263/4.
kreukel 264/4.
kretznen 266/
een - (spoorlwagens 428/3.
koud:- zijn,het- hebben 210/3;263/3.
13.
worden,het- krijgen 263/3.
krib 251/4.
kopsehot 83/3.
.-e voeten hebben 263/3.
kribbelen 264/4.
kopstuk 261/4.
koptouw 445/3.
hetliethem - 263/3.
kriebelen 264/3,4.
koutde) 263/3.
ltriebelkrabbelen 264/4.
koren 261/4.
.op iems.molen brengen 261/3.
(een)-- vatten 67/3;263/3.
kriek 264-265/2,4.
koudepis 263/3.
kriekeboom 265/4.
korenmaaier 372/3.
koukleum 263/4.
kriekelaar 265/4.
korenmaat 206/3.
krieken :- (1
Jc,
Azden krekelj 265/3.
Koumen (Ned.Limb.) 563/1.
*korenpikker 372/4.
het--vanden dag 101/4.
kous:eenpaar- en 263/3.
korensikkel 372/4.
bijhet- vandendag 100,
/3.
korenveld :de- en 261/3.
halve- 206/3.
op zijn .
- en loopen 263/4.
krielhaanttje) 204/3.
korenzeis .
372/4.
kriemelen 264/3.
korf:een -- kri
jgen 88/3.
kousevoet:*op zijn- enloopen 263/4.
kriepen 265/4.
kornel(= zemelmeel) 546/3.
kousje (voorgasgloeilicht) 293/3.
krieuwelen 232/3;264/3.
kousjevan een lamp 523/4.
kornuit 243/3 = 549/2.
kri
jg 26.
5/1-2,3,4.
korps:- (van een leger) 281/3.
kousophouder 241/3.
kouter 263/4.
krijgen :les- 265/4.
a1s- 26l/2.
geschiedenis- 265/4.
korpsgewijze 261/3.
kouwelijk 263/3,4.
kozijn 263,
/4.
iets()p '
t examen - 265/4.
korset 97/3.
- t
zijn vet- 296/3.
ennaarmaat 97/3.
benedenstuk van het - 471/3.
kort :het--maken 261/3(fYe6z?zcc!).
zijn zak vo1- 296/3.
kraag(gesl.j 263/3.
om deooren- 296/3.
*ik zal- zijn 261/1-2,4.
kraai:(zwarte)- 554/2.
een z'
enuwtoeval- 238/3.
om --tegaan 261/3.
een vliegende- vindtaltijd wat67/3.
in het- (o/in 't- )(= in weinig woorden)
de - die met pauweveeren wilde pronken
dekfnorts- 364/4.
163/3,4.
1 ietsuitdekast- 272/3.
261/4;262/4.
in het- (o/in '
t- )(= binnenkort) 262/3,4. kraaien trc/zdenhaan)540/3.
hoeveelkrijgtU van me? 310/3.
wij-- een onweder(tezien) 166/3.
overzichtin 't- 339/3.
kraakbes 45/3.
binnen - 262/3.
een stuk land omgewerkt- 329/3.
kraaknet,kraakschoon,kraakzindelijk 264/3.
kraal:- vaneen rozenkrans 80/3.
ietste zien - 339-340/3.
en bondig 262/2,3.
krijgertjespelen 124/3;246/3;368/3,4.
geleden 359/3;361/3.
tje 369/3,4.
daarop (o/ daarna) 262/3;517/3.
krijgertjesspel 368/3.
kraam :fgesl.j 263/3.
te vorell 262/3.
eenpolitieke- 524/3.
krijgsraat
l 348/3.
in zijn plichtenz.te- schieten 261/3,
4.
kraaminrichting 295/3.
krijgsreellt 265/2.
kraamkind 81/3= 549/1.
krijgswezen 392/4.
te- komen 261/4;442/3.
ietste- llebben 51/3;339/3.
kraamvrouw :hulp voor- en in oorlogstijd 348/3. krijt:vooriem.inhet- treden 85/4;265/2,3.
zich te- doell 533/3.
kraamvrouweninrichting 308/3.
krimpertd) 263/4.
iem.- houden 264/3.
kraamvrouwenverpleegster 488/3.
kring:--etje 265/3.
kraan (rogelb 266/3.
een-- teekenen 401/3.
geding 393/3,4.
recht 393/
ineen - staan 401/3.
14.
(werktuigom teAï#ch6Azl 203/3,4.
kraanvogel 266/3.
een - om de maan 223/3.
kortademig l12/3.
krabbelen 264/
in kleinen (o/besloten)- 95/3.
kortbondig 262/4.
,4.
ltrabben 264/3 tf'
?
z)e6zztccll;405/3.
(waarin men leeft) 303/2,3.
kortbondigheid 262/4.
redeneering in een ---etje 91/3.
kortelings 262/4.
eengatinden grond- 100/3.
korten :zijn nagels- 262/3.
in zijn haar- ,zich achterdeooren - 40J/3. krinsen 265/4.
*kris 45/3.
iem.devleugels- 262/3.
kracht:geen- genoeghebben l60/3.
kristal 266/3.
korting (op salaris) 19/4.
zijn .
--en schieten tekort 160/3.
geestelijke ---en 174/4.
kristalhelder 266/3.
kortnat 262/3.
korsluiting 97/3.
samenstellende--en 264/3.
kristallezï 266/3.
kristalsuiker 545/3.
kortstondig 311/3.
van - zijn 496/3.
.kroeg 243/3;247/3;266/4.
kortswijl:uit.
- 157/3.
van vleeseh 448/3.
koopjeshuis 565/1.
koopjeswinkel 418/3;565/1.

-
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kroep 266/3.
kroeehaar 266/3.
kroeskop 266/3.
kroezelighaar 266/3.
kroezen t1'
c'
?zhethaarj 266/3.
iems.haar- 266/3.
krokodil(ge.
%l.t 266/3.
krollen tt'
cx een kat) 201/3.
krommen :deweg kromthierrechts 328/4.
de rivier kromt zich om dit gebergte heen
328/4.
kromming 204,
/3.
Kromvoort(N.-Brab.) 562/2;563/1.
kronen :iem.- 266/4;266/3.
krozliek 266/3.
kroon :de -- spannen 21/3;163/3.
kroonkraan 266/4.
kroosjestpruim) 394/4.
kroot 46/4.
krop :een-.indekeelhebben 266/4.
dezak wastotaan den - vol 266/4.
krotter 266/4.
Krt.t= Korte)Nieuwstraat' 212/4.
kruidworst 369/3.
kruik 383/3.
een - bier 432/3.
een-jejenever 432/3.
aarden - 266/3.
een - melk 266/3.
een - jekome 89/3.
kruim el 203,/3;(ge8l.4267/3.
kruipen :op den oever- 252/3.
kruipend dier 267/3,
4.
kruiper 313/3.
kruiperij 313/3.
kruis:hetteeken des- es
een - maken 267/3.
e
en - slaan 267/4.
van eer 267/1-2,4.
wiehet- heeft,zegent zicll 263/3.
(pz'
t
fz.) 119/3,
4.
fa-- l19/3.
ofmunt 260/3;314/3.
kruisafneming 267/3;476/4.
kruisbeeld 282/3.
kruisbes 45/3,4.
kruisteeken 267/3 (tweemaalj.
kruistoeht 267/3.
kruisvaarder 267/2.
*kruisvaart 267/1-2.
kruiszeel 209/3.
kmzit 379/3.
zijll - (op de musschen)verschieten 319/3.
het- nietuitgevonden hebben 379/3.
kruiwagen 261/3.

- (v-alleenviscll) 528/3.
kuiter 299/3;397/3.
kuitharing 397/4.
kuitkous 206/3.
kukeleku! 257/3,4.
kulturkampf 98/2,3,4.
kunde(ïn,samewntellingett 267/2,4.
kundigheid :kundigheden 248/3.
kunnen :(0,
?
z'
?
J.%,
erl.f.) 261-278/3.
('
7:r!.dlw.j 268/3.
?
zoo mooialshetmaarkan 25/3.
ltijliep zoohard hijkon 268/4.
iets- 268/4.
wij- onzelesnietopzeggen 268/3.
hoehadtde)hijdatook niet- doen'
t 268,
/3.
ik hebniet--komen 268/2.
hijisniet- komen 268/2,3.
hijheeft- weggaan 268/2.
hijheeftniet- schrijven 268/4.
hijisnietklaar-- komen 268/4.
zijn hartstochten - overwinnen 521/3.
hetzou - gebeuren 268/3.
datkan welzijn 268/3.
datkanwel,datkan best 268/4.
datkan niet 268/4.
kunst :de- verstaan om ... 193/3.
de - van ietsverstaan 383/3.
de- om goed teschilderen,om boekentedrukkenenz. 466/3,4.
de- van improviseeren 466/4.
- en en wetensehappen 268/3,4.
wetenschap en -- 268/2.
A'ereenigingvoorde- 268/2.
- (ï'
zàsamenstellingen,t
'!.
: 2delïd) 267/2,
4,
kunstgewrocht 403/3.
kunstmagneet 532/3.
kunstmestlstoffen) 272/3;300/3.
kunstschepper 403/3.
kunstsehrijnwerkerij 141/3.
*kuxlstvol 498/4.
kunstwerk 403/3.
kurk 261/3;268/3.
- van een flesch 432/3.
kurketrekker 22/3;268/3.
kursaal 268/3.
kussen :ophet- zitten,geraken 546/3.
kussenblok 546/3.
kussenovertrektsel),kussensloop 160/3.
kust:erzijn kapers(o/haaien)op de- 298/3.
kuur :volkuren 149/3.
'
rarekurenllebben,allerleikurenmaken 366/3.
kwaad :zezieterniet- uit 415/4.
- worden 465/3.
hetkan nooit--datook teltennen 517/3.
een ofander- (= ziekte,kwaal)onderdeleden
kruizeel 209/3.
hebben 268/4.
kruk :meteen - ,met-ken gaan,loopen 267/4;
van twee kwaden het minste kiezen 269/3,4.
546/3.
van twee kwaden hetbeste kiezen 269/4.
op- kengaan,loopen 267/4;546/3.
k-waadwillig 524/3.
*op - ken springen 267/4;546/4.
kwabtbe) 270/3.
van een deur 207/3.
kwabaal 285/3.
-

vsn een wanmolen 544/3.
(= onbedrevene) 264/3.
kmzl- 266/3.
len (= schaafkrullen) 266,
/3;405/3.
krulhaar 266/3.
krullebol,krultlelkop 266/3.
krullen :het- 266/3 (tweemaal).
- d ha
ar 266/3.
krulstaart 257/3.
kubiekwortel 267/3.
-

kucben 266/3.
kuif(van een vogel) 452/3.
kuifleeuwerik 452/3.
kuifmuts 259/3.
Kuik (N.Brab.)562/2.
kuiken 250/4.
tje 250/3.
je benteen - 250/3.
kuik-endief:bruine-- 252/4.
kuil 202/3.
destraatligtvol- en 541/3.
dieeen - graaftvooreen ander,valterzelfin
388/3.
Kuilenburg (Ned.prov.Gelderl-) 562/2.
kuip 424/3.
kuis(kalj) 402/3.
kuisch 267/4.
kuischen 267/4.
kuit:- (= weekv.l1.been)

kwartrust 419/3.
kwast(= borstel) 82/3,3.
aan een muts 159/3.
in hethout 516/3,4.
(= verwaandegek) 269/4.
kwastig hout 192/3.
kweek Lplaltt) 224/3;368/3;371/3.
kweekeling 325/3;435/4.
kweekstr
hool:- vooronderwijzers(-essen) 325/3.
voorvroedvrouwen 295/3.
kweelen 162/3.
kwelling 264/3.
kwestie :de persoon ofzaak in -

geen- van ! 172/3.
datiseen- van tijd 529/3.
buiten (de)- stellen,plaatsen 529/4.
kwetsen :een licllaamsdeel- 53/3.
k-wetteren 4377/3.

kwibus 269/3.
kwiek (t,
/kwik) 214/3;371/3.
een - ventje 214/3.
loopen 214/3.
*kwijtbrief 270/4.
kwijten :een schuld - 270/4.
ziclkvan iets--- 270/3,4.
*kwijting 270/4.
kwijtschelden :iem.iets- 182/3.
kwikstaart:witte- 24/3.
kwikzalf:blauwe - 404/3.
kwinkslltg 175/,/3.

kwitantie 270/3,4.
kwiteeren :eellrekening- l6/3;22/3.

L.
l:met2 l's 270/3,4.
la,lade 410/3.
laatje 410/3.
aan het laatje zitten 408/3.
laadboom 279/3.
laadbrug :vaste
beweegbare -

390/3.

390/3.
laad-en losl
tade,0/laad-en losperrozl 390/3.
laadkraa,
n 202/4.
laadmal l67/3.
laadternkijn 93/3.
laag :eelz- verf 97/3,4.
een - in een naijn caz. 97/4.
Diestiaansehe -- 119/3;270/3.
Cam piniaansche - ,Flandriaansehe
270/3.
laag (= niethoog) 216/3.
de twee ---ste klaBsen
270/3,4.
Laag-Nieuwkoop (Ned.prov.Utrecht) 562/2.
laakbaar:- gedrag 378/3.
laan 270/4;278/3,4.
(in een tuin) 167/3.

de-- uitmoeten 102/3.
laars 82/3.
ietsaan zijn - lappen 82/3;380/3.
een stuk in zijn - hebben 82/3.
laat:- inslapen 270/3.
hoe - ishet? 463/3.
làoe- llebjehet? 463/3.
(om)hoe- vertrekthij? 463/3.
wetenhoe- hetis 463/3.
te--komen 361/3.
detreiniste-. 487/3.
om - overelven 463/3.
later(= nadien) 105/3;315/3.
- (= kwartnoot) 325/3.
een latere bespreking 316/3.
kwartaal 455/3.
ste 459/3.
kwartel 269/3.
ste nieuws 463/3.
zoo doofalseen -- 269/3.
detwee,drie- ste 145/4;270/3,4.
kwartier(= 15minuten) 269/3.
de--ste drie,vijf 145/4;270/4.
*een- uurls) 269/4.
- vöör tweetën),vö6r twaalf en'
z. 269/3,4;
ten - ste 459/3.
ten langen--ste 149/3.
323/3.
- s
t(=onlangs) 360/3.
- overtien,twaalfenz. 269/4.
om - naelf 463/3.
laatstleden 270/3.
*een half 269/1-2,4.
laatvlijm 495/3.
labbei 271/3.
drie- gaans 269/3.
drielange en vervelende.
--en 269/4.
labbeien 271/3.
eenplankvanvijf- (= 1/4duim dikte) 269/3. labberdaan 13/4; 272/3.
- (avderebett.j 269/4.
labiaten 271/3.
lacl):zijn- inhouden 237/3.
kwartje 269/4.
het (wel, niet) kunnen houden van den kwartjesvinder 81/3.
kwartnoot 325/3.
237/3.

kwaken (vc?zcc?àtfc?è) 270/3.
kwalijk :neem meniet--! 484/3,4.
-.worden 546/4.
kwaliteit:in zijn- vanbarbier 465/4.
i11zijn - alsdirecteur 464/4.
kwant:rare- 269/3.
kwart 269/3.
.
-.vöörelven,twaalven6nz. 269/3;323/3.
- vöörtwee 269/3.
- overelf 269/4.
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hoe--erhoe mooier(ofhoe srhooner) 24/3; lector(aan een universiteit) 120/3,4.
296/2,3.
lectuur 280/3.
ledekant,ledikant
laehen:(0,,.
?
J.verl.f.) 271/3,4.
lloe- erhoeminder 306/7.
hoe - er hoe kleiner 328,
/3.
ledig 234/3.
om o!overiets- 271/3,4.
hoe ---er hoe zwaarder 544,/3.
metiets,metienl.-- 271/4.
detonis- 519/3.
(van een fietsband)
zuurzoet- 271/3.
niet,bij- (e)niet 471/3.
langdradig :.- e plaatsen 272,/3.
witjes- 271/4.
het-- 275/2,4.
wielAetlaatstlacht,lachthetbest 271/3.
langdradigheid 272/3.
afkeervan 't.
--e 275/4.
inzijnvuisttje)- 38/3,4.
langen 272/4.
ledigheid 331/3.
inzijnbaard- 38/4.
langs:- deweidegaan 24/3.
ledikant 43/3.
de straat loopen 24/3;272-273/4.
tegeniem.- 349/3.
leed l10/3;275/4.
-moete - 53/3.
de straten 273/4.
hetdeedhem in zijnhart- 209/3.
groeifynineen anders- 275/3;404/2.
nietkunnen nalatente- 53/3.
een kant 24/4;273/2,4.
denkantgaan,varenenz. 245/4.
*leedvermaak 275/1-2,4.
het- nietkunnen houden 53/3.
leedwezen :- over ietshebben 421,/4.
de deuren loopen 273/2.
met vriendelijk - d gelaat 311/3.
deakkers 273/3.
*leefbaar 275/1-2,4.
lacllerij 271/3.
deNoordzeeenz. 273/3.
leeftijd 276/2,4;358/2,3,4.
ladder 276/3.
latde):zie1a.
den muur 214/3.
op den - van 21jaar,op zl-jarigen - 249/.
3.
hetwater 274/3.
decritisehe- 247/3.
laden 52/3.4.
lading : een boot, een schip in - voor Nederland
het venster ontsnappen 273./4.
man van - 358/3.
leeg 234/3.
tweetrappen 273/4.
64/4.
erstaan boomen - den weg 273/4.
diettln is- 519/3.
ladingmal 167/3.
(zeerdicht)- den zoom van hetwoud 316/3.
datlluisstaat- 519/3.
ladingmeester 156/3,4.
(van eenfietsband) 17/3.
laf:depomp is- 380/3.
destraten- 273/4.
leegloopell(van een fietsband) 18/3.
lafaard:(zn,
r.) 271/3.
hier- 25/3;26/3;273/3.
daar-- 25/3;26,
/3;273/3.
leegte :deafkeervan de- 275/3.
lafbek 271/3;377,
/3;492/4.
lafheid 377/3.
er- heen 274/4.
leelijk l11/3.
een -- m iraltel, een - spook, een --e draak
lagerwal:aan - geraken l64/3;341/2;531/3.
langzaam 452/3.
100/
j3.
lak :dat(o/het)ismaar- 160/3;363/3.
langzamerhand 27/3.
lantaarn (o/lantaren) 274/3 tftlet
rmt
w ll.
te- om voorden dutilveltedansen 125,
'3.
laken (- afkeuren) 307/3.
een groote- zonderlicht 274/3.
*te-- om te helpen donderen 125/1-2,4.
iezn.- (==gispen) 19/3.
.- laken (efo/) : van hetzelfde - een pak krijgen lap (= stuk stof) 97/3.
ernanieren 312/3.
weerop de--penzijn 378/3;427/3.
datis- van hem 312/3.
271/3,4.
iem.voorhet-jehouden 159/3;432/39454/3.
handelen 46/3.
lakenhal 206/4.
een - (= lammeling) 492/3.
leem 253/3;276/3,4.
lakenhandelaar,lakenl
tooper 319/3.
leemte 276/4.
lakensch :--.
epet,mantelenz. 271/3.
lappendag 97/4.
leen :te-- nemen,in - ontvangen 339/2.
laks 271/3.
larie:datismaar- 363/3.
last:hetleven drukta1seen - ophem,ojishem een leenen :van iem .iets- 276/3,4;339/3.
laksheid 271/3.
(aan'
liem.iets - 276/4.
lallen 121/3.
(groote)- 132/3.
geld - tegen (o/à)5 (
)0 276/3.
lam (= jong schaap) 278/3.
(= moeite,zorg) 415/3.
iem .- aandoen 151/3.
dehand totiets- 276/3.
lam (!)n1t).):deschroefis- 492/3.
metiem.0/iets- hebben 275/3.
zich totiets- 148/3.
*lambiek 271/3-4.
lambrizeering,lambrizeersel,lambrizeerwerk 271/3.
op - van 350/3;517/2,3;542/3.
leenman 469/3.
leenroerig :- goed 216/4.
lamenteeren 370/3.
lasteren :iem.- 50/3.
* - s
telsel 276/1-2,4.
lammeling 206/3;312/3;377/3;492/2.
lastig :zeer- 309/3.
een - kind 135/3.
leenstelsel,leenwezen 276/3.
lamoen 60/3;453/3.
een - man 309/3.
leeperd 158/3.
lamoenlberrielboom 60/3.
een- karaltter 309/3.
lamp :tegen de- loopen (o!vliegen)
leer :in de- zijn 430/3.
lastpost 274/3.
bijeen naaisterin de- zijn
lampebelge 271/3.
om - 379/3.
lampeglas 271/3.
latafel 410/3.
laten :ik laat er hem de eervan 274,/4.
leer (= ladder) 276/2.
lampenhok 272/3.
iem.iets- 274/4.
leeraar 169/4.
lampenist 271/3.
laatmijalleen 274/3.
bevoegd - 23/3.
lampenkatoen 523/3.
AI.0. 23/3;169/3;217/4;394/3.
lamprei 272/3.
laatmij 274/4.
ietsergens 274/4.
voormdb.onderwijs 169/3;277/4.
lamstraal,lamzak 312/3.
ietsblauw blauw - 274/3.
bijhetmdb.onderwijs 36/4;73/4;277/4.
làneet 495/3.
- ,g
land :over- naarK.reizen 272/3.
erolgd dooreen,inj. 122/3,4.
s,houdersvaneen akteM.0. 394/3.
iem.iets- verstaan 122/4.
a,
an een school 36/4 ;276/2,3,4.
op het- 272/3.
al
an een inrichting voor mdb. onderwijg
iets- weten 122/3,4.
ten platten .
- e 272/3.
385/2,3.
ophetplatte- 272/3.
een stad- bombardeeren 122/3.
zijn - niet ktmnen inhouden (o/
53/3.

op llet- wonen 272/4.
hierte-e 272/4.
het- van belofte,ojhetbeloofde- 272/3.
het- aan iets0/iem.hebben 19/3.
landaard :zijn - getrouw blijven 272/3.
landauer 272/3.
landbouwbedrijf 80/3;270/3.
landbouwer 363/3.
landbouwgereedschap 272/3.
landbouwopnenaing 546/3.
landbouwpaard 270/3.
landdag 199/2.
landelijk (tegenorer steedsch) 272/3.
,ewoning,- eherberg 272/3.
*e bond,- congres enz. 272/2,4; 556/1-2.
landgenoot 272/3.
landgoed 148/3;246/3.
landlloeve 525/3.
landkaart 243/3.
landman 272/3.
landrnetersbuis 272/3.
landmeterskruis 272/3.
landschap (= provincie) 199/4.
landsman 272/4.
landweg l3/3;433/3;529/3.
lang :hetniet- rekken (o/maken) 272/3.
het niet - uithouden (o/keeren) 272/3,4.
er niet- meerloopen 272/4.
hoe - er hoe meer 222/3;273/3;296/2,3.
hoe- er zoo meer 222/4.

iem.- waarsehuwen 122/3.

iem.iets beloven 122/3.
iets (een geluid)- hooren 122/2,3.
een zaak onderzoeken 122/4.
een huis- afbreken 122/4.
zijn zoon voordokter- studeeren 122/1.
iem .- roepen,- komen,- afhalen 533/3.
iem .,iets- halen 533/3.
lletbriefje dathijheeft--rondzenden 542/3.
iets.- staan,liggen 274/3,4.
iets - varen 274/3.
iem .links - liggen 274/3.
ik moetmij- ruïneeren 536/3.
zich ietsgezegd - zijn 231/3.
zich- hooren 122/3.
zicltden zoon Gods - noemen

zich- verzorgen 122/3.
op zich - wachten 122/4.
zicltruim - betalen 122/4.
datlaatzich begrijpen 6'
zlz. 274/4.
wijgaan 274/3,4.
laatmijgaan 274/4.
wijvoorziclltig wezen Lojzijn)
later :zie laat.

Latijn :- en Grieksch geleerd hebben 233/4.
laureaat:den titelvan - bekomen 275/3.
lawaai 275/3.
een helsch - 275/3.
lawaaimaker,lawaaischopper 275/3.
L.B.(= loco-burgemeester) ll8k
/3.

-

aan het K on.Ath.te ...

de--van eenschool 276/4.
de--s eenerschool 277/4.
in de letterkunde enz. 276/3.
in wiskttnde en boekhouden 276/2.
l'oor natuur-en scheikunde 276/2,4.
sran 'tFransch 276/4.
dermuziek 276/4.
in 't dansen en in goede manieren 385/4.
leeraarsambt,leeraarschap 386/3.
leeraarsk'amer 108,/3;529,/3.

leeraarsyp
ersoneel 277/4.
leerares M.0. 394/3.
leercurstks 277/2,3,4.
leeren :meetkunt
le-- 236/4.
$ een gedicht-- 435/4.
eenvak- 331/3.
hijuril- 334/3.
Aroorstuurman 6ztz. 277/4.
iets- (= kennisvan ietsmededeelen)
iem .- 53/3.
de tijd zalons- 277/2.
det'
ijd za1- wiegelijk heeft
leergang 277/1-2,3,4.
een - in (de)geschiedeniscnz. 277/2,3.
de-- overclierkundeenz. 277/2,3.
voorhetmoedertaalonderwijs onz.
*leergast 277/1-2,4.
leergeltl:- betalen,geven 177/3.
I
betaaldhebben 545/4.

6l0
leergezel 277/3.
leerjaar(van eenlagereofmdb.school) 436/3,4.
leerjongen 277/3.
leerknecht 277/3.
leerling 435/2,3,4.
aaneenschool 277/3.
op hetseminarie 277/4.
en vaneen school 277/3,4.
en der lagere school 277/4.
en vormen 277/3,4.
* en maken 277/1-2,4.
leerlooier 231/3.
leerlooierij 231/3.
leerplicht 336/3;483/2,3.
leerrijk :een boek 53/3.
leerrooster 463/3.
leerschool 326/3.
een goede,een harde
326/4.
leerstoel: voorgeschiedenisenz. 277/3,4.
in dewijsbegeerte enz. 277/4.
van oud-christelijke letterkunde 277/2.
derhistorie 277/2.
leerzaam :een -- boek 53/3.
leesles:we hebben 280/2.
jesvoorde jeugd 280/3.
leesstof 280/3.
leesstuk :- ken 280/3.
leest :fgesl.4 277/3.
eenslanke 21513.
leestijd:eris 280/2.
leesuur :hetis 280/2.
leeuwebanier 547/4.
leeuwenbekachtigen 411/3,4.
leeuwerik 277/3.
leeuwevaan 547/3.
leeuwevlag 547/3 = 567/1.
leg(hoeveelheid graan) 177/3;372/3.
legaat 71/3.
legateeren 61/3.
legerkorps 281/3.
legerplaats 271/3.
legerpredikant 559/1.
leggen :(7100/d1.) 531/4.
iets 543/3-4.
iets op een ongewone oj verkeerde plaats
307/3.
een wollenlap op deborst 427/3.
erlgld.enz.op 0/bij 352/4.
zich- 278/4.
legger(= vloerbalk) 87/3.
legkast 278/4= 550/1;405/3;493/4.
1ei 404/3.
leiband 278/4.
leiboom 278/4;510/4.
leibuis(van een brandspuit) 274/3.
leidekker 404/3.
leiden : demachten 253/4.
de de klasse 253/4.
Leiden (Z.-Holl.) 528/4.
leider(van een partij) 261/3.
leiding :onder van ... 278/1-2,3.4.
onderde van ... 278/1-2,3,4.
leidraad 7/3;278/3.
leidsel,leisel 26l/3.
leienda'
k 404/3.
lek :-- zijn,worden 514/2,3.
een krijgen 514/3.
in de gasleiding 163/3.
leklter : bier 90/3.
is maareen vingerlang 281/3.
het ezonnetje 305/3.
die e broervan je 418/3.
warm zitten l14/3.
lekkerbek 158/3.
Leksmond (Z.-Hol1.) 562/2.
Leliaard 253/4;395/4.
leliënmelkzeep 531/3.
lemmet(van een lamp) 523/3.
lende:pijn in de n hebben 275/3.
lendenschot,lendenspit 484/3.
lendestuk 158/3.
lengte:inde 539/4.
lens:de pomp is
380/3.
lente 351/3;460/3;509/3.
Leopold (uïfap'
r.) 278/3.
les:een in (de)geschiedenisenz. 278/3,4.
sen overbetonijzercnz. 278/4.
iem.een van beleefdheid geven 278/2.
iem.een je in menschenkennisgeven 278/2.
afzonderlijke,aparte0/particuliere 385/3.
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onderde 252/3.
hervatting van de sen 252/3.
iem.de lezen 278/3.
lesgever 385/3.
lestsenlrooster 463/3 lftnpcmtzt
zll.
letspelen 124/3.
letsel l10/3.
letten:(0,
n,
/
7.verl.f.) 534/4.
op iets 4/3.
let daarnietop 36/3.
dat1etniet 124/3;292/3.
letter: s 279/4.
naarde sprekelz 279/3.
defraaie el1 279/3.
candidaatin de.
-en 523/4.
candidaatin .
- en en wijsbegeerte 523/3.
leugen :(g6.
s!.) 279/3.
een - om bestwil 66/3.
leuk 378,
/3.
leuning 276/3;279/3.
leuntingl
stoel 534/3.
leur:te stellen 442/3,4.
leus:tot-- hebben 279/3.
zijn -- (o/leuze)was... 279/3.
voorde 162,
/3.
leuteraar 371/3.
leuteren(= loszitten):hetslotleutert 286/3.
- (= kletsen) 371/3;412/3;531/3.
leuterpraat 384/3;531/3.
leven :leve de vrijheid ! 279/3-4.
deBoeren ! 279/3-4.
(lang)leve ... 225/3.
geleefdhebben 279/4.
van zijn renten enz. 279/3,4.
op debeursvaneen ander 279/4.
van zaad,van melkspijzen enz. 279/3,4.
vandenwind,vandelucht 105/3.
ltetdagelijksch (o/gewoon) 25/3.
stilzijn -- slijten 99/3.
iem.het verschuldigd zijn 100/3.
*ietsin 't roepen 279/1-2,4.
datzou onshet kossen 419/3.
nietin 't kunnen blijven 275/3.
zich het benemen,zich van het berooven,
zich om het brengen 533/3.
uithet gegrepen 279/3.
zijn -- lang 276/3.
vanmijn 466/4.
geven aan ... 53/3.
brengen in ... 53/3.
een alseenoordeel 275/3.
levent
l 279,
/3,4.
levendig 279/4.
een - konijntje 214/3.
een ejongen 493/.
3.
levendmaking 53/3.
levensgenot 526/3.
levenskraclzt 275/3.
levenskraehtig 275/3.
levenslang : e gevangenzitting 147/3.
w
--.
egevangenisstraf 147/4;280,
/3.
levenslustig 371/3.
levensster 426/4.
levenstijd 280/4.
levenstijdperk 280/4.
levensvatbaar 275/3.
levensvatbaarheid 275/3.
levenslrerzekeringsmaatselzappij 280/3,4.
lever(ge.
gl.) 280/3.
leveraneiervan llet leger 280/3,4.
leverbeuling 369/3.
leveringstijd :goederenverzenden onderverzekerden
487,
/,
3.
leveringsvoorwaarden
leverworst 369/3.
levieten :iem.de lezen 278/4.
lezen :ton,
z
J.nerl.l.) 280/3.
?
terwijlik lees 280/3.
hijleest verder 280/3.
iets 280/3.
de morgengebeden
280/4.
wie leest hedenavond? 280/4.
op zijn aangezichtstond diepe droefheid te
21/3.
het van een boek eaz. 280/2,3.
hetherhaald
280/3.
onder(o/bij)het 280/3.
dl'uiven,aren enz.-- 347/4.
lezing :na vanhetprogram enz.280/4.
bijde-- derbepalingen 280/4.

verdieptin de 280,
/4.
vanietsdoen 280/3.
een -- houden 280/4;503/3.
een van ietsgeven 280/2.
de verschillende en 280/4.
libel (= luchtbelwaterpas) 515/3.
lichaam :devorming van een gezond 281/3.
de lichamen der overledenen 281/4.
hetwetgevende 281/4.
meetkundig
506/3,4.
lichaamsoefeningen verrichten 456/3.
lichaamswarmte 286/3.
licht :tdt het gaan 281/3.
(ierfl.)in het-- staan 281/3.
bijhet- eenerlamp 281/3.
nu gaatermijeen op 251/3.
ietsin eenbelachelijk stellen 454/3.
groot fpersoon,
j 34/3.
(= nageboorte) 281/4.
licht(!
?à#
'
?
t?.):zoo -a1seen veer 284/3;379/3.
,
meisjevan --.
ezeden 284/3.
lichten (= weerlichten) 213/3.
lichten (= indelloogtebrengen) 123/3,4.
lichtgas 169/4.
liehtgeraakt 265/3;531/3.
liehting:de.- van datjaar 253/3.
het weder onder de wapens roepen van de 253/3.
lichtingssterkte 278/3.
lichtmis 159,
/3.
oude sen zitten onder den preekstoel 138/3.
lichtvink 159/3.
lid :AI.lleefdeoveralhaarleden 281/3.
lletlag mijop de leden 275/3.
zi
jn arm uithet vallen 28l/3,4.
worden van een vereeniging 74/3.
wordt van ... 281/3.
zijn van een vereeniging l10/3.
het oudste (van een vergadering) 111/2,4..
gewoon - (van een vereeniging) 281/2,3,4.
werkend
281/4.
buitengewoon
28l/4.
kunstlievend -- 281/4.
steunend - 281/4.
beschermend --. 61/3.
correspontleerend
281/3.
lidmaat:(p1,
/.) 281/3,4.
lidmaatsehapskaart 281/3.
lidwoord : van onbepaq.
ldheid 331/3.
lidwoord '
ncn bepaaldheid : vormen 105-106/3,4;.
553,
/2.
iltct
znz
.
syzrec/
cfïfel.
s 107/4.
gebruik en weglating bii ,
:ft
lj?zl,
zn,
ell, ab8tracte
subatantieren,enz. 107/3,4.
lidwoord t,
(In,onbepaaldheid :vormen 142/2,3,4.
gebrnik 64 u'eglating bij een pcrdoonaM c'
m al8
tt
aamwoordel.deelr.h.gezegde,al8 bep.1
lcA1
ge8teldlteid oj al8 èï,
?
'
.
s/ellï'
ng 138/2,3,4 ; 142-.
143/2,3,4.
lied :lletisweerhetoude- je 281/3.
mooie jesduren nietlang 281/3.
lieden :ruwe (o/onbeschaafde) 318/3.
*liedertafel 281/l-2,3;556/1.
lief:datisheel vanu 161/3.
ishetleven u zoo- ? 230/3.
iets voor nemen 60/3;301/3.
zoo lleb ik zehet st 547/3.
liefdadig 498/3.
liefdadiglk
eidsbazaar 249/3.
liefdadiglteidsvereeniging 520/4.
liefde :delaatkomende
281/3.
lzaarteletzrgestelde 441/3.
llit-- voor ... 345/3.
liefderijk ll3/4 (uitspr.j; 498/3.
liefdesbetrekking :---en 281/3.
*liefdevol 498/1-2,4.
liefdewerk- 561/2.
liefhebbezl:iets 55/3.
iem.- 55/4;166/3,4.
liefllebberen in bloemen,in duiven 420/3.
liefkoozen 282/3.
liefkoozing 282/3.
liegen:- tegen deklippenaan 282/3.
alseen waehter 282/3,4.
datliegje 282/3.
hijheefthetgelogen 282/4.
iem.heeten
279/3.
lies 282/4.
lievelingsllezigheid 177/3.
lievelingstlenkbeeld 178/4.
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lievelingsschrijver 177/3.
lievemoederen 282,/3.

lievenheersbeestje 282/3.
liever:menhad - eenbankier 478/3.

Lieve-vrouw 282/3.
Lieve-vrouwenbeeld 338/3;344/3,4.
Lieve-vrouwenkerk 338/3;344/3,4.
liggen 282/3 (0n
,,
w.nerl.t.); 319/4.
het boek ligt daar 69/3.
deltrantligtop tafel 538/4.
diestad ligtaan deSchelde 282/3.
een vatbier- hebben 238/3.
op dengrond gaan - 278/3.
languitop dengrond gaan - 521/3.
te bed gaan - 278/3.
(lewind gaat- 278/3;352/3.
datligtnietin zijn bedoeling 519/4.
daarligtlzetaan 282/3.
deschuld ligt aan hem 2/3.
hijligtdaartezaniken enz. 282/3,4.
ligger(voorsptlorstaven) 73/3.
lijdelijk 198/3.
lijden :llijheeft(erg veel)geleden 23/3.
hijheeftveelpijngeleden 334/3.
aan maagkrampen evz. 282/3,4.
in demaag,op deborst- 282/4.

lijst:fgesl.j 283/3.
vaneenspiegelenz. 243/3.
een schilderijin een zetten 546/3.
-

van werl
tzaamheden 463/3.

lijsterboog 283/3.
lijsterstrik 283/3.
lijstschaaf 309,
/3.
lijstwerk 309/3.
likeurglaasje 136/3.
likkebaarden 278/3.
likker(= flikflooier) 313/3.
Lilloo (Antw.) 563/2.
lindeboom l13/4.
liniaal 284/3(gesl.);394/3.
linie:overdegeheele- zegevieren 283/2.
linieschip 283/3.
liniesoldaat 373/2.
link :de- ekant 391/4.
linkerhand 416/3.
linkerkant 284/8-4.
linkeroever 284/3-4.
linkerzijde 284/3-4.
links:- afslaanojomslaan 391/3.
linksch :.
--e streken 214/3.
linnen (weefsel) 283/3.
lletberoemdeVlaamsche- 283/3.
ik heb er veelonder geleden 282,
/4.
s(o/soorten van - ) 283/4.
lijdzaam 473,
/3.
linnen (:4-.):een halsboord 283/4.
lijf:geen hemd aan (o/om)het- hebben 282/3. linnenkast 278/3;405/3.
datiteeftIlietsom het- 282/3.
linnenwinkel 526/3.
geniepige streken op zijn - hebben 282/3. lip :zijn -pen aflikken 278/3.
veelkaltop zijn- hebben 243/3.
zich op de- pen bijten 278/4.
iem .te- gaan 464/3.
meteenspotlach om de- pen 284/3,4.
diejaponiste lang van - 275/3.
meteenglimlach op de- pen 284/4.
een katoenen - je 275/3.
diefeiten warenop ieders- pen 311/3.
lijfrentebank 547/3.
lipbloemigen 271/3.
lijk (= zoomtouw):uit de- en geslagen zijn (/ïg.) Lippeloo(Antw.) 563/2.
285/3.
lis,1us(aan een handdoek) 284/3.
lijkbegraving 47/4.
Lissabon 284/3.
lijkbezorger 283/3.
list(ge8l.j 284/3.
lijken :op iets- 178/3;283/3;455/3.
liter:5- melk 284/3.
litteeken 281,/3,4;526/3.
op iem.- 178/3;455/3.
naariem.0/iets 178/3.
Lng.(= Lange)Nieuwstraat
dat lijkt er op als mljn gat op een kommetje lobbes 286/3.
soep 169/3.
locaal 284/2,3.
datli
jktnergensnaar 455/3.
locaaltrein 79/3,4.
'
tlijlttwe1eenbeetjegek 455/3.
loco-burgemeester l18/3.
datlijktme 165/3.
locomobiel 432/4.
datlijktmijnet 179/4.
locomotief 432/3 (tweemaalj,4.
lijkenstank 283/4.
Lodewi
jk 286/3.
,l
ijkkleed l26/4 ;369/3.
loeder 284/3.
lijkkrans 266/2,4.
loef:iem.de- afsteken 17/3;38/3;282/3.
lijkkroon 266/4.
loer:op de- staan 284/3.
lijklucht 283/3;393/3.
loeren 284/4.
lijkmsrsch 126/3.
lof:met- van ietsspreken 284/3.
lijkplechtigheid 282/3.
iems.- verkondigen 284/3.
lijkrede 283/3.
iems.- zingen 284/4.
lijkreuk 283/3;393/3.
lof(= loof):Brusselsch- 526/3.
lijkstaatsie 282/3.
lofbazuin :de - overietssteken 284/4.
lijkverbranding 47/4.
loffelijk 384/3.
lijkwade 126/4.
lofrede:een- opietshouden 284/3.
lijkwagen 96/3.
lofspraak :iem.met- aansporen 284/3.
lijm 94/3; fgeal.) 283/3.
loftrompet:de- overietssteken 284/4.
vloeibare- 94/3.
loftuiging 284/4.
lijn 283/4.
lofwaardig 384/3.
(tramlijn):- acht 108/4.
loge 284/3.
21nemen 108/3,4.
logé 285/3,4.
met- 3gaan 108/4.
logée 285/3,4.
(zeevaartlijn):de- Holland-Amerika 223/3. logeeren :bijiem.- 415/3.
Holland-Amerika-- 223/1-2,4.
ergensblijven - 461/3.
(= hengelsnoer) 283/3,4.
logeergast 285/3,4.
*de groote - en (= trekken) 283/1-2,4.
logement 168/3;285/3.
logica 285//3.
de- trekken 245/3,4.
eengoeie- hebben 245/3,4.
logies 285/3;415/3.
één (o/dezelfde) trekken 260/3.
logisch :wijmoeten- zijn 285/3.
- één - met iem .trekken 530/3.
denken 174/4.
iem.aan het- tje houden 131/3;432/3.
lokaal 284/2,4.
lijnbaan 531/3.
loket 525/3.
lijndraaier 531/3.
voor inschrijving van bagage 525/4.
lijnmeel 283/3.
vooruitgi
fte van plaatsbewijzen 525/4.
loketdienst 525,
/4.
lijnopzichter 372/3.
lijnslager 531/3.
loketist 525/4.
lijnslagerij 531/3.
loketkast 525/4.
lijutrekken 245/3.
lol 544/3.
lijntrekker 246/3.
voorde- 157/3.
lijntrekkerij 246/3.
lollig 378/3.
lijnwaad 283/4.
lombard,lommerd 58/3.
hetVlaamsche- 283/3.
lommer 285/3 (gesl.j.4 (èef.k.
lijnwaden 283/4.
lommerd 58/3.
lijnwaadsoorten 283/4.
lommerdbriefje,lommerdceel 59/3.

6l1
lomp (= lor,vod) 249/3.
lomp (= ongemanierd):een -eboer l96/3.
lomperd 284/3(tweemaalj.
long :hetop de- en hebben 285/3.
metaldekrachtzijner-en sehreeuwen 285/3.
en van een geslachtkalfofvarken 281/3.
longontstfpking 159,/3.

longpijp 285/3.
Loo(W .-V1.) 563,
/2.
Loochristi (O.-V1.) 563/2.
lood :uitzijn - (geslagen)zijn
loods(= plankenhuis) 41/3.
loods(= bergplaats) 209/3.
loodwit 526,/3.

loof(= groen van veldvruchten) 12/3;201,
/3.
loon:iem.zijn- onthouden 285/3.

hetoqzthouden van hetrechtvaardig- aan werlc-

lieflen 285/3.

!loope:en
fjink- 384,
/3.
op den - gaan 404/3.
hetopeen - zetten 534/3.
-

dthr bevolking 7l/3.

dertreinen 167/4.
aan ietsden vrijen- laten 285/3.
loopbaan (toestel):een kindin (le- zetten 278/.
3.
(=acarrière) 533/3.
loopbrug 367/3.
-

loopen :we hebben ge-

l64/.3,4.

zijn bruid laten - 45/3.
iem.erin laten - 159/3.
hijloopt naarde twintig 240/3.
eenpad- 24/3.
detnlin looptmetgrootesnelheid 400/3.
tegen elkaar (van treinen) 350/3.
goed - (van een kar,fiets8nz.) 80/3.
diezaak looptnietgoed 131/3.
zijn oogen- 285/4.
hetgesprek looptover ... 165/3;400/3,4.
intert
lst beginnende te - op heden 285/3.
hoog - (van uitgaven) 54/3.
hetopeen - zetten 169/4;534/3.
loopje:een metiem.nemen 321/3.
loopkever 231/3.
loopkraart 202/4.
loopplank 294/3,4.
loopsch 285/4.

loor:te .
- gaan 442/2,4.
te -.zijn 531/3.
loospijp 285/4.
loozen :iem.onderweg- 481/3.
lor (= lomp,vod) 249/3.
lorgnet 321/3;373/3.
lork 546/3.
lorre (= papegaai) 94/3.
i lorrie (op despoorwegen) 456/3.
;
lorrig :een -- ding 284/3.

1os:iets-- laten 286/4.
er oI)-- ! l69/
i3.

hetgingerduchtig op - 169/3.
los(= lynx) 286/3.
losbol 159,
/3;269/3.
loskomen :erzullenfooitjes- 398/3.
( = uitde gevangeniskomen) 286/4.
loskoppelen :wagens- 286/4.
loslaten :een gevangene- 286/1-2,4.
losmaker :een wagon - 286/1-2.
zich van een meening - 286/4.
losplaats(van schepen) 30/3.
losschroeven 286/3.
lossen :(
len wagen - 20/3.
kolen- 20/3.
j lostarnert,lostornen 286/3;340/3.

jlloossttreekken
rmijn :de
93/zon
3. trektde spalcen van wagenwielell
los 3.
12/3.
loszitten :letslotzit1os 286/3.

de kuip zit 1os in de voegen 483,/3.

lot :hethoogste- 286/3.
loteling 286/3.
als - opgaan
loten 286/3.

Lotharirtgen 286/3.
Karelvan-- 286/3,4.

Lotharingscll 286/3.
lotsverbetering 286/3.
lottoballetje 80/3.
Louis 286/3.
louter 395/3.
loven 56/3;170/3.
iets-- 284/3.
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Lowies 286/3.
lucht (= uitspansel) l80/3.
hoogin(le 286/3.
uitde vallen 464/2.
ergensuitde komen vallen 464/4.
a1seen bom uitde komen vallen 464/2.
hijstond uitde gevallen 464/4.
in de hangen (b.
v.van theorieën) 79/3.
er hangen zware en 286/4.
(ojeen je)scheppen 286/2.
eenkruisinde teekenen 276/3.
ergensde van krijgen 402/3.
l
uclltbelwaterpas 515/3.
luchten :eenkamer 286/3.
zijnhartvooriem. 338/3.
iem.nietkunnen (ofzien) 45/3;228/3.
luchthartig 284/3.
luchtpijp 285/3.
*luchttslgestel 286/4.
luchtsgesteldheid 286/3,4.
luchttrek 455/3.
lucllttuf 445/4.
lucifer 27/3;l61/3;371/3;418/3,4;428/3;436/3.
lucifersdoosje 428/3.
luciferspot 418/3.
luiaard 287/3.
luibak,luibuis 287/3.
luibakken,luibuizen 287/3.
luid :lzaar van ... 287/1-2,4.
luiden 287/1-2,4.
luidens 281/3,4.
luidkeelsschreellwen 285/3.
luidruchtig bravo-geroep 125/3.
luien 287/2,3,4.
luier:inde s 90/3.
eenkind in--swikkelen 90/3.
luieren 287/3.
*luierik 287,/l-2,4.

*luieriken 287/1-2,4.
luiermand 251/3.
luiheid 286/3.
luilt(gesl.) 287/3.
luilalt 284/3;287/3;541/3.
luilakken 287/3.

mijll--knort 45/3.
demotin zijn- llebben 495/3.
van een herl
tauwend dier 312/3.
maagdenhonig 531/4.
*maaibloot 287/4.
maakloonwerk 288/3.
*maakwerl
t 288/1-2,4.
maal(= keer) 288/3 (g6:!.).
voordezooveelste.
- 297/3,4.
één ,tweemalenenz. 288/4.
een ,twee enz.288/4.
A'i
er zoo groot 288/3.
vier zooklein 288/3.
80 zoogrootals... 202/3.
10 --- zooklein als ... 254/3.
4 zooveelals... 297/3.
8 zooveeldagen 297/3.
8 x l2clagen 297/3.
27maal16cent 481/4.
20 )4 24 fr. 481/4.

*maalderij 288/4.
maaltijd (ge8l.j 288/3.
maan :naarde zijn 2/3;256/3;464/3;531/3.
naarde gaan 119/4.
loop naarde ! 512/2.
iem.naarde-- laten loopen 512/3.
maand :twee,drie (en) 288/2,3,
4.
gedurende(0/in)een
288/3.
vallverleden af 288/3.
sedertA'erleden
288/3.
val'deeene--totdeandere 288/4.
l
oijde 369/3.
125fr.in de 440/3.
p
er- 440/3,4.
'
s s 440/4.

M aandag :'s- s 108,
,/3.

a,
.s. (t
# --a.s.) 141/3.
(luien)- llouden 288/3.
maalldblad vaneen vereeniging
maandelijks 369/3.
maandelijksche mededeelingen
88/3.

uitalle sehreeuwen 264/4.
de-- hebben om ietstedoen 268/3.
de -- valz beide soorten van reehters 290/3.
derechterlijke 357/3.
znachtht
,bbend 498/3.
machtig 498/3.
een taal zijn 72/3.
machtigen :iem. 54/3.

machtiging tot het doen van uitgaven verleenen.

429/3.
madam 290/2.
madame 290/2.
made 287/4.
madeliefje 249/3.
madera :glaasjes-- 73/3.
maderaatjes 73/4.
Madonnabeeldtje) 344/3.
maduro 206/4.
magazijn 546/3.
vanwittegoederen 526/3.
mager:hetis- tjes 290/3.
magazijnmeester 92/3;290/3.
magneet, 532/3.
llatuurlijl
te -- 532/4.
magneet,
ijzersteen 532,
/4.
Mahomed 290/3.
Mahom edaan 290/3.
mahonielzout 14,
/3.
maintenée 152'4.
mainteneèren 152,,
/4.

maïs 290/3;419/3.
maitresse 152/3.
majesteit 29li
'
3.
Zijne,HareMajesteit 556/2.
UweMajesteit 556/2.
majestud
lus 291/3.
majeur-toongeslacht 308/3.
majeur-toonladder (o/majeur-toonsclzaal) 167/3,4;.
88/3.
) 291/3.
majoor 240,
/3;291/3.
vereeniging) makelaar 156/3.
in effecten 525/3.

rnaken :(0'
??r.verl.t.) 29l,
'3.
*maanvink 493/4.
iets
535/3.
maar:(toeh) 29/3.
Luilekkerland 287/3.
I iets vooreigengebruik,voorzichzelf 535/4..
floe 29/4.
maehines,orgelsenz.-- 83/3.
luim :kwade0/slechte en 284/3.
ga4lw gang 29/4.
een vierkant-- 83/3.
vol en 149/3.
ga..
- voort 29/4.
zinlzen
8373.
luisteren 229/3.
ja --,ik lleb 288/3;538/3.
Ltegenover doen)
zlaarietsojiem. 287/3.
'tis dat... 538/2.
fouten
l23.
/3.
naargoedenraad 191/4.
als'tdàt is 288/3.
eenopmerk-ing 123/3.
naaronzinnig gepraat 349/3.
dellelftmeer 322/3.
uitzonderingen
l23,/3.
luisterrijk 287/3,4.
de geringste nieuwtjes,als ze betrekking
fortuin
l23,
/3.
luistervink :erzijn en 298/2.
llebben op dekinderen 346/3.
*een wandeling 291/1-2,4.
luitenant(uit8pr-j 287/3.
Alaart 298/.
3.
Afaarten 294/
*een reis 29l/4;292/1-2.
luiwammes 287/3;541/3.
/3.
*een tocht--- 291/4.
luiwammesen 287/3.
maat:in gelijkemate 154/3.
lukken :datluktniet 364/3.
*eel
atoertje 292/2.
ïl1l
zoogemate 199/3,4.
lu1(van een brandspuit) 274/3.
eel) rogge 206/3.
*eelluitstapje 291/4;292/2.
ietsopnieuw
2l8/3.
lummel 24/3;209/3;284/3.
hetgaatalle teblli
ten 231/3.
schtnenen (=u repareeren) 481/4.
1us (aan een handdoek) 284/3.
kleeren naar-- 288/2,3iem.zeeziek
190/3.
luBt 198/3.
kleeren op 288/1-2,4.
ergens--.toehebben 198/3.
iem.koortsig-- 191/4.
mettwee maten meten 288/3.
tweeërlei en gewicht hebben
lusteloos 343/3.
ietstothetzijne 292/3.
iem.totzijn vriend
292/3.
lusteloosheid 307/3.
tweedeelige
289/3,4;447/3.
iem .,iets tot ... 292/
, 3.
lusten :ervan - 382/3.
driedeelige 289/4;447/3.
een afgod van iets 292/4.
lustig 526/3.
vierdeelige 289/3;447,
/3.
zicl)ergenseen genoegen van 292/4.
Lutheraan 287/4.
maatci
jfer 97/3.
-- f
tatmen gehaat,bemind wordt 123/4.
Luthersch 287/3,4.
een schetsteekelïing van svoorzien 97/3.
ziclagehaat,bemind enz.-- 123/3.
Lutherschgezind 287/3.
sclletsmetingeschreq'en s 97/3.
luur:een kindindeluren 90/3.
zich verstaanbaar - 123/3.
maatdeel 447/3.
iem.in deluren leggen 121/3.
dat maal
ttniets 292/4.
sterk- 447/4.
zichin deluren laten leggen 93/3.
datkan niets-- 292/4.
zwak - 447/4.
i
l
5:ratmaaktdatnolz*
? 292/4.
lyceum 36/4;94/4.
maatregel - en treffen 289/2,3.
.-Lyon 528I,
/4.
1
20 kwartjes--- 5 gld. 292/4.
ennemen 289/1-2,4.
) hetg
nmaakte,dat... 1
4/3.
welberaamde- en 289/3.
)
-ee
,2
l484,hetgeen maaktl6 O
,o 537/3.
van orde 357/3,4.
10fr.,datmaaktdus5gld. 537/4.
maatsehappij 289/4.
M .
dat maakt mijniets 124/3.
valllandbouw 289/4.
metiem.iets,nietste laebben 462/3van weldadigheid 289/4.
ma1: zijnmetiem.ojiets 175/4.
op aandeelen 290/3,4.
iem.voorden-- houden 543/3.
*naamlooze- 290/1-2 = 550/1.
m :2 m's 287/3.
malen :ileteten -- 256/3.
maatstok .
301/3.
M.(= meter) 91/4;301/3.
datmaaltmijin hethoofd 420/3.
macadam 290/3.
M @2(= vierkantemeter) 30l/3.
hijllegintte 420/3.
ma
c
h
i
n
a
a
l
:
ma
c
hi
n
a
l
e
we
v
e
r
i
j
2
9
5
/
3
.
M #3(= kubiekemeter) 301/3.
malengel' 246/4.
machinalelinnenweverijen 298/3.
maag :hard in de - liggen (van spijzen) 287/3,4.
malengeren 246/4.
maclline 290/3,4;385/4.
zwaarin (o/op)de- liggen 287/1-2,3,4.
*maler('
=molenaar) 288/4.
electriselle s 290/4.
datzalhem dwarsin de- zitten 287/3.
malie:de van eenveter 321/3macllinist:eerste
92/3.
datzalhem langhardinde- liggen 287/4.
malkander 534/3.
*machochel 290/1-2,4.
mijn- beginttejeuken 45/3.
mallejan 81/3;222/3;229/3.
tnacht:hetgaatbovenzijn 160/3;264/3.
mijn - rammeltvan denhonger
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mallemolen 363/3,4.
mall
epraatuitslaall 46/3.
malliglleid 46/3.
malsch :- vleeseh 242/3.
eel)--eregell 305/3.
het- tegroen 292/3.
*mamtmelzel 293,
/3,4.
m an 293,/2.
eengeestig-- 293/3.
een dapper- 293/3.
een rechtscllapen- 293/3,4.
eellllartelijk - 293/4.
een- van beteekeniseïtz. 293/2.
eez)- valdmoed 293/4.
eezl-- vanfijnen geest 293/4.
drie ---en een roskam 293/3.
vier- en een paardekop 293/4.
netje,- neketn) 293/3.
netjesmaken 293/4.
mandaatvan (o/tot)betaling 293/4.
'
mandement:bisschoppelijk - 330/3.
mangel 293,/4.
mangelen 293/4.
mallier:datzijn geen- en ! 63/3.
manifestant, 67/3,4.

manifestatie 67/3.

matrozenmuts 383/3.
Aleerenberg l95/3,4.
Mauritsl'
uitsgr.l 295/3.
meerendeel 26/3.
maximumprijzen 295/3.
meergeld 298/4.
mechaniek 298/4.
meerkat 298/4.
meehanisch 298/4.
meerkol 163/3;399/4;554/2.
Meehel
en-aan-de-Maas 295/3.
meerle, nïerel 300/3.
medaille,medal
je 295/3.
meermaals 298/3.
medebrengen :iem.iets- 295/3 (fttr
ccpzccl).
meermalen 297/3.
ietsvooriem.- 295/3.
meersehuimen :een- pijp
mededeelen :iem.iets-. 486/3.
*meerwaarde 298/1-2,4.
mededeeling :een --uitBrussel 86/3.
mees 247/3.
brieven,-en enz. 86/3.
Meesen ($V.-V1.) 298/3.
- en opeen prentkaart 86/3.
meesmuilft
n 38/3;200/4;311/3.
maandelijksche-en van een vereeniging 88/3. meest:or'zijn - 228/3.
mededoogend 295/3.
meestal 394/3.
meldlegaan :metiem.- 164/3,4.
meester:iem.tot(o/als)- hebbell 298/3.
medehebben 295/4.
zich -- maken van ... 54/3.
medelijden :het-- 295/3.
zichzelfnietmeer- zijn 72/3.
- met iets hebben 120/3.
.
- (=,onderwijzer) 298/4.
-.metdewereldkrijgen 295/3.
meesteren (= dokteren) l25/3.
--gevoelen (oj opvatten)voor iem.of iets
*meesteres(= onderwijzeres) 298/1-2.
295/4.
meesterknecht 298/3.
met- 295/3.
meestersche 298/4.
medelijdend 295/3.
meeting :(vïâpr.) 298/3.
medelijdendheid 295/3.
! --shouden 298/3.

*metdlemaken 295-296/1-2,4.

een -- hollden 66/3;67/3.
aan een ---deelnemen 66/3.
manifesteeren 66/3.
mankeeren :watmankeerje? 211/3.
mannenkoor 281/3.
mannenvolk 293/2.
mannetjesduif 138/3.
mannetjesmusch 458/4.
mannetje-van-alles 138/3.
manœuvre:degroote- s 348/3.
manspersoon 293/2.
mansrok 205/3.
mantslvolk 293/2.
Mantsjoerije 88/4.
manufaeturenmagazijn 322/4.
manufactuurwinkel 322/4.
Manusje-van-alles 138/3,4.
map (ojmappe) 93/2,4;381/3.
marcheeren 294/3.
marechaussee 182/3 (tweemaalj;398/4.
maretnltak 560/2.
Maria :t'
tzffypr.l 294/3.
deware 366/3.
Mariabeeld 338/3;344/3.
Maria-Hemelvaart 206/3;247/3.
Alaria-visitatie 72/3.
m arine 531,/3.
marine-omcier 327/3.
marionet 379/3.
marltt 300/3.
vanalle- enthuiszijn 81/3.
marktplaats 374/4.
marktplein 374/3,4.
mark-tveld 374/4.
*marmel 294/3,4.
marme
r:(g6a!.) 294/3.
s 294/4.
marmerbal 294/4.
marmeren :een - beeld 235/4.
kunstvoorwerpen 294/3.
marmersoorten 294/3.
marmot 531/4.
marsclà 294/3 (tweemaalj;
marsdraagster 279/3.

metdlenemen :een boek- 296/3.
medeonderteekening 44l/3.
medeplichtig 378/4.
medepliclltige :de- n aan dedooding 296/3.
mederekenen :alle onkosten medegerekend 238/3.
medesleepen:zich laten - 296/3.
medestander 321/3.
medetellen :nietmeer- onderdelevenden 395/3.
medevieren 157/3.
medeweten:metmi
jn- 516/3.
medicijn 295/3.
medium 303/3.
meedoen :- (aan eenfeest) 157/3;538/3.
(ook)- 366/3,4.
voorspekenboonen - 155/3.
meelfabriek 288,
/3.
meelijtden) 295/4.
meelkuip,meeltobbe,meelvat 424/3.
meenen :ikmeendat... 179-180/3.
tenonrecilte- dat... 180/3.
- datmen allesdoen mag 112/4;509/4.
je moetniet-- dat... 538/3,4.
zijvergistezicltmette - dat... 542/3.
llet 1ot dat,naar hij meende,het hunne was
482/3.
zoo meen ik hetniet 172/3.
mannen die hetgoed - 524/3.
meening 172/3.
van - zijndat... l72/3.
van - veranderen 172/3.
vandezelfde- zijn 109/3.
zijn .
- zeggen 296/2,3,4;459/4.
j zijn -- uiten 55/3.
l zijn - uitdrllkken 296/2,3;459/4.
zijn - tekennengeven 296/3,4.
ietsalszijn - tekennen geven 459/3.
zijn- voorbetergeven 296/4.
in allesiems.- volgen 345/3.
meepraten :van ietskunnell- 545/4.
meer (= natuurlijk waterbekken) 296/4.
MeervanGenève 183/3.
meer(comp.'
pc,
'
?
zveel):- reeht 297/3.
I nog- 297/3.
l
k zonder- 147/3.
1

marsepein 295/3.

j

marskramer 279/3.
martelaar 294/4.
m artelen 294,/4.
Martin,Martinus 294/3.
maskeeren 294/4.

maskeren 294/3.

zich - 294/3.

l

hoelangerhoe- 296/2,3;297/2.

match 295/3.
materiaal 295/2,3.
materieel 295/2,3.
het rollend - 295/4.
mathematica,mathematiek 295/3.
mathematisclàe wetenschappen 295/4.
mathesis 295/3.
matrasmetspringveeren 397/3.
matrozenkraag 94/3.

)meetkruis 272/3.

meetkunde :aanschouwelijke- 506/3,4.
meetroontln :zich laten - 456/3.
meetstok 301/3.
meevallen :lletvaltmee 469/3.
lletzalu niet- 469,
/3.
alles is hem meegevallen 210/3.
hetishem nietmeegevallen 442/4.
meewarig :met---eblikken 295/3.
meewerken (van'tweer6z=.) 366/4.
meid 288/3.
naarde- en loopen 523/3.
Meidag :in blijden- -zonneglans 298/3.
meikever 302/3;313/3.
gewone- 313/4.
Hollandsclïe .
- 313/4.
meiknollen 389/4.
meisje l11/3.
iems.- 10/3;449/3.
meisjesb:l
rgerschool 408/4.
meisjesgemeenteschool 408/3.
meisjesllcp
ogereburgerschool 408/4.
meisjeskapje 245/3.
meisje-student 435/3.
Mej.(= Mejuffrouw) 298/3.
Mejuffer 298/3.
Mejuffrouw 242/4;290/3;298,
/3 (tweemaalj;305/3.
mekaar 534/3.
mekaniek 298/4.
melanchtllie 298/3.
melanehtlliek,melancholisch 298/3.
melclen :iems.(aanlkomst 7/3.
melding:vaniets- maken 298/2.
- znaken van de obligatiën 298/3.
melissewater 141/3.
melk :(gesl.4 299/3.
- iseenuitmuntendvoedsel 107/3.
nietsin de- tebrokktellen hebben 257/3.
- A'aneen visch 299/4.
mell
tbaard 140,
/3.
melkbedeeling 520/3.
melkblolt(gesl.) 299/3.
melkboerenhondenhaar 381/3.
melkdistel 105/3.
melken :(Aoo/df.) 299/3.

duiven - 299/4.

1

hoelangerzoo- 297/2.
metden dag- 296/4.
steeds- 296/4;297/2.
al- 296/4.
al-- en - 296/4;297,
/2.

huisjes- 299/4.
melkhuis 97/3.
melkinrichting 97/3.
melkontroomer,melkseparator 21/3.
melksalf
ln 97/3.

'
t

- en- 296/1-2,4;297/2,4.
steeds- deronzen 297/3.

melodie:de- vaneenlied 500/3.

j

ma
ssa:degoederenwerdenin- verkoellt 294/3. j
te- daar,te- omdatenz. 297/3,4.
massa-artikelen 294/4.
1
wat- is 297/3.
massepein 295,/3.

6l3

meerder 297/4(tweemaalj.
bij---ezorg 297/4.
.
--.
ewaarde 298/3.
( .--e kosten 298/3.
het.
--.
egetal 291/4.
het---e 297/4.
een.
--e(= superieur) 297/4.
uw - en 361/3.
*.
- e (= verscheidene) 297/1-2,4.
*---en (= verscheidene personen) 297/1-24.

memorif):een - als een garnaal 210/3;299/1.

mell- 29
9/2,4.
spreekt Fransch

299/4.
hiermangelt- 299/4.
- zegt 530/3,4.
- sloeg den verrader het hoofd af 211/4.
TijlUilenspiegelkan- nietdooden(ojkrijgtrt
ietdood) 321/3.
menage 299/4.
meneer 212,
/3.
- de svind 212/3.
mengeling 300/2,3.
mengellnoes 299/4.

6l4
mengelwerk 299-300/4.
menging 300/2,3.
mengsel 300/2,3.
menig 3007
.
,4

jaar 300/3.
.---eb
ijzonderheid 300/3.
- (
e)soldaat 300/3.
*- emenschen 300/4.
menigmaal 290,
/3;297/3.
menigte:in- 360/3.
meningitis 300/3.
mennekes 293/4.
mennen 496/3,4.
mensch :- metgezond verstand 300/3.
een - isgeen steen 300/3.
zulke- en 318/3.
menschenschlzw 309/3.
mep :iem.een--geven
367/3.
merel(g6e!.) 300/3.
lnerk 300/3.
gedeponeerd - 319,/3.
-op teveilen boomen 404/3.
merkbaar:- minderen,afnemen 537/3,
4.
merken :zijn smartlaten- 535/3.
niets(o/zich niets)laten- 55/3;170/3.
boomen -- 404/3.
merrie:(0x,
t
?.) 300/3.
mes:bot(o/stomp)- 363/3.
houtverbinding met .
- en schee (o/ met ploeg
en - ) 254/4.
messe (te Leipzig) 160/4.
meoing (= geelkoper) 300/4.
messing (van een plank) 254/3,4;300/4.
houtverbinding met- en groef 254/4.
messteek :een- l
trijgen 427/3.
mest .
300/b(tweemaal).
de- isgeenheiligheid ... 300/3.
mesthoen 199/3-4.
mesthoop 300/3.
meststof 272/3;491/3.
mestvaalt 300/3.
met:- onstweeën,drieën enz. 301/4.
-- deha
ren erbijgehaald 301/4.
iem.- naam en toenaam kennen 301/4.
fIe dingen noemen - hun waren naam 316/4.
iem.meegaan cozz. 301/4.
iem.zijn 301/4.
mooiweer,- ditweer 515/4.
de deur - een sleutelopenen 302/2.
iets- haakjesvastmaken 302/3.
zieh te verdedigen 25/3.
--. d
at (= terwijl) 178/3.
metaplloor,methaphora 301/3.
meteen 295/3.
'tzal- gedaan zijn 166/3.
hijwas --bijzijn vrouw 488/3.
meten :ton'
p.p6'
r!.f.) 301/3,4.
meter:5--,40- 301/3,4.
2- sdraad 301/4.
enkele (t
# ettelijke)- s 301/3,4.
honderden - s 301/4.
6- langbij5breed 301/3.
6bij5- 301/3.
9 vierkante- 301/3.
8 kubieke - 301,
/3,4.
tlestrekkende 301/3.
datkostzooveelden- 369/3.
methaan 200/3.
metlàcdisch 376/3.
metropole,metropolis,metropool 301/2.
metrum 30l/3.
metselaar 301/3.
metselaarsambacht 302/3.
metselaarsbaas 302/3.
metselaarsknecllt 302/3.
metselaarswaterpas 302/3.
metselarij 302/3.
metselen 301/3.
metselspecie 312/3.
metselwez'
k 302/3.
metten :korte - metietsmaken 140/3;261/2,3,4.
iem.de- lezen 278/4.
metterdaad 98/3;99/3.
*meubelell:een lluis,een kamer- 55/3;302/4.
*gemeubeldevertrekken 233/4.
meubelmaker 141/3.
meubilair,mobilair 308/3.
meubileeren 55/3;233/4;302/4.
meug:iederzijn- 198/3.
Mevr.(= Mevrouw) 107/3;302/3.
--
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.
-- de M-ed.... 107/3.
Alevrouw 102/3;290/3,4.
- deweduweC. 107/4.

l - dedouairièrevanB. 107/4.

.
1e Advocaat 304/3.
(
leDeken 304/4.
Pastoor 304/3.
Kapelaan 305/3.
R.... 305/4.

mevrouwen ('
t!
w.) 290/3.
41e Burgemeester ...
Mexicaan 302/3.
Mexico 302/3.
mijnhout 304/4.
Mexico-tabak 302/3.
mijningenieur 304/4.
m.
G.(= rnilligram) 91/4.
mijnlegger 304/3.
Miehel,Michiel 302/3.
mijnstreek 258/2.
mijnveld 304/3.
microbe 279/3.
mijnwerker 259/3(tweemaalq.
middag 302,
/3.
mijnwezen 304/4.
'twerd .
- 323/3.
dezen-- 21l/3;466/3.
mini
stervan 392/2 ;531/4.
vall.- 323/3;466/3.
mik 264/3;305/4.
's.
- s 323/3.
mikkebrood 264/3.
1za den - 317/3,4;323/3.
Milaan 298/3.
middagdutje:een - doen 324/3.
mild 3t)5/4.
*m ilderen 305/1-2,4.
middageten 302/3,4;323/3;324/3.
milicien 306/3.
middagkost 302/3.
milieu 303/3,4.
middagmaal 302/3;324/3.
militair: dokter 265/3.
het- gebruiken 302/3.
middagslaapje 324/3.
ziekenhuis 265/3.
I militairisme,militarisme 306/3.
middagtijd 324/3.
middaguur 324/3.
militairist,militarist 306/3.
dehangklok slaathet- 323/4.
mil
itairistisch 306/4.
militielichting 253/3.
middel:(ge.
:!.,pz'
?
J.) 302/3,4.
een (o/het)- vinden om ... 302/3.
*miljoen 306/1-2,4.
door- van ... 302/3;303/3.
miliade 24l/3.
inkomsten en - en 517/3,4.
milliard 76/3;.
30f
$,
'
3.
' millioen 306/3.
wegen e)A- en 517/2.
duizend '76/3,4.
't budgetder- en 517/4.
millionnitir 306@.',
3.
iem.om het- vatten 275/3.
twee sigaren,- ! 206/3.
*milt(= hom) 306/1-2,4.
middeleeuwsch 304/3.
*milter 30C
-/4.
middelerwijl 546/3.
min :(= weinig ;minder) 306/4.
middelgang 97/4.
'tisontzettend -- 263/4.
min,minne (= zoogster) 299/3.
middelhand 304/4.
midtlelkleur 206/3.
minachten 306/3(t,:'
r!.d!
-.); 307/3.
Middellalldsche Zee 303,
/3.
minder:vanniemand dan ... 334/3.
mindering :een betaling in
20/4.
midtlellijk .
303/3;338/3.
middellijn 129/3.
in -.van ... 20/4;177,
/3.
middelmatig :een.
--eMemling 253/3.
minderjarig 31l/3;331/3.
-- menscll 303/3.
minette 306/4.
de-.
-en 303/3,4.
mineur-td
aongeslacht 306/3;308/3.
middelmatigheid :hijbehoorttotde middelmatig- mineur-ttlonladder 167/4;306/3.
minimumloon 101/4.
lleden 303/4.
minimumwedde 101/3.
middelpunt 304/3;204/4.
- en van verkeer 303/4.
iem.meteen van ... 101/3.
het.
- vanden opstand 204/3.
minister: van kunsten en wetenschappen 268/4middelsoort 206/3;457/3,4.
Aan Zijne Exellentieden Ministervan ...teBr..
middelste :(1e- periode 303/3.
niste5
ri
1
t,
8:
/3.vanfinanciën 49/2;177/3.
het- en debeideeindenwillen hebben 91/3. 1mi
!
v-an justitie 49/2 ;392/4.
middelstuk 305/3.
middelterm 304/4.
k
I
openbaar
385/4.
m innari.
len 28lr
,a.
midden :- op den dag 303/3.
-- in den nacht 408/3.
minnebrit,f 281/3.
- in destraat 303/3.
minst:op zijn
306/3,4.
- in dentuin 304,
/3.
ten --e 306/3,4.
*minstens 227/2,4;306/1-2,4.
op llet- van den dag 303/3.
inhet- vandennaeht 408/3.
minutlt:Lgesl.) 306/3.
in het-.van destad 303/3.
60 minuten 199/3.
zevellen een halve
269/3.
te- van ... 303/4.
devoorgrond,het- endeachtergrond 376/3,4.
10minuten vöörtweelën) 306/3.
ietsin het- brengen 332/3.
mirliton 324/3.
* in een gebrekkig en bedorven - verkeeren mis(R .-K.):een zingende 540/3,4.
303/4.
een gezongen
540/1-2,4.
Midden-wffrika 304/4.
een gelezen ojstille 540/2.
middenbeuk 304/4.
de- .opdragen 562/1.
middeneijfer 304/4.
mis (= verkeerd, slecht) : het llebben
middengang :rijtuig met- 97/4.
307/3.
middenin 304/3.
* zijn 307/l-2,4.
middenplan 376/4.
depltnk zijn (o/ hebben) 307/3.
middenstof 303/3.
datisniet 73/3.
migraine 546/3.
*misachten 307/1-2,4,
mij:- werd moed ingesproken
*misbillijken 307,
/1-2,4.
mijden 496/4.
misbouwsel 247/3.
mijl:een Nederlandsche- 304/4.
misbruik maken va'
n iems.goedheid esz. 459/3.
eel)geographische - 304/4.
misdadig : e liefde 378/3.
een Fransche - 304/4.
misdienaar,misdiener l18/3;307/3.
mijmeren (overiets) 135/3;137/3;304/3.
misdoen *
307/3.
misdrijf 307/4.
mijnbouw 304/4.
*mijnenlegger 304/1-2,4.
misdrijvezt 207/3.
*mijnerzijds 537/1-2,4.
misgreep :bij 307/3.
misgrijpert:zich aan ... 307/4.
mijngas 200/3,4.
mijngasontbranding 200/3.
mishebben :het
307/3,4.
mijngasontploffing 200/3,4.
miskraam 308/3.
misleggen 307/4.
mijngevaar 304/3.
Mijnheer 212/3;304/2,3,4/9305/3;(uïf:pr.) 305/4. mislukken 307/4.
- deUitgever 212/3.
een rrl
isluktmensch 509/2,3.
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nlismotat
liglAeid 307/3.
misnoegen 331/3.
mispunt 24/3.
misschien : hebbez:zijzlieteezls ... 270/3.
misselijk-: worden 13/3;312/3.
missel' 307/4.
iem.ojiets 182/3.
datkan ik best ,hoor! 300/3.
ietsmoeten
339/3.
fleplallk -.- 307/3.
geen woord (van hetgesprek) 480/4.
l
nisslaan :denbal 307/3.
znisslag :een --- begaan 307/3.
een begaanllebben l61/3.
misstand 308/3,4.
znisstap 465/3.
misstelling 478/4.
mist 127/3;417/4.
l
nisten :hetmist 417/3.
znistlucht 125/3.
mistollen 308/3.
mistrapllell 308/3.
mistred 465/3.
mistroostiglleid 307/3.
mistrouwen (c'
?
z?
'
z!
.)
' l5/3.
(als'
t
r'
.
?
t?.)* iem. 308/2,4.
miszien 308/4.
zicll 308/4.

m its 308/3.

dezen 308/4.
mitsdien 308/4.
mitsgadez
-s 308/4.
- -

m.M.(= millimeter)
mobilair 308/3.
modder 308/3 (gcé'
!.);312/3.
m odderkmziper 298/3.

modderpoel 127/3.
mode :lletwordt - 308/3.
datis geworden 496/3.
lletl
tomtweerin de 308/4.
een kleed van de oude
141/3.
()1ltle--s 308/3.
Inaak je niet t
lik,dun isde 308/4.
mode-artikel:allernieuwste en 322/3.
model:.
--staan 24/3,4.
naar 'tleA'end .
- 24/4.
modeleeren 308/3.
moetde) 314/3.
dien kostzijn we 128/3.
znoed 257/3.
ergensden niettoevoelen 191/3.
moedelooslzeid 307/3.
moeder:alseen vooriem .zorgen 55/3.
ongellllwde
204/3.
moetlerlijk :iem. verzorgen 55/3.
e zorg (o/bezorgdheid) 55/3.
iets s 55/3.
moederlijkheid 55/3.
moederspraak- 308/4.
znoedertaal 308,/3.

moederziek 309/4.
*moedgevend 309/1-2,4.
moedig 498/3.
moedwillig 509/4.
e dooding,doodslag 509/3.
e letselen,kwetsuren 509/3,4.
moeheid 309/3;314/3.
moeilijk :zeer 309/3.
dieman is tevoldoelï 309/2.
e oude dam es 309,/4.
een k-arakter 309i74.
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tot gepletterd 251/3.
moesje:eenblauw kleedmetwitte s
moeskruicl 201/3.
moestuin 201/3;284/3.
moet:hetiseen (tje) 310/3.
moeten :iets doen 49/3.
laehen 53/3.
ergens-- zijn 223/3.
ietsergensaan toeschrijven 223/3.
wij naarschool 223/4.
we hebben hem waarsehuwen 310/3.
lzijmoetblijven 310,
/3.
hijheeft--weggaan 268/2;310/4.
hijlaeeft betalen 268/4.
ik heb komen 310/2.
hijis heengaan 268/4.
hijis--schoolblijven 310/4.
hijheefthetmij beloven 122/3.
van ietsniet hebben 524/3.
llijmoetnu alterug zijn 310/4.
zijmoetheelmooigeweestzijn 310/4.
gijmoetnietzoonieuwsgierigzijn 310/4.
Vaderzegt,datgemoetkomen 310/3.
mof(= ongemanierdepersoon) 309/4.
I mof(= llandmof) 293/3;310/3.
1
)
+mogel a1()/4.
'
!mogelijk:datiswel--- 268/3.
(
i

I

l

hetis(wel) ... 302,
/3.

(hetis)-- 310/3.

iets- maken 482/3.

1
iem.iets ma
ken 449/3(tweemaalj.
I zoo goed
190/3.
l
n:fnerl.d!w.) 310/3,4.
t moge
d

j

OPiem

.

rekenen 139/3.

1 o
mnebee
nv
er
nee
dsa
dte
mnev
neaili
lg
esdoe
ro
nnm
dv
aa
gren5095
/2
42
./3
.

zijmochten heteenskwalijknemen 310/3.

elke vergadering, die mocht gehouden worden

543/3.
hijheeft-- weggaan 268/2;310/4.
ik heb komen 310/2.
hi
jisojlleeft blijven 310/3.
het heeft niet

baten 268,
/4.

lletisniet gelultken 268/4.
lletlleeftniet zijn .
310/4.

de mooie kamerwaarzeandersnooitin m ochten

van moeder 310/4.
welwatbescheidener.--zijn 391/3.
iets (= mogenlijden) 55/4.
iem.(graag) li
jden 55/4.

M ollamm ed 290,/3.

Mohammedaan 290/3.
mok (=.stroopmop) 325/4.
mokltel(= dik kind,dikke vrouw) 290/3.
mokken 309/3;311/3.
mokker 309/3.
mo1(pwz.) 55,
/3,4.
molenaar 288/3;302/3;313/3.
God en den laten seheiden 313/3.
molenaarster, molenaarsvrouw 314/3.
molentje 311,
/3.
m ollenknip,m ollenval

mollepoot 311/4.
mollevel 311/4.
moltlelrit 311/3.
moll-toongeslacht 306/3;308/3.
moll-toonladder 167/3; 306/3.
molm 306/3.
molsgang 311/3.
molsgat 311/3.
m olshoop 311/3.

i11eell.
- enti
jd leven 309,
/4.
molsla 436/4.
- te behandelen tr(
t,
?
zeen onderwerpj 84/3. lmolteekell 55/3.
moeilijklleid :metiem.ojietsmoeilijkheden hebbell 1 moment(geal.) 311/3.
275/3.
*momentopname 352/4;560/2.
op lnoeilijkheden stooten 340/4.
lnompelen 311/3;438/3.
datlevertmoeilijl
theden op 340/3.
monarcll 311/3.
nltleite: --doen 497/3.
monarchie 311/3.
mond :iem.naarden praten 39/3.
(veel) -tloelï(
)m ... 309/2,3.
zittllveel -- getroosten 309/2,3,4.
rnettwee en spreken 81/3.
tlittwee---en praten 81/3 = 549/1.
z--ich---geven 55/3;309/2,4.
lïeetenkouduitéén blazen 81/3 = 549/1.
el1zorg 415/3.
*moeitevol 498/4.
diefeiten waren in ieders 311/3.
*lnoeizaam 309/1-2,4.
van .- tot gaan 311/3.
iem.iets(o/dewoorden)in den geven 311/3.
moerassig (
541/3.
--niet op (Ien (o/niet op zijn je) gevallen
stuk grond 127/3.
moerhaas 309/3;500/4.
zijn 464/3.
moerkonijn 309/3;500/4.
zijn llouden 431/3.
van een koe 39/3.
moerplaatje 401/3.
- .
moes: (vanvruchten) 420/3.
van een oven 39/3.
Bijlagen,.
5

valzeezlpolnp 380/3.
mondeling(èn'
?
,
J.c4 bî
w
j(
t
)-j 311/3.
mond-en klauwzeer 381/3.
mondgemeen 311/3.
mondigverklaring 533/3.
mondstand 311/3.
mondstuk (van een blaasinstr-) 151/3.
mondvol .
3ll/3.
bijmtlnden vol 311/3.
een --Fransch 251/3.
monnik :('
.p.) 277/4;311/3.
'
tzijnnietallen- endiekappen dragen 318/3.
Monnikenttam (N.-Hol1.) 562/2.
monnikenwerk 545/3.
monopolie 311/3.

Monseigneur 311/4.

monsteren (pzï!.) 346/3.
monstering (van troepen) 346/3.
monstrans 396/3.
M ontBlane 526,/3.

monument l13/3;172/3;424/3.
plechtigetoewijdingvan 't-- aan ...
mooi:een --estad 233/3.
een --e vrouw,.
--e oogen t'nz. 408/3.
datisniet- van je 408/3.
op een -en dag 408/3.
hi
jhad .- klagen ... 408/4.
gijhebt- praten 197/4.
zi
jxlsehoenen erg -- gemaakt llebben (ï'
ron).
361.
/3.
het--isvan datltleedaf 145/3.
Mookerhei:ikwou datje op de- zat
moor 312/4.
moord :(f?c,
s!.) 312/3.
poging tot- 312/3.
beschuldigd van poging tot - op zijn meester
312/4.
moordaanslag 312/3.
moordenaar:stervenalseen- 142/4.
sterven als- 142-143/4.
*moordpoging 312/1-2.
mop (koekje) 325/3.
(aardige)- (= geestig gezegde) 175/3.
mopperen 387/3.
morel 2t$
5/4;324/3.
morgen 312/3.
dezezl 21l/3;440/3.
in den - 317/3.
op zekeren - 312/3.
den volgenden- 312/3.
A'
an 's- stot '
s avonds 312/3.
alle--s 312/3.
elken (o/iederen)- 312/3.
vl'oeg 211/4.
morgenaAr
ond 211/4.
m orgenm aal 312/
4.
I3,

bijons- 312/3.
morgenochtend 211/4.
morgenptlst 257/3.
Mors:Hans- (ojkapitein - ) 126/3;371/3.
morsbeer 544/3.
morsdoekje 42/3.
morsdoofl 251/3.
morsen 84/3;417/3.
metdekaart- 86/3.
morsig :een - event 312/3.
een -- kind 338/3.
hetis- (opstraat) 164/3,4.
morspot 544/3.
mortel 312/3.
mosterd 312/3.
na den maktijd 492/3.
*wild
q
le -

113/4.

znot:de- in zijn maaghebben 495/3.
(= ruzie) 312/4.
nàetiem.zoeken 320/3.
motie:een- voorstellen 319/3.
- su
itbrengen 429/3.
motor 312/3.
motorbus,m otorom nibus

motregenen 529/3.
mottig 312/4.
weer 529/3.
mouw :het(ojze)acl
zter(ojin)de- hebben 312313/3,4.
iem. iete op de - spelden 313/3; 349/3;.
354/3 ftweemaalj;355/3;492/3.
Mozart(uitspr.j 313/3.
mug :de - uitzijgen en den kemel doorzwelgen.
313/3.
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muggenziften 45/3;205/3;313/4.
naald :*ietsvan de- totdendraadfojvan -)
-etot nachtjapon 414/3.
nachtkroeg 316,
/3.
draadje)vertellen 315/1-2,4.
muggenzifter 205/3.
muil 313/3,4.
de- vaneen veter 321/3.
naehtnï
errie:de--.llebben 288/3.
de- en derdennen 420/3.
naehtpartsj 397/'
J.
van een hond 39/3.
nachtstrlladen 418,/3,4.
muilpeer : iem. een - geven 367/3 ftweemaal). naaldenwerk 547/1-2,4.
muig(= moedervlek) 369/3.
naam : iem .(o/ iets)bij zijn - noemen 301/3; nat'htstoel 243/'3.
muit 313/4.
316/3.
nachtverblijf 415/3.
muizenis :.--sellin het hoofd hebben 313/3,4.
iem.fojiets)metzijn(waren)- noemen 316/4. nachtwaker 209/3.
muizennest : -en in het hoofd hebben 313/1-2,4.
hetkind bijzijn (recllten 0/waren)- noemen nadat 315/3.
nadeelig:-- vooriets 1/3;316'3.
M.U. L. 0.(= meer uitgebreid lager onderwijs)
316/3;323/3.
datzalzi
jngoedezznaam zijn
407/4.
dedingenbijhun - noemen 323/3.
Muloscllool 407,
/2,4.
iem .bijnamekennen 301/4.
nadenken 57/3;l37/3.
overiets 316/3.
Mûnchen 314/3.
iem.met- en toenaam kennen 301/4.
overdemogelijkegevolgenvaneenllandeling
Mûnchener :een glas- 314/3.
mijn - is... 305/3,4.
15/3.
munt:iem.met,gelijke - betalen 369/3.
zijn - isHeldig 323/3.
antwoorden(o/antwoordgeven)op den- van... zïader:t
lezewegis-- 185/3.
Munt 229/3.
dal
Arben ik niets znee 37/3;262/3.
muntgebouw,munthuis 229/3.
315/3,4.
ienR. zijn (o/bestaan)dan eellallder 316/3.
muntwezen 177/4;392/4.
luisteren naarden - (A-an)... 315-316/4.
naderelï:ienR. 450/3.
murw 314/4.
zijn- alskunstenaarenz. .
316,
/3.
de 20
240,/3.
*iets- tjeskoken 314/2.
haar- a1sdichteres 465/3.
hetonwedernadert, 360/3.
museum :het- teBrussel 314/3.
den - van kunstenaar hebben 316/4.
naflerlland 315/3.
zijn schilderijinhet- te'
s-Gravenhage 314/3.
maken 123/3.
eeztbespreking die -gehouden wordt 316/3.
voornatuurlijkehistorie 314/3-4.
iem.in zijn goeden - (o/iems.goeden- )aanzladien 105,
/3;315/3.
van natuurlijke historie 314/4.
randen,aantasten 8/4.
nadruk :delz ol)ietsleggen 334/3;506/3.
natuurhistorisch - 314/4.
in - desKonings 468/4.
nadrukkelijk opietswi
jzen 334/
r3.
van schilderijen 314/3.
zijn - teekenen,zetten 208/4.
nafta 317/
4.
13,
van beeldhouwwerken 314/4.
zijn - plaatsen onder(kunstwerk) 334/4.
van oudheden 314/4.
een schilderijmetden - van den schildererop nagaalt:iets- 362/3.
nagedat.
làtelàis:zijll-- zalollsllijblijven 175/3.
musketon 495/4.
335/3.
zlagel 317//3-4.
muts 383/3.
ietsmetzijn -- teekenen 335/3,4.
eell-- aan iems.doodkist
mutsaard,mutserd 221/3;314/4.
ietsvan zijn - voorzien 335/3.
nagelborstel 82/
/3.
muur 314/1-2,4.
naamafroeping :stemming bij- 316/4.
een venster,een deur in een - aanbrengen, naamdag 63/3.
nagelen :a1s op zijn stoel gellageld zitten 317/4.
alsaan den grond genageld staan 317/4.
maken,houwenojkappen 350/3.
iem .op zijn - een gesehenk aanbieden 63/3.
nagelselàuier 82/
naam daggeschenk 63//3.
tegeneen- spreken 314/4.
13.
lie grenzen zijn t
lezelfde gebleven
tusschen vier muren zitten 135/3.
nagellof'g : t
naamfeest 63/3.
99l/3.
muur(plantj 309/3.
naamkaartje 493/3.
de brand is gebluscht 383/3.
muurbloem (plantj 159/3;196/3.
naamkoning 259/3.
zijn 41/3.
500meter 401/3.
naamstempel 200/3.
nageven :iem. dathijgierigis 317/4.
mumplaat 373/3.
naamteekening 208/3.
Muzelman 290/3.
naar(h'
/z-.):een nareboel
iem.ietstotzijneer 311i
l4.
iem .iets niet
6,,
/3.
muziek :(g>!.) 314/3.
naar(rz.) 315/3,4.
maken 315/3.
de keuken,cxz. 440/3.
naglijden 430/3.
nahoudi#n :iem. (op scllool)
een stukje- spelen 315/4.
ietszoeken 15/3.
de - van 'tregiment 315/4.
iets verlangen 15/3.
najaar 40/3.
muziekcorps 315/3.
ietsgaan zien 15/3.
najaarsflpruimillg 149/3.
muziekdirecteur 92/3;315/3 ftweemaal).
iem.vragen 15/3.
nakermis 462/3.
nakijken :iem . 317/3.
muziekgezelschap 289/3;315/3.
aantalenz. 28/3.
ietseven
347/
(3.
muziekkorps 314/3;315/3,4.
zijwaser- gel
tleed 499/3.
nakomen :een voorschrift
173,/3.
muziekleeraar 276/2.
naardien 482/4.
nalaten :iets niet kunnen
457,
/3.
muziekmap 381/4.
naargeestig 134/3.
nal
e
e
ss
t
e
r
347
,
/
3.
muziekmeester 315/4.
naargeestigheid 544/3.
naleven :een voorsehrift
muziekstuk 452/3.
naarmate 289/3,4.
muziekuitvoering 95/3.
nalezen 326/3;347/3.
naarstig 319/3;323/3.
handvolnagelezen aren
muziekvereeniging 289/3; 315/3.
naartoe:waargaatU - ? 510/3.
nalezer 347/3;530,
/3.
muzikaal 315/3.
destad,waarhij- wasgegaan 510/3.
zijn 191/3.
naast:iederiszicllzelfhet- 348/3.
I naloeren :iem . 317/3.
ltaloopell:iem . 491,
/3.
muzikant 315/3.
de--eweg 185/3.
('
JcAàeen,'
?
àtzt'
rz
dt
,erk) 551/1.
mythologiseh :- beeldwerk 156/3.
onze--eburen 321/4.
- eve
naloopertjespelell 124/3;246/3;368/3.
rsieringen 156/3.
dekeuken 71/3.
'

'

-

N.

mijn devlr 319/3.
haar 321/3.
mij 537/3.

depersonen die --ons,vlak - onze deurwonen

321/3.

de- hem staandeschildwacht 321,/3.
de deur,de kamerer - 321,
/3.

n :2n's 315/3.
'
na 15/3;315/3,4.
'tis- éénen 108/3.
hetiskwartier- tweetën) 108/3.
om kwartier- e1f 463/3.
zijn morskieluitgedaan tehebben 315/7.
ba1- 40/3.
de lieverdjes,die hem zoo - aan 'thartlagen
129/3.
naad 315/4.
uitden - gaan,aan den - losgaan 340/3.
van --jetotdraadje 315/4.
naaf(v.e.wiel) 125/3.
naaien :leeren- 315/3.
naaigereedschap,naaigerei 185/3.
naaimaehine 315/3.
naaimeisje zijn 315/3.
naaister 315/3.
bijeen - in de leerzijn 315/3.
kn
aaivak 315/3.
naaiwerk 315/3;547/3.
naakt:bet- op Rubens'schilderijen 494/4.

nabericht 318/3.
nabij:- delqust 330/3.
Brussel 400/3.
toen hettijdperk - was 501/3.
een gebeurtenis- zijn 501/2.
iets(watgebeuren zal)zijn 501/4.
nabijstaand :de--e kerseboomen 321/3.
de --e schildwaeht 321/3.
nablijven top school) 397/3.
nabootsen 316/3.

namaken :nagemaakt'brozls 318/3.
narnelijk 317/3.
namidditg 15/3;('
t
z'
?
f.
s2?'
r.)
i
n den -- 317/*
3.
'

s--s 317''3.
j naoogen :iem .
l nap 317,
i naphtha /4.
317f,/3.
l

narede 318/3.
1 naricht:tot(uw) 383/3.
e 235/3.
r làarresletdl
@ nasporingen 356/2.
1 nastaren :iem. 317/3.
'
l
: nastreven :iets(eendoelcnz.) 65/3;67/3.
natllals 530/3.
natie 317/4.
nationaal 272/2;499/3.
een nationalevereeniging 272/3.
nagebootstbrons 318/3.
naburig :.
--ewoningen 171/3.
nationaliteit 499/3.
.--.
natriumlniearbonaat 72/3;287/2.
e deur 321/3.
natriumllitraat,natriumsalpeter 418/3.
nacht:dezen- 21l/3;316/3,4.
naturalisatie :groote(o/volkomen) 423/3.
v
an- 466/4.
's - s,des-s 316/3.
natuur:kennisder 318/3.
de-- dermonschelijkezaken 506/2.
*bij- 316/1-2,4.
(= persoon) 318/1-2,4.
bij- en ontijd 316/2.
stillenaturen 318/4.
dien - 316/3.
jonge,voortvarendenatmen 318/4.
in hetholle(o/in hetholst)van den - 408/3.
natuurlijk :'tis nietmenschelijk 148/3.
den gelleelen - door 202/3.
naehtbraken 397/3.
!
iets vinden 468/3.
,
! 179/3.
nacht-(en daglbrander 36/3.
t
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nieuwtje 322/3.
Nieuwzeelander 530/4.
natuurk-unde 318/4.
nijdig 372/3.
natuurkundige wetenschappen 318/4.
nijgen 319/3,4.
.
het verlaten ('
pc,
?ziongerogcla) 460/3.
nijging 3l9/3,4.
natuurwetenschaptpen) 318/3,4.
in de en zitten 231/3;320/3,4.
Nijmegen ('
t
z'
JI8p'
r.) 562/2+ J63/l.
natuzzrwonder 526/3.
flnaneieelin de - en zitten 365/3.
nijpen 373/3.
nauw :diebroek iswat 323/3.
zoo weetik datniet 182/
nestel 32l?/4.
alsheternijpt 318/3.
,3.
nauwelijks:-- zijn naam kunnen zetten 264/3.
nijptang 313/3.
nestelen :eksters in hoogeboomen 230/3.
devogelisaan 't 320/3.
nijver ieen -elandman 328/3.
had llij ... 154/3.
nesthaar 140/3.
*nijveraar 322-323/1-2,4.
waren webinnen of... 542/3.
zlestjesuithaler 498/3.
nijverheid 323/2.
nauwgezet 192/4 ;498/3.
nestorvaneen vergadering l11/4.
takken va'
n 323/3.
niet tewerk gaan 84/3.
làet(= zakje): voorboodsehappen 158/3.
nijverheidsinlichting 323/3.
zijn ambt waarnemen l92,
/,
3.
net (= netschrift): in het
schrijven 409- *nijverheitlsman 322/3;323/2.
een - tewerker 192/3.
nikkel 321/3.
van geweten 192/3.
j 410/1-2,3,
4.
nauwgezetheid :met
l97/3.
een opstelin het maken 409/3,4.
nikk-elen 321/3.
een geschriftin het brengen 409/2,3.
nimmer 323/1-2,4.
nauwkeurig 498/3.
zoo weetik datzliet 182/3.
in het-- overbrengen 409/3,4.
nippertje:op het 256/3;323/3.
nauwlettend:iets in'tooghouden 192/3.
net(= tlrecies): daarom 154/3.
nivelleerwerktuig 515/3.
lletiseen -.bezoek waard 499/3.
Nete('
r'
Jt!
'
,
cr) ,
3l9/3.
nl.(= narnelijk) 221/3.
navel .317/'3.
netelen 447/.
3.
Noacll:deark van (o/ sark) 323/3.
neuken 129/2;32l/4.
noch :dewind dezon llinderdellem 323/3.
navelbalzdtje) 317/3.
N
'eurenberg 325/3.
lzijlleeftkind kraai 323/4.
*navenallt 499/4.
-navermeld :de egoederen 6/3;316/3.
zleuriëll(rtzgzctr
kztorenuurwerkj 390/4.
Vineent, 13ijkwam 323/4.
neus:een langen hebben 355/3.
deeen deander 323/2.
navolgen 316/3.
(lepolitieisdendiefnagevolgd 318/3.
dell voor iets optrekken, ophalen 355/4. nochtazls 324,/3-4; 371/3.
noemen :zijmochttereehteen beeld genoemd wormen heeftden dieflangnagevolgd 318/4.
iem.(een gat)doorden lnoren 321/4.
llijheeft datvoorbeeld nagevolgd 318/4.
n
e
u
s
kn
i
j
pe
r
3
2
1
/
4
.
den 128/3.
1
lloenoemtmenllem ? 213/3.
neuswarmertje 39/3.
navolger: svinden 408/3.
neutraal 321,
/3,4.
navolgillg :een ---van een gedichtenz. 318/4.
cantlidaten
323/4.
*nawoord 506/4.
nevel 127/3;417/3.
zich -- 323/4.
nazien :iem .
317,/3.
nevelaclztig :(= mistig) 417/3.
*noen 323/4.
aanteekeningen
l29/3.
(= vaag) 331/3.
*noenmaal 324/4.
*noenzaal 324/
I4.
nevenman 321/4.
nagezien 536/.
3.
l zzevens 319/3;32l/3;
nog :- eens 297/3.
netdler 99/3.
zijhebben ertoch - weleenigecorrespondennederknielen :vooriem.-. .
521/4.
nevensgaand 222/3;321/4.
neventslstaand 321/4.
ten behouden 539/3.
Nederland :.
--sgrontl 319/3.
niemand :erwas 322/3.
tot--toe 325/4;452/4.
Xederlander :een zijn l38/2.
-- nogal:-.bemind worden 184/3.
niemendal l12/3;166/3.
zijzl 138/2.
Xederlandscll:M-ien Neerlandscllbloed ... 319/3. niet(bi)'w-j:hetzal 151/3.
nogmaals 144/4;297/3 (fY66>ccl).
'
tismijnschuld 151/3.
drinken en - drinken 216/3.
bespllaafd - 227/3.
net
lerlaten :eenlijkinhetgraf 540/3.
'
tzou bijmij waarzijn l73/3.
nokbalk 527/3.
nederlating:de van een lijk inhetgraf 540/3.
twilje'
t)---? 300/4.
noltle) 547/4.
netdlerleggen :eenaktetergriëe 319/4.
dejongen, ilt 322/3,4.
nomadenvolk 84/3.
een afscllriftterinzage 319/4.
altijd 322/3.
nommer 325/3.
zijn ambt0/betrel
tking 341/3.
rooken 322/4.
nommeren 325/3.
eensweten ... 26/3,4.
lAetwerk 424/3.
non 294/2.
als--zusterA. 396/2.
zich bijiets 8/3;60/3;13:/3.
dat(ik bang ben t
?n,
z.) 538/3,4.
netje (= kloosterzuster) 294/3.
nederstorten 319/3.
(t'
?z0t
?.):om
200/3;448/4.
- n
etje (soortrc'zeendj 324/4.
netlerstrllikelen 319/3.
om spelen 268/3.
nonactief:- aanvragen 61/4.
nederwaartsch 319/3.
iems.beweringente doen 126/3.
op --gesteld worden 61/4.
netdlerzetten :zich 319/4.
te gaan l64/3,4.
nonactiviteit 61/4.
zichin een vruchtbaarda1 319/4.
niet(= klinl
tllagel) 399/3.
oëcierop- 61/4.
nederzetting 319/3.
'
nietelk:eennagel 399/3.
nonactiviteitstraktement 61/4.
neef(= ooms-oftanteszoon) 263/3.
niet-rookcoupé 95/4.
nood :in- zijn,verkeeren 324/3.
neef(= oom-oftantezegger) 263/4.
niets :datis 292/3.
in- geraken 324/3.
neer(= draaistroom) 319/4.
daaris meer 322/3.
doorden - gedwongen,gedrongen 324/3.
xleerllurken :neergehurktzitten 232/3.
eenkerelvan 492/3.
nooddwang l60/3;546/3.
neerslaclltigheid 307/3.
niets-doen 331/3.
uit -- 324/3,.
neertuimelen 319/3.
niettegenstaande 322/4;421/3.
noode :iets van - hebben 56/3.
neervallen 319/3.
dit 120/2 = 549/2;559/2.
nietsvan - hebben 468/3.
neervlijen (zicll) 495/3.
niettemin :zijhebbener eenigecorrespondenten
neerzijgen :op een stoel-.- 4*
36/3.
behotzden 539/3.
noode (==ongaarne) 209/3.
nieuw :het kwam slecllts op een e variant neder noodgedlvongen 129/4;324/1-2,4.
neerzitten 53
,4/2,3
..
noodhulp 432/3.
negeeren :iets-- 127/3.
297/3.
negen :met(zijn ojhun,olls,u) en 183/3.
everzelteringenvallvriendschapgeven 482/2. noodig:ïets- hebben 56/3.
*il
tben er naar 522/4.
rust- hebben 324/3.
negenwekerts) 319,
/3.
*lletzalmij doelz 522/4.
machines- hebben 324/3.
negerell l38/4.
niets- hebben 468/3.
negerill 319/3.
het--isvan (
latltleedaf 145/3.
de t'rein heeft 20 minuten - van A. tot B..
negotiant ,
319/3.
Nieuw-Amsterdam (Ne(l.prov.Drente) 562/3.
negotie 95/3;319/4.
I nieuweling 392/3.
534/3.
negotieeren 319/3.
erniet mee .
- hebben 529/3.
Jnieuwgeborene 81/3;249/3.
alwater- isvoor ... 448/3.
neigen 319/3,4.
nieuwiglleid 322/4.
laatste --- 322l/4.
waartoezou het- zijn ...? 324/3.
neiging 209/3;319/3,4.
hoogst--eartikelen 324/3.
toonen ona... 33/3.
l nietlwjaar 322/3.
noodigen :iem.op 0/totiets- 460-461/2,3,4.
(gelvoelelàom ... 198/3.
nieuwjaarsdag 322/3.
nek 3l9/
I'2'4.
Nietzwpoort .
322/3;563/1en 2.
iem.ten eten - 460/3.
nietlws:- doengeworden 447/3.
noodleugen 66/3.
nekkramp 300/3.
laatste - 463/3.
noodlot 426/2,3.
nemen:eenrijtuig 320/4.
*spijs,drank,geneesmiddelell 320/2,4.
(Iatisoud
509/3.
noodstal 453/3.
noodwendigheid :een- voorhetkind 324/3.
spijsendrank totzich 320/4.
lletNieuwsje 322/4= 550/1.
denoodwendigheden deslevens 324/4.
een kind totzich
320/4.
nieuwsblatl 100/3.
ietsop zieh
176/3.
nieuwsgierig 98/3.
noodwet 62/4.
-noodzakelijk voor iem. 3/3.
iem.ojiçts voor... 320/4.
Aagje 98/3.
noodzaken :iem.- ergenste blijven 515/3.
nergens 322/3.
ventje 98/3.
llijwas wiedejozzgelleermochtwezen 322/3. nooit 323/3.
datvinld)je 322/3.
erbestond- vriendsellap tusschen hen 173/3.
ikben waterzalgebeuren 522/3.
anders 320/3.
za1ik u verdrietaandoen 324/3.
nering 11/3.
* zijn (om)teweten ... 522/2,4.
weinig hebben
lzijis- thuis 322/3.
j fnjij edaarjebeut! 98/3.
ehistorie 318/3,4.
natullrkennis 318/3,4.

neringtloende 320/3.
nest:(ge8l.4 320/3.
)
een uithalen 497/2,3.
een berooven 497/4.
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oftenimmer 322/4.
NoordBrabant 324/3;('
?
,
fïI.
:3zr.) 349/4.
Noordbrabantsch 324/3.
NoordelijkeIlszee 324/3.
noorden:ten- van ... 324/3.
in 't- van ... 324/3.
noordenwind 324/3-4.
noorderstatiolA 324/3-4;421/3.
noorderzon :met de - vertrekken (o/ verhuizen)
274/3;32l/3.
Noordhollandsell 543/4.
Noordsch 324/4.

*noordstation 324/4.

0.

Pascllen 400/4.
er.
- (en bij)dezestiguitzien 401/3.
en bijde 200kilo 234,
/3.
ergenstouwtjes- binden 401/3.
den anderen dag enz. 359/3.
-

o ! 24/3;327,
/3.
owee! 326/,
3.
obelisk 326/3.
obertkellner) 168/3.
object 326/3.
obligatie 365/3;447,
/3.
aan toonder 447/3,4.
ten laste van den staat 447/4.
op naam 447/4.
occupeeren :zieh - met... 326/3.
Oceanië 326/4.
oeh ! 24/3;38/3.
ocllkom ! 38/3.
ocharme! 326/4.

-

nurk 358/3.

nut:- vanietstrekken 325/3,4;366/3,4.
uitietstrekken 325/4;366/2,3,4.
zich ietsten - te maken 56/3;366/2,3.
nuttig :- vooriets 1/3.
zijn vooriem. 3/3;325/3.
datkan ons - zijn 325/4.
nuttigen:hetavondmaal- 320/3.
een mondvolbrood - 320/4.
N.V.(= XaamloozeVennootsehap) 470/2,3;561/2.

oho! 327/4.
okselfgeel.4 327/3.
Okselaar(onder Sichem,Brab.) 152/3.
olie 327/3(ge.
9!.);417/3.
datwas- in 'tvuur 327/3.
in 'tvuurgieten 327/4.
op 'tvuurdoen 327/4.
oliebol,oliekoek 417/3.
oliesel 327/3.
olieslager 415/3.

olieslagerij 415/3.
olieverf 488/3.
*olm 327/1-2,4.
om :de reis- de wereld 400/3.
detaïel 400/3.
a
lles- onsheen 400/3.
ietsheengaan,loopenexz. 449/3.
9uurenz. 327/2,4;440/3.

twintigoverzessen 440/3.
een uurofnegenenz. 327/2;400/3.
precies- 9uur 327/4.
den middag 327/4.
-

359/3.

een streek, beltend - haar onvruehtbaarheid

500/3.
-

een nietigheid boos worden

dezeofdiereden 500/3.
mijnentwille 500/3.
ietslaten - dekosten 500/3.
den regen tlauisblijven 500/3.
hetistijd tevertreltlten 500/3.
hijzeitlat- u teplagen 500/3.
-

Noorsch 324/3-4.
noot(v,
vz.):heele- 325/3.
halve- 325/3.
achtste- 97/3;204/3;325/3.
zestiende- 204/3;325/3.
noot (vrucht):groote- (= okkernoot) 325/4.
'
ochtend :den volgenden Braziliaansche- 367/4.
nop :kinderen zijn een zegen desHeeren,maar ze ochtendkrieken 101/3.
ochtenduur:in devroegeoclltenduren 254/3.
houden jede- penvan dekleeren 256/3.
octaaf (R.-K.) 46,
/3.
nopens 68/3.
normaalsehool:- voor onderwijzers 325/3.
octavo 236/3,4.
voorteekenonderwijzers 325,
/
4.
in- 236/4.
nota van ietsnemen l1/4.
groot-- 236/3.
notabele 323/3.
October 38/3;40/3.
notam :ietsad - nemen 231/4.
Octoberweer 40/3.
notaris:- N.N. 325/3,4.
octrooivan een uitvincling 326/4.
oculist 346/4.
de - V.S. 325/4.
de- sen G.en B. 325/4.
oefenen :invloed,machtenz.- 461/3.
notebolster 325/3;37l/3;416/3.
dwang op iem .- 461/3.
noteboom 325/3;402/4.
nogeens- 217/4.
noteeren 409/3.
zieh - l51J3.
zieh in eenvak - 334/3.
noteering van winkansen 97/3.
oefening :- van een muziekgezelschap 217/3.
*notelaar 325/4.
en (behoorende)bij... 326,
/3.
notenbalk 131/3.
en op ... 326/4.
notenhout 325/3.
en over ... 326/4.
notenwaarde 325/3.
oefeningsavond 217/3.
noteschil 325/3;416/3.
oefensehool :practisclle - (bij een kweekschool)
notitieboekje 90/3;325/3.
rotulen 385,
/3.
326/3.
inde- vandenrampspoed 326/4.
notulenboek 385/3.
oester:- sspenen 326/4.
nou ! 179/3.
gespeende- s 326/3.
ntl:- hetdagis 104/3.
oever(vaneenrivier) 81/3.
hetdedagis 211/3.
de oorlog geëindigd is 104/3;325/3.
of:- het! 179/3.
hijkeek--llij... 326/4.
ik gezond ben 211/3.
een week - tweedrie 337/3.
wijhierzijn 325/3.
ik hem alvan zijn ouderssprak,nietshielp
gijhetverlangt 346/3.
zijden werkman ziet 449/3 .
408/4.
hetis- eenmaalzoo ! 524/3.
zijn broedersook den spotmethem dreven
tot- toe 325/4;452/4.
517/3.
llietweten ofhijietszei- dathijfloot 517/3.
van toen aftot- toe 452/3.
oferblok (ge,
s!.) 326/3.
(eens)...dan (weer)... 102/3.
offeren :aan iets- 326/4.
endan 103/4;446/4.
(= welnu) 147/3.
ofervaardig 498/3.
.-- e ma
nnen 524/3.
dan 147/3.
ja ! 524/3.
oferwillig 498/3.
=uk :vo1-ken 149/3.
omcieel 327/3.
oëcier:- van gçzondheid 265/3;291/4;327/4.
ken hebben 284/3;370/3.
nul:datis- en vangeenerwaarde 325/3.
van demarine 327/3.
*tdat is)van - en geener waarde 325/1-2,4.
van administratie 327/4.
in een orde 327/2;357/2,3.
numero 325/3.
numm er 325,/3.
van den Nederlandschen Leeuw enz.327/3,4.
4 108/3.
van een orde 357/4.
(de)- s 6,7en 8 108/3.
van justitie 327/4;385/3,4.
van diehemdenis(nr.)38uitverkoeht 108/3.
ofschoon 26/3;197/3.
een slecht(o/dienstplichtig)- getrokken hebben 238/3.
een hoog- trekken 460/3.
iedermoetop - één passen 348/3.
Nunen (Ned.prov.N.Brab.) 562/2.

en -

die weg is - 185/3.
een keteltje spoelwater loopen 15/3.
'tistedoen- ... l66/2.

-

m ooiweer- te gaan wandelen 500,/3.

geltlgenoegverdienen- ervan televen 500/3.

vatbaar- te blijven 500/4.
temogen blijven 327/3.
te trachten alleszoogoed mogelijk-teselïikken 327/3.
vervaarlijk-- tezien 327/3.
hijdeed ilet- u een diensttebewijzen 238/4.
ik lleb lletboek Ilaarden boekbindergebraellt,-

hettelaten inbinden 328/4.
hijltwam te6uur,- reetlst,
e8tmrtevertrekk-en
328'2.

Frederik van de Paltz aanvaardde de Boheemst'hekroon.-- haar na weinige weken weer te

verliezen 328/4.
lletmeest,- lïetverst 328/3.
oma 81.
/3.
-

ombrengen :den tijâ - 328$4.
zichzelf- 533/4.
ombuitelen 434/3.
omdat 328/2;482/3;513,
/3.
hij isgestraft geworden,- hijde vergadering
bijgewoond had 328/3.
zijzijnbeiden ziek,- zijteveelgerookthebben
328/
I2.

zijovertuigd zijn ... 510/3.
'tis-- ik ... 288/3.

- -

omdelven :den grond

330,
/3.

omdraait,n (zieh) 216/3.

omfloersen :('
?
J6z!.dltl'.4 328,
/3.
omgaan :- metgeld 207/3,4.
nAetiem. 536/2.
omgaand :per.
--e 329/2,4.
omgang :de- metdienstboden enz. 8/3.
metiem.hebben 536/3.
(verboden )- metiem .hebben 6/3.
omgekeerd :llet--eeenerstelling 515/3.
*omgeving 303/2,3,4;329/1-2,4.
omgooiell:hetkalf- 484/3.
omgravea :een stuk land,den grond - 328/3;
330/3.

omhakken :dellgrontl -

329,/3.

een boom - 329/4.
omheen :er-- 329/4;401
./3.
daar- 329/3.
ewens .draaien 383/3.
descholierellstonden er- 401/3.
omheinezt:een weide- 22/3;430/3.

om hooghalen : een balans die omhooggehaald kon

wordelt 427/3.
omhoogrijzen:hetrotsblokwaaropdecitadelomhoogrees 476/3.
omhoogsl
tllieten 329/4.
omkantelen 255/3;329/3.
omkappen 329/
l4.

omkeerert 329/4.
zicll- 216/3.
omkippezl 329/3.
kleeden :
)a9/1-2,4.
.
i *om /
omklinken 329/4.
omkoopbarepersoon 523/3.
omkoopen :iem. 460/3;523/3.
omkooperij 523/3.
omkrabben :den grond - 100/3.
dekippenkrabben allesom 328/3;329/3.

!

omliggentl:llet .---e land 329/3.
(le--.egemeenten 329/3.

omlijsten 546/3,4.
omme:zie- 329/3.

*ommegang 329/1-2,4.
ommestaand :het--e 329/4.
om mezien :in een - 143,/4;329/3.
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olnmezijde :zie- 329/3.
onbehaaglijk 337/3.
ondergralA,
en :een gebouw - 333/4.
omnibus-automobiel 37/3.
onbeheerd 26/3.
onderhands 332/3.
*O.
Af.O.-er 547/3.
onbeholpen 331/3-4.
onderhandsch :eelï--e a'
kte 148/3;208/3;385/3.
omploegen :eenstukland- 328/3.
onbekend 337/3.
een --contract 385/3.
een stuk land omgeploegd krijgen 329/3.
hetismijniet- dat... 539/3.
een--e aanbestedingenz. 385/4.
onderhavenm eester 426,
/4.
ompraten :iem.- 329/3.
onbekrompen ideeën (o/gedaelàten) 84/3.
omroeper 53/3.
onbekrompenheid 85/3,4.
*onderhavig 333/1-2,4.
omroeren 334/3.
onbeleefde (kerel) 331/3.
onderhevig zijn aan iets 7/3.
onderhouJden :hetvuur- 72/3.
omruilen 481/3.
onbemerkt:datis- voorbijgegaan 128/4.
Om J8f1
hrijven :omgeschreven veelhoek 6/3,4.
onbemiddeld 331/3.
zieh metiem.- 186/.
3.
onJderhouden (= onder zich
omgeschreven driehoek 329/4.
onbepaald 33l/3.
omscllrij?ven:deinhoudisverderomschreven 329/3. onbeproefd :geenpogingen- laten 343/3.
230/3.
tIehierna omsehreven goederen 317/3.
onbeschaamde (kerel) 331/3;546/3.
onderkant:aan den - 273/3.
omslaan :dewagen dreigtom teslaan 255/3.
onbeschofte (kerel) 331/3.
onderkant,
oorellef 89/3;426/4.
deplankslaatom 329/3.
j onbeschroomd spreken, voortstappen t
laz. 62/3; onderkas 39/3.
tlebootsloeg om 546/3.
490/3.
onderkenllen :tweestoffen vanelk.- 459/3.
1
eezlketelwater- 329/3.
ollbestaanbaar:heteeneis--l
'
netlletandere 344/3. onderkiestlistrict 426/4.
zijn broek - 354/3.
*onbestemd 331/1-2,4.
onderlegd :goed--.zijnin een vak 429/3.
omslag van een boor 544/3.
onbestraat 337/3.
onderlegger 419/3.
olnslagdoek 321/3.
onbetamelijk 338/3.
onderlijnen :een woord - 333/4.
omsllitten :een stuk lalld,den grolzd -- 328/3; onbetracht 33l/4.
krasse woorden,onderlijnt
l met handtastelijk330/3.
onbetwistbaar 331/3.
heflen 333/4.
eenstuklandomgespitkrijgen 329/3.
*onbevangen 331/1-2,4.
onderlijning:een greep doenter- van zijn woorden
omstaan 330/4.
onbevlekte ontvangenis 5t
$1,'
2+ 562/1.
333/4.
nietmetiem.willen- 330/4.
onbevooroordeeld 331/3.
onderliggt,nd :de .
--.
e partij 83/4.
olnstaand :ziehet- e 329/3.
---ebegrippen 351/3.
j onderling : .
--e (Arel.
zekeringslmaatschappij
i - ebulp-(t?/weerstandslkas 314/3.
omstander:alle--s 330/3.
onbevreesd 343/3.
*omstandig 330/1-2,4.
; onbeweet
z
-li*
'
ik 70/3:
'7.1/3.
onderloopen 334/3.
Omstandiglleitl 506/3.
onbeweeglijklteid 71/3
.
ondez.
mellc 20/3.
in rtlime,gun:tige enz. omstazldigheden leven, onbewimpeld 338/3.
I ondermijzken :een gebouw - 333/4.
verkeeren 330/2.
onbewoond 519/3.
iems.leven - 443/3.
ondernemen :een werk - 333/4.
onderdie omstandiglleden 330/3,4.
onbewustvanwateromgaat 344/3.
in de gegeven omstandigheden 330/4; 477/3. onbruik :in - geraken 446/3.
r
een reis- 333/4.
in zulke omstandigheden 506/3.
ondank :zijns.
--.
s 103/4.
ondernemer 8/3,4;.
333/4.
in gunstige omstandigheden getrouwd 506/3. ondanks 421/3.
l onderneming 333/3,
4.
omsteken :hetkoren - 330/4.
- dit 120/2 = 549/2;559/2.
j ee'la,
anzienlijke-- 151/3.
omgtreel
t 329/2.
onder: dekisten 457/4.
; bij--werken l51/3.
deomstreken 329/2,3(driemaalj.
- de boomen 457/4.
F
t
*onderpastoor 333/4.
'
een boerenzoon uitdeomstreken 108/3.
- wonen 179/3.
j *onderpostmeester 333/4;382/3.
omstreeks:- 10uur 245/3.
- aan debladzijde 332/3.
' *onderpostmeesteres 382/3.
f
-7uurthuiskomen 330/3.
erop ofer- 332/3.
1 *onderpostmeesterskantoor 333/3.
llalfdrie 400/3.
- (deregeeringvan)Lodewijk XIV 331/4.
onderricht 53/3 ;('
aitsgr-) 334.
/3,4.
1onderriehten :('
l
uitspr-j 334/4.
dittijdstip 400/3.
- hetschrikbewind 331/4.
'
-l
iem .-- 53,/3.
Brussel 400/3.
- ons 95/3.
omtrek :een boerenzoonuitden
108/3;330/3.
datblijft- ons 457/2.
' zicllt
1
aten-- 334/4.
onderwijzers,notabelen uit den - 329/3.
erkwam beweging- desoldaten 456/3.
onderrichting 53/3;('
2ïf,
?
9pr.) 334/4.
deboeren vanden - 329/3.
- deroofvogels 457/3.
onderscheiden (hn-.) 334/4.
de-- van eenstad 329/3.
de vriendschap - de leden des huisgezins !o
nder
schf,
iden('
?
.
t=.):tweestoffenkunnen- 459/3.
omtr*ent:- deeenofanderezaak 68/3.
457/2.
.
zich - 123/3;334/3.
Tessel 330/4.
- de menschen komen 457/3.
*ondersclkeidenlijk 334/1-2,
4;515/3.
* J
onderschf,idinc
334/
4.
Brussel 400/3.
- allekoren iserkaf 457/3.
4
'-''
1
* denzelfden tijd 330/4.
- hen allen zijn de Belgen de dappersten I onderscheppen 33474.
omtuimelen 434/3.
466/3.
fonderschrappen 333/3.
omfallen twcn,kegel8j 434/3.
onderaan :- op debladzijde 332/3.
J
onderselàl.
i
jven 547/4.
omvang :in zijn vollen- 26/3.
lletstaat- 332/3.
. ondershmàds:iets - verkoopen 207/3.
omvaren :eeneiland - 449/3.
onderaannemer 8.
/4.
londerspitt:
eh
uet
:h
-et(m
onoker
tu
ei
nd)delve
3n33/3.67/3.
omvatten :eenboom nietkunnen - 361/3.
onderbaas 298/3.
-(#g.) 48/3;71/3;400/4.
*onderbreken :iets- 332/1-2,4.
i onderspoelen 334/3.
l onderstaan (= onderwaterstaan) 334/4.
I
olnvragen naariets 70/3.
*iem. 332/1-2,4.
olnwenden (zieh) 216/3.
*zieh zelf- 332/4.
onderstall
d 454/3.
omwerken:dingetjes die hijreeds honderdmaal in *onderbreking 332/1-2,4.
onderstationschef 426/3.
zîjn eenzaam gepeins had omgewerkt 218/3.
onderdaan:- vaneenrijlc 5/3 = 549/1.
ondersttelboven 334/3.
een boek 328/3.
onderdanen (= beenen v. e. mensch) 372/3. 1onderstell
en : dat wordt als bekend onderBteld
een stuk land - 328/3.
onderdeel:rijwielellen .
--en 448/3.
k 334/3.
een stuk land metden ploeg- 329/3.
onderdeur 206/3.
1 men ondersteltdathetbekendis 334/2.
een stuk land olngewerktkrijgen 329/3.
onderdirecteur 332/3.
iets(a.
ls)bekend - 482/2,3,4.
olnwinden :ergeelldoekjes-- 121/3.
onderdirectrice 332/3.
*iem.in zwijm
334/4;482/2.
omwoelen :dengrond- 329/3.
onderdoen :vooriem.- 15/3.
bijifpm.bekwaamheid- 482/3.
*omwelltelaar 330/4.
vooriem.moeten - 261/3;333/3.
dat iets waar is 505/3.
*omzendbrief 330/1-2,4;401/3.
vooriem.nietmoeten .- 330/3.
onderstelznen :zich meteen rotting - 334/4.
omzet 71,/3;529/3.
onderdorpel(van een vensterraam) 471/3.
onderstelzning 8/3.
omzichtiglleid 330/4.
onderdrukken :zijn gevoelens- 209/3.
onclerstrepen:een woord- 333/3.
met - tewerk gaan ?330/3.
hetverdriet- 485/
woorden- (##.) 334/4.
lI
'3.
Inet -- sprekelt ;303,/3.
'
iem.-- 333/3.
een anderswoorden met zijn gespierde vuistea
omzwaelïtelen :eell wonde -onderdruk-king 333,
/3.
333/4.
onaangenaam 151/3;337/3.
ondereenroeren 334/3= 550/1.
uitdrukkingen met gebaren - 334/4.
dekeel-.aandoen 364/3.
ondereenschtzdden 334/3.
onderstrtlomen 334/3.
flllaangeroerd :een onderwerp - latell
onderen :van - 273/3;332/3.
onderteekenen 334/4.
onaardig :die mop is niet -- 415,/4.
naar- 332/3.
een stuk - 50/3.
onaclltzaamheid 475/
'3.
ondergaan':ietslijdelijk --- 63/3.
onderteekend door ... 51/3.
onafgebroken 338/3;398/.1.
A'
ernederingenettz.- 479/4.
doorden schrijveronderteekend 335/4.
.--zorg 346/3.
onJtlergaan :in letleven - 164/3.
een geschrift- 335/4.
onafgewend : met dell blik - op iem. gevestigd
in lAetlevenondergegaan zijn 341/3.
onderteekening 208/3.
.
331/3.
ondergang :de- van den àvaterhoek 442/3.
ontlertitel 447/2,3.
onafllallkelijk :ziclA- verklaren 330/3.
de- derbesehaving 110/3.
ondertrouw 40/4.
onaflosbarescllulden 331/3.
- (= verliesvanvermogen) 396/3.
ondertusschen 29/3;546/3.
onba-rmharti
g 331/3.
hetzou onsaller--wezen 479/3.
ondervinden 61/2,3.
koud l82/3.
zijn- tegemoetgaan 521/3.
welwillendheid - 340/3.
- v'
onbeduidend 234/3.
ondergeteekende :de - verklaart ... 332/3.
athetkost 384/3.
onbegrensd 209,/4.
ik - verklaar ... 332/3.
heelwatondervonden hebben l29/3.
.
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ondervinding :bij- wetendat... 545/3,4.
ondervloeien 334/3.
ondervragen :iem .- 333/3;336/3.
iem.overiets- 335/3.
denminister- 335/1-2,4.
zijn eigenhart,zich zelf- 335/4.
ondervrager 335/4.
ondervraging 333/3;335/4.
rechtvall-- 335/4.
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onraad :eris- 298/2.
*onrechtstreekstch) 338/1-2,4.

hetis- 316/3.
ongehoorzaam zijn 337/3.
ongekend 337/4;502/3.
ongekuischt 337/4.
ongel 399/3.

ongelk-aars 399/3.
ongeluk:bij0/door- 337/3.
ongelukkig :in zijn onderllemingen - zijn 307/3.
(bi)'
w.) 181/3;337/3.
onderweg 335,/3.
ongelukk-igerwijze 337/3.
onderwerp :eenteeder- 84/3.
ongeluksster 426/4.
dat- iseelzmoeilijk tebehandelen 84/3.
ongemak 331/3.
tot- hellben 335/3;500/3.
ongemerkt 486/3.
onderwerpen :ietsaan iem s.oordeel,goedkeuring ongemoeid :iem.- laten 343/3.
335/3.
ongenadig :- doorwerlten 182/3.
eenzaak,eengeschilaaniem.- 335/4.
( - koud 182/3.
iem.geheel(aan zich)- 333/3.
jongenoegen 331/3.
I
zich- 191/3;333/3.
ongenoodegast 337/3.
zicllaan een reglement- 103/3.
ongeopende spoorweg 516/4.
onderwerping 333/3.
ongepast 338/3.
onderwijs 53,
/3 ;('
&,
ïf.
spr.) 335/3,4.
ongeplaveid 337/3.
per brief 85/3.
ongepoetst 337/3.
schriftelijk - 85/3,4.
ongeregeld :- e goederen 418/3.
--.
egoederen 418/4.
mondeling - 85/4.
1 koopman in .
ongeregeldheicl : tot ongeregeldheden overslaan
voortgezet - 317/3.
bijzonder- 336/3;509/3.
j 513/3.
openbaar- 509/4.
! ongereinigd 337/3.
j
middelbaar,gymnasiaal- 435/3.
I ongerijmdetheorieën 79/3.
ongerust:zich niet- hoeven temaken 348/3.
ho
o
g
e
r
v
o
o
r
h
e
t
v
o
l
k
2
2
7
/
3
.
l
'
het - in de m oedertaal, in handwerken enz. 4 ongernstheid 72/3.
ongestadig (nanhetwederj 44/4.
336/3.
het - in en doorm iddelvan de twee landstalen ongesteld 342/3.
336/3.
ongetwijfeld 532/3.
van de m odernetalen 336/4.
ongeval:bij- 337/3.
bijhet- derNederlandsche taal 336/3.
ongeveer :- zoooud 99/3.
het --in0/op delagereschool 336/3.
l00kilo 231/3.
het- aan deacademie 336/3.
twee weken 337/3.
onde- ijsinricbting 336/3.
12000inwoners 401/3.
onderwijstaal 497/2.
'tis- zijn tijd 330/3.
'tis- halfdrie 400/3 = 5J0/2.
onderM jzen:(uitsv .) 335/4.
om - halfdrie 400/3 = 550/2.
iem.- 53/3.
ongevoelig :- voor ... l/3;337/3.
in een vak 336/2,4.
voordepijn 128/3.
(iem.)iets- 336/4.
- bi
j... 191/4.
onderwijzer:aankomend- 325/3.
aan een school 336/3.
, de- sten 318/3.
ongewassclzen :hetvaatwerk - laten staan 23/3.
bijhetopenbaar onderwijs 336/2.
ongewoon :ongewonespelling 463/3.
de- vande(o/der)lagereschool 336/4.
onhebbelijk antwoorden 211/3.
in houding en manieren 385/4.
onlzeilspellend 44/3.
onderwijzeres 298/3.
onjuist :datistaalkundig- 157/4.
onderwijzersakte 120/4.
onjuistheid : grammaticale onjuistheden
onderwijzersexamen 155/3.
onderwijzersvergadering 96/3.
161/4.
onklaar:depomp is- 380/3.
onderzeeboot 336/2,4.
*onderzeeër 336/1-2,4.
onkosten 337/4.
onkundig :- vanietszijn 331/3.
onderzeescheboot 336/4.
van wateromgaat 344/3.
onderzoek 151/3; ('
?
2ïf.
9p'.) 336/3,4; (,
:ot
)rf8n)
onlangs 359/3;360/3;361/3.
336/4.
naar bezwaren volgensde hinderwet 95/3. olijdzaam 343/3.
de com modo etincùm modo 95,/4.
onlusten 513/3.
onmacht:in - vallen 91/3;546/3.
een- instellen 336/3.
onmiddelli
jk 337/3;392/3;411/3.
*een - openen 336/1-2,
4.
-onmin :metiem.in - geraken 17/3.
doen (naariets) 356/3;508/4.
een vraagstuk aan pen - onderwerpen 436/3. onmisbaar:- vooriem. 3/3.
onmisbare artikelen 324/3.
deskundige - en 356/4.
onmiskenbaar 343/3.
onderzoeken :iets- 129/3;362/3.
onmogelijk :bepaald - 57/1,2,34.
den horizont - 335/3.
den gezichteinder m et een - den blik beschoubeslist,glad,volkomen - 57/3.
onmondig 311/3;331/3.
wen 335/3.
een ontwerp,een vraagstuk - 436/3.
onnajuurlijlt 337/2,4.
onnauwlteurigheden (in een boek) 478/3.
iem.- 336-337/2,4.
onnoodig :'tis- om ... 337/4.
een zieke - 337/2.
onnoozele 338/3.
zichzelf- 337/2.
Onnoozele-kinderentdag) 338/3,4.
onderzoeking :- en 356/2.
onnut 338/4.
oneenigheid 343/3.
*onnuttig 338/4.
oneffen :deweg is- 233/3.
*onomwonden 338/1-2,4.
oneindig :- treurig 149/3,4.
onontbeerlijk :- vooriets 1/3.
totinhet- e 337/3.
vooriem.324/3;338/3.
oneven 338/3.
tot iets 338/3.
onfeilbaar 337/3.
onontkoombaar 331/3.
onfeilbaarheid van den paus 561/2+ 562/1.
'
onopgemerkt 331/3.
ongaarne 209/3.
hetkonniet- blijven 128/3;338/3.
ongangbaargeld 348/3.
'o
doorgaan,voorbijgaan,verdergaan 338/4.
ngebruikt 331/3.
iets- laten 338/3.
dathuisis- 519/3.
onophoudelijk 338/3.
ongedeerd 337/3.
onpaar,onparig 338/4.
ongedruktblijven 208/3.
onpartijdig 321/3;331/3.
ongeduldig 343/3.
onpasselijk 13/3.
ongegoed 331/3.
onpeilbare diepte 338/4.
ongehinderd 337/4.
onpersoonlijke werlcwoorden
ongehoord 502/3.

onrechtvaardigheid : voorbeelden van soeiale

338/3.
onrechtvaardigheden 338/4.
onreinlltlid 338/3.
ons(= llectogram) 211/3.
ons ('
p?zkz
J.) onze kat, onze vader, onze broodjes
338/3.
deonzen 2/3.
onschultlig 338/3(tweelnaalt.
onsterfelijkheid : naar
mogen dingen 447/4.
onstuimig 337/3;342/3,
.weer 140/3.
ontaard 337/3.
ontbererk:iets- 339/3.
ontbering 60/3.
ontbieden :ergenskoopwaren - 68/3.
iem.- 533/3.
ontbi
jt 509/3.
ontbinding:in zijndelijken 489/3.
ontboezemen:zijnsmart - 338/4.
*zich
338/1-2,4.
ontbolsteren :noten 416/3.
ontbosschen 43/3.
ontbrel
ten :op eenfeest- 339/3.
ik ziedatervelen- 339/3.
laetontbreekthem aan ... 339/3,4.
de --de schakel 307/3.
het- derboeken 23/3.
ontdaan 486/3.
ontdekkt
ln :iem.iets- 339/4.
dieven - 462/3.
ontdoen :zicllvaniets- 339/3.
ontt
lubbelen :dehuidvaneenschip- 339/4.
ontduiken 339/3('
p6r!.d!N).); 473/4.
onteeren :een meisje - 483/3.
onteerend 404/4.
ontevreden over... 339/3.
ontgaan

feiten. omstandighedell 6?tz.die iem .-

341/3.
datisme- 342/2.
mijïsgeenwoord- 480/3.
ontginnen een mijn - 458/3.
ontginning (van een steenkolenmijn) 459/3.
ontginningszetel 534/4.
ontgraven:den grond- 339/4.
ontgravillg van defondamenten 339/4.
onthalen :iem.- 6/3.
iem.op iets- 339/2,3.
iem.- opeen glaswijn 61/3.
ergensgoed onthaald worden 469/3.
onthanden 'tonthandt me erg 469/4.
'

onthouden

van twaalf uur tot 's m iddags

323/3.
iem.zijnloon- 285/3.
zich in dentwijfel- 339/2.
zicllvan stemming- 339/3.
hij d
nnthield er zich van,verder het woord te
nemen 467/,
3.

onthouder :de - s van het loon 285/3.
onthouding m et 12 stemm en en één -

3398/4.

met249tegen l71stemmenbij70 - en 339/4.
onthoudingsdag 290/3.
onthullert:een gedenkteeken -

onthutst 414/3;471/3;486/3.
ontijdig:dekoeheeft- gekalfd 484/3.
ontkenning 173/3;322/3,4;324t
/3.
ontkleien :ontkleide grond 458/3.
ontkom en :er niet aan kunnen -

ontkurken 22/3.
ontladen :een wagen - 20/3.
ontlasten (zich):deRhôneontlastzich in deMiddellandsclle Zee 521/4.
ontleenen 339/4.
ontluiken :debloemen zijn ontloken
ontmoedigd 343/3.
ontmoediging 307/3.
ontmoetelà 339-340/4.
iem.- 182/3.
iem.ontmoethebben 441/3.
we hebben niets,niemand ontmoet 339/4.
foutfpn- 339/4.
tweelijnen,welkeelkaar- 340/4.
llet onverhoeds - van vijandelijke troepen
340/4.
ontmoeting 340/1-2,4.
ontnemen :iem.iets 340/3.
*hetbevelaan iem.- 340/4.
olltoerekf
,nbaar 340/2,4.
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ontoerekeningsvatbaa'
r 340/2,
4.
ontplofbarestofen 340/4.
ontplolngsmiddel 340/3,4.
ontplooien 340/4.
ontplooiing 340/3.
ontpoppen :zielt---als 483/2;547/3.
ontredderd 339/3.
ontroering :de kwellende-- 341/3.
zulke en 341/4.
ontrollen :zich aanhetoog
340/2.
ontroomen 20/3.
ontroomer 21/3.
ontrooven :iem.iets- 341/4.
iem.den tijd
10/3.
ontruim en :woonplaatsen

*de ontrtlimden 560/2.
ontscltieten :dienaam ismijontschoten 342/3.
ontschorsen 77/3.
ontslaan :iem.van iets (onaangenaams) 341/2.
ieul.uitzijnbediening 341/3.
ontslagen worden (na diensttijd) 18/3.
als sergeantontglagen 351/3.
olltslag :(uitspr-) 341/3.
(zijn)-- nemen l12/3;341/3,4.
(zijn) nemen als lid,a1s voorzitter 341/3.
zijn.-indienen 341/3,4.
zijn aanbietlen 34l/4.
(om)zijn vragen 34l/3,4.
ozn- verzoeken 341/4.
eenverzoek om indienen 341/4.
zi2
'n.
--aanvragen .34l/4.
341/3,4.
iem.(zi)
'n)(eervol)--geven,verl
eezlen
(zi
jn) .krijgen 341/4.
zijn ---.krijgenalsleeraar 341/3.
zijn -.
-intrekl
tezl 34l/4.
zijn verzoek om intrekken 341/4.
iems.- aannemen 341/4.
iems.--afslaan,weigeren 341/4.
ontslagnemer 341/4.
olltslagneming 341/3.
olltsluieren :iem.iets 339/3.

naar aanleiding daarvan ontwiltk-elde zich een

debat 342/3.
(le genees-en heelkunde ontwikkelden zicheeni-

germate 505/3.
ontwik-keling :algem eene --

ontwikltelingsloop 71/4.
ontworstelen :zich aaniets 286/3.
ontzag 343/2.
- hebben,gevoelen,toonen A'ooriem. 343/2.
ontzeggen 343/4.
iem.hetverblijf
ontzenuwen 343/4.
iems.beweringen .
- 126/3.
ontzetting van titelsenz. 545/3.
onuitsprek-elijke vreugde 331,
/3.
onvatbaar 343/4.

onverantwoordelijk :die mall is -(wegenszwakzinnigheid) 340/3.
onverdeeld :om een - en boedelafte wikkelen (oj
om eelz goed tektznnen verdeelen) 343/4.
ollverdeeldheid :#om uit te geraken 343/1-2,4.
onvereenigbaar 344/3.
onvergeeflijlt 411/3.
onvergoed :hetverliesblijft onverklaarbaar 331,
/3.

onverlet 343/4.
onvermijdelijk
- 331/.
3.
onversehillig : -voor... l/3;.
343l
/
3.
- -.-

omtrellt ... 343,/4.

nopens... 343/4.
lletismij 178/3.
-welke ... l78/3.
. .

wie l78//3.

zi
jn --en op iets vestigen 345/4.
het--op ietshebben 345/2,3,4.
*ietsop het--hebben 67/3;345/1-2,4.
in het vallen 345/3,
4 ;355/3.
in het loopen 345/4;355/3.
hetxalt weinig ofnietin 't 338/3.
in 't.- vallend(ojloopend) 355/3;501/4.
*in bet springen 345/l-2,4. '
wiensverdiensten in 't springen 501/4.
ietsznet(zi
jn)eigen en zien 345/3.
geen hand voor(de) en (ltunnen)zien .
345/3.
uitef#nts)anders---enzien 345/4.
iem.zlietin 't krijgen 345/3.
iem .de---en uitsteken 345/4.

iem.desclzellen (o/schillen)van de--en lichten
(t
)/doenvallen) 345/3.
iems. en(voordewaarheid)opezlezl 345/3.
iem.zand in de ez1strooien,werpen 345/3.
een splinterin eents)anders-- zien 345/3.
onzits
htbaa'
rvoorhetbloote 344/3.
die ster is met hetbloote---niet waar te nemen

344/4.

den (.100(1,llet gevaar onder de - en gezien hebben 346/3.
groote - en opzetten 345/3.

geen - toetloen 151/3.
geen- l
tunnen luiken,toe-0/diclïtdoen 346/3.
zieh (te--en uithethoofd sehamen 345/4.
zich de- en uithethoofd scltreien 345/4.
uitllet- ,uitll
ethart 344/3.
om - ,tand om tand 344/3.
ondervier - en 345,
/3.

methet op (die zaak) 61/3;500/4;536/4.
voorllet- van dewereld 356/3.
onversehrokken 343,/3.
het-- isvan datkleed af 145/3.
doorhet- vaneen naald 346/4.
onvervaard 343/3.
onverwacht 331/3;343/3.
Oogarts 346/3.
op het st 343/3.
Oogenblik :(g>!.) 346/2.
onverwachts 24/3;343/3.
in ei,n - 346/3.
vooz'het- 31l/3;346/3.
op zijn
343/3.
onverwijld 411/3.
op dat- 311/3.
Ontsnappen :*feiten,omstandigheden enz.die iem . onverzoenlijk : -e klassetegenstellingen 344/4.
juist,op dat- 102/3.
onvolgroeid : e korenaren 332/3.
ophet- dat... 178/3;346/4;510/3.
34l-342/1-2,4.
op l'
l
et- toen ... 346/3;510/4.
datwoordismijontsnapt 342/4.
eappelen 482/3.
onvolmaaktheid :de -op velerleigebied 344/3.
ophet- als... 510/3.
ontspazlning 30/3.
de onvolmaaktheden der mensehelijke natuur
van dat- af 102/3.
*ontspinnen (zieh) 342/1-2,4.
344/4.
van dit- af 346/3;466/3.
ontsporen 340/3.
van het (af),dat... 346/3,4;466/3,4.
onvoltooid verleden tijt
l
ontsporing 340/3.
van heteerste- af(aan) 346/3,4.
onvoorziens 331/3.
ontstaan 424/2,3.
naar aanleiding daarvan ontstond eelï debat onvrijwillig 344/4.
totop dat- 102/3.
onwaardig :hijisdie hulde - 344/3.
het- waarop ... 510/3.
342/3.
eenonsangenaam (ojbenauwd)- doorbrengen,
onweer :deluchtvoorspelt . 54/3.
ietsdoen -- 219/3;505/3.
lad
,leven 269/3(tweemaalj.
ontsteke'l:in woede- 200/3,4.
erltomt 54/3;344/3.
erbroeit,ee'a - 344/3.
Oogenblikl
telijk 411/3.
iu drift,in liefdeenz.- :00/4.
oltweerelz:hetzal 344/3.
dedood volgde- 346/3.
ontsteld 342/4.
onweerswollt 126/
I3.
meteen - gezicht 486/3.
oogendienaar 346/3.
donkere l26/3.
Oogendokter 346/3.
ontsteltenis 32/3.
Oogensclïouw :ietsin - nemen 346/2.
onwetent
l :*valliets (e)zijn 344/4.
ontstemd :hijwaserergdoor.-- 169/3.
onwillekeurig:- eeerbied 344/3.
*troepen in - nemen 346/1-2,4.
onttrekken :zich @an iets- 545/3.
een gebaar 344/3.
Oogllaarttje) 524/3.
ontvallen :datwoordismij 342/4.
--zicl:een woord laten- 342/4.
droomend 344/3.
Ooglid 347/3;405/3.
.- - de sc
houders opllalexz
oogmerk. 172/3; 346/4.
oxltvangbewijs 88/3;342/3.
onwillig 344/4.
Oogopslag 347/3.
ontvangen :iem.feestelijk - 157/3.
.- wor
den alseenaapindeporseleinkast 224/3.
e manslag 344/4.
bijden eersten- 347/3.
*iem.als poorter (o/ in het poorterschap)
zijn 524/3.
met,(o/in)een- 347/3,4.
oogpunt uitdit (beschouwd) 346/3 (f-eevècll).
onzeker 331/3;507/3.
342/1-2.
m evrouw ontvangtvallllaag niet
uithet- van detaal 346/3;356/3(tweemaalj.
onzek
-erheid : een bron van nieuwe
344/3.
uiteen- van geld 346/3.
geld,zijllloon -- 355'3.
Onze-Lieve-vrouw 282/3.
uiteen geldelijk,zedelijk enz.- 346-347/3.
ti
jdillgelt 448/3.
Onze-luieve-vrouwenbeeld 338,/3.
ietsuitzeker-- beschouwen 347/2.
ontvangel
zis:de onlAevlektt
. -- van Alaria 561/2+
Onze-luieve-vrouwenkerk 338/3;344/3.
vansoeiologisch- bezielz 347/4.
562/1.
Onze-luieve-vrouwentoren 338/3.
ontvanger 342/4.
*oogscheel 347/1-2,4.
- - van ee
n briefe:?z. ($4/3.
*oogslag 347/1-2,4.
(lnze-Lieq-e-:-rouAs--Hemelqr
aart 206/3;347/3.
Oogst :den binnenbrengell,binnenhalen,inhalen
ontvangst:ietsin-..ltemezl 20/3.
onzent:te-- 344/3,4;440/3.
*
t
e
n
3
4
4
/
1
2
,
4
.
bewijsvan-- 342/3.
124/3.
der)- verwoesten 347/3.
*onzerzijds 537/4.
ontvangstbewijs 342/3.
ontveillzen :zicllietsnietkunnelt-.-. 285/3;339/3. Onze-vader 344/3;36:/3;464/3,4.
jaarlijksdrie---en 347/4.
oogwenlt:ineen - 329/3;347/3,4.
onzichtbaar voor het blooteoog 344/3.
olltvleesd 342/3.
onzijtlig 321/4.
ooievaar 347/3.
ontvleezen 342/4.
ook 3ti7/3.
ontvoeren :een kind .
- 339/3.
onzin llitkramen 46/3.
1
*kv-- 347/3,4.
onzinnig :datis
539/3.
ozltvouwen 340/2.
---.l
'k 347/3.
ontvreemden :iets
341/3.
lletzou -zijn 540/3.
-e gallieismen 264/3.
berkJ
ij- - eensmeegekomen,ja! 178/3.
ontwal
ten 239/3.
o
o
l
i
j
k
3
4
8/4.
llitzijn slaap . 286/3.
ooft---300/3.
plukken 530/
(uitdenslaap) ontwaakt
l3.
oolijkerd 158/3.
ooftboom 162/3.
oom 300/3;324/3.
ontwijkelz:iets 496/3.
ontwikk-elen : een stelsel, denkbeelden eïtz.
de hooge - es 241/3.
oog :(gesl-) 344/3.
- (
ltet ,de --en ()p iets richten
e)Jan (o/Jan-- ) 295/3.
342/2,4.
hettalent,dathij ontwikkelt 342/4.
eerst- en dan oompjeskinderen 348/4.
het op iets slaan 345/3.
l'et op iets werpen,laten vallen 345/4.
zicll (verder)-- 334/3.
Oorazegger 263/4.

op --welkewijze 519/3.

-

622
oor)(geal.) 34813.
iem.de---en wasschen 80/3.
ergens--en naarhebben 236/3.
ietsmet(zijn)eigen- enhooren 345/3.
datkostiem .de- en van '
thoofd 345/3.
geheelen al- enoog zijn 346/4.
aan dat--ishijdoof 348/3.
hetging lleteene - in,het anderuit 348/3.
iem.ter -.
-e komen 348/3,4.
iem.de.--envanhethoofd(afl
eten 348/3.
op één-- liggen 348/4.
totover(te--enin'twerk zitten 360/4.

datisonstor--egekomen 448/3.
iem.bijde--entrekken 454/3.
iem.aan zijn - en trekken 454/4.
demuren hebben--en 232/3.
oorarts 348/3.
oordeel:het--.vanP. 172/3.
oordeelen :overiets- 348/4.

zorgen dat het publiek over lems.werk kan 335/I3.

uit iems.gewoon gedrag over zijn karakter348/4.
naar verschillendegrondslagen - 288/4.
te- naar... 348/3,4.
oordje 348/4.
oorlepeltje 348/3.
oorlog 265,/2,3,4.
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opdat 328/3.
opdirken l1/3.
opdoeken :een zaak - 356/3.
opdoen :kolen - 124/3.
voorraad - 124/3;236/3.
een ziekte - 238/4.
een verkoudheid -- 238/4 ;364,
/3.
devraagdeedzichop 353,
/3.
opdokken 18,/3;131/3.
opdraeht 533/4.
een - volbrengen,uitvoeren 533/4.
zieh van een - kwijten 533/4.
als- hebben ... 533/4.
volgens- van ... 350/3.
opdringen :zich (aaniems.geest)- 350/1-2.4.
datvraagstuk dringtzieh op 350/4.

opgebruiken :devoorraad isbpgebruikt 461/2.
*opgeklaarde begrippen 351/1-2,4.
opgeruil
nd 198/3.
opgeruil
ndheicl 198/3.
opgeven:zijnnaam - 123/3.
huiswerk,sommen e?zz.- 190/3,4.
een les- om te leerell 190/3.
lAetdeeg geeftnietop 351/3.
lloogvan ietsojiem.- 352/3.
de dol
kter heeftden zieke opgegeven 482/3.
opgewassen :tegen iem.làiet- zijn 261/3.
opgewekt 198/3;351/4.
opgewelttheid 351/4.
opgewonden :de gemoederen waren- 351/3.
opgewondenlleid 351/3.
opgezet:met- ten wil 240/3.

opdw-eilen :denvloer- 352,
/4.
opeens 24/3;295/3;349/2,3,4.
opeisclàen 397/3.
open :in het - veld 77,/3.
voorden - tempel 350/3.
in - lueht 350/3.
*een - brief 350/12,4.
iems. tegenstander 350/3.
opsommigeplekkenisderijheuvels- 351/3.

een lijk-- 339/3.
opgraving van een lijk 339/3.
opgrijpen 353/3.
ophalen :eenflesch - 9/3.
llet werk van de leerlingell
520/3,4.
geld - 329/3;401/3.
een vertelling nog eens- 218/3.
ophangelà:teekeningen- 460/4.

opdrinken :alles -

openbaar 350/4.

543,/3.

opgravell:den grond -

100,/3.

l oplzarkexk:dentuin- .
351/3.

een openbare brief 350/3.
ophebbell:veelmetiem.- 55/4.
in,gedurende,tijdensden - 331/3.
*een - bestrijder 350/2.
veelmet iets - 352/3.
danishet- 107/3.
onderwijs 509/4.
opheffell:dezitting- 213/3,4.
datisde- 107/4.
openbareschool 509/4.
opheëng :wegens- d,ezerzaak 384/3.
voeren 348/3;560/2.
openbaren 483/3.
opheldenln 53/2.
de- werdgevoerdinhetN.5:
'-. 560/2.
zich
4/3;483/4.
een zaak - 251/3;454,
/3.
deltleine- 348/4.
*zich- als... 28/3;547/1-2,4.
hetweerlleldertop 219/3.
oorlogsrecht 265/2.
openbaring 483/3.
opheldering 53/2.
oorlogsweezenfonds 520/3.
opendoen 124/4;350/3,4.
iem.(eelA)- vragen,eischen 351/4.
openduwen 351/3;428/2.
ophitsen :menschentegenellt.- 350/3.
oorlogvoerend 348/3.
oorpeuter 348/3.
openen :een delzr,een kist6nz.- 350/3,4.
hetvolk - 352/3.
Oorschot (Ned.prov.N.-Brab.) 562/2.
eenzaal,eententoonstelling- 350/4.
iem.- .
355/3.
oorsmeer 348/3.
een schoolza1geopend worden 350/2.
ophoepelen :lloepel()p ! 164/3;512/4.
oorsprong:Roomschvan- zijn 232/3.
een nieuw verschietwerd geopend 351/3.
ophoudert:iem. 10/3.
oortje 63/4;348/4.
een zaak- 375/3.
zich - 231/2,3.
ergensvoor een - thuisliggen 63/3.
een weg,handelswegen - 516/2,4.
zich metiem.- 536/3.
oorzaak :- zijn dat... 124/3.
een gebouw feestelijl
t (oj plechtig)- 237/3.
- rnetwerken 332/3.
ter oorzake van den regen 500/3.
iems.oogen (voordewaarheid)- 345/3.
plotseling- metspreken 332/3.
Oost:naarde- 348/3.
zich -- 350-351/4.
!
n
iet.
- metroepen 19/3.
Oostende 358/3.
opengaan :een raam (o/ venster)was opengegaan 1
- rnet weenen enz. 352/3.
Oostindische kers 91/3.
3501
?3.
-- metlaellenetlz. 461/3.
Oostvlaamsch 349/3;494/3.
een niemv verscllietging open 351/3.
hetlloudt op te Lojmet)regenen 352/4.
Oost-vlaanderen 349/3,4.
zich verwijderen totdat de poort opengaat
dewind houdtop 352/3.
Oostvlaming 349/3 fuitsgr.j; 494/3.
351/3.
de mededinging lleeftopgehouden 538/3.
ootje:iem.in het- nemen 159/3;454/3.
opengewerktlinnen 520/4.
wegens- van zaken 384/3.
op :- den grond gaan zitten 440/3.
openhartig 392/3.
opkamerltje) 507/3.
destraat- loopen 352/3.
openhartigheid 392/3.
opklaren :deluchtklaartop
degulden- 2,10 fr. 1/3.
opening :een - vertoonen 351/3.
opknappen :zich - 354/3.
degulden - l 1
4 mark 1/4.
van denieuwemarkt 219/3.
zijn straf- 459/3.
de aandeelen blijven- 670fr.
defeestelijke- van een spoorweg
opkomen :dedrangkwam inhem op
dalen- 240fr. 1/4.
openlijlt 350,
/4;351/3.
hetkomtnietin meop 239/3.
de boot- Mechelen 82/3;454/2.
iems..
--e tegenstander 350/3.
die gedaehte komt onvermijdelijk op
deschuitvan Leiden - Den H aag
openluchtbal 40/4.
hetvolk begintop tekomen 448/3.
debode- Breda 454/2.
openmaken 124/4;350/3,4.
- (r4ï!.) 488/4.
de wagen - N. 454/4.
openscheuren :de aarde sclleurde opezt
opkomstflerzon 542/4.
zak 349/4.
openspreiden :hooi,mest- 350/3.
opkrabbell 353/3.
de12exemplarenkrijgtmen éénvrij 349/4. opensteken :een slot,een deur- 351,/4.
opkrijgen :werk,een thema c?zz.- 265/2,3.
schaalvan een - duizend 349/4.
Openstooten 351/3;428/2,3.
opkweeken:een(jongen)vogel- 352/3.
opentrappen :een deur- 351/3.
oplaag:dieuitgaven hebben een - van 300afdrukéénna 306/3.
destad aan 353/3.
Opentrekken :een flesch - 22/3.
ken 454,
/3.
den weg naardestad - 353/3.
een raam werd opengetrokken 350/3.
opleggen :van een werk 1000 exx.- 454/2,3.
Openvouwen 340/2,3.
deverveling,diehijzich zelfoplegde 352/3.
eens 349/2.
devoorraadis- 461/2.
een halsdoek opengevouwen ergens leggen
de bezigheden,die llij zich oplegt 352/4.
een - end'- (o/- '
n top)Vlaamschemoeder
340/3.
oplettendlleid:iem.oplettendhedenbewijzen 352/3.
140/3.
Operatie :een (heelkundige)- 71/4.
opleven :doen - 53/3.
Operatiën van een bank 71/3.
opleveren :vruchten,nuteîkz.- 23/3.
opa 81/3.
opbergmap 93/4.
Operatielijn 283/4.
oplezen :iets- 280/3.
Operette:- sopvoeren,uitvoeren
oplichten :(= in de hoogte brellgell)
opbemen 219/3.
opbeuring 219/3.
operettegezelschap 351/3.
een tafel 329/3.
opbloeien :weer- 218/3.
Opfokken :een veulen - 352/3.
een kind - 339/3.
opborrelen 86/3;349/3.
opgaaf,opgave 351/4.
oplicllter 323/3.
opbossen :hooi- 90/3.
opgaven 232/4.
oplichterij 406/3.
opgaan:ergaanstemmen op 122/4;477/4.
oploopen :een berisping,een straf- 238/4.
opbouw 83/3.
- va
n kunstenenwetenschappen 8/4.
alom gaan l
tlaehten op 122/4.
een ziekte - 238/4.
opbouwen :zich een nieuw leven- 219/3.
datgaatniet op 364/3.
een verkoudheid - 238/4 ;364/3.
opbraden :vleesch - 352/3.
dievliegergaatnietop 364/3.
een eind de straat- 352/4.
opbrassen :zijiigeld- 354/3.
(= onder dienstgaan) 351/4.
lletbrootllooptop 430/4.
opbreken :het zalhem tzuurl- 66/3 (tweemaalj.
in de menigte,in hetgewoel- 480/2,3.
oplocllentl:(= spoedig booswordende) 265/3.
opbrengen :vruchten,nut6nz.- 23/3.
geheel- in delectuur 475/3.
(teelectriciteitswaarden zijn
430/3.
een gevangene- 352/3.
geheel- in zijn verheven bestemming 490/3. oplossen :stolen,diezich - in water 485/4.
*kinderen - 249/1-2,4.
opgang maken 38/3;496/3.
opmaken :ergensietsuit- 20/3;192/3.
opgangmakend 152/3.
ergensietsuitkunnen - 57/3.
opcenten 349/3.
*opcentiemen 349/1-2.
opgaren :veelgeld.
- 7.
1/3.
et
allvark-oopakte -- 61,
/3.
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hethaar- 350,/3.
een hoed -- 350.
3.
(/

opvolgend 355/4.
opvroolijken :iem. 78/3.
boter- 356/3.
opvullen :eenvogel 356/4.
opwarmezl:opgewarmde kome,kost cnz. 489/3.
brood - 356/3.
de bevolking - om een onderneming te steunen opwekker,:iems.gelaat
53/3.
zijn geltl- 350,
:
3.
353/3.
hetvolk om weertezingen 219/3.
opmarcheeren 294/3.
eenvurigebegeertebijiem. 514/3.
opmerkelijk 55/3.
meubelen - 399/3.
een zaak -- 399,
/3.
opm erken 54/
,4;63/3.
opwekkingtot hetleven 53/3.
,3
oproeperspremie 399,/3.
opwelling 12/3.
ergensietsverk-eerdsaan- 308/3.
opwerpen :een vraagtstuk) 353/3.
hetwordtni
eteensopgemerkt 338/3.
oproeping :hoofdelijke- 316/3.
opwinden(zich) 265/3.
ietsniet- 341/3.
oproepingsbriefje 96/4.
opwippen :detafeleenweinig 329/3.
doen- 54/3;63/3.
oproepingskaart 96/4.
! opzeggen :eenkrant 23/3.
iem.ietsdoen - 7/3.
oproer 353/3,4.
lletlidmaatsehap
341/
opmerkenswaardtig) 55/3.
oproerige handeling 513/4.
tI
-'3.
.
1
iem.-,dathijzijn huismoetverlaten 356/.1.
opmerking 8/3;55/3.
oprooken :een sigaar-- 472/3.
l
e
e
n
g
e
d
i
c
ht
.
4
5
9
/
3
.
een - maken 35
'2/3.
opruien :iem .- 355/3.
* - enaanhen tedoen 352/4.
opzeggingkrijgen 356/3.
hetvolk - 352/3.
opzet:met 155/3,4;240/3;522/3.
en maken,mededeelen 503/3.
opruierskrant 222/3.
opruimen :alles wordttotveelverminclerde prijzen opzettelijl
t 155/3;240/3.
opmonteren :iem.- 78/3.
opzetten :een hoed,een pet opgemonterd 219/3.
opgertzimd 384/3.
opruiming 462/3.
een vogel 356/3-4.
opnaaiell:een rok - 261/3.
llalfjaarlijkscl)e- 149/3.
menschentegenelk. 350/3.
opnaaisel:een - in een rok 261/3.
algeheele - tegen factuurprijzen 384/3.
het N'
olk
352/3.
*opname 238/4;352/1-2,4.
hetonwederkomt 360/3.
opnemen :een weesinhuis- 320/3.
opruimingsartikel 418/3.
opzicht :ten ---e van ... 67/3;68/3 (tweemaal);
opschepen :iem .metiets- 354/3.
leerlingen - 342/3.
154,/3;347/
3;356/2,3(viermaalq.
hijisals meesteropgenomen 342/4.
opscllepper 29/3,4;61/3.
tedien---e 356/3.
ziclla1sadvoeaatdoen- 342/4.
opschieten :weer- 219/3.
*inhet van ... 68/3;356/2.
opschik 353-354/4.
zijn dagtaak weder- 218/3.
in dit 68.
/3; l72/3;356/3;357/3; 448/4;
opschikken :een kamer- 354/4.
hetvooriem.- 366/2,3.
deabsenten - 23/3= 549/1.
wi1jeeven- ? 354/4.
562/1.
in alle en 68/3;341/3;356/3.
opschorten :zi
jn mouwen - 354/3.
het- 352/3.
inieder 356/3.
opsehrift 225/3.
opneming 352/3.
in tweeërlei 448/3.
der vleeschvoorraden 546/4.
opschrijven 409,
/3.
opsclm dding :hetbrachteen heele - teweeg 120,
/3.
*onder dit 345/4;356/1-2,4;562/1.
opnieuw 144/4;297/3;443/3;468/3.
ondeq'het van iem. 356/4.
aanbesteden 216/3.
opslaan :kolen - 124/3.
schietvoorraad - 236/3.
oN'
erdewegen 517/3.
toewijzen 216/4.
I *uitmenschelijlt 356/1-2,4.
beginnen 216/3;218/3.
l
z
e
t
va
n
go
e
d
e
r
e
n
31
8
/
3
.
(= in prijsverhoogen) 226/3; 481/4.
opzichter 356/3,4;437/3.
beginnen testudeeren 218/4.
bijdelandsgebouwen 356/3.
de waren zijn opgeslagen 477/3.
beginnen tewoeden 218/3.
t
overdestraatwegen 356/3.
opslag :- vangoederen 318/3.
lïetwoord nemen 218/4.
van den weg 372/3.
tijdelijke- (== verhooging van salaris) 450/3. l
zicll- vertoonen 218/3.
vftn ojbijden waterstaat 96/3.
opslagplaats 318/3;425/3.
rekenen 219/3.
van eenplantage 559/1.
zijn vriendschap betuigen 482/2.
opslagrechten :bijzondere- 438,
/3.
opzichtiggekleed gaan 355/3.
opslobberen 354/3.
opoe 81/3.
opzien :(lrinken,werken zonderop te zien 182/3.
Opoferen :zijn Overtuigingaan hetStaatsbelang- opsnijden:(= snoeven) 431/3.
een gedieht- 459/3.
opzienbarend 152/3.
353/3-4.
opsnijder 29,
/3,4.
opziener 356/3,4.
iem .aan
zijneerzucht- 353/3-4#.
@
opzoeken :eenigegegevens 356/3.
opsommen 354/4.
zicll,ziln zielaan God - 353/3-4.
opspelden :een rok - 354/3.
goed en bloedvooriem.- 353/3-4.
1 iem. 488/3.
I iem.gaan,komen 493r
/a;ga6/3.
zich voorhetmenschdom - 353/3-4.
opsporen :eenigegegevens- 356/3.
*opzoekingten) 356/1-2,4.
zich,zijnleven- vooreen goedezaak 353/3-4. opsporing :- en 356/2.
oranjeappel:zoete-- 357/4.
opspraak-:om geen- teverwekken 365/3.
opofferend 498/3.
opoffering :de - van den persoon voorhet algem een opspringen 391/3.
tjeg 357/4.
orchidee (uit8pr-j 357/3.
opstaan 391/3.
welzijn 353/3.
de van eigen belangen aan die van een ander opstand 353/4.
orde 357/2.
de vreedzam e - van cle gezonde rede 354,/3.
oJ)zijn zaken stellen 357/4.
353/4.
alleskomtin
147/3;197/3.
oponthoud 35/3.
opstanding 216/3.
ltetkomtin
198/3.
opstap 294,/3= 550/1.
oppakken iem. 7/3.
opstappen 22/3;332/3.
allesisin
397/3.
OPPaSSOn pasop ! 353/3.
lletisin 394/3.
Pasop vooreen volgende maal 544/3.
opsteken :een pijp,eensigaar- 10/3.
ietsin brengen 357/3.
voor de kinderen ! 367/3,4.
licht- 123/3.
een zaakin brengen 357/3.
kindenkraamvrouw - 489/3.
een paraplu- 350/2,3.
'
zijnlnapieren in brengen 394/3.
oppasservan een oflleier 357/3.
*boter- 354/4.
weer in zijn (= hersteld van een ziektd')
opstel 354/2.
opper :hooiaan - szetten 227/3,4.
427/
/3.
opstellenschrift 409/3.
saan rooken zetten 221/3-4.
opperen (= steenen,kalk enz.aandragen) 302/3. opstoken :iem.- 355/3,4.
î di
e
ddKoning,diein nopneemt 357/3.
een x'
raag
353/4.
hetvolk - 352/3.
1
r
35
e7
r,./4i
o/van)eenordeLook:eenerortle)
.n (
o
p
s
t
o
pp
e
n
:
e
e
n
v
o
g
e
l
3
5
6
/
4
.
eengedachte,eenmeening- 505/3.
opstroopen :zijn mouwen - 354/3.
opperkok 92/3.
( gees
teli
jke n 357/3.
vandendag 101/3.
opperm an 118,/3;301/3.
opstuiken (o/opstuiten):ijzeren staven
aan (le van dendag 357/3.
opteekenen 409/3.
opproppen :ollgeproptvol 351/3.
optillen 213./4.
watiseraan de ? 101/3.
opgeproptmetvolk 353/3.
i nietsmeeraan de zijnde 461/4;538/4.
optoclzt 329/3.
oprakelen :lletvuur 352/3.
! Order 357/2,3 çtweemaalj.
optreden :methodiseh - 174/4.
oprecht 192/3;392/3.
l totif
1
lms. szijn 69/3.
zijn sympathiek - 169/3.
zin in iem.hebben 147/3.
optrek-ken 355/4.
g totuw --s 2/3.
- in zijn schik 391/3.
1
totnader - 357/3.
optuigen (= zonderling kleeden)
oprechtheid 392/3.
op ---van ... 357/3.
*opvallen 355/1-2,4.
oprichten 353/4.
orcleteeken : s verleenen 357/
,3.
vooriem.een standbeeld- 353/3.
*opvallend 345/4;355/1-2,4.
ordonnans 357/4.
iem.fdat.jeen standbeeld- 353/4.
opvatten :den arbeid weder- 218/3.
oremus 357/4.
den draad van hetgesprek weer- 218/3.
eenzaak- 375/3.
organiseeren 238,/4.
opvatting:eenheid van- 433/3.
eendrukkerij- 350/3.
organism tlnktznde 280,/3.
een vereeniging - 430/3,
4.
opveegsel:eenlloopje- 462/3.
orgel(gesl.) 357/3.
opvliegentl 265/3.
zicll- 391/2.
orgelfabrikant 357/3.
opvoeden :kinderen - .
349/3.
oprichtersaandeel 430/3.
orgelmaker 357/3.
oprichting xran een naamloozevennootscllap 430/3. opvoedingsgesticht l87/4.
orgelmalterij 357/3.
oprichtingskosten 262/3;430/3.
opvoeren :een tooneelstuk - 503/3.
opvolgen : zij is oj heeft haar vader opgevolgd orgiën 357/4.
oprijzen :van zijn zit-ofligplaats- 391/2.
355,/3-4.
orkaan 357/4(g6.
:!.);443/3.
hetrotsblokwaaropdecitadeloprees 476/3.
ik lleb uw lessen,mv raad opgevolgd 355/3-4. orkest 357/3.
oproep 353/4.
'

een - l'
iehten totiem. 59/4.
een- richten tothetpubliek 353/3.
*een - doen aan (o/tot)hetvolk 353/1-2,4.
oproepen :leden - 96/3.
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orkestdirecteur 92/3.
orkestmeester 65/3.
Ooheus(vïf:pr.) 358/3.
orthographie 358/3.
os:een- (#g.) 358/4.
ossekop 358/3.
ossenhaas 158/3.
ossenhoofd 358/3.
ossetnlvet 361/3.
otema 81/3.

de- tusschen tweekunstwerken 359/3.
een huis- 61/4.
zijhadgeen- meteen gewonezondares 211/3. overschrijvingvangoederen 61/3.
puntenvalt- 179/3;359/3.
overschrijvingskosten 61/3.
overeenstem ming :het huisraad was in - met den oversl
aa'
n :een gelegenheid - 361/3.
disch 154/3.
overslaghaven 330/3.
overeind 359/2.
overspelig :--eman 6/2.
.- -.
zieh - houden 334/3;391,
/2.
e vrouw 7/2.
overend 359/4.
Overstaan :ten -- van ... 442/3,4.
overeten :zich aazliets--- 472/3.
overstallje,overstapkaartje 96/3;472/3.
overgaan :totden vijand- 361,
/2,3.
overstallpen 330/3;471/3,4.
otepa 81,/3.
(naareen hoogereklasse)- 477/3.
overste 92/3;361/4.
oud :zoo- alsdeweg van ((
# naar)Rome 358/3.
men moet wel tot dien maatregel - 350/3.
geestelijke en wereldlijke - n 361/3.
lloe- denkjedatzijis? 190/3.
devlakteging overin een bergland 480/3.
van eenseminarie 506/3.
op iets -- 359/
zoo- zou menhaarnietschatten 190/3.
I3.
oversteken:eenstraat 140/3.
overgangsexamen 128/3.
C.is- erdanik 358/3.
olverstelpen 71/3.
zijwaren even - 358/3.
overgangsvorm 547/3.
overstemmen (= opnieuw stemmen) 40/3.
persoon,- mensch,.
--e man 358/3.
overgeven (= braken) 263/4;422/3.
overstroomen :overstroomd zijn 77/3.
-elieden,--emenschen 358/3.
overhalen :iem.- 329/3.
overtreding 307/3.
het- stelid van een vergadering 358/2.
om iem.over te llalen 359/3.
in-- zijnvan zekerevoorschriften 362/4.
alle jonge tooneelschrijvers en zelfs de - ere overhandigen :iem.iets- 49/3;360/4.
een - plegen 362/4.
358/3.
overheen :hetgaat(o/loopt)er- 231/3.
een - eonstateeren 362/4.
PieterBrueghelde Oude 242/4.
overheerschend 504/3.
overtreffen 362/1-2,4.
Teniersde Oudere 242/4.
overhemdje 82/3.
iem.- 334/3.
Pliniusde Oudere 358/3.
overhoeltsgemeten 360/4.
hijkan nietovertrolen worden
en van dagen 358/3;368/3.
overhoekschelijn 360,
/3.
overtrek.(gesl.) 362/3.
overlloopliggen :alles ligt overhoop
je 358/3.
overtuigd :- zijn,dat... 362/3,4.
oudburgemeester 358/3.
ik làen (er van)- ,goed gehandeld te hebbezk
metiem.- 360/4.
oude-znannenhuis 187/3; 358/3 (tweemaalj;369/3. overllollden:appelenlangl
tunnen - 231/3.
362/3.
oude-mannen-en -vrouwenhuis 229/3; 358/3.
ietsvaneenvoorraad- voorlater 502/3.
zicl:
t- houdenvaniets 362/4.
Oudenaarde 36/3; 563/1.
zieh (ervan)--houden,da'
t... 362,
/3.
overig :het.
--e 31/3.
--ouderdom 358/2,4.
voorhet--e 244/3.
e katholieken 513/3.
overtuigen :zich van iets- 362,
/4.
den - van 80jaarbereiken 240/3.
Overijsel 360/3;562/2.
ouderdomsvoorzitter 11l/4;358/4.
overjas 360/3;365/3.
overtuiging:tegen zijn - in 209/3.
ouderhuis 214/3.
overkapping(van een station) 421/3.
tegt,
n zijn innerlijke - 209-210,
/3.
ouderling 358/4.
ove
rkoken 361/3.
overvart,n(ineen bootje) 362/2,3.
r
ouders:ik mag nietvan mijn- 446/3.
o verltomen :erisfamilie ov.ergeuomen 19/3.
oververtellen :iets 123/3.
overko/men :datismijook - 157/3.
ouderwetsch :een - ehoed 141/3.
oververq'en :een buffet- 482/3.
oude-vrouwenbuis 187/3;298/3.
datza1mijniet- 160/3.
overvlieger 34/3.
overvloed :in - 228/3,4;233/3;290/7;360/3.
oudgediende 358/4.
iets kwalijks,dat iem.overkomt 307/3.
oudmodisch 141/3.
een ongelul
tkan (aan)iem.- 505/4.
overwaarde 298/3.
oudsher:van- 466/4;468/4.
overkomst 360/4.
overwaken (zich) 362/4.
oudsoldaat 358/4.
overweg :metiem .0/ietsniet- kunnen 38/3.
overkropt:metwerk - zijn 360/4.
oudstrijder 358/4.
overlaadhaven 330/3.
hijkan ermee- 198/3.
Oud-valkenburg(Ned.Limb.) 562/2.
overladen :metwerk,metbezigheden - 360/2,3,4. overwegen :overwogen dat... 536/3.
ouistiti:(-t,.)300/4.
overlast:iem.- aandoen 274/3;360/4.
overweghek 41/3.
outaar,outer(uitsgr.j 36/3.
iem.- aandoen (mettewillen helpen) 279/3. overweging :een plan ter- geven 332/3.
ouwel(geel.j 358/3,4.
overlasten :*metwerltoverlast 360/2,4.
overwegwachter 42/3.
Ouwersclzie (Z.-Holl.) 562/3.
overlaten :iem.iets voor zekeren prijs - 360/2. overwelcligen 54/3;71/3.
ovatie 95/3.
overledene 486/3.
overwelcliger 7l/3.
overwinlzen :zieh overwonnen verklaren 333/3.
ovenmond 39/3.
overleg (g6.
:!.) 360/3.
ovenpaal 544,/3.
overleven :iem.ojiets- 360/2,3.
overwonneling 362/3.
over:- straatloopen 24/3.
overwonnene 362/3.
i
e
m.
l
a
ng
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lAetdak inhuiskomen 273/3.
overleveren :personen aan iems.wraak - 280/3. overzetten :iem.- 362/4.
Utrecht,Antwerpen enz. 273/2,3.
overlijden (zpv7.,geen pà'
/
7.) 361/4.
*eertstuk - (= vertalen) 362/1-2,4.
metdearmen- elkaar 359/3.
overloopen :naar(o/tot)den vijand - 361/3.
*overzetting (= vertaling) 362/1-2,4.
'tis- éénen 15/3;108/3.
naardetegenpartij- 361/4.
overzicht :beknopt 48/3.
hetis- tweeën,- vijven 463/3.
overloopertjegpelen 38/3;124/3.
wekelijkpch- 266/3.
een geschiedkundig - van ietsgeven 222/3.
hetiskwart- tweeën 108/3.
Overmaasch :de Overmasche streek 361/3.
om kwart- elven 463/3.
het Overmasche 361/3.
overziehtelijk 362/1-2,3-4.
overzitten :in een,klasse achtdagen,- veertien dagen enz. 76/3,4; overmaat:tot- van ongeluk 36l/3.
359/4.
overmaellt l60/3;546/3.
0.555. 41/4;531/4.

dag 76/3.
het- ietshebben 165/3.
(= overgebleven) 360/3.
overal 27/3.
overblijven 77/3.
overgebleven 360/3.
overbrengen (= klikken) 254/3.
overbrengerdezes 132/3.
overbruggen :een rivier- 87/3.
overbrugging van despoorbaan 367/4.
overdekken :overdektwordenmet... 43/4.
overdenken :iets- 359/4.

overmaken :zijn opstel--geld - 362/3.
iem.eenrekening-- 360/3.
overmannen :iem.- 359/3.
overmeesteren 54/3 (driemaalt,4.

-

-

overdoell : een zaak, een winkel, m eubelen

360/3,4.
overdruk :hetwaser- 360/3;360/4.
overdrukplaatje 44/4.
overeen 359/4.
datkomt- uit 143/3.
overeenbrengen :ietsmeteen zaak - 473/3.
zijn woorden metzijn geweten - 359/3.
dat is niet overeen te brengen met ... 491/3.
koudeenvuurgloed- 359/4.
die zaken zijn niet overeen te brengen 344/3.
overeenkomen :zijzijn overeengekomen 24/3.
metelkaarbest- 360/3.

t1e verontwaardiging overmeestert ons 430/3.
*overmensch 84/4.
*overmit'
s 361/4.
overnaellten :bijiem.- 415/3.
ergensblijven- 461/3.
*overname 361/1-2,4.
overnauwgezet '31/3.
' overneming 361/3.
overpeinzing 67/3.
in - verzonken,verdiept 5/3 = 549/1.
overreiken 361/4.
overrijden :iem.- 330/4.
overreden worden 330/4;483/3.
men wordtweldooreen mestkar,maarnietdoor

eenrijtuigoverreden 47/3;52/3.
overscllilderen :een deur- 97/3.
een buffet- 482/3.
overschoen 167/3.
overschot(in kas) 81/3.
overschrijden :delaadtermijn,delostermijn isover-

het huisraad kwam overeen met den disch

schreden 93/3.

154/3.

overeenkomst : een - aangaan, treffen, sluiten

359/3.

I

overst.
llrijding van den gebruikstijd 93/3.
overschrijven :een opstelenz.- 409/2,3,4.

een opstelnetjes- 409/3,4.

O.Mr.-er 41/3.
,4 ;531/3,4.
oxaal 227/3.
oze,ozie0/ozing 154/3;349/3,4.
ozendrop 349/3.

P.
paadje 517/3.
paai:een oude- 368/3.
paaien :iem.metijdelebeloften- 514/2.
paal:meteen balnaareen- werpen 80/3.
aan iets- en perk stellen 102/2,3;307/4.
datstaatalseen- bovenwater 358/3;486/3..
*geen palen kennen 362/1-2,4.

tjewisselen 81/3.
paar:acht- dansers 261/3.
een-- uitmaken,vormen 292/3.
in paren heengaan,wegblijven 364/3.
die-- woorden 362/3.
de--voorbeelden,die ... 362-363/3.
paard 368/3.
-

een gegeven - m oet men niet in den bek zien

313/3.
lzetllinkende- komtachteraan 363/3.
paardebil 75/3.
paardenbloem 436/3.
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pater-goetlleven 197/3.
134 108/3.
paternoster 367/3.
parallele-of parallelopipedum 365/3.
patrijs(ge8l.4 367/3.
parallel-mineurtoonschaal 291/3.
patriottists
h 367/3.
paardenslachter 363,/
,3.
Paranoot 367/3.
patriottislne 367/3.
paraplu,parapluie 394/2,.
3,4.
paardenspel 93/3.
patroon :ik vond als- den vermaarden advocaat
paraplubak 381/3.
paardetnlstal 363/3.
Alr.Adamsjr. 500/3.
pa
r
a
p
l
u
s
t
a
nd
a
a
r
d
,
s
t
a
nd
e
r
3
8
1
/
3.
paardetnltuig 188/3;209/3 (tweemaal);363/3.
(vltneen geweer) 91/3.
parasol 394/4;541/3.
paardenwedstrijd 257/3.
patroonkoker 91/3.
pardoes 365/4.
paardenwesp 229/3,4.
patrouille 368/3.
pardon ! 484/2,3.
paardegtasrt (plantj 246/3.
pats :iem.een - geven 367/3.
parel 368/3.
paardevoet 363/3.
een --krijgen 457/3.
parelmoer 317/3.
paarl,parel 369/3.
-! 365/3;367/3.
parelmoeren knoopjes 317/3.
psarlemoer,parelmoer 317/3.
paren :ietsmetietsanders- 365/4.
Paul,Paul
us 368/3.
paarlemoeren (o/ parelmoeren)knoopjes 317/3.
ietsgepaard vinden met ... 474/3.
paus:(An,
z,.)368/3.
pa
a
r
s
3
6
3
/
3
;
3
8
8
/
2
.
'
ietsaan ietsanders- 366/2,4;496/.
3.
Pauw 368/3.
een - potlood 388/3.
-pauwevettller 368/3.
dapperheid aan wijsheid 474/4.
e inkt 388/3.
pauze 381/3.
zich- aan ... 366/2.
paarsgewijze heengaan 364/3.
parenthese,parenthesis 366/4.
eenvq
ùerde-- 381/4.
Paaschdag :detwee- en 137/3.
pech :inhetleven - gehadhebben 442/3.
inparenthesi 204/4;366/4.
Paaschvacantie 481/3.
pedaal(ge8l.) 368,
/3.
parforce (o/parforce) 160/4;369/4.
pacen 151/3.
pedestal 371/3.
pari 36/3.
pacht 233/4.
pachten :grond van iem .- 363/
à,- ,al- ,op - 36/3;366/3.
peekome 368/4.
.3.
beneclen- ,onder- 36/4;366/4.
peen 368/3;381/3.
paclïter 233/3;363/4.
*witte- 367/4.
boven - 36/4 ;366/4.
pachtersvrouw 363/3.
datis andere- 30/3.
pachtgelden,paehtpenningen,pachtsommen 233/3. parket :hetbrachthem in een moeilijlc- 169/3.
*peerd 368/4.
in een leelijlc(o/moeilijk) zitten 271,
/3.
pachthoeve 363/4.
pees:tweepezen (ojmeerdan één - )op zija boog
(= bureau v.h.0.Af.) 521/3.
pachtster 363/3.
hebben 81,
/4.
Parkiet 370/3;k12/3.
pad (= smalleweg) 362/3.
pegelen 368/4.
parool 357/3.
(in een tuin) 167/3.
peilen:melk- 368/.
3.
part:(= deel) 363/3.
vroegop - zijn l68/3.
iem .een - spelen
peinzen 368/4.
op 'tverkeerde- zi
jn 421/3.
overi
ets-- l35/3;137/3.
parterre l79/3.
paadjes 517/3.
pek 209/'
3;372/3,4.
particulier:--eschool 385/3.
paddebloot 287/3.
pekdraad 209/3.
een - persoon 385/3.
*paddesteen 565/1.
pekel:(gtz!.) 368/3.
pak :met--en zakverhuizen 254/3.
een - (z'
n,
-.) 75/3;385/3.
inde- zitten 407/3.
(= stelkleeren) 443/3.
1 als 448/3.
peklap 368/3.
partij 366/3.
zijn beste- aanhebben 120/3.
pels:(z)z'
p.) 369/3.
een- goederen 546/3.
'tismaareen- 364/4.
pelskraag 369/3.
politieke- 194/3;195/3.
pakdoek 151/3.
de conservatieve - , de - van het behoud
peluw 228/3.
paklluismeester 92/3;290/3.
pelzen kraag 369/3.
366/3.
pakkage 184/3;395/4.
pen :iem.de- op den neuszetten 383/3.
een ministerievandrie- en 133/3.
pakken :dekatheefteen muisgepakt 364/4.
penarie(o/penurie):inde- zitten 266/3.
vande- zijn 157/3;366/1-2,4;538/4.
watmen kri
jgen kan 364/4.
pendule 229/3;369/3.
zich eiviele(o/burgerlijlte)- stellen 89/3.
een dief- 470/4.
penhouder 369/3.
I
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nu zalik hem te- krijgen 511/2.
s
penning:van zestienzijn 348/3.
voor iem.- trekken 366/2,3,4.
deschroefpaktnietmeer 492/3.
penningmeester 405/3.
vooriem.- kiezen 366/2,3.
hetleelijk te -- hebben 364/4.
penning-zestienzijn 348/3.
vooriem.,tegen iem.- opvatten 366/4.
woorden,tooneelstukken enz.die- 364/4. '
pens(vaneenherkauwenddier) 312/3.
j iems.- l
tiezen,opnemen 366/3,4.
pakkend 429/3.
pens(= rolpens) 369/4.
*iems.- trekken 366/1-2,4.
pakket:kleine--ten 364/4.
van (o/uit)iets- trekken 56/3;366/1-2,3,4. pensioen 369/4;402/3.
pakketkaart 490/3.
pensioenbijdrage 19/4.
partijdigzijn 288/4.
pakketpost 364/3; 547/4.
pas:inden- gaan,blijven 425/3.
pension 369/3.
paklinnen 151/3.
iem.den - afsnijden 128/3.
pensionaa.
t 369/3.
pakmeester 156/3.
pensionneeren 369/3.
pas:van - komen 4/3.
pal(van een tandrad) 35/3.
pentametertvïf.
spr.l 369/3.
pas(bi)'w.):- inMaart 151/3.
paleisvanjustitie 242/3.
penvoerder 175/3.
gisteren- 415/3.
palen:- aan ...('
t
?/.
4perceelertlandq 393/3.
peperfgesl.j 369/3.
om één uur 415/4.
deugd enondeugd - dikwijlsaanelkaar 364/4.
ik ben nog maar- van hem weggegaan 258/3. peperdutzr 345/3.
paling 264/3,4.
versehenen 258/3.
*paljas(= stroozak) 365/1-2,4.
Paschen 363/3;(gesl.)366/3.
palmtboom) 365/3.
l pepermolp 325/3.
pasgeborene 81/3;249/3.
palmboompje 365/3.
p perceel 202,/3;365/3.
pasklaar:een zijnclebetrekking 168/3.
pan :pottenen -nen 294/3.
i
een Aveidein - en verdeelen 286/3.
met twee .
- nen (oj - netjes) bakken 81/3; l passage:de- belemmeren 128/4.
pereboom 113/4;150/4;370/3;402/4.
passagier 395/3,4;507/3.
244/3.
*perel 369/1-2,4.
passagierstrein 507/3.
pand 365/3(gesl.);365/4.
perfectie:in de- 500/3.
passeeren :datmagik nietlaten - 128/4.
pandbrief 365/4.
pandhuis 58,/2,3,4.
periculeus 370/3.
/passen:datwerkpastvoordehuiskamer 148/3.
perikel 370/3.
pandjeslluis 58/2,4.
j di
die
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e sleutelpastniet op datslot
perk :aalAiets- en paalstellen 102/3.
pandoer 365/'4.
hetgaatalle- en tebuiten 231/3;370/3.
bijelk.- 403/3.
paneermeel 92/3= 549/1.
* /
N
perm anelït :.--.e cornmissie 64/3,4.
slecht(ojniet)bijiets,bijelk.-- 495/2,3.
pannekoelt 257/3.
het past niet,voor een nietig vollt te sidderen
*- edeputatie 64/3,4.
panorama 365/3 (uitspr.);452/3.
i zich - verklaren 64/4.
pantomime 365/3.
467/3.
1 perznissie:met- gaan 481/4.
1
pap :iem.ietsin zijn - teeten geven 311/3.
op dekinderen
367/4.
passend :datwoord isminder ) permitteeren 370/3.
*iem.de- indenmond geven 311/12,4.
l perron 242/3.
p
pastei 367/
/4.
papbroek 312/3;377/3.
1 -open- 242/3.
i
pasteibakker 367/3.
papegaai(kooivogel) 94/3.
1
van vertrek 7/3.
(naar)den - schieten 163-164/4.
pasteibakkerij 367/3.
1 - van aankomst 22/3.
den - geschoten hebben (#g.) 21/3;163/3,4; pastille 367/3.
pastinaak 367/3= 550/2;560/2.
)
erronkaartje 446/3-,4
.
164/4.
' p
j
pers:hetboek ister.
--e 370/3.
pastoor 13/3;367/3.
datisden - geschoten 164/4.
t
eenlloekter--eleggen 370/4.
een - benoemen 562/1.
papegaaiskooi 498/4.
;
een laoek op de - brengen 370/4.
een - plechtiginllalen 562/1.
papendom,papengebroed 108/3.
linnen in cle - zetten 370/4.
een - installeeren 562/1.
*papetnlsteen 565/1.
: perse 160/3.
papier:verhandelbaar- 447/2.
pastorie 367/3.
'
l persen (t()tstoelgang)
pastorij 367/4.
papzak 312/3.
pataat 367/4.
persgesprek 239/3.
*paradijs(in den schouwburg) 365/1-2,4.
rsklaar 136/3.
pater 562/1.
r pe
paragraaf:(gesl-j365/3.

pnxrdenhaar 363/3.
psardetnlkracht 363/3.
paardenmiddel 332/4.

(peperk
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6*
?6
personage 370/3.

m rsonaliteit :- en zeggen 370/4.
personeel:ditbiljetis- 370/3,4.
het - 370/3.
*personentrein 370/1-2,4;507/3.
persoon :zooveelper-- 260/3.
bijzonder,particulier0/privaat- 385/3.
persoonlijk ;voorzich 448/3.
persoolllijkheid hi
j is een zeer bijzondere
370/2,4.
bekende persoonlijklleden 370/2,4.
perzik 370/3;371/3.
pest:iem.vluchten,schuwen alsdepest 371/3.
pestachtig 37l/4.
pestlijdez' 371/2.
pet 252/3.
petroleum 371/3.
petroleumkaelzel 371/3.

pijpaarde 371/3.
Piipedoplje) 372/3.
pijpekoter,pijpenuithaler,pijpepeuter,pijpewroeter
372/3.
pijpen (= op eenfluitspelen)
pijpendoorsteker 372/3.
pijper(= pijpblazer) 158/3.
pijpestrootjes 269/3.
pijpkaneel 431/3.
pijpmuts 372/4.

plafond 375/'3.

plafondwerker 378/2.
plafonneerder,plafonneur 318/3.
Plag,Plagge 404/3.
plagen 264/3;455/4.
l plager 454/3.
plak :een- (je)llam 84/3.
een- vleeseh 406/3.
(= breedelat) 395,
/3.
*plakbrief 376/1-2,4.
pik (= wrok):een opiem.hebben
plakbriefje 12/3;376/2,4.
pik (= pek)209/3;372,
/3,4.
plakkaart 375/4.
*pik (= ziellt)372/4.
plakkaat. 375/3,4.
Pikant 3i2/
'3.
plakken 378/3.
*pikantig 372/4.
plakker 378/3.
pil
cdonl
ter 40/3.
plakplaatje 44/4.
pikdraad,pekdraad 209/3.
*plakschrift 376/2.
pikken (= metden snavelbijten):een klokhen op plakzegel 253/3.
den kop
428/3.
*plammtlten 476/4.
pikken (= meteen vorksteken) 372/4.
plan 376/4.
*pikken (= zichten) 372/4.
op hettweede-- 376/4.
pil 372/4.
zijn - bepalen 376/4.
pince-nez 373/4.
een,- opvatten l12/3;172/3;345/49355/1-2,4.
pink :bijde en 129/3.
1
e
enortme
n n,
l12ber
/3;
355/3.verzinnen,m aken
een
-v
ui
denke
amen,
pink (= jongrund) 402/3.
l
3
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5
j
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pinken (= pinkoogen) 373/4.
pinkerfjongensapeeltuig) 255/3.
een heerlijk -- 172/3.
pinkeren 255,/3.
van - zijn 54/3;166/3;172/3;240/3;502/2;

petroleumkan 371/3.
petroleumkomfoor 371/3.
petroleumtkookltoestel 371/3.
petroleumlamp 371/3.
petroleumstel 371/3.
*petrolie 371/3.
pettenmaakster 252/3.
peukel 372/4.
peul 371/4.
en oj- tjes 153/3.
pinkster : één, twee, drie
peulerwt 153/3;416/3.
Pinksterdag 413/3.
peuluw 228/3.
tweecle
4l3/3.
peur 381/3.
Pinksteren 413/3.
peuren 381/3.
Pinkstermaandag 413/3.
phenielzuur 16/4.
phenol,pllenylzuur 16/3.
*pinksternakel 367/4 = 550,
/2;560/2.
Philippijnen 371/3.
pint:*op zi
jl
z jets)gaan 274/3;373,
/4.
pionier 503/2.
phosphor,pllosphorus 161/3;371/3.
phosphorlucifer 161/4.
derbeschaving 503/3.
piot 373/4.
photo,photographie 281/3;382/3.
pip 422/3.
photograaf 281/3;382/3.
pisbak 373/3.
photographeeren 161/3;382/3.
piscine 373/4.
physiologie 280/2,3.
*pissebed (= paardenbloem) 436/4.
piano 300/4 (-r.);371/3 (g>!.)
de- wordtbespeelddoor... 230/3;371/3.
piston 373/4.
pit:(
le van eenkaars 523/3,4.
aan de- deHeer.
N. 371/3.
de van eenlamp 523/3.
de- bewerken (.
sc#6rfd.) 371/4.
pianoforte 371/4.
plaag 264/3.
plaat:de poetsen 379/3.
pianoleeraar 276/2;385/4.
(= dikkeplank) 373/3.
pianoleerares 385/4.
de hoornachtige jes van hetklokhuis in een
pianomeester 385/4.
appel 495/3.
piano-onderwijzer 385/4.
(je)(= Prent) 44/3.
piano-onderwijzeres 385/4.
pianopartij : de vervullen (o/ spelen) 230/3;
boek metplaten 44/3.
plaats 374/4(tweemaalj.
371/3.
(= binnenplaats) 257/3;374/4.
piccolo (instrament) 159/3,4.
naarzekere gaan 15/3;257/3.
piëdestal 371/3.
een steen van de -krijgen 218/3.
piek :de sclluren 379/3.
inruimenaan iets 374/2,3.
pieken :delamp piekt 271/3.
inruimen vooriets0/iem. 374/1-2,4.
piekeren 137/3;371/3.
(aan)iem.(zijn) inruimen 374/2,3,4.
piepballonnetje 77/3.
ruimen voorietsojiem. 374,
/4.
piepkuiken 199/2.
Pier 368/3.
maken voorietsojiem. 374/3.
nemen 375/2,3;5.
34/3.
dekwade- zijn 153/3.
pieren :iem..
- 255/3;267/3;321/3;365/3.
een gaaninnemen 375/2.
een in demaatsehappij 428/3.
pierenkuiltje 249/2.
pierewaaien 512/3.
alsik in uw was 466/3.
een uitCicero 235/4.
pierewaaier 512/3.
hebben 101/3;375/3,4.
Piet 368/3.
vinden 375,
/4.
een- (= flinkekerel) 90/3;254/3.
-degroote- en 241/3.
grijpen 375/4.
in deeerste
146/3,4;374/2,3;562/1.
pi
jl:met- enboog 81/3.
meer dan één - (ook veel- en oj nog andere
in de allereerste
146/4.
.- e
n)op zijn boog hebben 81/4.
op de eerste 374-375/1-2,4;562/1.
veel-en in zijn kokerhebben 81/4.
in van ... 239/3.
alzijlz- en versehoten hebben 231/4.
plaatsbewijs 375/4;395/3.
*niet meer weten van welk hout- en te m aken plaatsbiljet 375/3; 395/3.
231/2,4.
plaatsbriefje 375/3.
plaatsburealz 375/4.
tjewerpen 498/3.
plaatsen :een artikelin eenblad 237/3.
pijn :de- nietmeervoelen 128/3.
iem.veroordeelentotvijfkeer -indedagblad
ikheb- in mijnhoofd 539/4.
*pijnappel l12/2.
237-238/4.
en
pijp (= tabakspi
jp):eensteenen- 371/3.
eenpomp
375/3.
geld 176/4;375/1-2,4.
een meersclluimen
371/3.
ergens een leelijke - aan rooken 66/3.
geld tegen (oj à)5 % 1/3.
(= buis)van een kachel 88/4.
iem. 275/4.
de- van een brandspuit 274/3.
zich 375/1-2,4.
plaatsing:de- deradvertenties 237/4.
de- van eenwaterketel 445/3.
(= dwarsfluit) 158/3.
plaatsingsbureau 375/3(tweemaal),4.
een - 1ak 431/3.
plaatskaartje 375/3;395/3.
plaat8namen in N.-en Z.-N.5ô2/2 + 563/1,2.
een - zwavel 431/3.
pladijs 375/4.
een.
- ijs 431/4.
--

539/3,4 ; 540/3.

van - veranderen 172/3.
iem:.- nen bevorderen 420/2.
plank :--en van eiltenhout 57/3.
een boomstam aan - en zagen 57/3.
gegroefde 0/geploegde- en 176/3.
ilzeen kastenz. 405/3,4.
de -- miszijn (o/mishebben) 307/3.
plankentp
eschot 57/3;314/3.
plankenvloer 57/3;376/3.
planket 376/3.
plankier 376/4.
*planmatig 376/1-2,4.
plantagehouder 92/3.
plantenkennis l19/4.
planttenlkunde 119/4.
plantenolie 417,/3.

t plantgoetl 376/3;534/3.
plantltu
nde 119/4.
-- '
s 43/4.
plantsoext 374/3;376/4.
plantzaatl 376/3.
plapperelz:in hetwater 378/3.
plasdankje :iem.iets oververtellen oln een - te,
behalezl 254/3.
iets cloen om een - te bekomen

plassen :inwater- 378/3.
plastron 377/4.
plat,platdak 377/3.
platbroek 377/4.
platform van een tram 377/4.
platloopela : bij iem.de deur (oj den drempel)232/3.

platonisclï 377/3.

plattebuiskachel 432/3.
plattegrozïd (= plan ):- vaneen stad
vandeomstreken 329/3.
platteland :op het- wonen 88/3.
plattelandbewoner 88/3;272/3.
plattelander 272/3.
plattelandsch 272/3.
plattelandsgeneesliundige 265/4.
plattelandsschutterij 89/3.
plavei 244/3 ;246/3;377/4.
plaveien 246/3,4.
opnieuw - 244/3.
plaveier 246/3.
plaveiing 246/
,3.

plaveisel 246/3.
plavuis 377/3.
plee 89/3.
plegen (= gewoon zijn):fhoojdt.j 184/4;377/3,4
(= verrichten) 317/4.
raad - 377/3,4.
overleg - 377/4.
een misdrijf- 377/4.
pleidooifgesl.j377/3.
plein :(openbaar)- 374/3,4.
pleister 373/3,4.
pleisteren (= pleisterstrijken) 57/3.
pleisterkalk 373/3.
pleistermod
lel 374/3.
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pleisterwerker 378/4.
pleit 377/4.

pof:(iets)op detn)- koopen 249,
/3;379/3.

pleiten :fltoojdtiident 377/3.
vooriem. 377/2,3,4.

posertjeshuis 162/3.
poffertjeskraam l62/3.
pofmouw 379/3.
poging :- en doen,aanwenden 425/3;497/3.
totmoord 312/3.

in een zaalt--- 377,/2,3,4.

overeen zaal
t 377/3,4.
vrijspraak,verzaehtendeomstandighedencnz.
377/2,4.
pleiter 473/3.
pleitrede 377/4.
pleizier: -overietslebben 78/3.
aanietshebben 462/3.
- van i
etsgenieten 462/3.
datdoetl'em
481,/3.

pleizierig 378/3.
pleizi
ertoclltje: sop zee 530,
/3.
pletter:iem.te.
- slaan 378/3.
'
pleuris 159/3;378,
/3.
plezier:nietom iem. tedoen 345/3.
ten -.
e 345/4.
plielzt:(get
s!.) 378/3.
zijn verzuimen,verzaken 26l,
/3.
zijn -.- betrachtend 378/3.
tot hebben ... 378/3.
ziclliets ten stellen 378/4.
plichtig 378/4.

poden 379/
i3.

pok :iem .de - ken inenten 380,
/3.

poken :in hetvuur- 250/3.
pokkel 372/4.
pokkenbriefje 380/4.
pol(= stronkje):een- gras 456/3.
pol(= overspeler) 6/3.
*pol(= hand) 380/4.
poleeren 380/3.

polichinel 379/4.
polijsten 162/3;380/3.
polijstvijl 380,
/3.
polis 380/3.
politicus 380/3.
politie 380/3,
4.

62:
poslri8clî
.l 82/3.
positieve :nietrechtbijzijn - zijn 539,
/3.
post:(gesl.4 382/3,4.
groote- 304/4.
metkeerende- 329/2,3.
metde eerstvolgende- 329/3.
postadministratie 49/3.
postagent 545/4;561/1.
postagentschap 561/1.
postambtenaar 545/4.
postassistent 95/4.
postbehefl
r 49/3.
postbewijs 565/1.
postblad 243/3.
postbode 85/3;86/3;156/3.
postburetu 89/3.
postchèque-en girodienst 547/3.
postehêqlae-en girokantoor 547/3.

postchèql
ae-en girorekening 547/3.
postdateeren 382/4.
postdirecteur 342/3;382/3.
geheime -- 175/3.
postduif 395/3;507/3.
postduivthnvereeniging l38/3;289/3.
militaire- 182/3.
postduivtp
nwedvlucht l38/3;385/3.
politieagent 168/3;404/3.
postelein 381/3.
geheime- 175/3.
posterestante 78/3;382/3(d66'
mc,
c!),4.
politieambtenaar 327/3.
plichtmatig 192/3;498,,
/3.
posterijexl 49/4.
politiebureau 89/3.
'
postgelegenheid :metdeeerste- 329/3.
plichtsbetracllting,plichtsvervulling 378/4.
politiedienaar 168/3.
'
postgironummer 547/3.
ploeg (landbouwwerktuig):(ge8l.,.
m'
?
J.) 378/3.
*politieker 380/4.
ploeg (anderebett.) 378/4.
politiesoldaat 182/3.
postjesjager 375/3,
politietoezicht : - uitoefenen betrelende de ver- postkaart, 382/4.
houtverbinding met en veer
'pl
oegbaas 92/3.
postkantlor 89/3;342/3;382/3.
ordening op hetsluitingsuur 380/3.
groot- 229/3.
ploegen :planken
254/3.
onder- geplaatstworden 510/3.
*postmeester 342/2,3;382/3.
geploegde planken 254/3.
politoertsel) 380/4.
*postmeesterskantoor 342/2,3;382/3.
twee planken aan elk. 254/3.
politoeren 380/4.
ploegpaard 270/3.
postmerk :datum (als)- 382/3.
polka 380/3.
'pl
oegschaaf 254//3.
postpakket 364/4;547/3.
Duitsche- 408/4.
ploegverbinding 254,/4.
polkahaar 244/3.
postpakketdienst 364/3.
postpakketkaart 490/3.
ploert 284/3.
*pollevij 380/4.
pols:verderwillen springendan de- langis 370/3. postpapithr 85/3.
mloeteren :in water 378/3.
postrekening 547/3.
plof! 229/3.
pompbak 380/4.
post-restant 382/4.
plompen (= plonzen) 375/3.
pompemmer 380/4.
'
post-restant-bureau 382/4.
plonzen 375/3;378/3 ftweemaalj.
pompen :zichmet- bovenhouden 126/3.
poststatitln 426/4.
plooien 378/4.
pompier 380/4.
pompoen 86,/
poststuk 86/3;382/1-2,3.
'
plots! 365/3.
3;365/3;386/3.
postuur 382/4.
plotseling 24/3;295/3.
pompstation 426/4.
postwagen 120/3.
plotsen 375/3.
pompzuiger 380/3.
'
postwezen 392/4.
plug :houten
368/3.
pon 414/3.
postwissel 547/3.
(= losbol,ploert) 548/4.
pond :zooveelllet- 369/3.
postwisselformulier 136/4;160/4.
pluimgedierte 319/3;379,
/3.
Nederlandsch - 251/3.
postwisselrecht 438/3.
pluimpje:een krijgen 4J/3.
ponderboom 279/3.
postzegel 447/3.
iem.eell-- geven 78/3.
ponderen :een hooiwagen - 279/3.
pot:aarflen- 266/3.
pluimstrijk-en 159/3;313/3.
ponjaard 380/3.
ten en pannen 294/3.
pluimstrijker 313/3.
pony (= hit) 380/3.
'
l
- ('
= Waterpot) 383/4.
pluimstrijk-erij 313/3.
ponythaar) 162/3,4.
'
j
- van een (potlkachel 432/3.
*pluimvee 232/3;319/3;379/1-2,4.
pooiterlen 271/3.
I een--jebier 373/3.
pook 250/3;381/3;432/3.
'
pluisje 379/3.
ergenseen - jemogen breken
pool 381/3.
plukharen 205/3.
om flen- draaien 383/4.
plukken :(hoojdtijden, 319/3.
poorteren 342/3.
er isgeen - zoo seheef,ofer pasteen dekselop
appel
en,aardbeien 454/3.
poos 381/3.
iem.(leelijk) 22/3.
een- je 37/3.
383/3.
potage 383/4.
plunje(g6e!.) 379/3.
een- jewerkens 399/3.
poot(vaneen stoel) 372/3.
l potasch 383/3,
4.
pneumonie 159/3.
poteling 376/3.
pocllen 379/3;431/3.
pootaardappel 376/3.
poten :aardappelen - 367/3.
op iets 431/3.
pootgoed 376/3;534/3.
pocller 29,/4.
gepote aardappelen 63/4.
pootje(= podagra) 263/3.
klagers hebben geen nood en s hebben geen pootziekte 381/4.
potkachel 432/3.
potlood 383/3.
brood 431/3.
pop :de- pen zijnaan 'tdansen 246/3;420/3.
.-potnat:hetiséén- 109/3.
pocherij 202,
/3;431/3.
jes(o/- petjes)teekenen 44/3;293,
/3.
potpourri 299/3.
pochhans 29/4.
(== gulden) 40/4.
pots(= poets) 383/4.
popelen 381/3.
poedel: ! 202/3.
potscherf 442/3.
een gooien 202/3.
poppenwagen 498/3.
pottebakker (= knikkervan klei) 256/3.
poeder,poeier 379/3,4.
populair 499/3,4.
- pottenbakkersgoed 383/3.
poel 523/3.
worden 499/3.
poelier 379t/3.
potterij 383/4.
populariteit 499/3.
praal 383/3.
*poelje 379?4.
pork 381/3.
praalboog 34/3.
poep 386/3.
porren : in hetvuur- 250/3.
praalhans 243/3.
poepen 387/3.
port,porto 382/3.
praam :îem.de- opzetten 383/3.
poer 381/3.
port,portwijn 382/3.
praat:iem.aanden- houden 230/3.
poeren 381/3.
portefetzille 381/3.
flauwe- ,- voordenvaak 384/3.
poes 306/3.
portemonnaie,portemonnee l77/3;381/3.
om de--jesvandemenschenietsdoen oflatea
hijisvoorde 2/3.
portie:een- boonen 382/3.
300/3.
poësis 252/3.
drank 530/3.
- j
esvullen geen gaatjes 348/3.
poets :iem.een gpelen,bakken 370/3;449/3. portier(= deurwachter) 381/3.
praatzuehtig 186/3.
poetsen :schoenen 78/3.
portier(= wagendeur) 381/3,4.
prachtig 383/3;498/3.
hetzilverwerk
267/3.
portierster 381/3.
.-portret 44/2;382/4.
e voornemens 84/3.
'm
379/
.3.
Aveer 383/3.
poetsgerei 185/3.
portretteeren 382/4.
*praclltq'ol 383/1-2,4;498/1-2,4.
poëzie l16/3;380/3.
Portugal 382/3.
Portugeesch 382/3.
practijk 383/3,4.
*poëzij 380/3.
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provineieverordening 56l/1.
1 Prinsenhage(N.-Brab.) 562/2.
provincieweg 561/1.
prinsjesdag 385/4.
proza :(ge8l.j 387/2,3,4.
prison 385/3.
psalmen in
185/4.
privaat:een - persoon
gewoon
185/4.
privaatdocent 23/4.
pruik 370/3.
*privaatles 385/1-2,4.
pruilen 309/3;31l/3;355/3;387/3.
*privaatonderwijs 385/1-2,4.
pruiler 309/3.
*privaatonderwijzer 385,
/1-2,4.
l pruim :een tabak 92/3;414/3.
*privaatpersoon 385/l-2,4.
pruimen :(tabak) 92/3;414/3.
probeeren 385/3.
pruimenmoes 420/3.
proces:een- tegen iem.beginnen,instellen 239/3. pruimentaart 494/3.
pruimtabak :klompje
400/3.
iem.een- aandoela 239/3.
het- -J.Van Extergem 385/3.
1Pruisen 387/3.
hetDreyfus-- 385,
/4.
Iprul l6:
1/3;386/3.
datzijn maar len 160/3.
iem.buiten - stellen 529/4.
van een man 509/3.
processielantaarn 159/3= 567/1.
' pr
proces-verbaal:(-11.) 385/3.
ulkrant l63/3.
procuratielàouder l32/3.
prulleman,prullevent 163/3.
prodeaan 547/3.
prullen l63/3.
prultlelwerk 163/3.
producent 385/4.
pro-Duitsch 138/3.
prulpoëzie 91/3.
prei 38l,/3,4.
proef :de - nemen 124,
,/3.
prtlts l63/3.
premie 385/3.
de- van (o/met)ietsnemen 385/3.
prutselaar l63/3.
prutsen l63/3.
prentlje) 44/3.
proeven doen 385/2,4.
prentjeskijken 44/3;293/3.
als- 448/3.
prutswerk 163/.
3.
een prentjekrijgen (#g.) 45/3.
toelating op - 448/4.
pruttelen (van kokend water)
pseudoniem l11/3;137/3.
prenttbrieflkaart 12/3;32/3;382/4;509/3.
ietsop - nemen 385/3.
publiciteit 387,
/4;561/1.
methetgezichteenerplaats 535/3.
-- (= drukproef) 136/3,4.
prenten :zichietsdiepin'tgemoed 128/3,4.
proeven trekken 454/4.
publiel
t(= auditorium) 448/3.
prentenboel
t 44/3.
proefafdruk :een--van eenplaatnemen
puik : bier 90/3.
present! 442/3.
proefblad :een - afltloppen 454/4.
ewaren 253/3.
presenteerblad 90/3.
proefstation 426/4.
het-- van een gezelsehap 78/3.
present-exemplaar van den sehrijver 232/3.
I proefvel 136/4.
puin* 387/2,3.
presentiegeld 540/3.
proefwedstrijd 95/3.
(
)n 387/1-2,4.
president:- eenerfaeulteit l11/4.
proefwerk 95/3,4;385/2,4.
puinhoop : en 387/2,3,4.
van eenrepubliek 506/4.
.profeet:geen--isinzijn (eigen)landgeëerd 403/3. puisjesvangen 53/.
3.
presidente 384/3.
professor 169/4 ;385/2.
puitaal 285/3.
l'
ressen :iem .(totiets)- 383/3.
buitengewoon - 120/4.
pukkel 372/3.
punaise 3871/3.
pressie :- van '
tbuitenland 136/3.
-- in (de)geschiedenis 385/3.
op iem.(uitloefenen 136/3.
- der physisch-ehemische mineralogie 385/4. punt:(ge8l.4 378/3,4.
pret:- overietshebben 78/3.
- indemedicijnen 385/2.
de--en(o/ jes)opdei'
szetten
inietshebben l14/3.
--- in 'tbiljartspel 385/2.
dedubbele
387/3.
voorde- 157/3.
-- indeschoonemanieren(o/infraaiemanieren)
eenltwartnootmeteen
388/3.
prettig 378/3.
385/4.
een wiskundig -- 387/4.
(bijwedstrijden,schoolwerk 89zz.) 388/4.
preutelen 387/3.
professoraat 386/3.
prieel 285/3.
profetie (uitspr.j .
386/3.
op het zijn van te... 57/3;388/3,4.
*priegel 384/1-2,4.
profijtelijk- 386/4.
op het
zijn van te vertrekken 166/3;
*priegelen 384/1-2,4.
program van actie 250/3.
388/2,4.
prijken 384/4.
prol,proleet,proletariër 386/3.
op lïet zijn foj staan) om te ...
prijs:ietskoopen,verkoopen elèz.tegen zekeren - prolongatie:defondsen in- geven 424/3.
388/2,4.
1/3,4;384/3.
prolongeeren :destukken- 424/3.
op het zijn (o)staan)te... 166/3;388/1-2,4.
opllet staan llandgemeen te worden 185/3.
ietskoopen,huren enz.voorzekeren promotiejager 35/3.
op lïet staan (van) iets te doen 388/4;
384/3.
promoveeren :(= den graad van doctorverkrijgen)
tekoop tegen zekeren - 1,
/3,4.
342/4.
501/2.
op het staan van gewichtige dingen te zien
voordellelftvanden -. 1/3.
iem.tot doctor in de geneeskunde - 461/3.
l
50l2/4.
voor den halven - 1/3.
pronk :te- 386/3,4.
t
)p het staan van groote gebeurtenissen bij
(belangrijk)verminderde- 326/3.
pronken 386/4;431/3.
ietstegen verminderden - koopen 326/3.
pronkkamer 244/3= 549/2.
te wonen 501/3.
fetstegenverminderden - 326/3.
pronkrekje 404/3.
! ptznteerel)(mzfz.) 388/4.
totiederen- moesthijverkoopen 384/4.
prooi:eenrijke- 386/3.
en :een potlood
418/3.
) punt
piano'svan alleprijzen 1/4.
ter- 386/2,3,4.
'
I
gepuntepalen 63/4.
eenbuitensporige 543/3.
ten - 386/1-2,4.
punthelm 373/3.
'
(o/ hoogen - ) op iets stellen 229-230/3;
een- vaniets0/iem.worden 386/2,3,4.
puntzak 447/3.
384/3.
de - van ietsworden 386/1-2,4.
puren 381/4.
ietsop (hoogen)- stellen 384/3.
proosdij 386/3.
: purgans,purgatie,purgeermiddel 388/3.
L purgeerezl('
titspr-j 388/3.
ten- vanzijnbloed 384/4.
jprop:(= balletjepapier) 80/3.
dehoogste- in een loterij 286/4.
'
metietsop de--pel
zkomen 372/4.
; purper 388/2,4.
(= schoolpri
js) 384/3.
weerop de---penzijn 378/3;427/3.
t purperen 388/4.
7
; put : den
dem pen als het kalf verdronken is
een- ingeschiedenis,inuitmuntendheid 384/3. propageeren 386/3.
prijzen uitdeelen,uitreiken 384/3.
propdarm l28/3.
j
4w3/
388,
/3.maaktvooreen ander,valterzelfin
' 2
i3
e;
een
eerste- 384/3.
proponeeren 386/3.
1
.
een- jeverdienen 388/3.
proponent 386/4.
i
388/4.
(= buit) 384/3,4.
proportionalist 154/3.
t putdelvel',putgraver 388/3.
l
ietsvoorgoede- verklaren 384/4.
proppend :de kapelis- vo1reizigers 386/3.
putgajg aysya.
l puthaak 388/3.
I
*prijsdeeling 384/1-2,
4.
propvol 266/3;386/3.
overden getrouwdzijn 203/3.
prijstellijk 84/3;384/3.
--met... 386/3.
puthuisje 388/3.
prijsgerecht 385/2,3;521/4.
protectionisme 387/3.
prijsgerieht 385/4.
protectoraat 170/3.
putten :(on'
p.verl.t.) 534/4.
pri
jskamp 384/4.
*protten 387/4.
uiteen bron 6sz.- 388/3,4.
prijsuitdeeling 384/3,4.
provinciaal:- bestuur 307/3,4.
aan een bron
388/4.
*prijsverdeeling 384/4.
*provinciale Raad 199/3;387/3,4.
putter(=,distelvink) 199/4;412/3.
prijzen :iem.- 56/3.
*provinciaalraadslid 387/3.
. puur: onmogelijk 395/3.
iets- 284/3.
Provinciale Staten 199/3;387/3,4.
pyjama ('
aitspv.j 388/3.
prijzenhof 385/2,3,4.
lid van deProvincialeStaten 387/3.
Pyreneeën 389/3.
prijzenswaardig 384/3.
provincie 199/3,4;387/3.
prikkelbaar 265/3.
de- Limburg 387/3.
prikkeldraad 373/3.
provinciebelasting 561/1.
prikslede 235/3.
provinciebestuur 561/1.
prima(Lat.klasse)
*provincieraad 651/1.

ietsin- brengen 383/3.

practisch 383/3.
praesesvan een seminarie 506/3.
prakkezeeren 131/3;419/3.
praktijk- 383/3,4.
praktizeeren 383/3.
pralen 431/3.
praler 29/4.
praten :erwordtgepraat
kunnen- 252/3.
Hollandsch
252/3.
uitdesehool- 252/3.
precedent 504/4.
een - stellen,scheppen 504/3.
precies:te3uur- (o/- te 3uur) 431/3.
op tijdkomen 431/4.
zoo- weetikdatniet 182/3.
predikstoel(t)
/preekstoel) 431/3.
op den - 383/3,4.
*in den -- 383/1-2,4.
den beklimmen 383/4.
preek 412/3.

j principe 385/3;500/4.

l

REGISTER

Q.
quadrillta 389'3.

quadrillioen 389/2,4.
quaestie:dezaakin
ietsbuiten

333/3.

laten 343,/3.

qualiteit:warenvan prima 253/3.
inzijn van oja1sdokter 68/4.
quarta 252/3.
quarto 236/3.
quinine = kinine 389/4.
*quinquina ,
389/4.
quinta 252/3.
quitantie 270/3.

quiteeren 16/3;22/3.
quittezijn 528/3.
quorllm :het'--isnietmeeraanwezig 187/3.

'

qlloteeren 97,.
/4.

R.
T : 2 r's 389I/3.
,

raad :teneinde- zijn 231/3.275/3.
geen- meerweten 231/3.
ergens- op weten 376/3.
plegen 377/3,4.
houden 377/3.
op -- van N. 389/3.
op den - van N. 389/4.
bij(o/met)iem.te rade gaan 389/1-2,3,4.
van beheer 49/3;89/3;545/4.
van toezicht 89/3;548/4.
l
id van den - van toezicht 548/3.
van toezichtop hetM.0. 472/3.
van commissarissen 545/4.

.
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rammelenvan den honger 45/4.
rammeling :een - krijgen 452/3.
ramp 390/4.
rampspoedig 498/3.
rand :de- van behangselpapier 81/3.
de- vaneentrottoir 82/3.
aan den - van hetgraf 81/3.
aan den - van den weg 81/3.
aan den - van den afgrond 81/3.
op den- desverderfs 81/3.
rang 390/4.
in -enstaan 390/4.
in - stellen 390/2.
een (zekeren)- innemen,bekleeden 390/2.
een huisvan den eersten - 255/3.
lzotelvanden eersten- 390/3.
eengeleerdevandeneersten- 253/4.
eenkunstenaarvanden eersten- 357/3.
hij behoort tot de schilders van den derden 390/3.
burgersvan den tweeden - 253/3.
lieden van - 334/3.
rangeerspoor 168/4.
rangschikken :gerangschiktworden onder...

390/2.

rangteln'ooorden,rerbondenmet en 14/3,4.
rangtelwoorden, al8 bijstelling bij een eigennaam
145-146/2,3,4.
ransel 390/4.
iem.- geven 384/3.
ranselen :i
em.- 384/3;448/3.
rap :een- pegast 544/3.
rapport':een - uitbrengen 503/3.
uitbrengen overiets 396/3.
(op school) 88/3.
rarekiek 250/3.
ras(bi)'
w.) 390/4.
rasch 390/3,4.

rechterlijk 185/2,4;391/2,4.

verkoop op bevel 19.
1f/3.
rechteroever 391/3.

reehterzijde 391/3.
rechthebbende 529/2.

rechtmaken :een rivier -

21,/3.

reclltmatig 448/4.
rechtsafslaan,omslaan 391/3.
rechtschapen 84/3;lll/3;453/3.
rechtschapenheid l11/3.
rechtsgelijkheid 154/3;l7'
B,
'3.
rechtskundig adviseur 242/3.
rechtsplt,ging 392/
,4.

reehtstalxnde,rechtstaans 391/4.
reehtstrt,eks 392/3.
niet

338/3.

rechtstreeksch :niet- 338/3.

rechtsvervolging :van ozltslaan 529,/2.
van -- ontslagen worden 324'3.
ontslag van
324/3.

buit,en - 529/2.

rechtswezen 392/2,4.
rechtszaak 392/3,4.
rechtszaal 392/3,4.
rechtuit 391/3.
rechtuitgaan 391/3.
reclltuitloopen 391/3.
rechtvaardig 392/3.
rechtvaardigen 341/3;483/3.
rechtvaardiging 483,/3.

rechtverkrijgende 529,
/2,3,4.
rechtzaak 392/4.
het betrekken in een

rechtzaal 392/4.
rechtzinnig 392/4.
recidive 217/3;220/3.
recidivist 358/3.
rasechte comm unisten 460,/3.
recidiviste 358/3.
recipienf
lus 392/4.
ratatouille,ratjetoe 390/3.
reclame 385,/4;387/3;396,
13,4.
rationeel 392/3.
reclameplaatje 44/4.
rats:(= stampkost) 390/3,4;431/4.
van arbeid, - van beroep in arbeidszaken
in de- zitten (= innood,in angst,inverlegen- recruut 392/4.
reçu 88/3;342/3.
521/3.
heid zijn) 266/3;379/3;407/3.
redacteur 225/4 ;354/3,4 = 550/1.
HoogeRaad (derNederlanden) 472/3.
ravotten 401/3.
redactie 354/3,4 ((f'
&Jd6An,
cc!).
rayon 391/4.
raadplegingskantoor 120/3,4.
redactiebureau 354/3.
razernij 391/4.
raadsel 184/3.
redden :(o'
n,
'
p.nerl.f.) 534/4.
raadsheer:- inhethofvan appelenz. 389/3,4.
rebut 391/3.
een brieftot(le --en brengen
iem. uit... 392/3,4.
dergerechtshoven 389/4.
iem. van ... 392/4.
raadzaam 184/3.
recenseeren 545/3.
zicl'
t 18/3;455/3,4.
raaf:een witte- 300/3.
recepis 342/3;391/3.
zicl'
tuitdemoeilijkheid -- 376/3;455/3.
raagbol, raagborstel, raagtslhoofd 206/3; 256/3. reces:deKamerop- 481/3.
ziclteruit 376/4;455/3.
recherche 175/3.
raam :(ge8l.) 443/4.
zicltnietmeerwetente 231/3.
rechercheur 175/3.
van een fets 243/3.
ziclkzelfgeheelalleen
6/
recht:in een.
--.
elijnergensheengaan 391/3.
,3.
raap 389/3.
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e
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.
lange,Franscherapen 389/4.
rede 392/4.
zicll- houden 334/3.
(= horloge) 389/3,4.
iem .in de vallen 332/3.
een tafel- zetten 391/4.
raapkool 416/4.
iems. afbreken 332/4.
raapolie 417/3.
doorzee 391/3.
iems. onderbreken 332/2,4.
raar l3/3;492/2.
de---ekant 391/4.
zicllzelfin de vallen 332/3.
een raresnaak 492/3.
een --e aap 141/3.
redelijk 392/3.
CCW OCC YPOWOI,gap
siySnuiieryChinoos 492/3.
een - edomoor 141/4.
zijn 393/3.
hetgaat- toeindewereld 492/3.
*- in zijn schik 391/1-2,4.
(= tamelijk) 393/3.
rabarber 397/3.
te- 443/2-3.
redematig 392/1-2,4.
metwelk - ? 448/4.
rabies 391/3.
Redem ptorist 5621l.
race-boot 97/3.
met (volle)
448/4.
reden 392/4.
race-dag 257/3.
metdestemeer- 393/4.
om deze
393/3.
naar- van aankoop 448/4.
Rachelf'
uitepr-) 390/3.
om die
119/3.
hebben op iets 57/3;391/3.
racllitistme) 358/3.
om twee--en 448/3.
z'
ad :iem.een - voordeoogendraaien 347/3.
geven op iets 391/3.
het'jedaar en toe? 392/3.
dezelfde- enhebbende 178/3.
rad van tongzijn 77/3;459/3.
toekenningvan gelijke-en l78/3.
en aanvoeren 392/3.
radbraken :een taal- 171/3.
tot(o/om te)klagen hebben 393/3.
raden 184/3;(op,'
p.verl.f.) 390/3.
politieke- en 391/3.
geen totklagen hebben 466/3.
radenmaker 390/3.
in - en en in feiten 157/4.
geen hebben om ... 348,/3.
iem.in - e(n)aanspreken 68/3.
raënaderij 390/3.
verstaan 393/3.
raënadeur 390/4.
iem.in - e(n)betrekken 68/4.
geen (willen)verstaan 53/3.
iem.in .
--.
e vervolgen 391/4.
ragebol,raagbol 256/3.
I
temeerom ... 393/4.
*iem.in - en vervolgen 391/2.
raid 390/4.
'
s(= verhoudingen) 392/4.
Raiffeisenbank 390/3.
getuigein- en 391/2.
*redenatie 390/4.
getuigenisin .
-eafleggen 391/3.
rail 395/3;397/3,4;398/3;405/3.
redeneering 390/3.
kort- metietsspelen 261-262/4.
uitde--sloopen 340/3.
in een kringetje 91/3.
in-en uitgaande- en 450/3.
raisonnement 390/3.
rederijker 393/3.
raken (ltoojdt.j 184/3.
rechtaan 391/3.
rechtbank 445/
rederijkerskamer 393/3.
13.
raket 163/3.
Reeden (Ned.prov.Gelderl.) 562/2.
vangezworenen 36/3;142/3.
rakker 243/3.
reeds:-- bijden aanvang 11/3;466/3.
voor burgerlijke zalten 89/3.
l
tleine- 548/3.
in zijn kinderjaren 466/3.
ramen 57/4.
rechtdoor 391/4.
een uur ben iltop 538,/3.
kosten,uitgaven - 57/4.
rechtens 157/3.
r
e
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.
geraamde kosten 57/3.
lreeke
sen393/
j
4
a.
ren,lleuvelen enz. 393/3,4.
raming van kosten 63/3.
van instructie 337/3.
rammelaar(= mannetjevankorlijn ofhaas) 500/4. reclàterkant 391/3.
1 een(heeleojlange)- vanjarenenz.

630

R EGISTER

'
die jaren - dubbel 395/4.
! reuk :hetgeld heèftgeen -- 188/3.
buiten den waard - 395/3,4.
in een slechten staan l88/3.
*zonderden waard - 395/1-2,4.
in (een) van heiligheid 188/3.
op iem.ojiets- 443/2,3,4.
reuzel 282/3.
nietop hulp van anderen te- hebben 6/3. 1r
éveillon 397/4.
ik reken erop,datjekomt 396/3.
(r
evolutionnair 330/3.
ik reken op jekomst 396/4.
revolver 131/3;397/3.
'
t
r
evol
verpatroon 9l/3
wij- hettotonzenplicht... 112/3.
l
,.
ik rekende hettotmijn waardigheid ... 465/3. j R.H.B.s. 407/4.
rekening :- geven,afleggen,doen 396/2.
i rhetoriea 252/3.
$
en verantwoordingdoen 396/4.
é rheumatiekyrheumatisme 391/3.
i rheumatisch 397/4.
deloopende- en afdoen 396/4.
doorloopende- .
396/3.
(
ône(gesl.t 397/3.
' Rh
op iems.- ietskoopen enz. 245/3.
' rhytllme,rhythmus 402/3.
j
met iets houden 8/3; 396/3 (tweemaal). iI riehel 397/4.
men houdtergeen- mede,dat... 396/3.
1 richten :iets,een interpellatietotiem. - 397/2,3.
!
het woord, een vraag, verwijten tot iem.
buiten - 331/3.
l
bij(ojper)slotvan - 396/3.
1
ygiya.
op slotvan - 396/4.
l
e
e
n
llrief,een vraagaaniem. 397/2,4.
!
rekening-courant 396/3.
,
zich totiem. 70/3;397/2,3,4.
rekenkamer 396/3,4.
!
zieh xlaariem. 397/4.
,
rekenmeester 17/3.
zich r
laariets 8/3.
:
rekenplichtig ambtenaar 95/3.
g 397/l-2,4.
; *richti
z'egelm atigheid :de - van de beweging der hemel- *rekenplichtigheid 95/4.
richting :in deze-- 25/3.
rekenraam 443/3.
1 indie 25/3.
lichamen 394/4.
z'egelrecht : die weg kom t - op den anderen uit rel
i
in alle en 273/3.
tenschap :- geven (van iets) 396/4.
i
,3.
j
inde van dest'ad 353/
285/3.
zich van iets- geven 396/3.
regen :het weer,de lucht voorspelt rekenschrift 409/3.
à
' in tegengestelde 539/4.
erkomt- 54/3.
rek
-enwet 396/3.
politieke l94/3.
van den - in dendrop komen 92/4.
rekken :(o,à'
?.verl.f.) 461/2.
t richtingslijn 26/3.
regenbak 93/3.
diekousenzijngerekt 283/3.
1 richtsnoer:l
toolvolgenshet lllanten 376/3.
regenbrems,regendaas 100/3;559/2.
hetzlietlang - 272/3.
ricinusboom 231/4.
regenbui,regenvlaag 74/3.
reliek 396/3.
ricinusolie 231/3.
reliel
tschrijn 398/3.
regenput 93/3.
l ridder:-- in een orde,in de Leopoldsorde 108/3;
regenscherm 394/4.
reliquie,relikwie 396/3.
l
I 357/2,3,4;397/3.
regensehut 394/2.
reliquieënkast 398/3.
I
1
- van een orde, van de orde van Oranje.
regent 394/4.
rem 162/3.
Nassau a57/4; 397/4.
regentent 394/4.
rembours:onder- zenden 444/3,4.
van den Nederlandschen Leeuw 357/2.
regentes 394/4.
zendingen tegen - 444/4.
i
(lste klasse) der orde van St. Olaf, ettz.
régime 395/3.
remboursement:tegen- 444/3.
1
rieken3577
9/7
3/4
;.397/4.
regiment:(uïfdpr.) 395/3.
remhokje,remkast 203/3.
r
l riem :twee papier 398'3.
zielzweernaarzijn- begeven 161/3.
remonstrans 396/3.
regimentsmuzikant 167/3.
remonstratnltie 396/4.
twee en papier 398/4.
register 395/3.
remtoestel 162/3.
rij 393/:
1;395/3,4;40l/3.
registratie 151/3.
renaissance 217/3.
de--en van een leger 283/3.
I
registrator (= brievenhouder) 93/3.
renaissaneestijl 217/3.
!
in een ,in de staan 390/4;398/3.
(= verbruiksmeter) 95/3.
renegaat 247/3.
in de ,in ojop eelà gaan staan 390/2,3.
registreerapparaat 533/3.
rensets 38/3;257/3.
zijn plaats l
trijgen (ojinnemen)in de onzer
registreeren 151/3.
renmaehine 38/3.
beste marinisten 390/3.
reglement 425/3.
renpaard 257/3.
een -- (spoorlwagens 428/3.
huishoudelijk - 238/3;393/3.
rente 266/3;547/3.
rijbewijs 218/4.
op den inwendigen dienst 395/3.
meteen - bezwaren 58/3.
rijdbaar:wegen in goedrijdbarenstaatonderhoudenk
reglementair 505/3.
rentebrief 447/3.
517/4.
rei 395/4.
reorganisatie 217/3.
rijden :(van wagens6'
n,z.) 80/3.
reiken :zooverhetoog,hetgezicht,deblik reikt(o/
de trein rijdtmetgrootesnellleid 400/3.
1
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.
kan) 132/3,4.
(le wielen reden hem overden voet 400/3.
reilen :zooalshetreilten zeilt
repareeren 481/3.
mijn fietsrijdtgemakkelijk- 80/3.
repeteeren
muziekstukken, tooneelstukken
rein 267/3.
de weg rijdt gemakkelijk 80,
/3.
217/3.
eenzaakin 't.
- ebrengen 251/3;454/3.
wij-- 80/3.
repetitie(= oefeningvaneellmuziekgezelschap 6?1z.)
Reinaard (deVos) 395/3.
ziclltlrgensnaartoelaten - 496/3.
2l7/3.
reine-claude 394/3.
allesligterte -- 401/4.
*reinlelvaar,reintelvaren 395/4.
d
e
r
e
pe
t
i
t
i
ë
n
z
i
j
n
b
e
g
o
n
n
e
n
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/
4
.
r
i
j
g
dr
aad l33/3.
reinigen (= schoonmaken) 267/3.
(= proefwedstrijd) 95/3.
rijgen 1.
33/3.
van stof- 22/3.
repetitiewerk 95/3,4.
rijglaars 83/3.
reinigingsdienst 395/3;517/3.
repetitor 437/3,4.
rijgschoert 321/3.
Reintje 395/3.
reppen :overojvan iets- 396/3,4.
rijgsnoer 321/2.
reis:een- doen 291/4;292/2,3,4.
reptiel 267/3.
rijk -(= veelbezittend): aal)... 398/2,3,4.
*een - maken 291/4;292/1-2.
Requesens(uitspr.) 397/3.
in ... 398/2,4.
een - afleggen 292/4.
requestenpapier 306/3.
zeervelen zijn duizenden ergeworden 328/3.
op - gaan 395/3.
requireeren 397/3.
rijk (gebilt
dj 303/4;398/2,3,4;423,
/3,4.
zich op - begeven 292/4;395/3.
rescontre-koers 329/3.
'
sRijksVeeartsenijschoolteUtrecht 398/4.
een- ondernemen 292/4;333/4.
reseda :welriekende - 402/3.
Rijks middelbare school 407/3,4.
een - aanvaarden 292/4;333/3.
reserveeren :eengereserveerdeplaats 503/3.
Rijks-hoogereburgersehool 401/4.
reisbiljet 395/3.
gereserveerdecoupé 503/4.
Rijks Hoogere Land-, tuin- en boschbouw*reisduif 395/1-2,4.
reservespoor 168/4.
school 401/4.
resideeren :notarisM .,- dete A.
reisgids 454/3.
rijkdom :de eener verzameling 398/3.
reisgoed 184/3;395/3,4.
respectievelijk 334/3;515/3.
wegens zijn men 398/4.
reiskaart 395/4.
ressort 397/4.
rijl
teluiswensclz 398/3,4.
reistascll 445/3.
rest:de.
- 31/3.
rijksbestuur 303/3,4.
reisvaardig 185/3.
restant 418/3.
algemeen
303/3,4 (tweentaalj.
reizen 395/3.
koopman van - en 418/4.
centraal 303/3,4 (tweemaalj.
reiziger 507/3.
restaurant,restauratie 397/3.
excentrisch - 303/4 (tweemaalj.
reizigerstrein 370/3;507/3.
restauratierijtuig,-wagen 421/2.
rijksbijslag 450/3.
rek (= plank) 404/3.
resten 77/3.
rijksburger 5/3= 549/l.
rekenbaas 17/3.
retirade 257/3.
rijksdaalder 246/3;363/3.
rekenen 395/4.
retour :Gent,- ! 165/3.
rijksgebied 202/3,4.
retourbiljet,retourkaartje,retourtje
alleonkostenerbijgerekend 238/3.
*rijksgendarmerie 182/3.
interestte- van heden 285/3.
retraite 397/3.
rijksgymnasium 94/4.
niet meer gerekend worden onder de levenden retraitehuis 397/3.
rijkskweekschool 423/3,4.
retrospectievetentoonstelling 444/3.
395/3.
rijkslandbouwproefstation 426,
/4..

een - maatregelen werd getroffen 393/3.
een - (spoorlwagens 428/3.
reep 393/4.
reet:dedeurstaatop een- 185/3;393/1-2,4.
reetrekker 393/2.
referaat 393/2.
référé 393/4.
referendaris 92/3.
bijhetgerecllt 389/4.
regeeringloos 393/4.
regel:eenige- ssehrijven 283/3.
nieuwe- ! 165/4;283/3.
een nieuwen - beginnen 165/3;283/3.
tucssehen de- s doorlezen 394/3,4.
de- van drieën 133/3.
'tis- dat... 394/3.
in den - 394/1-2,3,4.
(= liniaal) 394/3.
regelen :zijn zaken- 394/3.
geregeld bijdewet 506/4.
zich naariets- 8/3.
regelmatig 394/4.
.-e werking 394/3.
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! rondplein 401/3.
rijksnormaalschool 398/3;423/3.
*roerei 399,
/1-2,4.
rijkspolitie 398/4.
roeren :zicllkunnen noch wenden 247/3.
rondrijden :iem. 496/4.
zich:destad rolld laten rijden 496/3.
rijksschool 423/3,4.
geroerde eieren 399/3.
rijksschotel:uitden eten 423/4.
(= den roervogel doen fladderen) 399/4.
zijn boeken rijden overalrond 401/4.
rijl
tsuniversiteit 398/4.
roerloos 70,
/3.
*rondschrijven 401/1-2,4.
rijk-sveldwacht 182/3;398/4.
roervink 399/4.
rondslingeren:zijn handselloenen laten
401/3.
rijksveldwacllter 182/3.
roervogel 399,
/4.
rondspringen :met zijn verdiensten
l49/4.
rijksztzivelstation 426/4.
roes:een --hebbell 6,
/3.
rondte:4(,uren in de 401/3.
rijm (= rijp) 398/1-2,4.
llooibijden verkoopen
rondvaren :een eiland
449/3.
rijmbijbel 185/4.
Roeselare (MT.-Vl.) 563/1.
rondventen 279/3.
rondventer 219/3.
rijmelarij 91/3.
roest .
399/3.
rijmen(= een rijm vormen) 185/2.
roesten 399/3.
rondventster 279/3.
rijmel)(= rijpen) 398/l-2,4.
roestvlek 235/.
3.
rondwandt
llen 218/3.
rondweg 338/'3.
Rijn 397/3.
roet 76,
/3;200/3;399/4;54l,
r3.
ermoetnog heelwatwaterdoorden loopen,
met ..
- bevtlilen 47/3.
rondzendbrief 330/4;401/3.
voordat... 514/3.
met bevlekken 52/3.
ronselaar 368/3 = 550/2;560/2.
rood :zoo alssellarlaken 451/3.
Rijnscllewijn,Rijnwijn 397/3.
zijn geziclltmet zwart.maken 52/3.
totoverdeooren worden 204/3.
Rijnzicht 509/4.
roetvlek :- ken maken op iets 52/3.
1
rijp voorhetdolhuis l95,
!3.
roffeltronR 455/3.
roodborsttapuit 525/3.
rijl
)(-,
-,bevrorelzdauu') .
398/3,4.
roffelvulll
' 456/3.
roodekool 259/3.
ri
jpelt(= lielltjesvriezen) 86/3;398/3,4.
rogge 261/3.
Roodkapji, 39/4.
roodvonk 260/3.
rijs 221/3.
roggebrood 399/3.
roofvogel 252/3.
dennen -- 221/3.
boterham van--- 399/3.
rooi:daar is geen mee te schieten 547,/3.
een bos-- 221/3.
roggemik 305/4.
ri
jsbos 221,
/3;314,
/3.
roggestaart:een in dekeelllebben 247/3.
rooien :boomen
124/3.
aardappelen - 124/3;459/3.
Rijsel 398,
/3.
rok :tlebrouwerin
205/3.
het(metzijn inkomen)kunnen 149/4rijselen 398/4.
zijn (je)(om l
keeren 247,
/,
3.
een hllis
547/4.
rijsho3lt 22l/3.
rol:(gesl.) 399/3,4.
rooilijn 26/3;283/3.
rijst 398,3.
I aalzden -- gaan 390/.
3.
rijstel'i
-ij' 398/3.
' aandell-.
- zijn 399/4.
rook (= damp) 417/3.
(hooilkoop):de oppers worden aall- en gezet
rijstepap 398/4.
eell spelen 400/2,3.
221,/3.
rijsttaart 494/3.
een vervtzllen 400/2,4.
rijtuig 185/3;498/3.
datlooptop letjes 285/4.
roolteoupé 95/4.
rijtuigafc
leeling 95/3.
--letjegeldstukken 91/2,3,4;381/2,3.
rooken :(f,
en pijp,tabalt),
rool
ter:eensterk 551/2.
rijtuigverlllllzrder 233/3.
--.
letje(tabak) 400/4.
rooltspier 25ltl:q.
ri
jwiel 453/3;470/3.
(lqndbolxwwerktl
xig) 517/3.
room (van mellt) 529/3.
rijwielbergplaats 374/3.
rOlblind 77/4.
rijwielfabriltant 470/3.
rolgordijn 433/3.
geslagen
415/2,4.
z'
ijwielhersteller 470/3.
rolkraan 202/4.
geklolnte(o/geklutste)- 415/3.
rijwielpacl 410/3.
rollen :dewagens overdebrug 80/3,4;400/4.
roomhorerk
tje 367/4.
rijwielweg 470/3.
lletrijtuigroldesnel 400/2.
roomijs 647/3.
rijzen 398/4 (l'
&?:6'
mcc!).
de tranen rolden langshaarwangen 80/3.
Roomsch 401/3.
lletdeeg begintte 165/3.
defrank roldeonderde bank 456/3.
roos(op hethoofd) 205/3;369/3.
lletdeegrijstniet 351/3.
dewoorden hem vandelippen 20/3.
rooster:--derlesuren 463/3.
hetland rijsttotsteileheuvels 427/3.
dedonderrolt 201/3.
van werkzaamheden 463/3.
ril
ts 246/3.
een altkergrond 519/3.
*roosterstf
?en 565/1.
rilling :erliep een - overmijn lijf,langsmijn leden rollend materieel 295/4;400/2.
roosterwerk 401/3.
69/4.
rolluik 77/4.
rooven :iets 341/3.
erliep een--doorzijn aderen 69/4.
rolmetertje 301/3.
iems.tijd 10/3.
rillgsehroef 347,
/3.
rolpens 369/4.
rosettte),rozet 401/3.
ringworm (huidziektet 413/3.
rolprent 158/4.
rossen :rijden en
401/3.
rinkelbom 81/4.
Rome 401/3.
rot:in '
t - staan 390/4.
rinkelrooien 512/3.
Romeinseh 401/3.
rot(= verrot) 507/2.
rinkelrooier 512/3.
romer 382/3;401/3.
Rotterdanz('
uitspr.j 562/2.
rotting l66/3.
riool 399/3,4.
rommel 87/3.
Rollaan 401/3.
open
543/3.
wateen - ! 42/3.
rouw :in (len zijn,gaan 401/3,4.
rist:een beenderen 393/3.
de heele -- 403/3.
een je uien 24/3.
rommelen :dedollderrommelt 201/3.
ritme,ritmus 402/4.
ineen latde) 308/3.
k (lestad wasin 401/4.
rivier 515/3.
rond :(1eritis 20K.M. 401/3.
lrolzwen:l'
t
etza1hem 60/3.
rivierdonderpatl 251/3.
* detafel, den boom,c4z. 400/1-2,4.
l rouwkoop l71,/3.
Robinson Crusoë 98/3.
* -- dieplaats 401/4.
! rozenkranB 367/3.
1
Rode (naam ran versch.g6/
tuchfegz'
J9lZ.-N.) 563/2.
* de50jaar 401/4.
rodolmig water 187/3,4.
* deVlissingscllestaking 401/4.
1rozet
)
stru4i
0
k1/34.02/3.
roeien 547/4.
i1z't.
--staan 401/3.
roeiwetlstrijd 97,
/3.
40urenin 't 401/3.
rubber 90/3;396/3.
ruchtbaar :iets--maken 123/3 ;402/3.
roem :tot verstrek-l
ten 447/3.
rondborstig 392/3.
ruchtbaarheid aan ietsgeven 402/3.
roemen :iets--- 284/3;431,
/
3.
rondborstigheid 392/3.
op iem.t
?/iets--. 59/3,4.
ronddartelen :brieschendte) 218/3.
RuedeFer(teNamen) 433/3.

t overi
(
e
0/
mo
.m)d
ie
rm
ag.
ei
nnd4
e0
n1/3.zijn 401/3.

roemer 382/3;401/3.
roelnrijk,roemruchtig 498 '
.
;.
*roemvfll 498/l-2,4.
roela 399/4.
de (drie kerkelijl
te) - e)) doen 40/3.
onderde-.
-elzzijn 399/3.

ronde 401/4.
metiem.een--doen 29.6/3.
*rondeeren l15/4.
rondgaan :metiem .(mede) 296/3.
-- om liefdegaven 401/3.
rontlgaande brief 330/3,4;401/3.

445,/.1,4.
iem.laten -- 533/3.
totf
?/tegen iem.iets
om iem. 399/3.
totietsge zijn 399/3.
l'aullls,eel)ge apostel 399/4.
roeping 399/2.
zijn volgen 399/3.
tot hebben ... 399/3;533/3.
zijl
a als ... 399/3;533/3.
znijl
)--.alsgeneesheer 465/3.
de van zendeling 399/4.
een --vervullen 533/4.
roer:het omwerpen 247/3.
een vogelaan llet zetten 399/3.

rondgang :metiem.een doen 296/3.
rondisten ll5/2,4.
gerondistediamanten l15/1-2,3.
rondistenwerk ll5/4.
rondje:een ---geven 401/3;452/3.
rondkomen 149/2,3.
rondloopen 203/3.
rondom : dehutten 329/3.
-- hetdorp 330/3.
dereis de wereld 400/3.
detafel 400/3.
alles ons 400/3.
een wandeling --destad doen 449/3.
(lletjaar)1600 400/4.
erstollden 50menschen
401/3.

roepen :ieln.op hettooneel

Bi
jlagen,6

'

RueTrappé(teLuik) 433/3.
ruggegraab 402/3.
ruggestreltg 402/3.
*rugteekenaar 402/4.
ruien 402/3.
ruiken :iets 185/3;397/3,4.

jruikelr
ont18
-4/3.
185/3;397/3.
ruil 293/3;481/3.
in 448/3.
ruilebuiten 481/3.
l ruilen 293/3;481/3.
j
lruiling 293/3;481/3.
f
ruim :een deel 84/3.
edenkbeelden,opvattingen 84/3,4.
l
een --geweten 84/3,4.
j inden sten zin van hetwoord 84/3.
'
l
in emate 109/3.
t ruimschoflts 109/3.
1
uimte:een kruisin de teekenen 276/3, r
l
inde staren 331/3.
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saucisse,saucisson 403/4.
Savoyaard 310/3.
scala 167/3.
schaafkrullen,scllaafsel 405/3.
schaalvan een op duizend 349/4.
schaamdeel 181/3.

Ruimzicht 509/4.
ruïne :- n,- s 387/3.
-(= ondergang) 396/3.
ruïneeren 402/4.

ruischen 402/4.
Ruiseled'
e(W .-Vl.) 563/1.
ruiten (inhetkaartspel) 267/3.
ruitenaas,ruitenboer enz. 251/3.
ruk 418/3.

schabloneeren 379,/4.

schàbloon 379/3,4.
schaap 278/3.
(= domoor) 403/4.
jesaan deluellt 278/3.

rukken 41813.

rum :twee- -metjes

rum oer 275/.
3.
rum oermaker 275/
I3.

jscl
htaaps
hk
eo
ro
di
er40
45
0/
5
4/3;406/3.

rund 402/4.
runderslager 45/3.
runderslagerij 45/3.
rundterlvet 367/3.
rundvleesch 494/3.
rupsonvaugst,rupsenverdelging 402/3.

schaapskop 405/3.
schaar 405/3.
schaars 517/3.
schaarsliep,schaarslijper 406/4.
: schaarslijp 406/3-4.
t

.

rust 381/4.

heele - 381/3.
halve- 381/3.
iem.met- laten 186/3;508/3.
onderwijzer in - e 402/4.
rusten 402/3.
zich
402/4.
rustend onderwijzer 492/4.
rustig :hetdorp isweer- 186/3.
rustpoos 381/4.
eriseen- gekomen 239/3.
rut 287/3.
ruw :iem.- behandelen, bejegenen 46/3.
mijn handen zijn - geworden van de koude
476/3.
ruzie metiem.zoeken 320/3.
rytme 402/4.

I schaats 405/3.

1
Friesche ---en 405/.!3.
4
!
(
op - en rijden 405,
l
'3.
j *schaatsen (u,
'
?
.
c.) 405/3.
1 schaatsenrijden 405/3.
schabberig:er- uitzien 471/3.
schachelaar,sehaeheraar 368/3.
!
t schacheraarster 137/3.
f
l sehaellt 404/4.
!
!

- van eenschoen 446,
pa.

lsc
ehade
de:-40d4o
/4
en
.aaniets 404/4.

s : 2 s'
s 402/3,4.
tweeg-en 402/4.
sabel(gesl.j 402/3,4.
sacristie,sacristij 402/3.
safe 94/3.
safe-deposit 94/4.
Saint-ouentln 413/2,3,4.
Saks 402/3.
salsde 402/3.
salaris:een ruim - 384/3.
saldo:batig- 81/3.
Saloniki 403/3.
salut! 403/4.
saluut! 546/4.
saluutschot 48/3.
samen 5/3,4;178/3;403/3,4.
samenbrengen : het banket bracht 400 personen

samen 474/3.

samengaan 403/4.

samengesteldbloemigen 95/3.

samenhang :ietsuitden - (van den zin)opmaken
96/3;329/3.

samenpakken (zich) 403/3.
samenroepen :leden- 96/3.
samensmelten (Tan,kleuren) 485/4.
samenspannen :metiem.- 10/3.
samenstellen :eenbrief- 5/3.
een schilderij- 403/3.
een lijst- 428/3.
samengesteldzijn uit... 403/3.
de- dedeelen van een geheel 403/4.
*- (= uitmaken) 403/1-2,4.
samenstelling dermaatschappij 83/3.
samentrekken (zich) 403/3.
samenvatten :eenrede beknopt- 354/3.
samengevatzijn 403/3.
samenvloeien (rcs kleurent 485/4.
sammelaar 412/4.
sammelen 412/3.
sansculotte 541/3.
eantenboetiek 403/4.
santenkraam 403/3.
sappig vleesch 242/3.
sarren 138/3;264/3;455/4.
sasser 403/3;417/3.
satijn (gesl.4 403/3.
saucijg 403/3.

scheel(= scheiding)in hethaar 501/3.
scheen :een blauwe loopen 497/3.
scheepshut 90/3.
scheepNraartverkeer 7l/3.

scheerapparaat 33/4;404/3.
l scheerkwast 82,
/3.
selleernzes 404/3.
sclleervr
inkel 405/3,4.
sclleet 386/
/3.

schei(in llethaar) 501/3.
l

scheiden 405,/3.

van iem . 406/3.
zichvan iem. 406/1-2,4.
scheidixlg: van (het)bestuur 66/3.
in het haar 501/3.
seheikunde 92/3.
schel :de len zijn llem van de oogen gex'
allen
345/2.
ienï.de 1en van de oogen lichten

schelen 407/3.
1
watseheeltu? 211/3.
watsclzeelteraan? 211/3.
sclleelt er wat? 407/3.
watkan het(ons) ? 292/3.
hetkan me niet 484/3.
schelf 406/
14.

sehellen 255/3.
sellellinkje 365/3;458/3.
scllemeravond :bij 139/3;464/3.
schemeren (= donkerworden) l10/3;139/3.
sehemering 110/3;464/4.

zijn - inhalen 476/3,4.
in (le
464,
/3.
schadelijk voor... l/3;404,
/3.
schadeloosstellen )iem.- 341/3.
de - cler besehaving l10/3.
schendblad 163,/3.
zich vooriets- 476/3.
schenden :m eubels
46/r3.
sehadeloosstelling 404/4.
! schaduw 285/3,4;(ge8l.4 404/3.
een meisje.- 483,
/3.
f zijisnogslechtsde- vanhetmeisjevalzvoor- schendig 404/4.

j
gee
l
an
ees
nchi2
jn17oho
/f
3.
-op 440044//4
l
4
.

S.

'

j
l

geen - Van
.
zelfs de - van een verdriet voor iem .vreezen

404/4.
schaduwkoning 259/3.
schaken :een meisje- 339/4.
: schalk (= guit) 135/3;245/3.
looze - 158/3.
schallen 214/3.
schalm (van een ketting) 404/2.
*schalmen (= boomen merken) 404/4.
schamel(voorde wasch) 133/3;513/4.
schamen :zich overiem.- 404/3-4.
zieh vooriem.- 404/3-4.
*sehampen 404/4.
schandaal:hetiseen - . 316/3.
schandaleus,schandalig 404/4.

schande :'tis- 404/3.
datiseen - 404/4.
schandelijk 404/3.
hetis- 316/3.
schapebout 207/3.

schenkbord 90/3.

schenken :iem.iets 182/3,4.
schenking :t
loor oferflating 448/4.
schepbord 27/3.
*schepen 406/3.
*sclzepenbank 406/4.
*schepencollege 406/3,4.
*schependom 406/4.
*schepenkamer 406/4.
*schepenrol 406/4.
*scheper 406/1-2,4.
schepnet 406/3.
seheppen (= voortbrengen) 406/2,3.
scheppen (= putten) 406/2.
vermaak in iets 406/3.
weermoed 219/3.
schepsel:domm e s 187/3.

schepter 403/3.
sclzeren :iem .

schapekop 405,
/3.

sellerfmes 406/4.
scherp :dieappelis (van smaak) 30/3.
iets hekelen 279/3.
de--erwordendetegenstelling 450/3.
scherpelï:een potlood
418/3.

sehapenhok 405/4.

scherts 271/3;456/3;544/3.

schapenwolkjes 278/3.
*schaper 405/4;406/4.
*schapraai,schaprade 405/1-2,4;557/2.
schar(ri8ch) 407/3.
scharbier,scharrebier 73/3 ;134/3.
scharen :zichin tweerijen - 203/3.
in een dubbele rij langs den weg geschaard
staan 203/3.
scharensliep,scharenslijp 406/4.
seharenslijper 406/3-4.
scharlaken :zoo rood zien a1s- 451/3.

scharlakenrood 451/3.
scharnier 275/3;405/3.
scharrelen 405/3.
*scharren 405/4.
schat:de- teneenerverzameling 398/3.
*schatbewaarder 40J/4.
schateren :zingen dathetschatert 214/3.
schatkistbiljet 405/3.
schatmeester 405/4.
schatplichtig 378/4.
schatten :hoe oud schatgijdievrouw 1 190,
4
/3.
menzou haarjonger- 190/3.
*schaveling 405/4.
schavot 405/4.
schavuit 243/3;548/3.
seheel:een schelevent 405/3.
t
schele hoofdpijn 546/3.

uit
157/3;456/3.
alle terzijde 271/3.
Achertsen 271/3;456,
/3;544/3.
scheurltalender 22/3; 137/3.
Schiedaln 406/3;562/2.
Schiedalnmer 406/3.
schietbaan 447/3.
sehietbeurt l28/3.

schieten :llet naardengaai(t
# vogel) 164/3.
wijhoorden -- 186/3.
onderwater 334/3.
een hertsctl
zootuithetkretzpelhout 521/3.
in oen lach
200/3.
wakker-- 200/3.
in galop
200/3.
iem .onderweg laten
481/3.
hetnietrondkunnen
149/4.
schiethagel 528/3.
schietkritam,schiettent 447/3.
schietselï
op 544/3.
schietterrein 447/3.
schietvereeniging 447/3.
sehijf:ltouten
80/3.
taen - (je)ham 84/3.
sehijfkoorden 386/3.
sehijn :zich doorden laten verblinden 320/3.
in--,maarnietin wezen 404/3.
voor den

162/
13.
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daariggeen van 33/3.
niet-kostelooze 408/4.
geen vsniets 404/2.
voorkinderen van gegoede burgere 408/3.
geen ofsehaduw 404/4.
scholenwaaropschoolgeldgeheven wordt 66/3.
daaris nochgedaclttevan
-voor textielindustrie 408/3.
schi
lnbaar 406/4.
bijzondere 509/3.
eenschijnbare,doehbedrieglijkevrijheid 404/3.
openbare 509,
/4.
sehijnen:datschijntlang 452/3.
--maken 408/l-2,4.
sehijnheilig:een gezicht 214/3.
schoolarrest 397/3.
'tiseen e 39/3.
schoolarts,schooldokter
gchijnkoning 259/3 (tweemaalj.
schoolbericht 88/3.
gchijnoorlog 348/3.
ë schoolblijven 39,
/3;397,
/3.
schijnvroom :'tiseen schijnvrome 39/3.
schoolgaan 252/3;407/3.
*schijnwerper 406/1-2,4.
schoolhoofd 65/3.
gehik :in zijn zijn 21/3.
schoolliouden :iem.-- 397,
/.
3.

ergmetietsinzijn zijn

in ietshebben l14/3.
schikken :zich in iets 60/3.
zich naariets 326/2,3.
schikking :toteen komen 24/3.
gcllil:iem.de len van (le oogen licllten (o/doen
vallen) 345/3.
gchild:ietsi11het voeren 429/3;539/3.
wetenwatiem.inllet voert 351/3.
van een Hollandseh dak 229/3.
gtt
lzilddak 229/3.
schilderhuisje 203/3.
schildérij:een in hetmuseum te 's-Gravenhage
465/3.
de -- uithetHaagschemuseum
schilderkwast 82/3.
schildersl
tist 131/3.
*gchildvink 493/4.
schilmesje 367/3.
schimmel(ge8l.j 407/3.
schimpen 404/3.
schipperen 514/3.

schitterend 383/3.

een erol l96/3.
schobbejak 286/3;548/3.
schobberdebonk :op (de) loopen
scltoelje 407,
/3.
schoen :een lapjeop een zetten 231/3.
wiell't --tje niet past,hoeft hetniet aan te
trek,ken 55/
3.
hetgaatoverdellooge en 231/3.
schoenaantrekker,sclAoenhoorn 407/3.
schoenpoetser 168/3.
schoensmeer 78/3.
schoensmeerdoostje) 78/3.
sehoentrekker 407/4.
schoep 27/3.
schoepbord 27/3.
schoffel 27/3.
schoft(= schobbejak) 286/3.
scllok (ustoot) 414/3.
een (= k1.hoeveelheid)aardappelen 253/3.
schokken :die karschoktgeweldig 407/3.
tlewagens 418/3.
*sehokschouderen 407/1-2,4;408/4.
schol 375/3;407/4.

( schoolinspecteur 356/4.

l schooljaar :kintleren in de schooljaren 408/3.
scllooljuftrollw 293/3;297/3.
schoolkindervoeding 408,
r3.
I sehoolmap 381/4.
schoolmeester 297/4.
schoolmuseum 314/3.
schoolopziener 356,
/4.
sehoolplieht 336/4.
schoolpliclltigekinderen 336,
/4;408/3.
scltoolprijs 384,
/3.
sehotlltasch 390/3.
sehooltijd :onder-- 252/3.
na-- 252/3.
sehoolverlof 96/3.
selloolvoeding 408/3.
sehoolvoorwerp 185/3.
t schoon :een e vrouw 408/1-2.
een ehanddoek 267/3;408/4.
dekameris 267/3.
water,enz. 408/4.
aan den haak 186/3.

voorvoortgezetonderwijs
Rijksmiddelbare-- 407/3.
uitgebreitëlagere

407/3,4.

v
oortT.L.0.407/3.
voorM.U.1u.O. 407/4.

voorltosteloosonderwijs 408/3.

kostelooze---. 408/1-2,4.

ietsop-.zetten 409/4.

- (= schrijfboek) 186/3.
mijn Franscll - 409/4.
losbla,
dig-- 157/3.
schrifturelà 529/3.
schrijfbehoeften 185/3.
schrijfboek : voorFranschtetaal),van N. 409/3.
-- voornetsehrift 409/4.
- metlosse bladen 157/3.
schrijfcursus 277/4.
schrijfgereedschap,sf
tllrijfgerei 185/3.
echrijflei 404/3.
schrijfmal) 381/4;419/3.
schrijlings 406/3.
schrijven :(metdehand)geschrevell 208/3.
, hetboek isgeschreven doorN. 410/3.
uitvoerig over een boek -- 208/3.
datnlogen wewe1aan den balk 410/3.
*schrijvert(= brief) 410/1-2,4.
schrijver 410/4.
een lq
'este zijn 17/3.
de --sder l8deeeuw l16/4.

Schoonaarde (geh.van Schaffen,geh.van Erps- j

--suitdel7deeeuw 465/3,4.

Kwerps) 563/2.
I --svan 'tlaatstder16deeeuw 465/4.
sclloonbroetdelr 311/3.
van cten (ojaangebodendoorden ) 232/3.
Schoonderbuken (geh.van Scllerpenheuvel) 563/2. schrik :va'
n beven epz. 410/3.
schoonheid :de waarmedede natuurhaar begunde-.voorstraf 410/3.
stigd llad 503/3.
sehrikken :vooriets 410/3;487/4.
sclloonheidsgevoel 191/3.
ik schrikteervan 410/4.
schoonmaak 267/3;408/3.
sehrobbeering :iem.een geven 80/3 (f-eeplccl).
schoonmaakster 267/3.
een -- krijgen 452/3.
schoonmaltell 267/3;463/3.
sehroef 492/3.
Schoonzicllt 509/4.
de -- is dol,lam, verloopen,pskt niet meer
sehoonzuster 294/3.
!
492/3.
schoorsteen 247/3 409/3.
1
zondereind 492/3.
schoorsteenbrand 409/3.
i gehroefbank 493/3.
!
schoorsteengarnituur 409,
/3.
r sehroefbout 83/3.
schoorsteenkleed 409/3.
f
t gchroefoog 347/3.
schoorsteenmantel 409/3.
: schroefstf
,lsel 492/3.
dekstuk van den - 409/3.
sehroeien :zijn arm
409/3.
sellol
àx'
stt
pellnzantelpla,
at 437/3.
zi
jn kleeren 477/3.
sclloorst.
eenplaat 499/4.
scll
roevetlraaier 452/3.
schoorsteenrantt 409/,
3.
sehroevell 493/3.
schoorsteenroet 76/3;541/3.
schrok,sf
zhrokdarm (=veelvraat) 128/3.
schoorsteenveger 409/3.
gehrokkigheid J08/3.
sehoot:op den 256/3.
schrokster(= gierigevrouw) 137/3.

ruwe-- 407/3.
in den--derkerk 408/3.
scholpei 544/3.. '
schop :(werktuigj 407/3.
echoinmel 290/3;436/3.
iem.een geven 424/3.
schommelen 407/4;436/3.
den --kri
jgen 497/3.
gchoof 407/3.
schoppen (in lletkaartspel)
gchool:naar---,ter-- gaan 252/3;407/3.
schoppen :ieln. 424,
/3.
naa'
rde(t?/llet) 407/
,4.
iem .duchtig---- 361,
/3.
op -- 252/3.
ietn.met een been breken 361/3.
inde 252/3.
schorselzeer 408/3.
na de-- 252/3.
scllort 505/3.
een --bijwonen 124,3;408/3.
een meisjemeteen wittte) aan 235/3.
op eetl zijn 124/3.
sc
tldorten :zou eriets- ? 402/3.
heimelijk de verzuimen, stilletjes uit -- ! scllorterwat? 407/3.
blijven 203,
73.
scllotel 408,
/3.
cris 252/3;407/2,4.
*schoteldoek 40874.
hetis-- 252/3;407/2,3.
*sehotellluis 408/l-2,4.
eris(o/hetis)geen 252/3,4.
schoteltje 4.
39/3.
erisvandaag geen
220/3.
sclzotsch :een - emantel 141/4.
de begintweer... 252/4.
-- (eoorf'
vavtstojj 141/3.
de geheele --,doorloopen hebben
Schotsch,Schottisch (davts) 408/3.
demdb.---teK. 407/3.
schotschbont:een emantel 141/4.
de scholen van A. 407/4.
schollder:fgesl.) 408/3.
-.voorvolwassenen 17/3.
'
de --sophalen 407/3;408/3.
- -

eenzonderling- 487/3.
schrnxlhans l37/3.
schraapzucht 508,
/3.
schraapzuchtig 46/3.
schrafelen 405/3.
schrander:een parlementair 130/3.
schrn,
ns,st'
hranser(= veelvraat) 128/3.
schreef:ergenseen --jevoorhebben 137/3.
hetgaa,
toverde 231/3.
schreeuwen 409/4.
die kleuren tegen elkantler
schreien 200/3;409/3.
schrift (= iems.wijze van schrijven) 186/3.
ietsop (o/in).
- brengen,stellen 409/2,3,4.

de- soptrek-l
ken 408/3.
schoudermantel 255/
'3.
; gchozlwburg :dikwijlsnaarden

!schotlwspel 420/3;422/3.

I sclluifelen 411/4.
sclmifloket 525,
/3.
schuifpot,ier 411/4.
schuilemuiltjespelen 44/3.
schuilevinkjespelen 44/3;486/3.
schuilhoekjespelen 44/3;124/3.
schuilnaam 111/3;137/3.
schuim Lge8l.4 411/3.
selzuimlepel,sehuimspaan 493/3.
schuimloopen 410/3.
schuimlooper 410/3.
l schuin 324/3.
j
--epraat a96,
/3.

jschuins 324/3.
1sehuinsch 324/3.
l

*schoudersclloklten 407/4.

schouw 409/4.
l *sehouwveger 409/4.

scllrooibak 406/3.
sellrooien :stroo 406/3.
sehrooimes 406/3.
schudden :hethoofd
410/2,3,4.
methethoofd 410/1-2,3,4.
ja,neen 441/4.
dekaarten
243/3,4;334/3.
$ schuier 82/2,3.
schuif 410/4.
het.
-jekrijgen

l schuld:aehterstallige.
--en jsjs.
gaml 499/3.

j
totoverdeo-oren31in
de ensteken 206/3.
' %yatismijn .
j
0/3.
!
l
j

datismijn

niet 161/3.

llebben 161/3.
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aan,inietshebben 378/3.
hetbewijsvan zijn - 378,
/3.
de--ligtaanhem 411/2,4.
de- valtop hem 41l/3.
aan wietn) de - ? 411/4.
wiens- is 't? 411/4.
schuldbrief 365/3.
schuldig:iem .2fr.- zijn 310/3.
zijn 378/3;411/2.
zich aan iets-- maken 378/3.
lï
etbewijsdatllij- is 378/3.
zijn .
- e1)li('
11t 411/2.
iem.(le--eeerbewijzen 411/4.
plichtverzuim 411/4.
e gezichtezl 411/2.
zijtl aan misdaad 411/4.
schuldvordering 198/3;442/3.
schunnig:een--event 396/3.
.-

-- e pr
aat 396,/3.
schuren 402/3.

schlxrft 402/3.
schurftig sehaap 402/3.
schurk 416/3.
schutsboom 164/3;525/3.
schutsgebied 170/3.
schutter (= burgerwacht) 89/3.

schutterij 89/3.
dienstdoende 89/3.
rustende- 89/3.
schuttersdoelen 121/3.
schuttersfeest 164/3.
schutting 314/3.
schuw 4ll/4.
schuwen :iem.- alsdepest 45/3.
scrophulariaceeën 411/3.
scrophularineeën 411/4.
Scylla :van - in Charybdisvervallen 92/3.
secondant(aan een school) 437/3.
seconde:60- n 199/3.
secondenwijzerttje) 411/3.
secretaris 175/3;410/3.
sectie:centrale- 303/2.
sectie-chef 92/3.
secunda 252/3.
sedert :- datjaar,- verleden jaar, Paschen
411/4.
gisteren, hedenmorgen 466/3.
langhebikhem nietgezien 322/3.
-

zes m aanden heb ik hem niet gesproken

322/4.
*seeffbier) 565/1.
*seffens 411/4.
sein :het- tothetvertrek 412/3.
het- vanvertrek .412/2,4.
het- totden opstand 108/3;412/3het.- totden aanvalgeven 433/3.
seinbericht l31/4.
seinen 412/4.
seinhuis 90/3.
seinhuiswachter 168/3.
seizoen 412/3.
selderie,selderij 412/3.
*senaat (ge8l.j 412/3.
*senateur,senator 412/3.
sensatie 71/3,4.
-

m aken, verwekken

sensationeel 152/3.
serge 403/4.
sergeant 412/3.
serie (uitspr.) 412/3,4.
seriefilm 152/3;158/4.
sering 242/3;266/3.
sermoen 412/3.
serpeling 203/3.
serre 134/3.
servet 412/3.
Servië 412/3.
Serviër 142/3.
sexta 252/3.
sectole,sextool 134/3;533/3.
shawl 413/3.
sidderen : van vrees,van angst 412/3.
voorden dood 412/4.
siddering 539/3.
sidecar 412/4.
sieraad 412/3.
sigaar 93/3.
de- zijn 412/4.
sigarenaansteker 27/3.
sigarenkistlje) 412/3.

voeten a1s jes 493/3.
sigarenpijpje 381/3.
sigaret 93/4.

'

met den
van twaalven 255/3 = 549,
/2;
323/3= 550/1.
t

signaalvan vertrek 412/2.

signaalopzicllter 437/4.
sijpelen :hetwatersijpeltdoorden znuur 455/3.
sijsje 412/3,4;560/3.
sikkel 535/3.
sim (= aap) 412/4.
sinaasappel 33/3;357,
/3-4.
sinds: dien dag 4l1/4.

(= dunuiteindevaneenzweep)
(= vogelknip) 414/3.
(= duiventil) 414,
/3.

l
ieetnsvvog
t
ort.)
1349//33.= 550/2.
l e
ae
nlv
ha
en
tzd
ea
lf
de (=s
ao
ls
.. 4
5
slagbotlm 4l/3;430/3.
slagen l80,/3,4;287/3.

hedenm orgen 466/3.

in iets 287/3.
in zijnpogingen - 180/3.
ik ben erin geslaagd... l80/3.
a1shijnietslaagt 307/3.
in zijnexamen -- 180/3.
ill,bij0/vooreenexamen 560/l.
nit,t (bijeenexamen) 88,
/3;560/1.
llijis(opojbijhetexamen)nietgeslaagd

singel 270/3,4.
sinjeur 323/3.
sint,sinte 413/4.
SintAlaarten 413/3.
Sintle)Catharina 413/3-4.
SintAnna-parochie (Friesl.) 562/2.
Sint-Bavokerk 413/3.
Sint-Bernthlard fberg) 413/3.
Sint-Bernthlardsllond .
59/3.
sintel 409/3(tweemaal).
sintelpad,sintelweg 409/4.
Sinterklaas 413/4.
Sint-Gillis-bijBrussel 349/3.
Sinttel-Gudulakerk 413,
/3.
Sint-Gotttlhard (berg) 413/3.
Sint-Helena (eiland) 214/3;413/3.
Sint-lansllospitaal 413/3.

slager 45I/3.

slagerij 45/3.
slagerslcneellt 45/3;168/3.
slagerslnes 45/3.

slaghoedje 90/3.
slaghottt 4l4/4.

slaglinie 283/3.
slagorde :solclaten in sellarell
*slagroom 414/l-2,4.
slagsas 373/4.
slagscl)ip 283,
?'3.

Sint-lanstraat 433,/3.

slak 4l6/3.
slang (vaneen brandspuit)
slangebeet 415/3.
slank :de ekorenllalmen 398/3.
slap :een pevent 492/2.
slapen :slaap,kindje,slaap !l21/3;554/1.
zet,
rvast 285/4.
alseenroos 348/3.

Sint-lutttelmis:met(ojte)
Sint-Tuaurens(rit
vier) 413/3.
Sint-llaartentsdag)(= 11Nov.) 413/3.
Sint-Alaartensdijk (Ned.prov.Utrecht) 562/2.
Sint-Margriet(= 20Juli) 413/4.
Sint-Medardus(= 8Juni) 413/3.
Sint-pieterskwartier(teGent) 413,
/3.
siroop,stroop 413/3.
sissen (van bradend vleesch) 251/3.
sisser:meteen afloopen 413/3.
situatie :de redden 450/3,4.
sjaal 321/3;413/3.
sjakes:zich houden 170/3.
sjeezen 88/3ftweemaalj;560/1.
sjerp 413/4.
sjiek :de e wereld
sjilpen 414/3.
sjirpell 265/3;414/4.
sjouwen :aan iets 416/3.
sla 402/3,4.
slaafsch 415/3.
slaag : verdienen,krijgen enz. 414/3,4.
iem. geven 384/3.
iem.eenpak geven 365/3.
slaan :(inj.enoAl'
p.tgw.f.) 414/3.
('
per!.dl
w.4 414/3.
er op 1os -- 414/3.
den vijand
414/2,4.
metiets

a1seen os 415,
3.
1/
gaazl 415/3.

buitensluis 461/3.
*over(o/op)iets 415/1-2,4.
slavernij:iem.tot brengen 333/3.
hetvaderlanduitde verlossen 341/3.
slecllt: geld 348/3.
()kleeren 348/3.
er aalztoezijn 177/3.
slechtell:een gesehil 415/4.
*slechterik 415/1-2,4.
slechts 415/4.
nog dellelftvan vroeger 322/3.
sletdle 415,
/3.

slee,sleeuw (van detandezl) 127/3.
sleep 415/3.
sleepe'l 296/2;415/2.3.
sleeper 90/3.
sleeperskneeht 318/3.
sleepterslloon 90/3.
sleeperspaard .
318/3.
sleeperswagen 90/3;318/3.

414,/4.

zicherdoorheell

455/3.

sleet :floor het dansellkomt er

de klok slaat 414/3.
nu washetuurgeslagen 255/3.
methet van vieren enz. 255/3,4;414/3.
slaap :diepe (o/vaste) 285/3.
in diepelz gedompeld zijn 415/3.
dezl t
ler rechtvaardigen slapen 415/4.
door den

aan de solzoenelt

416/.
3.
sleetscllworden 416/3.

slenteren :langs de straten - -

slepen 296/2;415,
.
/
2,3.
slepend :een e ziekte

sletig 416/4.

overm and,overweldigd,bevangen

362/3.
slaapbol 222/3.
slaapgelegenheid 415/3.
slaapjesdoen 121/3.
slaapkamer 374/4.
slaapplaats 374/4.
slaaprok 414/3.
slaapsteehouder 478/4.
slaapsteehoudster 478/4.
slaaptijd :hetis 4667
/3.
slabbetje 42/3;531/3.
slachten :een varken 126/3.
slachtvee 505/4.
sladood :lange
544/3.
slag :iem. en toediellen 414/4.
een goeden doen 21/3.
metéén
24/3.
op
414/3.
op dood 346/3.
(den) vanietshebben 364/3;486/3.
de bijW-aterloo 414/3;465/3.
de van svaterloo 414/4.
de aan de Afarne 465/3.

OP
Van tNveeën, '
Vall Vieren 6?1Z.
4l4/
4.
12,

sletzren 416/4.
slib :roodachtig 187/3.
sliertt):eell (spoorlwagells 428/3.
slieren 398/3;416/3.
sliet 406/3;413/3.
slijk 198/3;312/3.
slii
#ltbord 312,73.
@

sli
jkgrond l27/3.
slijpen :een potlood -- 418/3.
slijten :dansen doetdeschoenen 416/3.
den tijd (= nutteloos doorbrengen)
slik (= slijk) 312/3.
slikborct 312/3.

1slim :zoo alseenvos 138/3.
:

yne dieven 348/3.
slimmel'
d 158/3;416/3.
slingeren :zijzlJloekenlaten 401/3.
I slip vartgan 416/3.
! slippen :de deur uit
399/3.
1 slobbert
,n :in hetwater

1slobkous 187/3;512/3.

378,
/3.

p
I
*sloeber 416/1-2,4.
'
1 sltlf 415,/3tfz
tt.
ce'
mtz(I!);4
,16I3.
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gnavel:houtd)je - 445/3.
snetdle:eel' ,eensneetjespek 84,
/3.
een sneetjevleesch 406/3.
een snee door den neus (oj i1z 't oor)hebban
321/3.
reehttersnede 418/4.
sneetlqv:(ge8l.j 4l8,
/3,4.
vergaan als--A-f)tl
rdezon 418/3.
snelloopen 214/3.
snelkielt 560/2.
sneltreill:'tismeeen tje! 493/3.
*snep 418/3.
snerpen 418/2.
snerpend :een --e winteravondlucht
sllert 153/4.
snertvent 492/3;511/3.

slokker :gemeelze--- 4l0/3.
sloop l60/3.
sloor 416/4.
sloot 199/3;399/3.
haalgeen oudekoeien uitde--.
- 199/3.
van denwalin de vallen 199/3.
slootjespringen 199/3.
slop 98/3.
slot:datwashet vanonsopontlloutl 416/3.
ten t,
e l49/3ftweelnaalt;459/3.
ten --tezullen zijallesverliezen 150/4.
batig 81/3.
bijojper-- van rel
tening 149/3.4.
de deurwordtop gedaan 4l7/3.

slot- 459/3.

slotcursus 500/3.

slotenm aker 416/
,3.

slzeukelell 4l8,74.
slletzA-elen 418,/3.
*sneven 418,/3.

slotsom 62/3.
slotwoord 318/3.
sluier 498,/3;500/3.
sluimeren 543/3,4.
sluiswaehter 403/3;417/3.
sluitboom 41/3;390/3;430/3.
sluiten :degelederen
177/2,4.
een vergadering,een zitting --- 213/3,4.
een rette 416/4.
deoogen-.
- 416/3. .
erwortltgesloten 299/3.
zit.
it- . 416-417/4.

sluithek 41//'3.

sluitspeld 450/3.
sltzngel 284/3.
lange -- 544/3.
slnaak 198/3.

valtniette twisten

eengoeden hebben 198/3.
hebben in iets 417/3.
datvaltinmijn-. 464/3.
naarden laatsten

gekleed

*smaal
tvol 498/4.
smachten van dorst 485/4.
smaken:(latsmaalttgoed 274/3.
tlatlaatzich -- 274/1-2,4.
lletsmaaktnaarmeer 147/2;417/3.
genoegen in iets-- 411/4.
smakken 4l7/3.
smaldoek :datisgeen

smart 417/3,4.
(lekindsheid methaarvreugdeen
417/3.
detijd lenigtalle en 417/4.
deMoederderzevenSmarten 515/3.
smartell:lïetsmarttehem 209/3.
smarting 234/3.
*smartvol 498/4.
smeden :hetgesmedeijzer
smeer 399/3.
smeerkaars 399/3.
smeerkwast :met den - loopell

smeerpoes 509/3;544/3.
smeren 417/3.

een boterllaln
85/3;378/3.
(Iatgaata1sgesmeerd 160/3.
t
eren f
3n -- 417/3.
'm - l30/3;332/3 ;379/3.
smeris 159/3.
srnetten (u'
ul
n(
)A-l
.
lilelll
smidskneellt l68/3.
smijtezl 547I
'.
$.
'
smoesje 160/3.
sm oezig 50/
I3.

smoken 417/3(tweclltaal).
sxnook 417/3,4.

sm oren :lletis ilier t'ln te-.-een kind -- 485/
3.
l.

lletverdriet,

485/3.

een gesmoorcle noodkreet 485,/3.

spaanyder) 419/3.
'
sN se nk 419/3.
spaarbankformulier 88,
/3.
spaarkas 419/4.
spaarzaaz
'
n 4l9/4.
destraten,-- verlichtdooromfloerstelantarens
Jl7/3.
spaarzaarnheid :iem.tot opwekken 419/3.
spaarzegelformulier 88/3.
spalling 285/4.
spanader:van de gesneden
spanjolet 380/3;471/3.
spannen :alsheterspant 318/3.
spanning :hooge 227/3.
spanplaat 373/3.
spanrib 249/3;521/3.
spanzaag 81,
/3.

spar 419/3,4;553/2.
sparen :iem.tot aallsporen 419/3.
snijcurslls 418/3.
het-- aanmoedigen 419/4.
*snik (,n,uz.) 419/4.
iem.iets 419/2,3,4.
snilt(,= snllgger):hijisnietgoed (ojnietrecht)
Spartaan 419/3.
492/3.
spartelen alseenrazende 138/3.
snikken 417/3.
spatbord 312/3.
snip 4l8/3.
spa,
tieerel
'
l 240/4.
snoeiell 416/3.
spatten 133/3;422/3.
snoepelà 418/3.
specialiteitin ... 419/3.
snoeper 418/3.
speeimen (m,
r.-s) N-,
/l.
snoepster 418/3.
speculaas,speculatie 420/3.
snoesllaan 29,/
4.
speculatif
):eengevaarlijke 333/3.
snoeven 379/3;431/3.
speculeeren 419/4.
snoever 29/4.
speelgoed 420/4.
snoodaard 415/3.
een stul
t 420/3.
snorrebot,snorrepijp 418/3.
speelplaats 97/3;257/3.
snuf:hetlaatste je 322/4.
epeelstch) 456/2.
snuffelen 418,/3.
speeltuig 420/3.
snuifje 384/3.
speelz 420,
/4.
snllitlge8l.j 418/3.
van een koeuier l12/3.
sociëteit 418/4.
--van een zuigfleseh 445/3.
soda 140,/l.
spenen (= aambeien) 420/3.
dllbbelkoolzure
72/3;287,
/3.
speenvarken 285/3.
soep :lletisnietveel s 290/3.
spekslager 45/3;469/3.
soepketel 294/3.
spektakel 275/3;420/4;443/3.
soepvleesch 79/3.
spektakelstuk 420/4.
soesje 367/4.
spel 42(4/4.
soezen l35/3;136/3;131/3;543/4.
een .
- kaarten 79/3.
sol
t 206/3;541/3.
op het staan 165/3;548/4.
solanaeeeën 418/3.
inht
lt zijn 548/3.
solaneeën 418/4.
het-.
- bederven 332/3.
soldaat:een gemeen (o/gewoon) 181/3,4.
het-- isaanden gang 420/3.
.--je spelen 124/3.
aanllet (letje)gewoonzijn 422/3.
een flesch wijn maken 256/3.
*kort metietsmaken 261-262/2,4.
soldeertsel) 419/3.
spelden 420/3.
soldeeren 4l9,
'3.
t
speldenagel 420/4.
soldij 384/3;4l8/3.
speldenwerk 420/4.
uitbetaling der 418/3.
speldenwerkster 420/4.
*solfer 418/.
3.
spelen :tlverloopertjeenz. 124/3.
solidair(àlzwz
'.t
??zbijw.j 150/3.
soldlkatje 124/3.
solidariteit 150/3.
om làiet ,nietom geld
268/3.
solo :voorpiano 561/1.
datspeeltmijvöördengeest 420/4.
solo-bugel 419/3;561/1.
j erlooptéén van devijfbijhem (te) 420/4.

(le deur wordtgesloten 417,/3.

flver den
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solo-iustrument 561/l.
s
olo-l
tlarinet 419,
/3,4.
solopartij 561/1.

j
(van eentorentzurwerk,n1.vanhetcarillonb
j
3
9
0/3,4f spelling 358/3.

solostem 561/l.
somberegedacltten
sommige 25/3.
--.
-1
1 25,
13.
soms:erlcomen oogenbliklten die... ll6/3.
somwijlen 446/4.
soort,:een ,- van ... 12/3.
alle en van ... 27/3.
i
---en (van)bierenz. 13,
1$.

*spervmlr 420/1-2.4.
sperwer 252/3.
*sperzie 3574.
speten 420/4.
spenrhond (derpolitie) 175/3.
spichtig :een gelaat 461/3.
spiegeleithren 36373.
spiegelgevecht 348/3.
spiegelha,
rs 420/3.

. e
I
--uveaur
nt
?
z.
2,3.4.
ee
el
nàea
??f
ae
.le
4à
1
9/44
.19/

s
i
e
re:
ondae9r/aee;n157/t
er
ke
sp
pi
jb
lez
n
3e;va
ot
ar
/e
ak
;
2n
04/3
a7
;3/
a3
4.
5/a-

j
l

spijker 317/3-4.
den op zijnkopslaan 317/3.
s metkoppen slaan 317/3.
yop laag waterzoeken 45/3.
spijs 420/4.
spijshuis 421/1-2.

l

M'
arenvan debeste 253/3.
eenschelm vandeeerste - 253/4.
artil
teleu van de tweede 253/3.
llenzlen van die
l16/3.
' soos 418/4.
j
l sop :(ge8l.j 531/4.

llietin dewieggesmoord zijn 485/3.
een zaak -- 459/3.
smout 417/2.4.
slnollttelbol 417/4.
snaak 456/3.
j llet-- isdekoolnietwaard 259/3.
eellrare- 90/3.
l datis engeweektbrood 109/3.
;
sylaaksl.ll l35/3.
I sotl 418/3.
snakkelt 4l7/4.
souterrain 247/3,4.
snappen :gesnapt zijn (= bekeurd worden) 2/3. souvenir 172/3.
geen l
)alA'
an iets 56/3.
spatde) 411/3.
(= kletsen) 271/3.
spaak
420/3.
-.-van een fietswiel 391/3.
snapstje) 269/3.
een in hetwielsteken 523/3.
sllapster (= ltletskous) 271/3.

Bpijsvertering 421/3.

spijt:(gesl-j 421/3.
van ietshebben 421/3.
ten - van ... 421/3.
(= ondanks) 421/3.
spijtig 421/3.
spillebeenen 372/3;428/3.
spin 256,
/3.
*spinnekop 256/3.

636
gpinnetnlweefsel 256/3;421/3.
spinneweb 421/3.
spinrag 256/3;421/3.
spint 420/3.
spion 421/3.
spit:het- indenrug,in delenden 484/3.
spits :iem.het - bieden 260/4.
spitsmuis 125/3.
spleet:dedezlrstaatop een- 185/3.
splinter :een --- in eents)anders oog zien 345/3.
de- en (1ebalk 434/3.
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datspreekt(vanzelf) 165/3;486/3,4.
datspreektwelvanzelf 179/3.
datspreekt(alseen boek) .
358/3.
sprekend :zijn sterk --ltarakte) 460/3.
sprenkelen 422,
/4.
waterop den vloer

springen :in 'twater

133/3.

521/2.

een hert sprong uit lletltreupellzout 521/3.

springmatras 397/3.
springslot 455/3.
springtouw 104/3.

spliterwten l53,
/3.

springveer 397/3.

splitsen :een cursus--s 339/3;473/3.
een klasse,eentrein- 339/3.
splitsing :-- van (het)bestuur 66/3.
der cursussen 339/3;473/3.
elementvan - 421/3.
spoed :metbekwamen - 134/3.
haastige- iszelden goed 205/3,4.
malten 531/3.
de- van eenschroef 366/3.
spoedbestelling 421/1-2,4.

springveerenmatras 397/3.
sprinkhaan :een magere 290/3.
sproeier(van een gieter) 261/3.

spoedeischend :een - geval 226,/3.

staccatissimo 388/4.
staccatd
: 388/4.
stad :de Brugge 423/3.
naitr(de)--gaazl 423/3.4.
hetkan betervan de danvan hetdorp 66/3.
stadlluis 423/3.

vanojte... 36/4.

stadsgas l69,,/4.

stadsgebied 74/3.
stadsgeziellt 12/3;32/3.
stadsgraclàt 161/3.
stadslzuis 423,/4.

stadsk-ermis 182/3.
I
st
tadsonlroeper 53,
/3.
i
# sadssingel 270,'.'
$.
sprong:op(den) staanom tevertreltken 166/3. 1 stadstijt
l 463/3.
! stadsziekenlluis 423/4.
spugen 420/3.
spuien 286/3.
Stadzicllt 509,
/4.
spuigat:hetlooptde ,
en uit 231/3.
staftlrager 423/4.
spuit 422/3.
stafmuzikant l67/3.
I
-p (vaneen brant
,3.
spuitpil
lslang) 274,
!
i stafo:xex.
ste 92,
'a,4.
spuwezl 420/3;422/2,3.
i stage 423/4.
staaf 423/3.
I
staken :destemmen
179/4.
/3.
1
een ilzeren : 38
.t
1
hetwerlctijdelijk
332/3.
l
staak 80/3;370/3.
4
(hetwerk)-- 424/3.

spoeden (zich) 531/3.
spoedig 26/3.
staakheining 430/3.
lstaking:bij vanstemmen 179,
'.
3.
zoo- mogelijk 421/3;542/3.
een weide met een omgeven 22/3;430/3. l in .- zilll 424/4;521/4.
ten - ste 134/3;421/3.
f 520/3.
1 in -- gaan 521,/4.
j
spoedvergadering:hetbestuurin- oproepen 134/3. staalbedrilstaalfabriek 520/3.
1 stal
tingsfonds 424/3.
spoken (w-.) 421/4.
staan 423/3(tijdvormen).
stakkerld) l25/.
3;l31(3.
sponde 421/4.
op destoep 69/3.
I stal 424'4.
spons:(-w.) 421/3,4.
staat!(eommandoj l59,
/3.
l
stalhoufler 233/3.
de- overietshalen 464/3.
I
sponsen(?
z= .) 421/4.
wezullenmoeten 391/3.
jstallen:destukkell
sponzedoos 421/3.
gaan
375/2;534/3,4.
, stalles 424/
1
'3.
sponzenetje 421/3.
hijstaatdaarte zeuren 282/3.
! stalmest 300/3.
1 stambotlm (= vrijstaalldebooln) 510,/3.
een paard tot .-.brengen 423,/3;470,/3.
spook:(zn,
p.) 421/3.
'
j
(b.v.van een kist) 319/4.
l staznelezl 121/3,4.
spoor:per- 235/3.
hetstadhuisstaat ... 69,./
3.
stamerell 121/4.
per- reizen 454/3.
hetgebouw staatop den hoekderstraat 476/3. stammenuit... 424/4.
uithet- raken 340/3.
deluchtstaatnaarregen l1/3.
stamp(=stamppot) 431/
.3.
geen- vaniets 404/2.
debarometerstaatnaarmooiweer(o/staat,hoog) *stamp(= scllop) 424/4.
iem.op't- zijn 421/3.
423/3.
stamperk 424/4.
spoorbaan 235/3;395/3.
dewi
jzerstondop 5uur 451/3.
stamper:houten 431/3.
spoorbaanauto 395/3.
spoorboekje 454/3.
diejasstaatu goed 165/3,4.
stampktlst 4,
31/3.
datpal
tstaatuheerlijk 165/3.
. s
tampptlt 383/3;431/3.
spoorkaart 395/4.
dezehandsclloenen staanzeergoed bijdatkleed I stampvtll 424/3.
spoorkaartje 395/3.
165/3,4.
stand : tot ltomen 424/1-2,3 (drientaal), 4;
*spoorrichel397/4.
spoorstaaf 395/3;397/3,4;405/3.
datstaatgekleed 165/4.
507/3,
datstaathem nietzoomooi 222/3.
t
1
hettot l
tonlen van een wet 429,
/4.
spoortijd 463/3.
aan iem. (= totzijn bevoegdlleid behooren) y
I ietstot brengen 99/3,4;424/4;505/3.
spoortrein 235/3.
50/4.
: in -- blilven 70/3.
spoorwagen 235/3.
l'etzalhem duurte uomen 66,
/3.
l
nietin kunnen blijven 275/3.
spoorweg 235/3;395/3.
hoe dezaken? 79/3.
t
4
(- volksgroep in demaatscllappil
.) 253/2,4.
spoorwegstation 421/3,4;424/3;426,
/3,4.
hoestaathetmetdie zaak? l87/3.
)
d
e
u
e
r
l
k
e
n
d
e
2
5
3
/
3
,
4
.
Spoorzicht 509/3.
:
zooalsdezakennu 388/3.
i dehoogel-e en uga,
/a;4:4/:,:
g
4.
Spoor-enTramzicht 509/4.
zeg mi
j
.hoedezaak staat 468/4.
1
de t
looge en 424/1-2,4.
sporen 80/3;235/3;454/3.
I
dat(o/het)staattegebellren 166,
/3;323/3.
melzscllellvan hoogen .
--- 424/4.
sport(van eenladder,vaneen stoel) 422/3.
datstaathem te wachten 166/3.
(
l
lieden van (lloogen)-- 334'3.
sport(= ontspanning) 422/4.
detrein staatop zijnvertrek l66,
/3.
'
delleerscllende en 253/2.
sportvereeniging 422/3.
toendeomwentelingstondlostebreken 501/3.
delagere -en 424/2.
spot':den - metiem.drijven 404/3.
ietsten - stellen 454/3.
gereed--om ... 501/2,4.
delaagste en 424,4.
wij vöörgrootegebeurtenissen 501/3.
s
t
a
n
db
eelcl voor
424/4.
spotlcoopje 326/3.
t
hijstaaterop,dat ... 230/3.
j
een-.
--x iena. opriehtel' 424/
.3,4.
spotprijs:vooreen- tekoop 384/3.
staande :de vergadering zong den Vl.Leeuw l standje:iem.een---maken 80'
3.
spotternij 271/3.
391/3.
i
!
een krijgen 4l2/3.
spotvogel 283/3.
eten 392/3.
!
ttats 424/
spraak 422/4.
r standpl
'4.
.
eenstuujeeten 423/3.
vaneen no
taris,van eengeestelil
ke 472,
/3,4.
erisgeen - van 422/3.
dezaakwaarvan - is 333/3.
l i
n
h
o
u
d
i
n
g
b
l
i
j
v
e
n
3
9
1
/
2
.
r
s
t
a
z
l
d
p
u
l
à
t
:
o
p
j
u
r
i
d
i
s
c
h
7
9
/
3
.
zich llouden 334/3,4.
i
iets van een arcllaeologisell bezien 347/
,4.
,
spraakkunst 422/3,4.
iem. houden 230/3;423/2,3,
4.
'
N-an psyehologiscll 347,
/4.
*spraakleer 422/1-2,4.
iets I
aouden 230/
/3;423/3,4.
'
vas tweeërlei-- :
.
156/3.
spraakzaam 186/3.
een huis, en gelegen ... 187/3.
standvastig 425,
/4.
spreel
tbeurt:een- vervullen 503/3.
staangeld(voorwagens) 93/3,4.
t standvastiglleid 174/3.
spreekcel 90/3.
,
staar :ienlvan de liehten 345/3.
l stang :(pen jJ.zeren
as,/a.
spreekkamertje 374/4.
staart 257/3;427/3.
een-- lak 431,
/3.
spreekplaats 374/4.
staartmees 358/3.
l stanniol 539'
/3.
spreken :metiem.- 422/3,4.
iem .- 422/3,4;536/2.
staartnoot 97/4;204/4.
1 stap *t
'
?5j$.
staat (= stand,toestand) 423/4;505-506/2.
1 bijelken dien lzi
jzette 443/3.
iem.gaan (o/komen)- 3/4:536/2.
!
in een uitmuntenden
505/3.
1
-- llou(je11 4zg/
/a.
elkaar- 422/4.
in zijnom ... 52/
/3.
op .- gaan 425/
'4.
totiem.- 422/3,4.
iem.totietsin achten 6/3;448/3.
vroegop zijn 169/3.
tegen iem.- 422/1-2,3,4.
daarzou men hem niettoein achten 317/3.
pen ilzhet zand 425/4.
tegen iem.niet- 437/3.
iem. in stellen om ... 449/3 (tweemaals. l
pen doen 425/1-2,3,4;497/2,3.
te- zijn 422/3 (tweemaalj.
op iem.ojiets maken 443/2,3,4.
datiseen groote vooruit 129,
/3.
overiets0/iem.- 422/2,3,4.
een grooten voeren 453/4.
allet
zldeeerste kost,moeite 425/3.
overeen boek- 208/3.
(tegenonerri
jk) 303/4;398/4;423/4.
u'acilt11voordeneersten 425,
/3.
vanietsojiem.- 422/2,4.
hijspreektvan heengaan 467/3.
staatsbestuur 303/3;303/4.
stapel 425,
/4.
stapellluis 425,
/4.
hij spreekt er van,te zullen heengaan 467/3. staatsfondsen 547/3.
staatsman 380/3.
stapelplaats 425/4.
Nederlandsch- 252/3.
staatsruif:aan (o/uit)de eten 87/3;408/3.
stappen 443/3.
spreek dan toch 478/3.
.

'
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flink
456/3.
depaarden laten
425/3.
gtapper:een ferme 456/3.
stapvoets: rijden 425/3.
(lepaarden laten gaa'
n 425/3.
star:lnet---renblikopietskijken 371/3.
*star(= ster) 426/4.
staren :verwilderd -- 196/3.
staroogen 196/,
3.
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de degellsteektin descheede 538/4.
bier

427/4.

stekken (tr>.) 428/4.
stel:-- van een wagen 428/4.

stiekem 332/3.
er van doorgaan

kleeren 443/3.
stelen :(on'
?.rerl.f.) 428/3.
iems.geld 364/3.
stelkunde 26/3.

stellage 405/3;428/3.

statie 426/4.

stellen :het buiten een zekere zaak niet kunnen

statief(z= driepoot) 133/3.
statig 291/3.
statioll 38,
/3;421/3,4;424/3;426,
'2,3,4.
restant 426/3.
vooreleetrischestroomlevering 326/4.

6/3.
zicllcivielefojburgerlijke)partij
stellig weigeren 330/3.
stelselmatig 121/3;376/3.

voordraadlooze telegrase 426,/4.

stationzleerell:een --deauto 4.
31/4.
stationsarbeider 156/4;426/4.
stationschef 38/3;426/2,3,4;559/1.
statiozlsemplàcement 426/4.
stationsgebollw 38/3;421/3,4 ;426/3,4.
stationsk-lerk 23/3.
Stationskoëehuis 90/3.
stationsopzit'
hter 426/4;437/4.
stationspersoneel 426/4.
stationsplein 374/3;426/3.
Stationstraat 426/3.

89/3.

stelt:hetdorpstaatop en 359/3.

I

l
I
l

een dorp op en zetten 360,
/3.

dewereldrijtltop en 2
7/3.
f6

)stembiljet,stembriefje 88/3.
lstezngereclltigdzijn 428/4.

stiekemerd 214/3.
stier 464/3.
als'twil,kaneen kalven 358/3
stieren:dekoewi1 285/3.
stift:llet jevan een veter
stijf:mijn arm is l25/3.
stijfkop 261/3.
stijfsel 30/3;(gesl.t 430/3.
stijfselkist 30/3.
stijgen:hetlandstijgttotsteileheuvels 427/3.
1 alcoholstijgtmijdadelijk naar'thoof(1 430/4.
!

1
'

stem :metluider (nAe) 287/3.

beslissende-- 428/3.
raadgevende(o/consulteerende)
(Jverwegende 428/4.
(lllbbelwegende-- 428/4.
alde men krijgen 474,
/3.

de- svan Romet'
vz. 430/3.
stichting 430/4.
vrome 56l/2.

428/3.

zijnwoedesteegtentop 430/4.

t
depl'ijzen 430/4.
l
1
de stlikerisgestegen 430/4.
k debt
aterzal-- 226/3.
k stijl:in-- 430/3.
l een lnan van den ouden -i
! sti
jloefenq
ing 520/4.

! *stijlvol 430/1-2,4.

!*stijsel 30/4.

i stikdonkt,
r 40/3.
i stemmen :deinstrumenten 24/3.
stikken 485/3.
l
op iem. 428/2,3.
stationsweg 426,/4.
l
vooriem.-- 428-429/1-2,3,4.
derth
ok deed mijbijna
i katholiek,christelijkhistorisch cAzz. 448/2,4. 1 eenkind 485/3.
statistiseh jaarboek 241/3.
nietin de wieggestiktzijn 485/3.
statullt :de statuten van een vereeniging 425/,
3.
eellkandidaat 428-429/4.
overeen wet 429/4.
stil:llet'
E
lorp isweer 186/3.
staven :een bewering-- 79/3.
eenlnaehine zetten 430/3.
overeen voorstellaten
429/3.
Stavoren (nitspr-) 563/1.
een fabriek ---zetten 430/3.
voor(o/in)iems.dood 429/4.
stetdle :in van ... 239/3;426/3.
.stemmig:opdell engevel ll1/3.
aan 430/3.
terstede 440/4.
stemm ing :de-- is in orde 24/3.
stilhollden :depostkoetsloudtstil 423/3Bteeds 235/3.
detlein houdtstil 432/3.
goede 198/3.
meer,-- vroegert
?,?
,
z. 296/4.
- een 'paard
423/
13.
ineen goede zijn 236/3.
minder 306/4.
eenvoorstelin brengen 429/3.
een machine 430/3.
steeg,steegje l67/3.
een zaak
4.
59/3.
bijde overlletontwerp 429/4.
steek :hethoudtgeen 392/3.
stillekensaan 430/4.
mijn geheugenlaatmijin den 426/4.
deelnemingaan de isverplicllt 429/3.
stempel:eenmanvan'
denouden 141/3.
stilletje 243/3.
datiseen op mij 454/3.
stilliggen :deschepen moesten
430/4.
de van een tandrad 366/3.
stengel 201/3.
(= driekante priesterhoed) 133/3; 447/3. step 294/3.
hetwerk ligtstil 430/4.
ster :de hem elstaatvol--ren,is met ren bezaaid stilstaan :blijven - 423/2.
steekltaart 158/3.
hethorloge,deklok isblijven
431/3187/3.
steekkar,steel
twagen 427/4.
dehandelstaatstil 430/4.
steekpellning 523/4.
vallendeojverschietende 398/3.
defabrieken staan stil 430/4.
iem .een geven 523/4.
het(hoog)in zijn -- llebben 429/3.
hetSverk staatstil 431/3.
hetaannemen van en 523/4.
sterfgeval 126/3.
geboorten en len
hethorlogt
astaatstil 431/3.
steen :iena.meteen werpen 427/2,4.
!
een paard doen
423/2.
(met)een --naariem.werpen 427/2.
wegens 73/3.
l een machinedoen 430/3.
j
eell-- op iem.werpen 427/2,3,4.
*sterfput 429/4.
sterk :niet genoeg zijn l60/3.
den (eersten) op iem.vrerpen 427/3,4.
j een-deauto 431/4.
! stilstand 431/4.
1
eezl --desaanstoots 434/3.
een e vrouw 160/3.
aall(den)--lijden 427/3.
een gewelf 255/3.
- eenwagentot-- brengen 423/3;431/4.
$
llecllten --gebouwd 255/3.
, st'
ilte:een diepe 197/3.
steeilen :een -.
-pijp 371/3.
lletrechtvan dezl ste 429/3.
stilzitten 321/3.
potten 427/3.
dat is --- 429,
/l-2,4.
blijf 186/3.
steenhollwer 427/3.
zijn in deaardrijk
-skunde,op deviool,bijhet stilzwijgd?n :(tt
?1?.) 431/3.
steenllouwerij 427/3.
het- bewaren 431/3,4.
kaarten 429/4.
steenkarper 288/3.
i vergeefmijmijnlang 431/3.
zicll maken 429/4.
steenkolen 223/3.
steenliolenafzettingen 258/4.
l984man zijn 54/3.
stilzwijgendheid 4.
31/4.
iets aanbevelen l57/3.
stip :eell verf 130/3.
steenlcolenbekken 258/34.
j
eenkwarttnoot)meteen
388/3.
steenkolengebied 258/4.
sterrenk-unde 429/3.
sterven 245I'3.
steenkolengraver 259/3.
)
(- tittel) 447/3.
aan een ziekte,aan een wonde enz. 429/3. l stipt:- op tijd komen 431/4.
eteenkolengrt
zis 258/3.
! Stock 431/4.
vanouderdom,van koude6kzz. 429/4.
steenltolenhandelaar 223/3.
do
o
r
e
e
n
pi
s
t
o
o
l
s
c
ho
t
1
2
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/
4
.
l stoeien 158/3.
steenkolenmagazijn 223/3.
i stoel:vtlor en en banken spreken 314/3.
steenk-olenmijn 223,
/3;259/3.
t
aeltzaclatendood-- 429/4.
op --liggen 359t'3.
stoelenzt,tster 431/3.
steenkolexlmi
jnwerker 259/3.
steull:veel---aalïiem.hebben 430/2,4.
l stoep (gesl.) 431/3.
steenkoo1 427/3,4.
j stoet 329,/3.
blanke(o/witte) 427/4.
tle--zijnerotlders 430/2,4.
f stof:(gfh
weven)--- l92/3;253/3;254/3.
iems.stuteIA.-- 430/4.
steenkoolmijnstreek 258/2.
steunctllnité : d()()r een .--- onderhouden worden ll stoffage 74/3.
steenk-oolstreelt 258,
/4.
steenm arter 160/3.
l.
30/'3.
i stoffeerder 168/3.
l stoffeeren 168/3.
stellllen 266I/3.
*steenwf
xg 427/l-2,4.
steiger(=.
ulosplaats) ,
30/3.
f
nl)iets 430/3.
jatojleliikedlïjwo6glïjt'
:naamwoorden
'
'
steigeren(A'
al)eelzpaard) 427/4.
lletstelselsteuntop ... 402/3.
(stoffen(= poehen) 379/3;431/3.
steil 322!',
3.
4 stofer(z
= opsnijder) 29/4.
steA-ig :een -- gewelf 255/3.
-stek 4271
/'4.
gebouu'
d 255/3.
l
s
t
o
k
f
r
e
g
4
e
2
z
l
7
e/
n3 529/3.
stekel(van een gerst-ofroggeaar)
*stichel 430/4.
l
. ndelstok) 166/3.
:
(
wa
stekeldraatl 373/3.
stichtelîjk :een leven 430/2.
1
v
e
r
t
l
e
r
wi
llenspringen da'
nzijn langis 370/3.
steken 427/3('
?6'
rI.d1z
,
/
t
?.);534/4.
electuur 430/2.
! iem.een inhetwielsteken 523/4.
eeltspeldaalliets 420/3.
een boek 430/3.
!
'a.
een voorbeeld 430,
/3.
eeltstoltjevooriets 420/3.
l
Van Zijn jevallen 427,
l
I
een 1ak 431/3.
eezlspeldje bijiets 420/4.
stichten:eenstadeytz.-- 430/4.
een strik opdeborst 427/4.
ditboek sticht 430/4.
lstokpop
aazdjl
eigg4e3
n1/(
3
?
.
J/
speelkaartenj19j3.
.s
iem.door zijn voorbeeld
430/4.
indekeelblijven 427/4.
sticlltend :een voorbeeld geven 430/4.
lstokpaal'
djeszeep 531/3.
in demodderblijven 427/4.
lletwerk isblijven 427/4.
metiem .spreken 430/4.
!
stokvisch 13,
/4.
blijven (bijhetspreken) 426/3.
sticlter:de van hetPerzischerijk 430/4.
( federwatvande !
--
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stollen :hetbloed stoldemijindeaderen 486/3.
de schrik deed mijhet bloed in de aderen 486/3.
stom :geen - woord van ietsbegrijpen
stommiteit 46/3.
stomp (=afgeknotdeel)vaneentak 438/3.

REGISTER
straatvloerder 246/3.
straatvuil 433/3.
straatweg 38/3;244/3;246/3 ftweemaalj; 427/3.
straatwerker 246/3.
straf:verplaatsingvoor- 357/4.
(le- voorietsontlergaan 433/3.

stroozak 365/3.
stroozolder 406/3.

strop 434/4.
zijn eigen -draaien 169/3.
ziclkeen om den llalsllalen 169/3.
strophe 434/3.
strot:iem.in den --grijpen
strottenhooftl 247/3.

stomp (= eggig):zure appelen mal
cen detanden -

strafbaar:- (voordewet) 364/3.

127/3.
stompnetzs 39/4.
stompvoet 363/3.
stoof 432/2,4.
stoofpot 432,
'
4.
stookijzer 432/3.
stoomboot 102/3;(gesl.) 432/3.
stoombootonderneming 323/4.
stoomen :delamp stoomt 271/3.
stoomkraan 202/4.
stoomkracht 102/3.
stoommaehine 432/3.
stoommolen 509/3.
stoomscllil) 102/3.
*stoomwagen 432/4.
stoomwerktuig 432/3.
stoop 432/4.
stoornis 332/3.
stooten 428/2.
opmoeilijkheden- 34/4.
stooter(= 12 !4 cent) 269/4.
*stootkar 432/4.
stop (van een flesch) 432/3 (tweemaalj.
stop (= stil):een fabriek - zetten 430/3.
stopblok 90/3-4.
stoppen :iem.metgeld denmond- 523/3.
stoppen (= stilhouden) 432/1-2,4.
detrein stopt 432/1-2,4.
een machine - 432/4.
stopplaats 431/2,3;432/1-2,3,4.
stopsel:een - tabak 432/4.
stopstllk 432/4.
stoptrein 79/3,4.
stopverf 295/3.
stopzetten :hetwerk isstopgezet 431/3.

- feit 307/3.
struik 222/3.
strafbataljon 120/4.
'
strafdepot 253/4.
lstruikellalok 434,/3.
strafport 438,
/3.
! struikelen 434/4.
strafregister:geen schoon (o/geenblaneo)- llebben struikroover 38/3.
*struiscll 435,/1-2,4.
391/3.
stralen (bij een examen) 88/3 (tweemaalj; 560/1. stue 436/3.
stratenmaker,strater 246/3.
)studeerev
noor3e
34
en
/3e
.xarnen 57/4.
streber 35/4.
streek (= landstreek):een boerenzoon van de - $
) in derechten enz. 435/2,3,4.
l in de rechten willen gaan
64/3.
108/3.
hijwoonde in deze - 433/3.
I
*
d
e
r
e
e
h
t
e
n
e
s
z
.
4
3
5
/
1
2
,
4
.
streek (= streep):er loopt (bij hem)een - door ! vooradvocaatcnz. 277/3;435/3.
1 uiteen beurs-- 435/3.
492/3.
'
streek (= handeling):domme - 46/3.
aan een universiteit 435/3.
een dommen - begaan 428/3.
j goef
l,metvrucht 435/3.
streken uithalen 370,
/3;463/3.
I zijn op vraagstukl
ten 435/3.
dwazestreken uithalen 46/3.
student 227/3,4;435/2.
in de recllten 0/ in de rechtswetenscltap
streken uitvoeren,begaan 463/3.
4.
351I3.
metstreken omgaan 406/3.
*streen 433/4.
studente 435/3,4.
streep :(pzr.) 433/3.
studie:- derklassiek-eletterezl 233/4.
derubriek (onderde- ) 299/3.
deroudetalen 233/4.
erloopt(bijhem)een- door 492/3.
de-- derwijsgeerigevraagsttzl
tken
streepjesbroek 433/3.
studiën 435/4.
streepjesgoed 433/2.
studies 435/4.
strekken :zich platteraarde- 521/3.
studiën vooringenieur 28/3.
strekking 433/3.
l
1
zijn sc
loen 435,
/4.
1
Zijn studiën voltooien 435/4.
eenwerk naarzijn - beoordeelen 546/3.
l een tooneelstuk in nemen 435/4.
1
strekltingsroman 443/3.
hetstultisin 436/4.
stremming :tijdelijke- van lletvervoer 332/4.
een onderwerp in nem en 436/4.
streng :een- garen 433/3.
de-- vazlhetinstittmt 436/4.
streven :naariets- 65/3;67/3.
hijstreefdeernaar ... 65/3.
studiejaar 436/4.
het- 433/2.
studiemeester 437/3.
stuik 293/3,4.
hetdoelvanzijn- 65/3.
*streving :tegen elk.indruischende- en 433/4.
in --en zetten 293/3.
strljd :iem.toteen - uitdagen,uitnoodigen 60/3. stuiken (ww.,bett.) 436/4.
depolitieke- 434/3.
detarwe 293/3.
haverhelpen 436/3.
de dageli
jksche,onafgebroken - 434/3.
*de - en voor de economische en politische stuiven:(ltoofdt.t 56l/1.
macht 561/1.
hetzaler 433/3.
de- voorhetbestaan,voorhetleven 434/1lletheeftergestoven 436/3.
niet weten waar iem .gestoven of gevlogen i:
2,3,4.
488,
/3.
de - om lletbestaan,om het leven 434/3,4.
de- vanhetbestaan,vanhetleven 434/4.
stuiver 269/4;418/3.
in- met... 434/3Ltweemaalj.
stuivertjewisselen 81/3.
metietsin - zijn 495/3.
stuk :ief'
sinojaan .
- ken snijden 227/4.
eenstok aanojin -ken breken 359/3.
(a1s)om - 441/3.
aan ken vallen 472,/3.
strijden :- om iets 434/2.
- vooriets 434/2.
grond 202/3.
- met iets 434//3.
land 202/3;365/3.
een tliepblauwe hemel 436/3.
strijder :een der vroegste (oj eerstopgekomezà)- s
eeyllap uitéén
212/3.
463/3.
strijdig met,... 344/3;434/3.
aan een - door 398/3.
ietsvan jetotbeetje x'
ertellen 315/2,3.
strijkage 434/3.
ingekomen.
---kelà 86/3.
strik :- ken leggen,spallnen 434,
/3.
strofe 434/4.
uitgelote ken 447/2.
strompelen 435/3.
(
)p naam 447/2.
ttaxztoonder 447/2,3.
stronkelen 435,
/4.
stroo 434/3.
werl
cper afmaken,afleveren 151/3.
stroobed 365/3.
twizttig svee 436/4.
stroodak 434/3.
een inhebbezl,in zijn kraag llebben 436/3.
op lzet van taal 356/3.
*stroohoed 222-223/1-2,4.
strooien :- dak 434/3.
stukadoçlr 378/3.
- hoed 434/3.
stultbreken :een stok
359/3.
strook (= rand,van een postwissel) 424/3.
stukkrijgen :een stok niet 360/3.
- je (= kaartje,flche) 158/3.
stukslaan :een 1at-- 361/3.
strooken:metiets- 434/4.
stuktrekkezl:een band - 362/3.
strooman 434/3.
stxakwerk hebbelï 151/3.
stroomen t'
t/
t
zzl Aef bloed) 495/3.
stumper 125/3;131/3;418/3.
stroomest 434/3.
jsturen:iem.iet'
s 361/3.
stroop 413/3.
l om iem., 533/3.
i A.stuurtme om u tekomen roepen 122/3.
iem.- om den mond smeren 39/3;531/3.
strooper 369/3.
stuur,stuurstang 203/3.
submissie 419/
stroopkan :metde- loopen 39/4.
,4.
Isubstitulzt-olllcier(van justitie) 327/4;436/3.
stroopmop 325/4.
stroopop 523/3.
)
succevsee:lmet! 2441
92/3.
I
/4.
strooppot:metden- loopen 39/4.
i *suceesvol 192/4;436/1-2,4.
stroopsmeren 39/3;531/3.
stroosnijmes 406/3.
suceursale 436/4.
suf(van geest) l25/3.
stroospier,strootje 434/3.
1
! suffen l36/3.
strootje trekken 286/3;434/3.

store 433/4.

storen :iem.(inzijngesprek8nz.)- 332/:,3.
zich aan iets- 78/3.
zieh aan ietsniet- 240/3;338/3.
storm :een zware- 443/3.
de - begint (#g.) 246/3.
een - in een glaswater 344/3.
een - van toejuichingen 125/3.
stormachtig bijvalsbetoon 125/3.
stormen 443/3.
stormigweeè 140/3.
stormmarsch :den - slaan l1/3,4.
stormvogel:Noordsche- 77/3.
stormwind 443/3.
storten (= vallen) 436/3.
(= vochtlaten vallen) 84/3;253/3.
iem .in den afgrond,in 't ongeluk,in 't verderf-

18/3.
zieh uithetvenster- 521/4.
storting 546/3.
stortingsbil
jet 88/3;433/3.
stotteren 121/3,4.
stouterd 433/3;546/3.
*stouterik 433/1-2,4.
straal(gesl.) 433/3.
straalbundel 90/3.
straalpijp (van een brandslang) 274/3.
straat 433/4.
op - 433/4.
op 'sHeeren straten 433/4.
in de Brusselsche straten 433/3.
de Christel.Arbeidscentrale in de Pletincl
txte Br. 108/3.
straatarm zijn 233/3.
straatbengel 433/3.
straatdeur 237/3.
straatgoot 543/3.
straatkabaal 433/3.
straatkei 246/3.
straatlawaai 433/3.
straatlegger,straatmaker 246/3.
araatnamen 30/4;433/3,4.
vreemde- 433/2,3,4.
straatrumoer 433/3.
straatslijper 433/3.
straatstamper 102/3.
straatsteen 244/3;246/3 çtweemaalj.
straatveger 433/3.
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suëx t'
tfïfdpral 436/3.
suggestie (vïf,
:pr.) 436/3.
suiker:(ge8l.4 436/3.
soorten van

436/
!3.

suikerballetje 80/3;436/3.
suikerbiet 46/4.
suikergast 406/3.
suikerij 76/3;436/4.
suikeroom 436/3.
suikerraënaderij 390/3.
suisse 249/3.
suja.-: --,kindje 121/3;554/1.
doen 121/3.
sukkel(= het sukkelen):aan den zijn 125/3.
(= stumper) 413/3.
.-(= ongelukkige vrouw) 416/3.
sukkelaa'
r 125/3;l31/3;294/3.
sukltelell 294/3;438/3.
sul 267/3;418/3.
*sulfer 418/3.
sullell(= baantje glijden) 398/3.
Sumatra (uitspr.t 437/3.
auperlatiej: inden traprorm 298/3.
om8ehriiving'
pc,
?zden 298/4.
ran biiv.naamwoorden v
zïfgccxdc op een 8i%klank 292/3;523/4.
vorttb'
?
Jc,
?zdevtadverbialen 547/3,4.
z
supprimeeren :een trein
21/3.
surnumerair 84/3.
surveillant(aan een scllool)
syllabus(uit8pr.j 437/3.
symbolum (uïfd#r.) 437/3.
symmetrisch 437/3.
sympathie 403/3.
synagoge 443/3.
syncope(A?z1fz.) 412/3.
gynoniem : met... 437/3.
een van ... 437/3.

T.

tafelschuimer 410/3; 442/3.
tafelvork 506/3.
tafereel 403/3.
taille :eendunne- 275/3.
takkenbos 221/3;314/3.
taks(= dashond) 438/4.
*taks(= belasting) 438/1-2,4.
tal:- van ... l87/3;438/1-2,
4.

rweerszijdenvan ... 516.
/3.
rbekwamertijd 439/4.
technic3ls 440/3.
teeken :een geven 124/3;441,
/3.
ietsmeteen teverstaangeven 441/3.
Jezusdeed en en wonderen 441/4.
het totvertrek 441/3.

zijn - a1smonologist 465/3.
een man van - 438/3,4.
iem.metveel 438/4.
een jong-- 438/4.
*talentvol 498/1-2,4.
talk 399/3.
talkkaars 399/3.
talmen 228/3;37l/3;438,
/3.

als van waarschuwing 441/4.
teekenatlas 243/3.
teekenbehoeften l85/3.
teekenboek 409/3.
teelcendriehoek 27l/4;525/3.
teekenen :zijnlland 208/4.
zijltnaam --- 208/4;334/4.
meteen kruis-- 208/4.
doc'
r den schrijver geteeltend 208/3;
met zijn naam geteekentl 335/3,4.
teekenhaalt 525/4.

talent:iems.- en 470/
,3.

talmer 371/3.

talrijk :nietzeer(o/nieterg)--,niettamboer(uïf.
:p'
r.) 438/3,
4.
tamboerijn 81/4.
tamelijk :een .
- eprijs 76/4.
(bijw.van graad) 393/3;457/3.
goed afloopen 99/3.
zijn maag- genoeg vullen 99/3.
tand :iets tussehen de (o/ zijn)- en brommen
438/2,4.
metde --en ltnarsen 438/2.

tandengek-nars 438/2.
*tandenknarsen 438/1-2,4.
tandenkoter,-peuter,-stoker 250/4;438,
/3.
*tandpijn 438/4.
tandracl,tandwiel 244/.
3.
tante 295,/
3;309/3;(Azl?
J.) 43873.
een diklte 290/3.
tantezegger 263/4.
tapijt:ietsop llet- brengen 372/4.
tapkast:toonbank met- 406/3.
tappen :bierop (o/in)flesschen - 454/3.
jeneverin kruiken - 454,
/
3.
tapperijcdeVos) 2.
36,
/3.
taptemelk 20/3.
taptoe 22/3.
m et fakkellicht

taai l13/3.
zoo- a1sleer l13/3.
taak :een moeilijke- 351/3.
hetisde- vandenleeraar... 399/3.
zijheiligen zijn- 533/3.
mi
jn,zijn - als ... 437/3,4;465/3.
de- van beoordeelaar 437/4;465/4.
tot.
- hebben ... 437/3;533/3.
zieh ietstot- stellen 437/4.
een - vervullen 437/1-2,4.
een - volbrengen 437/3.
'
taal 422/3,4.
een Vreemde - tegen iem .Voeren 437/3.
(wel)ter .
- zijn 459/3.
taalfout 157/3;161/3.
taalvorscher 530/3.
taart
494/3.
van bladerdeeg

jes 367/4.
iem.van de- geven 367/3.
taartenbakker 494/3.
taartepan 494/3.
'
tabak 437/3,4.
kauwen (o/pruimen) 92/3;414/3.
een pruim -- 92/3.
datisandere-- 30/3;313/3.
tabakrooken :het- 437/3.
tabaksfabriek 437/3.
tabalcshandel 437/3.
tabaksonderneming 333/4.
tabakspruim 92/3;414/3.
tabakszak 437/3.
tabel 437/3.
derlesuren 463/3.
tabernakel 437/3.
tablet 437/4.
tafel:aan- zitten 57/3;437/3.
aande- zitten 437/4.
de - dekken 438/3.
de- afnemen 438/3.
totde H.Tafelgaan 95/4.
vanwerkzaamlleden 463/3.
tafelbord 442/3.
tafeldienaar 118/3.
tafellaken 30/3;317/3.
-

tafellooper 92,/3.

tarief(g6d!.) 439/3.
tas 439/4.

tasch 402/3;439/4.
taxe 438/4.
taxus 234/3.
te:gemakkelijl
t- dragell,moeilijlt- leeren 327/3.
hetisonnoodig hierover- twisten 327/3.
hijverlangtdat- mogen lezen 439/3.
hijheeftdegewoonteiem.- komen lastigvallen 439/3.
weten - zwijgen,- sprekenenz. 439/2,3.
zitten - praten,staan - praten 439,/3,4.

hetijsis- berijden 439/2.
datis(we1)- doen 439/2.
datboek ishierniet- krijgen
de- schrijven brieven 439,
/2.
verbeteren ! 439/4.

weten 439/4.
hetathenlaleum - Gent,- Namencnz.
465/3.
de universiteit- Helsingfors 465/3.
-

dedom - K eulen 465/4.
-

-

-

-

bed 439/2.
huis 439/2;446/3.
mijnen huize 439/4;440/3.
onzen huize 344/4.
mijnent 440/3.
uwent 440/3;464/3.
onzent 344/3;440/3.
zijnent 539/3.
dezer gelegenheid

dien tijde 439/3.
allen tijde 439/3.
5uur(o/uren) 327/2,4.
8uur(o/uren) 440/3.
aclltuurtwintig 327/3.
zesuurtwintig 440/3.
precies- 9uur(o/uren) 327/3.
--

* --

het

van vertrek 412/
l4.

teekennkap 381,/4.

teekenst,hrift 409/3.

teems 441/3.
teen (= twijg) 525/3.
wilgen en 525/3.
teerlingswortel 267/3.
tegelijk :bijéén
411,
/3.
tegelijkt,
rtijd 439/3.
tegemoetkoming :een in dekosten geven 457/4.
tegen:ct
eregenslaat deruiten 2/3.
elkaar 441/3.
vlak elkaar 441/3.
iem.lachen en pinkoogen 349/3.
koffie 15fr.hetkilo 1/3,4.
geltlleenen,plaatsen 5 0,/
0
' 1/3.
betaling van ... 361,
/3,4.

tegenbevelgeven 441/3.
tegengestelde meening 441/3.
tegengrt
neten :iem. 201/3.
tegenhouden :een hollend paard
423/3;470/3.
tegenkomen :iem.-- l82/3.
iem .tegengekomen zi
jn 441/3.
tegenlofpen :allesloopthem tegen 442/4.
tegenmarsch 294/3.
tegenmtlrren 387/3.

ltegenover 356/3.

iem.machteloos staan 441/3.
een weigering 442/3.

tegenovergesteltl:van egevoelenszijn 441/2,4.
tegenoverstellen 441/4.
tegenpartij 31/3.
tegenpreutelen,tegenpruttelen 387/3.
tegensla,
an :allesslaathem tegen 442/4.
tegenspoed : met

te worstelen hebben 340,'.
3.

veel ondervonden hebben 442/3.

tegenspraak :een vonnis op

441,
/3.

vatbaarvoor-- 441/2.
tegensprekelijk 441/2.
tegenstttan :hetstaatmijtegen 165/3.
dat,eten staat mij tegen 441/3 (tweemaalj.
tegensttmder 31/3;441,
/3.
tegenstf,
lling :in--van ... 441/1-2,3-4.
in.- met0/ttlt... 441/'1-2,3-4.

tegenstrever l95/3.
(politielte)--s 31/3.
tegenstrijd :in--lnet... 434/3.
tegenstrijdige dingen 524/4.
tegenva,
llen :datvaltniettegen 469/3.
tegenwi
,rken 441/3.
tegenwind 524/3.
tegenwd
nordig:-- zijn 442/4.
op een vergaderingenz.-- zijn 442/3.
bijeen handeling zijn 442/4.
de evoorraad 346/3.
(= hedenten dage) 100/3.
hijis in Londen 346/3.
tegenwd
nordigheid 442/4.
in

van ... 442,
/4.

-

tegenzin 344/3.
met 103/3;209/3;441/
'3.
tegoed 442/4.
tehuis:een
231,
/4;446/3.
hetVlaamscllTehuis 446/4.

-

teil 442/4.

l .
---(
nnh
)em
enee
ln
,-n
male
hov4e41/
433.9/2.
nhuizevan ... 439/.
2.
n huidigen dage 439/3.
--n doodeopgeschreven zijn 439/4.
*
n allentijde 439/1-2,4.
.-r
wereld 439/2 ;520/3.
.-rlinkerzi
jde 439/3.
-

teint:bruinachtigte)
teltort 442/3.

494/3.

tekortkoming : iem . op een

betrappen l6l,'3.

tekstverballd 96/3.
tel:in geen ,nietin zijn 442/3.
telefooll,teleplloon 422/3;Laitspr.eng6eJ.)
483/
1.
I:
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telefoonstation 426/4.
telegrnxf 412/3;(kdtspr.6:1ge8l.4 442/3.
telegraafwezen 392/2;531/4.
telgrafeeren,telegrapheeren 442/3.
telegram 131/3;418/3; ('
ttit8pr.en gesl.4 442/3.
telegrambesteller 132/3.
telegramformulier 136/4;l60/4.
telegrapllisch berieht l31/3.
telen 442/4.
*teleurstellen 442/1-2,4.
teleurstelling 442/2.
*teljoor 442/4.
telkezlmaal 2.
34/3.
telkenmale 234/3.
wanneer ... 234/3;247/3;442/3,4.
als... 442/3,4.
telkens 234/3.
ik zag ietsnieuws 234/4.
a1s de trein stilstaat,stappen jongens af
234/3.
... a
ls... 443/3.
als ... 234/3;247/2,3;442-443/3,4.
- wanneer... 442-443/3,4.
weer 497/3.
tellen 395/4.
alsofhijgeen tien kon
133/3.
ollderdieschrijvers wijervelendie...
nietmeer--onclerdelevenden 395/3.
*013iem.0/iets-- 443/1-2,4.
teloorgaan 442/4.
telraam (ge.
%l.) 443/3.
t'
eltoestel 95/3.
tempel 443/4.
temperen 305/3= 550/l.
tentamen 155/4.
tentdak 229/3.
tenue 443/4.
tenuitvoerlegging 462/3.
tenzelfden tijde,terzelfdertijd 429/3.
tenzij:- erdringendgehooid moetworden
teraardebestelling 47/3.
terbescllikkingstelling 61/4.
-

terdeeg,terdege 468,/3.

tereeht 443/2-3.
terechtkomen :watzalervanhem ? 193/3.
lletkomtwe1terecht 198/3.
daarzalnietsvan
203/3.
daarisnietsvan terechtgekomen 332/3.
debriefisnietterechtgekomen 440/3.
terechtwijzen :iem. 53/3.
tergen 264/3.
terloops 204/3;236/3.
iets-- mededeelen 366/3.
termi
jn :--van belading 93,
/3.
- .
valzlossing 93/3.
terpentijn u
jsi
j/3.
terpentijnolie 443/3.
terra-cotta 548/3.
terra-eottavaas 548/3.
tersluiks 486/3.
terstond 411/3.
tertia 105/4 ; 252/3,4.
tertio 105/4.
terug 443/4.
*30jaar- 444/1-2,
4.
terugbegeven 443/4.
terugbetaling 444/2.
terugblik :bijwijzevaneen 444/4.
terugblil
tk-end 444/4.
tertzgdenken :zich invroegerejaren
teruggaan 425/3;515/3.
zlaarhetvaderlijk huis 444/3.
indenloop derjaren 15/3.
*- (= totvervalgeraken) 444/1-2,
4.
teruggetroklten 545/3.
eezl--.lrleisje 318/3.
teruggeven :geld 515/4.
van een bankbiljet 515/3.
eenscllop,een slag 441/2.
teruggroeten :iem. 201/3;444/1-2,4.
tertzghouden 444/4.
terughoudendzijn 444/3.
terughoudendheid l5/3.
terugl
taatsen 2l7/3.
terugkeer:den aannemen 218/4.
terugl
ceeren 247/3;425/3 (driemaalj;444/3,4 ;
515/3.
naarde stad 218/4.
naarhetwerk
443/3.
naarzijnhuis 444/4.
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naarhethof 444/3.
denzelfden weg 425/2.
*op zijn schreden 425/2,4.
tothetonderwerp 444/2,4.
zouhetvervlogengeluknogeenmaal ? 219/3.
terugkomen 515/3.
moeten (opschoolvoorstraf) 397/3.
opeen Donderdagmoeten 397/3.
opiets,op een ondel'werp 444/3,4.
om op ons apropos,op ons cllapiter terug te l
komen 444/4.
ergensvan teruggekomen zijn 446/3.
tertzgkoopen 444/4.
terugnemen 444/4.
zijn woord
218/4;399,
/3;445/4.
het 444/3.
terugneming 444/3.
terugreis :de aanvaarden 218,/4.
terugreizen 443/4.
terugroepen :iem. 445/2,4.
iem.op hettooneel 445/4.
terugschoppen 441/3.
terugtocht:den aanvaarden 22/3.
een teeken totden 22/3.
1
terugtreden 443/4.
i
j
terugtrekken :zieh
45/3.
l
,

ziclluitdewereld 490/3.

den aan zich hebben 446/1-2,4.
genoeg hebben 446/2,4.
vrijelà overhebben 446/3.
den--voorietsnemen 446/1-2,3,4.
zieh (len gunnezlom ... 446/3.
maken 446/4.
de- van dekersen en deaardbeien 446/3.
metzijn meegaan 446/3.
nietIneertotonzen behooren 446/3.
uitden-.zijn 446/3.
vöörzijn gepensionneerdworden 505/3.
eenbalfuuroverden aankomen 361/3.
detrein isoverzijn
487/3.
detrein is 10 minuten over(ziJ
'
n) 361/3.
in (o/ binnen)korten ,in weinig
446/3.
deheld van zijn 276/4.
inonzen (o/dezen) 276/3.
in den dien wijbeleven 276,
/3.
in zi
jn 280/3.
ten--evan zijn leven 280/3.
ten--edat... 4472
/
3.
van dien af 102/3.
totdien toe 102/3.
korten -- daarna,weinig---daarna 517/3.
bij-.en wijle 446/3.
bij- en 446/3. '

j ovpan
-- tot.j-n 444467//33..
- thuiszi

terugvaltoteen delict 220/3.
tezmgvallen 443/4.
terugvinden 220/3.
terugzien 220/3.
zijngeboorteplaats
(opiets) 444/3.
op zijnvroegerleven 2l8/3.
ziciizelfalskind -- 218/3.

1

Tessel(N.-Holl.) 562/2.
Tessenderloo (Belg.Limb.) 563/2.
*test 445/2,
4.
testament:iem.ietsbij vermaken 61/3.
tettg :metvolle en ademhalen 285/3.
teugel 445/4.
teugelkoord 261/3.
tevergeefs 262/3;408/4;474/3.
hijlleeft gepraat 275/3.
rerlltvaardigheid zoektmen op dezewereld
538/3.
tevreden :overiem.ojiets--zijn 445/3,4.
metweinig zijn 445/4.
om iem. zijndat... 445/4.
teweegbrengen 440/3;505/3.
thans 346/3;446/4.
theater(ge&'
l.j 445/3.
thee:(gesl.q 445/3.
- zetten 292/3;445/3.
datisandere-- 30/3.
theeketel 312/3.
tlleologant l3/4;1977
/4.
theologie 197/3.
theoloog 197/4.
thesaurier 405/3.
thuis 2.
31/3;446/3.
zit.
h niet voelell 469/3.
zijnin iets 72/3.
volkomen in de geschiedenis 130/3.
haken naareen 446/3.
thuiskomen 237,/3;515/3.
M'eer 446/7;515/4.
thuisliggen :ergens (= erllietstezeggen hebben)

tijdingsturen 447/3.
tijdperlt 447,
/2,3.
tijdstip 447/2.
totdat 102/3.
tijm 441/3.
wilde-. 447/3.
tik :een-- krijgen 457/3.
I til
tken :(met)deglazen 457/3.
(=umachineschrijven) 19/3,4.
tikker 19/4.
tikschrift 19/4.
tikster l9/4.
tilbury 528/4.
tillen 213/3,4.
timmeren :hijt'
immertniethoog 34,
/3timmermttnsgereedschap 188/3.
timmermt
tnsgerei 188/3.
timmermanswaterpas 302/3;.
515/4.
Timotlleegras 271/3.
timp (= springstokje) 255/3.
je (= broodje) 373/4.
timpen (==pinkeren) 255/3.
tinfoelie 539/3.
tingelen :opdepiano 447/4.
tinkelen ltl
cz
?
zeen ft
l'
reAzz
u,
zl'
rkrcrà) 3,
90/4.
.
tintelen :mi
jn vingers van dekou 413/:mijn ooren van dekoude 447/3.
desterren - 458/3.
tip (==spl'
ingstokje) 255/3.
tipmuts 373/3.
tippen(= pinkeren) 255/3.
titel(= cpschrift) 225/3.
als-.dragen ... 447/3.

t
erwijl 76/3;178,
/
3.
terzelfdertijd 439,
/3.

63,
73.

thuja 446/3.
ticket 446/3.
Tiel(Gelderl.) 562/2.
tiende:negen 446/3.
tieren 442/3.
tiet 445/3.
tijd :beMlagleggen()p iems.
iems. rooven 10/3.
iem.den -Ontrooven 10/3.
- il1beslagnemen 10/3.
- .
A-orderen 10/3.
Veel (en moeite)kosten 10/3.
- kosten,vragen 446/3.
- hebben 446/2,3.
den hebben 446/2.
hetheeftden
205/4.
1111isllet 446/4.

hetisnude

446/4.

Iletis .omtegaanslapen 466/3.

slecllte,benarde en 309/3,4.
inmcp
eilijke --en 309/4.
1 slappe,stille 0/doode 312/3.
Mresteuropeesehe y:aya.
Middeneuropeeselle-- 463/3.
tijdelijk leeraar 457/3.
1 tijdens:--detentoonstelling l39/3.

ltijdig d
engeheelendullrtleropleiding
447/3.

I
t

een--dragen 447/3,4.

I

alsht,
tdan daaropneerkomt 501,
/4.

tweetle 447y
,u,:
.
;,4.
-- (=crechtsgrond ;rechtshandeling) 447/4.
*bij-- van erfenisofdotatie 448/2.
*bij(ojonder)bezwarenden - 448/2.
(sehriftelijke)-- 447/4.
(z
= sclluldbrief,obligatie) 447/4.
tit6l8 '
?
7J,
?z fijd8chrijtelt ('
'
?
J0'
rp1 '
va'
ït #6f lidv. t
/t
llrïK'l'
106/2,3,4.
tittel 447/3.
tjilpen 414/3.
tobbe 424/3.
tobben l37/3;294/3.
tobber 294/3;413/3.
toch 322/3.
alserdan weerstand moestgeboden worden,
j
501/2.
I a1swijnu een fabelmoeten slikken 501/3.

j nuhij stervenmoest 501/4.

REGISTER
tocht(= hetoptrekken van krijgsvolk) 448/4.
tocht(= luchttrek) 455/3.
tochtig(= winderig) 454/3.
tochtig('
pc'
?
zeettkoeq 285/3.
toe:een huis 471/4.
een ëdeur 471/4.
! 27/3.
maar! 169/3.

toebedeelen : dat geltlk is slecllts weinigen toebe-

deeld 502/3.
toebehooren :iem.(o/aan iema)
huismet 6/3.
een bedmetalzijn
448/3.
toedichten :defortuindiemen hem toedicht 482/4.
toedoen :dedeurwordttoegedaan 417/3.
toefluisterell:iem.iets 159/3.
toegaan :zijn oogengingentoe 416/3.
de wond zal 416/4.
dedeurgaattoe 417/3.
toegang :iem.den afsnijden 128/2.
iem.den-- afsluiten 128/4.
dedeurgeeft totdestraat 190/3.
dedeurgeeft-- tothetvertrek 350/3.
(le isverboden 237/3.
verboden 237/3,4;448/3.
geen 237/3.
-vrij 237/3.
vrijen -.genieten 237/4.
aanden totlletdorp 237/3.
toegangsbiljet'
,toegangsltaart 237,
/3.
toegangsprijs 237/3.

toeroepen :iem .iets-

399,/3.

toerusten:iem. 239/3.
toesehrijven :aan ietsmoeten toegeschrevenworden
57/3.
*toeslag 139/2,4.
toespeling :een - op ietsmaken 10/3.
toestaan 449/3,4.
sta mijtoedatiku inderecleva1
oorlogskredieten- 71/3.
uitgaven -

429/
?3.

een subsidie- 429/3.
toestand 505-506/2.
nietin denvereischten - 505/3.
de natuur in haar eeuwenouden -

de- van den weg 423/3.
alsik in uw - was 466/3.
toestel 33/3.
toestemmen 449/4.
i
k stem toe,datgijgeli
jkhebt 450/4.
'
stemtgijtoe,dat... 450/3.
ik stem toe,datgijop reisgaat 450/4.
(in)eenverzoek -- 450/4.
in iets- 429/,
3.
toestemming 449/3.
toestrooznen:hetvolkbeginttoetestroomen 448/3.
toesturen :iem.een brief,eenpal
tket- 450/4.
toet:hould)je .
- 445/3.
toeter (gemeeïtz.q,toethoorn,toethoren 450/4.
toetje 449/4.
toetreden :opiem.- 450/1-2,4.
toetsonderzoek 445/3.
toetakelen:men heefthem leelijk toegetakeld 364/3.
hijwerd ergtoegetakeld 46/3.
hijiserg toegetalteld 187/3.
leelijk toegetakeld huiswaartskeeren 339/3.

tolkantoor 450/4.
tolkoord l30/3.
tollen (z= metden tolspelen) l31,
/3.
tolpaal 41/3.
tolrechten 41/3.
tolsnoer l30/3.
toltarief 451/4.
tolverbond 45l/4.
tomaat 451/3.
tombola 451/3.
tondeusf
) 451/1-2.
tonenscllepper 452/3.
tong :die feiten gilàgen over aller

tongblaar 381/4.

Tongerlt
lo (Antw.) 563/2.
tongrienz :van den gesneden 419/3.
*toog(=utoga) 451/4.
toon ;tt'n spreiden 340/2.
ten

gespreid worden 342,/3 ;45l/3.

1
'
$= klank) 452/4.
den aangeven 289/3;451/3.
4
'= teen) 452/4.
toonaangevend 451/1-2,4.
toonaartl 306/4;308/3.
toonbank 406,
/3;451/3.
toondeakper l12/4.
toonder:betaalbaar aan
toondicllter 95,/3.

132,/3.

tooneelbenoodigdlleden 50/3.
tooneelgezelschap 289/3;451/3,4.
tooneelkijk-er 242/3.
toegankelijk voor... 448/3.
tooneells
.
ring 451/4.
toegenegen :uw -- vriend 478,/3.
tooneelx'
ereeniging 289/3;451/3.
jeje--vriend 478/.
3.
tooneelle
oorstelling 420/3.
tzw zeer N. 2/3.
tooneelwedstrijd 451/3.
toetreden :toteen vereeniging - 74,/3.
toegevezl:datgeefik volgaarnetoe 5/3.
toonen 340/2;451/3;451/4.
dat men onbevoegd is 217/3.
daarzalik hem ,dathijvoormijmoetondertoetreding 74/3.
lloeveelmoetik ? 351/3.
toeval:bij- 127/3.
doen 511/4.
ik geefer(geld)optoe 448/3.
dooreen heelbijzonder- 127/4.
zijtoontweinigverstand tehebben
toehoorder:.--s 448,/3.
dattoontniet 452/4.
het- wilde,dat... l81/3.
toehooren :iem.(o/aan iem.) 448/4.
toevallen :zijn oogenvallen toe 416/3;417/2.
zicl'
tboos,bang 4J1/2.
toejtzichen :een maatregelenz. 48/3.
toevallig :iets- s 450/3.
hijtoont zicllkind van dezen tijd 451-432,
/2.
toejuieher:gehuurde 252/3.
toevalligheid 450/2,4.
toongeslacht 306/3,4;308/3.
toekezlnen :eenvergoedingniet 21/3.
toeven :nietlang- 453/3.
toongevend 289/3;451/3,4.
toekomen :uw berichtenzijnmijtoegekomen 448/4. toevlucht:(ge8l.t 450/3.
de.
- e bladen 501/3.
iem.iets doen
360/3.
zijn- totietsnemen 450/3.
toonladt
ler 167/3.
de-- van cLojdo) 167/3,4.
iem.gelden doen
448/4.
toevluchtsoord :een - voor krankzinnigen 450/3.
van cgrooteterts(o/vandomajeur)
datl
tomthem toe 448/4.
toevoegen :iem.eenige woorden,een verwijt 450/
(= rondkomen) 149/2,3.
l4.
toonschaal 167/3.
nog andere ordonnanties werden er aan toege- toonsoort 306/
toekomstig : eechtgenootte) 10/3.
4;308/3.
*toonstlak 452/1-2,4.
uw e vrouw 449/3.
voegd 499/3.
aan een dienst toegevoegd worden
toonzetter 95/3.
mi
jll--e zwager 449/3.
toelaehen :iem. 7/3;349/3.
toorn 94/3;258,
/3.
toewerpen :iern.iets- 427/2.
toelaten 449/4.
in-- ontstek-en 94/3.
toewijzing :voorloopige- 228/3.
toornig 258,/3;465/3.
moederlaatu toe,dattedoen 310/3.
toezeggen :(iem-)iets- 485/3.
toovenaar 452/3.
leerlingen 8/3
..
toezenden :geld- 362/3.
toezending :m et -- van ... 450,/3.
llijisalsmeestertoegelaten 342/4.
tooverheks,tooverkol 319/3.
alshetweerhettoelaat 449/4.
toezielït 259/3.
top : van een boom 419/3.
het - hebben, - houden over de leerlingen
toelating 449/4.
op den van den berg 452/4.
totdeAeademie 8/3.
vark totteen 260/3.
79/3.
depolitiehoudt- ,oefent- (uit) 510,
,/3.
llijisop delthoogsten van roem geklommen
toelatingsexamen 8/3;237/3.
toeleggen :ik leg er(geld)op toe 448/3.
de politie houdt- op degenen,die ... J10/4.
452/4.
toelichten 53/2.
opdewegen 517/3.
!topph
ue
nt,:opvl
a
le
ntv
.
-olma
vanak
dt
eh
neb
id
erg454
25
/3
2.
/4.
raad van - 89,/3;548/4.
toelichting 53/2.
toemaat 449/3.
raad van - op lletAl.0. 472/3.
daarzijn driftllaar bereikthad 388/3.
toen (bi)
'u,
'.j 102/3.
datishet ! 271/3.
toezien ;gretig- 346/3.
f
t
or:golzden 231/3.
,
van
465/4.
toeziendevoogd 74/3.
l
+
vazl- - af 102,
/3.
k torenkraai 554/2.
toeziener 450/4.
k torentijt
l 463/3.
val'
t aftotnu (o/nog)toe 325/3,4.
toga 451,
/3.
-l
T
o
r
h
o
u
l
;
(%
5.-vl.) 446/3.
(roegw-) 27/3,
*
4; 29/3; 104,
/3,4; 178/3; toilet 353/3,4;,
355/3.
@ torpet
1o (.
5l3/3.
(zijn)- maken 354/3.
uitspr. e'
?zgesl.j 452/3.
juist ... 104,
/4;178/3.
een beetje--maken 354,
.
'
3.
torsen 452/3,4.
--tot :--voorwerp en beweegreden llebbon 500/3.
hetvuuraangestokenwas 538/3.
een vrouw in - 355/3.
ournée 452/4.
toenemen :in aantaltoegenomen zijn 210/3.
toiletartikel 353/3.
li t
naarmatedeziektetoenanz 505/3.
toiletkamer 354/3.
touw J30/3.
I
een koeaaneen leiderl 445/3.
toeneming 449/3.
toiletteeren (zich) 354/3.
toenmalig 465/4.
toiletzeep 354/3.
l ovt'reen springen 260/3.
tje springen 260/3.
toepasselijk op ... 449/3.
tok,tok,tok ! 447/3.
ergensgeen aan kunnen vastknoopen
toepassen :iets 383/3.
tolcke,tokke! 450/4.
aaltéén tjemetiem.trekken 530/3.
eenmethodegetrouw
130/3.
toktok 447/3.
eenfeestavond op zetten 238/3.
ietsop iem. 449/3.
to1(= draaitol) 130/3.
toepassing :de van een m aatregel
met een - spelen 452/'3.
touwbaan,tottwslagersbaan .
531/3.
touwdrttaien,touwslaan 531/3.
ietsin brengen 383/3.
to1(= invoer-,uitvoerreellt61ka.) 450/4.
touwdrttaier,touwslager 531/3.
een op denregel 449/3.
provineiale- len 450/4.
touwdraaierij,touwslagerij 531/3.
toer:iederop zijn
69/2.
tolbeambte 450/1-2,4.
een tjedoorhetbosch doen
touwtjespringen 260/3.
tolboom 41/3.
Toynbee-werk 227/3.
een tjemaken 449/4.
toldienst 450/4.
traag 452/4.
toereikend zijn 461/3.
tolgeld 41/3.
traan :iem s.tranen afdrogelï 134/3,4.
toerekenbaar 449/1-2,4.
tolllek 41/3.
toerekeningsvatbaar 449/2,3,4.
*tolhuis 450/1-2,4.
j ienls.tranendrogen 134-l3i
5/1-2,4.

64*
7

tracllten:naariets-.61/3;321/3;452/3.
trafiek 452/4.
tragedie(uû.
sp'
r.)
tragiek 452/4.
tragisel 452/4.
trainen 151/3.
zich
151/3.
trainer 151/3.
tral
tteeren :iem.op eelàglaswijn ---. 61,
/3.
zich opiets l
J6/3.
trak-tement 454/3;455/3.
tram ('
tdtspr.:l
zge8l.4 453/3,4.
metde--gaan (t)
/rijden)
eelt- metjellemen 453/4.
trambestuurder 342/4.
tramllaltte) 35/3;431/3;453/3.
trammen 453/3.
tramstation 424/3.
Tramzieht 509/3.
transittaks 438/4.
transport('
uitspr-) 453,
/3.
Transvaal:(de)-. 559/1-2.
trap :(gesl.t 453/3,4.
één---lloog 473/3.
twee,drie ---pen lloog 473,,/2,4.
twee ---.pellol) 473,/
4.
dedrie--pen valllletL.f). 199/3.
de inrichting vallden 4den
199/,
3.
iem .een -- (= scllop)geven 424/3.
trapèze 453/3.

REGTSTER

ienl.een-- (= poets)spelen 370,
74.
trouwen :getrouwdzijnzonderboterbriefje 203/3.
trekken :hevig aan debel 418/3.
truc 456/3.
iem.bijhethaar,bijdeooren
454/3.
tsaar 98/3.
iem.aan zijn llaar,aan zijn ooren
454/4. t.t.(= totustuus)
geld .- 355/3.
tuba (ge8l.4 456/3.
1000exx.van eenboek
tuberetzlose 456/3.
proeven
454/4.
tuberkelba,
eil 456/4.
eenproefbladmetden borstel.
- 454/4.
tuchtcompagnie 120/4.
mijnselzoenen,mijnlaarzen-- water 454/1-2,4. tuchthuisstraf 211/3.
iem.,
-- 382/4.
tuf,tuftuf 445,
/3.
nut,voordeeluitiets-- 366/2,3.
tufboot 445/4.
nut,voordeelvan iets 366/3,4.
tufgetoeter 445/4.
partijvan (o/uit)iets- 366/2,3,4.
tufjas 445/4.
profijtvan (o/uit)iets-- 366/3,4.
tufstal 445/4.
ietsil1twijfel 454/4.
tufvoile 445/4.
dat trekt naar 't blauwe,naar 't groene enz. tuig(vaneen paard) 188/3;209/3.
455/4.
tuil 184/,
3.
treltkerig,trel
tltig 454/3.
tuimel(o/tuimeling):een maken 223/3.
trekpad 453/3.
tuin 223/3,4;231/3;284/3.
trekring 412,
/3.
tje 284/3.
trek-zaag 262/3.
iem.om den leiden 432/3.
trema 455/3.
tuinboon 270/3.
Tremeloo (Brab.) 563/2.
tuinbouw 231/3.
trepzrig :er---aan toezijn
tuinder 231/3.
treurmarsell l26/3.
tuinen,tuinieren 231/3.
trellzeltaar) 371/3.
tuinhuisje 285/3.
treuzelen 228/3;371/3;438/3.
tuinier,tulnman 231/3.
tribunaallge8l.j 455/3.
tuinloopkever 231/3.
tribllne 405/3;455/3.
tuinspiegel 420/3.
tribuulz 455/4.
tuit: vitneen waterketel 445/3.
trapezitlm 45.
3,/4.
triflllille 455,/.
3.
alsdemaan drie- enheeft 445/3.
trappell(= tretlell) 453/3.
trietl
t 45.
5,
73.
lloutd)je 445/3.
trappen (= fietsen) 453/3.
tril:(
)p den gaall
tuiten :mijzloorttlit 413/3.
trappen '
pt
zzàrergelijking :rergrootendetrap = com- trillel
z 5.
39/2,3.
tuk :een --je doen 324/4.
paratiej(z.ald.).
(le blatdelren -- 412/3.
tul(= zuigspeen) 446/3.
o'
vertrejjendetrap = superlatiej(z.ald.).
trillioell 455/4.
tulband (gebak) 86/3.
trappet'
tvattdikwijls l19/3.
trimester 455/3.
tunnel 456/3,4 ;(ge.
?l.4561/1-2.
travalje 453/3.
trio (gesl.) 455/3.
ttlrf(gesl.) 456/3.
traverste) 453/4.
triole,triool 134/3.
turkclois 456/3.
treehter 453/3.
triomfboog,triomfpoort 34/3.
*turnen 456,
/1-2,4.
tretdle lge8l.j 453/3.
tripeltaarde) 455/3.
tusschen 456-457/4.
tredell 443/2,4;toAz'
p.'
verl.t.) 453/3.
Tripoli 455/3.
datblijft-- ons 457/2.
in bijzonderheden,in détails,in uitweidingeh
tripoli 455/4.
devriendschap vaderez1zoon 457/2.
75/4.
trits 124/3.
dekisten,--de boomen 457/4.
il1een verzoelt,in een voorstelenz. 237/3. troebelmaken 302/3.
--de kramen en tenten 4,57/4.
treeplank 294/3,4.
! troef(ge8l.) 455/3,4.
--- deregelsdoorlezen 457/4.
treem 453/4.
troefaas,troefacht,troefboer6n,
z.
ernietvan kunnen 457/1-2,4.
treffeli
jk 453/4.
troep :zijn jeleerlingen 56/3.
tusschenartikel 238/2.
treffen :datlleeftllem ez'
ggetroffen 364/3.
een trekvogels 259/3.
tussehenbt,ideltomen 457/3.
hijwaserergdoorgetroffen 169/3;172/3.
een meeuwen 267/3.
tusschenhandel 206/3.
a1s van (o/door)den donder getroffen 186/3. troepenafdeeling 281/3.
tusscllenkflmende zaak 457/4.
de gevolgellvan het drankmisbruik
ook de troetelkind der fortuin 44,/3.
tussclenkflmst:door van ... 542/3.
kinderen der dronkaards 414/3.
*trofee 455/1-2,4.
*tusschenlandsch 515/2.
jehebtlletgetroffenmetdatmooieweer 364/3. trok 455/4.
tusscllenlasselzen 457/1-2,4.
bijdat(bloedig) 340/7.
tropee 455/3,4.
tusscllenpflos 366/3;381/4.
'twasnaaarenl
teleen 340/4.
trom 455/3.
zondertusscllenpoozen 398/3.
trein :de naarA. 454/2,3.
groote(o/Turksche) 42/3;81/3;202/3;455/3; *tusscllensoort 457/1-2,4.
de---voorA. 454/3,4.
557/2.
tusschentijd 457/2.
de --uit Frankrijk 277/4.
l
tleine 557/2.
in dien 546/4.
de vallaeht(uur)twintig 306/4.
met ((le 0/ een)stille aftreltl
ten,vertrekken tussehentijds 457/4.
de van twee uurzooveel 306/3.
455,
/3.
tusscllentijdsche verkiezing
faeultatieve (o/ met wisselvalligen loop) trombone 455,
/3.
tusschenvf
legen 457/3.
431/4.
trommel 455,
/3.
tuttut! 221/3.
metden -.op den Rigi 235/3.
*trommelvuur 456/1-2,4.
t.w.(= teweten) 221/3.
ik ben metden gekomen 235/3.
tronell 456/4.
twaalf 458/3.
met den gaan 320/3;454/3.
tronie 189,
/.
3.
mettwaalven 188/3.
den nemen (o/pakken) 235/3;454/4.
trotlllen 456,
/3,4.
twaalfvingerdarm 457/4.
den -- làalen 454/3.
troonopvolging 456,
/4.
twaalfvingerigedarm 457/3.
den missen 454/4.
troollsafstand 456/3.
twee:lnet.
- woorden spreken 457/4treinchef 225/3.
troonslneklimming,troonsbestijging
-- (trappen)lloog 458/3,4.
treinconducteur 168/3;454/.
3.
troostelijk 456/4.
aan
151/3;457/3,4.
treinenloop 167/3,4.
troosten :ziclzoveriets.
- 456/3,4.
de Paascll-,Pinkster-en Kerstdagen
treingedeelte:lleen-enweerrijdend-zir
tllmetiets 456/3,4.
---Aylril 143,
/4.
treinsmid 409/3.
troostend 456/4.
Leopold Twee 143/1-2;457/l-2.
*treiter 210,
/3;454/1-2,4.
troostrijk 456/4.
AvillezrkTwee l43/4.
treiteraar 454/3.
*troostvol 498/4.
metons,u,hun,z'n ën 188/3,4;215/2,3,4;.
treiteren 455/3.
tros :-- (druiven) 456/3.
457-458/3,4.
trek :een aan depijp 455/3.
-nagelezen aren 529/3.
wij--ën 215/4.
(= lucllttrek) 455/3.
eell -- medailles 393/3.
iets,een stok in ën breken 359/3;458/4..
een op lletgelaat 455/3.
trots(rz.) 421/3.
eendraadin ënbijten 359/3.
de groote --lten 283/2,3.
trots(bi)'
w.) 456/2,4.
eenstok nietin - ënltrijgen 360/3.
in groote ---ken 283,/3,4.
trotseh :-.
-opietszijn 456/3.
tweede:Leopold deTweede 143/3;457/2,3..
inruwe (ojbreede).--ken
daarbelloefthijzoo nietop tewezen 222/3.
-- ,verbeterdeuitgave 458/3.
metlcorte--ken 283/
,4.
trotter 456/4.
ten
113/3;147/4 ;458/3,4.
- -(= lust) 198/3.
trottoir 166/3;376/3;(gesl.j456/3.
tweedelzandsboekhandel 326/4.
in ietshebben 198/3.
trottoirband 82/3.
tweedehandsch rijwiel 326/3.
- in ietskrijgen 260/3.
trouw :een--beestje 5/3.
Tweede-Kamerverkiezing 522/3.
- (= eetlust)hebben 147/3.
eelt--ehond 187/3.
*tweedens 458/1-2,4.
aletendekrijgtmen-- 147/.
3het,geloof blijven 230/3.
tweeërlei 458/3.
in (= gewild)zijn 11/3.
.(= huweliji) 456/3.
tweegevecllt:iem.toteen uitdagen 458/3,4.
.
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eell metiem .aangaan

*in

gaan 458/1-2,4.

onverwaelàt, niet afgesproken
tweegezins-woning 458,/3.
tweellondertt 224/4.
tweek-wartm aat, twee-viertlemaat

tweemaal 288/4.

een werk -- llebbell

tweespan 137/3.

tweevoud :een stuk in -- opmaken

tweewieler 453/4.
twijfel:ietsin trekken 454/4.
allen uitden wegruimen 458/.
3.
datlijdtgeen 458!
/
'3.
datisaangeen
zonder

onderllevig 458/3.

458,/1-2,4.

buiten -- 458/3,4.
twijfelaehtig 331/3;507/3.
twijg 5251
/3.
twintig :met llun -en

twist 343/3.
-metiem.zoeken 320/3.
er is

geweest 356/
/3.

(te.
- en van vroeger 434/3.
type :(f
?t'
:l.) 458/3,4.
een fij11--- 243/3.

u : met.- vieren 464/3.
bij.
- thuis 464/3.
ik kom van - vandaan 464(3.
alsik was 466/3.
U fbeleejdheid8rormj 136/4;195/3,4;554/2.
uebermensch 83/3,4;84/4.
ui 24/3.
een ristje -en
uil 231/3.
uilskuiken 250/3.
uit:een lzeersprong dekoets 440/3.

llijkomt Parijs,- Normandië 440/4.
Dr.C., Lekkum 440/3.
hijlteek zijn raam 468/3.
eenjonker destad t
lnz. 277/4.
dejuffrouw detoko 458/4.

(
43
.$

uitlokken :een stem ming
505/
,3.
zijn meening 459/4.
uitloopen (= van huisweggaan) 84/3.
iems.meeningnauwlteurig 51J(3.
de poort
440/3.
ditwoorddruktuw gedachtenietweluit 515/4.
dezt,straatlooptop de marlttuit 190,
/3.
zichgoed 459/4.
uitdrtlkking : de houding en de - der personages
breed
472/3.
tzitlooper 84/3.
23l/3;459/3.
de verschillende - en die haar gezicht aannam
uitloopster 84/3.
561,/2.
uitloten :er 286/3.
*uitdrukkingsvol 498,/4.
hijisuitgeloot 460/4.
uitmaken:een (geldlsom
uiteendoen 459/4.
uiteengaan :de m enigte ging uiteen 150/3.
een paar 292/3.
een groep -- 45/3.
(
1ezon doetdekuipen 342/3.
een enkelhuisgezin .
- 506/3.
tlekuip isuiteengegaan 483/3.
een heeltroepje
538,
/3.
uiteenhouden :tweestoffen ltunnen- 459/3,
4.
een talrijl
teznenigte,een geheellegor 539 3.
uiteenspreiden :hooi,mest 350/3.
uiteentrekken :de wielen zullen
483/
/.
3.
een aanwinste'tz. 99/3,4.
watmaakt datuit? 292/3.
uiteenvallen :dekuip dreigtuiteen tevallen 342/3.
datmaaktnietsuit 292/3.
uiteenzetten :een zaak
459/3.
iem . dat de llonden geen llrfloclvan lzem zcltteen stelsel, denkbeelden, bijzonderheden
den eten 507,/3.
342/2,3.
uitm onden :de Leiem ondt uitin de Sehelde
uiteenzetting:gedaehtenen en 343/3.
uiten :eenwensch,dehoop,devrees 459/3.
uitmuntende grond 252/3.
uitnemel
adheid :rijstebrij,die kermiskost bij
zich in denzelfden zin 461/3.
tziterlijk :iems. 462/3.
460/3.
zijhadgeenszinshet--valleengewonezondares uitnooden 460-461/2.
uitnoodigen :iem.totiets 12/3;469-461/2,3,4.
2l1/3.
iem ,toteen strijd 60,
/3.
uiterst 33/3.
iem .op iets
460-461/l-2,3,4.
treurig 149/3.
uitnoodiging 491/3.
uitgaaf,Alitgave :nuttelooze ll
itgaven 262/3.
terbruiloft,ten feestmaal 460/4.
de uitgaven zijn grooter dan de verdiensten 1
uitoefent
ln :*machtenz. 461/1-2#4.
487/3.
drul
c op ... 461/4.
uitgaan :hethuis,dedeur 440/3.
uitpraten :hijistlitgepraat 275/3.
een btmdelcritiek,--devah ... 334/3.
j uitputten :de voorraad isuitgeput' 461/21
.
bijhet van ... 459/l-2,4.
I
uitgalmen 459/4.
l i
eem
no-n-derwerp 461/4.
uitgang :de deur geeft
uitgave 33713.

op de straat

tweede,verbeterde
een verkleinde

458/3.

van Tivoli 460,
/4.

tlitgelatenvroolijk 542/3.

uitgelezen waren 25.
3/3.

uitgenomen 460/l-2,4.
uitgeslapen (#g.)) 70,
/3;l29/.
3;377,
/3.
uitgeven :opnieuw
219/3.
zieh voor ... 128/3.
zieh voor 20 (jaar) 190/4.
uitgezochtewaren 253/3.
uitgezonderd 460/3;460/1-2,3,4.

i
'

,

19/3.

t'
dtreikerk:een diplomaenz.-, w49/3.
f
uitrekken:(t?zà'
p.rerl.f.) 461/2,3.
'
uitroep 332/3.
uitroepen 461/3.
uitrustert 461//3.
l ZC
1
ih 461/4.
*uitsehakelen 461/1-2,4.
1

uitscheiden :metiets
461,/3.
1
I uitschelden :iem . vooralwatleelijkis 507/3,
4.

uitschijnen :*ietsdoen 461/1-2,4.
uitsehoonsel 265/3.
uitschot(vanvruchten) 390/3.
uitgraven :den grond
339//3.
uitschrapen :denkookpot 461/3.
iets vervaardigen (o/ maken) een stof,
uitlzalen :een (vogellnest,vogelnesten
401/3; uitschuld 442/4.
uitslag aan deliptpen) 460/3.
497/2,3.
marmer, hout 487/2,3,4.
uitslorpen (o/ uitslurpen):een ltoppel eieren
st.
llrijverscl
zz. del7deëeuw 465,
/3.
waarllebjedatuitgehaald? 381,
/3.
eenstreek,streken 462/3;463/3.
543/3.
een boek lletjaar80 465/4.
uitsluitexl:elk. (vanwoorden, begrippen)
de geestelijken -- ctien:tijd 465/3.
uithangbord 57/3.
uitsluitexld 461/3.
dewolf,dekiklker-- defabel 156/3.
uithangen :den fi
jne,den vrome 39/3k
dat hotelscheen ten dienste van de oxcieren
eenheld devertellingender1001nacht559/2.
hetllangthem dekeeluit 441/3.
uithoorder (van een gevangene) 403/3.
testaan 502/3.
eenheldin L.F.'
sfabel' 559/2.
uitsluiting :met van ... 440/4;463/4.
uithooren :een gevangene
403/4.
erop -- zijn 84/3 (tweemaalt.
uitsnijden :stil 313,
/3.
erniet over kunnen 359/3.
uitlluwelijken :eendochter 234/3.
uiting geven aan zijn bewondering 459,
/3.
uitspanst
'l l80/3.
dewinteris 124/3
uitspreiden 340/2.
uitjouwen :iem. 461/3.
demisis 124/3.
uitsprekt,zz:een wenscll,de hoop,(levrees .
deschoolis om 4uur 149/3.
uitkiezen ! 249/3.
clezelfdemeening
461/3.
uitkijk :op den staan 284/3.
'tis methem 2/3.
zich (overeelzzaak) 461/4.
uitkleeclen (zieh) 124/.
3. '
'tis metdeheerkehappij 279/3.
uitspringen :hijsprong dekoetsuit
lzetwas met zijn geestdrifl 464/3.
uitkleien :tzitgekleidegrond 458/.
3.
dt,hoek 239/3.
uitklinken 479/2,3.
eell ekachel 471/4.
uitsprong 239/3.
uitbetalen :(aan)den hr.B.dientzijn salarisuitbe- uitknijpen :stil 313/3.
uitstaan :pijn
334/3;462/2.
hijisstiltzitgeknepen 169/3.
taald teworden 459/3.
angst,koude 462/2.
uitknipprentje 44/4.
uitblijven 3.
32J
/3;511/3,4.
uitkomen :de deur korrit op de straat uit
hij leeftheelwatuitgestaan 23/3.
uitbotten (= l
tnoppen ltrijgen) 82/4.
metiem.iets,niets hebben 462/3.
uitbrander:iem.een geven 80/3tfu'
eez&(Ic,
dl.
350/3.
de deurdie op degang uitkomt 460//3.
metiem.ojietsnietsuittestaanhebben
een --kri
jgen 452'
3.
uitbreiden :zijn gedaclltenltring
472/3.
lzethtziskomtop(o/in)desteeguit l90/3-4.
536/4.
m eteen zaak niets - de llebben
de zaak zaluitgebreid worden 459/3.
dezestraatkomtop de markttzit 190/3.
uitstalkast 493,/2.
de stad breidtzich uit 459,
/4.
:guren doen
20/3.
goed op eeneffen gekleurden grond 460/3. uitstalraam 493/2.
de zich - de ervaring 459/2.
(1e strekking,die in deze romans sterlt uitkomt uitstapptl
n 18/3;21,
/3,4.
de ziekte breidde zich uit 505/3.
uitsteel
tsel(aan een boom) 438/3.
uitbrel
ken :toen de omwentelingzou 50.
1/3.
504/3.
uitstelt 239,/3.
zijn sterk d karakter' 460/3.
uitbrengen :moties 429/3.
bij-- 460/4.
uitbroeien :een melkkruik
409/3.
ietsdoen
461/3.
uitstekell:delland .
- 462/3.
metzijngeld 149/4.
*uitbuiten 459/1-2,4.
de ltathedraal steekt ver lloven de omges.'illg
.
uitdagen :iem.toteen strijd 60/3.
de verwaclltingisnietuitgekömen 489/3.
uit 476/3.
uitdiellen :een termijn 459/3.
zijn voorzeggingisuitgek-omen 489/3.
1
het land steekthier verin zee uit
uitkomst brengen 450/3.
uitdoell 459/4.
uitkoopen :iem .
460,
/ï0.
aitstel
teltd :een -- kunstenaar 137/3.
uitdossen 459/3.
ergaven 31/3.
uitkrijten :iem. vooralv'atleelijk is 461/3.
flink uitgedostzijn 356/3.
uitstel:geen lijden 134,
/4.
uitdrinken :zijn glas 26
'7/3.
uitlaten :weinig 444/3.
zicll over een zaak niet
I
is(nog)geen afstel 462/3.
uitdrukken :hetgezegdeniet 335/3,4.
$ uitstellexl:uitgesteld isniet verloren 462/4.
I
een wenscll,het verlangen - 459/4;519/.
2,4. uitleggen :een zaak
459/3.
:
dat isdusuîtgesteld tobeen anderen lteer 7$04) .
3.
uitlengen(zieh) 479,
/4.
de hoop -- 459/4;519/2.
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uitstorten :zielz tt,
cA,een,ririer) 521/3.
zichvooriem.-- 3
.38/3.
zijn gemoed vooriem. 338/3.
llitstrekken :de lland 462/3.
zicll 479/3.
lletland strektzich lAierverin zee tzit

uitteren 462/3.
uittrekken :een bedragop debegrooting
uitgetroltken sommen 506/4.
llittreksel:een

506/3.

uitietsgeven 462/3.

een uiteen boek 462/3.
een . van ... 462/2,4.
een derakte 462/2.
uitvaagsel:het der mensellen 462/4.
uitvaardigen :een wet 461/3.
uitvallen :tegen iem. 462/3.

lletzieteruitdatwe regen krijgen (o/alsofhet
regenen wil) 54/3.
datzieteruit,alsoflzetuiteen hondzijnaarsis
gehaald l69/3.
uitzitten :zijn 3 maand gevangenis
zijn straf(tijd) 459/3.
uitzoeken ! 249/3.
uitzondering : en maken 463/3.
een op den regel 463/3.
met, van ... 440/3;463/3.
uitzonderingsgeval 463/3.
uitzonderingswet 62/4.
uitzuigen :iem .

459,./3.

*uitzuiveren 463/1-2,4.
ulevel 91/3.
ulevellerijmpje,-versje 91/3.
de zaak isniet uitgevallen zooals men verwacht ultimo: Mei 545/4.
had 489/3.
universiteit 226-227/2,4.
uitvaren :tegelliem.ojiets-- 245/3;462/3.
de -- te ... 36/4;226/3;465/3.
hevigtegen iets-- 394/3.
de van ... 36/4;226/4 (tweemaalj;465/4.
uitvechten :huiselijkeoneenigheden onderelkaar - universiteitsdiploma 120/3.
513/3.
urgent(ev .g= g):een voorstel verklartm l34/3.
uitveegsel:eenlloopje-- 462/3.
urgentverklaring :de aannemen 134/3.
uitvegen :de goot 543/3.
urinoir 373/3.
een kamer 548/3.
Uskwerd (Ned.prov.Groningen) 562/2;563/2.
uitverkoop 462/4.
uur:(gesl.) 463/3.
fizlale -- 462/4.
negen (o/uren) 463/3.
wegenssterfgeval 73/3.
om 3 uur (o/uren) 463/3.
-wegensvergevorderd seizoen 149/3.
te 6-- (o/uren) 463,
/3,4.
tegen factuurprijzen 384/3;462/3.
omstreeks 9 504/3.
uitverkoopen :datwerk isuitverkocht 461/3.
twaalf-.vijftien 323/3.
uitverkoren :iem. hebben 478/3.
hetsloeg 12uren 323/4.
uitvinden :*iem.nergenskunnezl 462/1-2,4.
'tistwaalf door 463/4.
uitvisschen 334/3.
i)1deuren na middernaellt 254/3.
uitvliegen (tl
cs iongevogelsj 460/3.
6langeuren,2volleuren 463/4.
uitvluclzt 462/3.
eenigeurezl,eezlpaaruren 463/4.
uitvoer :iets ten
breng
'en,leggen 462/4.
geen vierde s 269/4.
eenplanten brengen 130/3.
een gaans 304/3,4.
een besltlit ten leggen 424/
,3.
een ellendig half tje doorbrengen
uitvoerder van een testament 445/3.
ftu'
eemaal).
uitvoeren :een besluit 424/3.
uurwerk 229/3.
uitvoering 217/3.
uw :fuitsgr-) 464/4.
de---van een plan 130/3.
geheelde --.
e 2/3. ,
uitvoerrechten 450/3.
uwent :te 440/3;464/3.
uitwasem en 127/
t3.
*ten
440/1-2;464/1-2.
uitwatering :de Rhône heefthaar

Zee 521/4.

uitweg :iem .een

in de Middell.

verschaffen

uitweiden :overiets 462/3,4.
uitweiding 366/3.
in en treden 75/4.
uitwendig:iems. egedaante 462/2.
het- e van een zaak 462/4.
uitwerken :een schilderstuk in paneelezl 342/3.
uitwijtlen 462/4.
uitwi
jkspoor l68/3,4.
uitwijzen :detijd zalhet 277,
/3;462/4.
datzalzich weldra
217/3.
naar van oudeoorkonden 462/4.
*iem.het land
462/1-2,4.
uitwisselen :krijgsgevangenen' 4'
63/4.
uitwisselizig van krijgsgevaùgenen 463/4.
uitwoeden :destorm zaluitgewoed hebben 538/3.
uitwonen :eezlhuis 23/3.
uitzet 456/3.
uitzettexl:geld (tegen3 t
ly
') 375/3.
iem. (uithetland) 462/3.
de boezem zetzich uit 472/3.
uitzetting vazllichamen 459/3.
uitzicht : het venster geeft

190/3.

het venster geeft

op een binnenplaats

op de rivier 350,/3.

deurvenstersdie gevenophetsalon 351/3.
dekamerdie heeftop den tuin 190/3.
hierheeftmeneenmooi opdestad 535/3.
uitzien :naariem .ojiets 511,
/4.
hetvensterzietuitop een plaats 190/3-4.
hetvensterzietop derivieruit 3J
'0/3.
de kamerdie op den tuin uitziet 190/3-4.

de lloofdgevel,die op de Groote Markt uitziet

460/3.
hijzietergoed,welvarend uit 461/3,4.
hijzieterbestuitvooreen oud man 70/3.
zijzieternietzoooud uit 190/3.
llijzieteronooglijk uit 187/3.
zijzagerheelemaalnietalseengewonezondares
uit 211/3.
datzieterbelabberd uit 7/4.
hetzieteruit,alsofhetfeest,zalmœ vallen

V.
vaag 331/3.
vage tinten 343/
/3.

vaak (= dikwijls) l19/3.
zoo a1s 442/4.
vsalworden (z
pc,
n stoj) 21/3.
vaam :een brandhout 525/3.
vaamhout 525/3.
vaan :(gesl-j 464/3.
(leroöde
494/3.
de witte-- k94/4.
vaandel 494/3.
een inwijden 237/3.
een
(feestelijk) overhandigen,uitreiken 0/
aanbieden 237/3.
aanbieding (o/uitreiking)van het - 237/3,4.
vaandelaanbieding 237/4;494/3.
vaandelinwijding h'l1.
vaandeluitreik-ing 237,/4;494/3.
vaandelwijding Yj1.
vaardig 464/4.
een kunstenaar l37/3.
vaargeul 366/3.
vaarkoe 464/4.

vaart: dertreinen l67/4.
in volle aanstoomen 496/3.
(= kanaal) 464/3 (ge.
sl.).
vaarwelizeggen :(aan)deboeken
274/3.
vaatdoek 408/3.
vacantie 481/2,3.
degroote 481/3.
in degroote 464/3.
prettige ! 464/4.
drie s(oj ...ën) 464/4.
hebben 464/3.
op 0/met zijn 464/3.
in.met0/gedurende de 464/4.
vaccinatiebewijs 380/4.
vaccineeren :iem. 380/3.

vadem :een ---brandhout 525/3.
*vademezl:een naald
548/4.
vademhout 525/3.
vader :-- deshuisgezins 464/3.
Vader,vergeefl
zet hun 304/3.
vaderland 214/3.
vaderlandlievend 464/3,4;51l,
/
4.
vaderlandminnend 464/3.
vaderlandschgezind 464/3.
vaderlsndsliefde 464/4.
vaderons 367/3;(ge.
%l.4 464/3.
vagebond 464/
13.

vagen 464/4.
vak :de vlakte in --ken verdeelen 376/3.
van een boekenkast 405/3.
een -- beoefenen 4/3.
zijn-- lkennen 430/3.
k-leermakervan zijn
vakgenoot 30/2.
vakman 430/4.
vakschool 408/3.
va1(g6.
s!.) '
464/3,4.
valies(g6.
:!.) 464/3.
vallen 4.
36/2,3.
om ni
ette 334/3.
metllet,lloofd naarbeneden
436/2.
op deknieën - 521/3.
iem.op'hetlijf 521/2.
iem.tevoet-- 521/2.
zich ()p een lijk laten
.
521/3.
dekorrels uitdearen 398/3.
deSaônevaltin de Rhône 521/4.
deschuld valtop llem 2/3.
hetleven valthem zwaar,pijnlijk 132/3.
hetvalthem zwaar,hard 517/2.
vallend :--ebladeren 398/3.
.ester .398/3.
valreep :een glasdrinken op den
205/3.
valsell:de--te 523/4.
een -- m ensch 214/
(3.

estreken 214/3.
spelen 86/3 ftweemaalj;205/3.
een --e speler 86/3;205/3.
-- en
zunter 465/3.
een -- klinkende noot 22,,/3.

valschaard 214/3;465/3.
valscherm, valschut 465/3.
valuta :-- 30Juni 510/3.
van :allesis allen 1/3.
wi
en isdiehoedb 1/3,4.
kome 15fr.lïetkilo 1/3,4.
je, me, ze 304/4.
een tafel eikenllout 235/3.
iets vervaardigen, m aken

m armer,

lloutx

e'
?u.487/3,4;488/4.
geen.
50 de250ingeschrevenadArocatezl 349/3.
alletorensinonsland ... 466/4.
verschillende gemeenten -- het arrondissem ent

458/3. .
de uzl
iversiteit-- Leiden 465/4.
de dom --Keulen 465,/4.
Dr.R.S. deHarvard universiteitteB. 14/4.
Lekkum 440/3.
Amsterda'
m zi
jn 440/4.
devos-- desageen de dichters 559/2.
... be
lang, ...aard ettz. 465/4.
ditptlrtretwastreffend gelijkenis 465/3.
debetrekking ondemvijzer,detaak beoorlaar 465/4.
eenst
lhat--eenkind,een dot een lloedjeenz108/4.
* die (= zull
te) 116/4.
.---

hetbeginaf l1/3.

l Oct.af 47/3.
15Aprilaf 466/3.
'svoormiddagsaf 466/3.
Ztlndag af 467/3.
75fr.af 467/3.
(== van ...af) 466/4.
bijtweeën totovervieren
* af... 558/1.
derooverskwamen .
- uithetbosch 468/4.
*vanaf 461-468/1-2,4;558/1.
vanavond 37/3 ;2l1/3;440/3,4;466/3,4.
vandaag:--overaelltdagen 100/3,4.
achtdagen 100/4.
vandaan :uitA. 20/4.
waarkom jetoch '
? 259/3.
vandaar 468/3,4.
dat... 258/4.
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vandat :- de zon opkwam 542/4.
vang :demolen isdoorde- 383/3.
vangen :(o4'
p.rerl.t.) 468/3.
dezwaluwen - vliegjes 364/3.
vanllier 468/3,4.

- meer,- grooterenz. 31/2,3.
- eer(= veelvroeger) 470/2,3.
velen 25/3.
veelbeduidend 498/3.
veelbelovend 498/3.
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jverachteren 471/4.

verachting :iem .aan de algemeene prijggeven
40/3.
*veradellijken 471/4.
*veralgemeenen 471/1-2,4.
veramerikaanscllen 471/3,4.
veranda 471/3.
verandel.
en :datverandertdezaak 31/3.
van trein- 471/4.

vanmiddag 211/3;440/3,4.
een --ejongen 54/3.
vanmorgen 211/3;440/3;466/3.
een ---eoogst 54/3.
vannacht J
$ll,
/3;316,
/3,4;440,,/3;
veelbeteekenend 498/3.
vanotlds 468/3.
veeleer 470/2,3.
vanwaar 468/3,4.
veeleischend :een- man 309/3.
van plaats,vankleeren- 471/4.
vanwege 350/3;468/3;517/3,4.
veelvraat 128/3.
van woning
471/4;526,
/3,4.
vanzelf:datgaat- l65/3.
veem .
317/3.
van huis- 526/4.
hetltomt- 468/3.
veembaas 318/3.
van woonplaats- 526/4.
het (o/(la,
t)spreekt- 148/3;165/3;468/3.
veenmol 470/3.
verandez'
ing :erkwam - inzijnzienswijze 498,.
3.
hijhadlletgevondena1sietsdat- sprak 468/3. veer:zoo lichtalseen -- 378/3.
7
de-- van leeftijd 24
'7,
/3.
*vanzelfsprekend 468/1-2,4.
den vogelkentmen aan zijn - en 378,
/3.
l
de-- van J
.aargetijde 247//
3.
vanzins:iets-- zijll 54/3;172/3;539/4.
ergenseen- (ojvan zijn- en)laten 379/3.
A
'
a
n
wo
o
n
pl
a
a
t
s
5
2
6
/
4
.
var 464/4.
metgeleende - en,met andermans --en pronvan woning 526/3.
varen:(osz,.rerl .) 468,
/3,4.
ken 163,
/4.
verantw4àordelijk 10/4.
ook i1
k ben zoo ge- 157/3.
- van een plank 254/3.
verantwtnordelijkheid :de - afwijzen
ergensgoed,sleeht,kwalijk bij- 469/4.
houtverbinding met - en groef(oj met ploeg
de-- op zicllnemen 471/4.
verantwtnorden :veelte- hebben 348/3.
hetza1kwalijk metu - 469/4.
en - ) 2:4/4.
een vooroordeellaten - 339/3.
veerenbefl 379/3.
hethardte- hebben 424/3.
iem s. gezegde doen - 364,/3.
varix 469/3.
veerkrachtig :met een - en tred gaan 490/3.
varkell 478/3.
veertien :--dagen0/- daag 492/3.
verantwt
aordingswet 396/3.
' verarmen 471/3 (tweemaalj.
tje 469/3;478/3.
- dagen geleden o!vöör- dagen 492,
/3.
wie het -- kelen wil, moet zich het gieren veertig f'
uitspr.) 470/3,4.
verasscllen 483/4.
troosten 317/3.
veest 386/3.
verasschq
ing 483/4.
varkensgras 478/3.
veestapel 470/3.
verbabbfllen :zijn tijd - 478/3.
varkensllok,varkenskot 263/4.
veesten 387/3.
verband :ietsuithet--.(kunnen )opmaken 96/3;
varkensslachter 469/4.
vegen :destraat- 464/3.
329/3.
in dit - 357/3.
varkensslager 45/3;469/3.
nieuwe bezems- schoon
in --metde zaalt
varkensvet 282/3.
vehikel 187/3.
varkensvleesch 478/3;494/3.
I veilen 470/3.
verbasteren 471/3.
verbazen :het verbaasde hem in den lloogsten graafl
vast:diegrondiste- geworden 113/3.
veiligheidsspeld 450/3.
414/3.
diekleurisniet- 21/3.
veiling 97/3;259/3;470/3;419/3,4.
.---es
ecretaris 64/3.
ietsin--brengen 470/2,3,4.
zich - 489-490/2,4.
een .
---eknecht 64/3.
drank,doordenkoopertegevenbijeen- 282/3. verbeelden 471/4.
zich iets- 471/4.
personeel 64/4.
veinzaard 465/3.
verbeeldl
ng 236/2,3.
een---eklant 64/4.
veinzen 170/3,4.
.-- e c
ommissie 64/4.
ve1:eenkalfhet- afstroopen,uithet- doen 18/3. verheestelijken 471/3,4.
een - ewerkman 425/3.
iem.het- overde ooren halen,treltken 18/3. verbergen:iets- 486/3.
ietsvooriems.oog - 472/3.
voor- 448/4.
een- letjepapier 17/3.
met - e aanstelling 448/4.
veld 263/3.
de waarheid - 473/3.
meteen - en tred gaan 490/3.
het- bewerken 63/3.
ergensverborgen zitten 473/3.
haar oogen lagen diep onder de wenkbrauwetl
vastberaden :- katholiel
ten 513/3.
in '
topen (o/vlakke)spreken 61/3;62/3.
- winnen 38/4.
vi
,rborgen 472/3.
voortstappen 62/3;490,
/3.
uithet- geslagen zijn 285/3;355/3.
eenklooster,verborgeninhetwoud 480/3.
vasten :het- 469/3.
veldarbeid 270/3.
verbeteren 488/3.
de - 469/3.
veldflesch 18/3.
mijlïgezondheidisveelverbeterd 472/4.
vastenavond 91,/3.
veldgewas:de- sen 347/3.
niemand kan 'them - 271/3.
verbeteri
ng:- in deweersgesteldheid 66/3.
Vastenavoxldt-llinsdag) 491/3.
veldlzospitaal 30/3.
vastendag 290/3.
veldpredikant,veldpredilter 36/4 ;559/1.
zijn gezondlleid heeftveel- ondergaan 472/4.
verbeteri
ngsgesticht 187/4.
vasthouden :aan een meening- 230/3.
veldsla 253/3.
verbeurét
verklaren 9/2,3,4.
metde llanclen zi
jn slapen - 535/3.
veldwachter 92/3;l68/3.
verbeuren :een recht - door eigezlschuld 489,'3.
vastkluisteren :alsin zijn leunstoelvastgekluisterd Veldzicht 509/4.
verbieden:iets-- 124/3.
zitten 317/3.
veldzuring 544/3.
vastmaken :dedeurwordtvastgemaakt 417/3.
velg 241/3.
iem.
,iets- 34
'3/3.
demaatregel,- de... 472/3.
vaststellen 469-470/2,4.
velgrem 241/4.
eenfeita1sonloocllenbaar- 469/3,4.
velours 159/3;495/3.
hetisverboden hierterooken 467/3.
deaanwezigheid van iets- 469/4.
vendu 97/3;25
'9/3;470/3.
verlloden terooken 472/3.
detoegang tot (len spoorweg isverboden 472/
/3.
eenprijs- 469/4.
venduhuis,vendulokaal 97/3.
op straf van boete verboden over de sporen te
een programma - 469/4.
vendutie 97/3;259/3;470/3,4.
vat:geen - opiem.hebben 263/3;364/3.
Venetië 470/3.
gaan 472/3.
doorgang streng verbodell op straf van boete
(= tobbe) 424/3.
Venloo (Ned.prov.Limb.) 562/2.
vatbaar:- voorkoude,voorverbeteringenz. 470/4. vennoot 36/3.
472/3.
vatten :iem..
-.(= inhechtenisnemen) 7/3.
vennootschap :naamlooze - 290/3.
verlloden weg 472/3.
eendief- 470/4.
l naamlooze- opaandeelen 290/3.
verlloden rijweg 472/4.
d Venraai(Ned. prov.Limb.) 562/2.
weermoed- 219/3.
nadrtzk verboden 316/3.
een verboden nadruk 316/4.
eenkoude- 364/3.
lvenster(gesl-j 470/3.
iem.bijzijn woord- 364/3.
I vellsterbank 397/3;398/3;470/3.
verbindfs
n :een wonde - 481/3.
ietsdadelijl
t-- 362,
/3.
' uitspringende -- 471/3.
l
zijn naam aan iets- 211/3.
(leruiten,in loodenlijstengevat 488/3.
vensterblind 77/3.
zijn naam is daaraan verbonden 211/3.
1
l
een klasse verbonden aan een school 211/
J3,4.
vazal 469/3.
vensterenveloptpe) 389/3,4.
vazalstaat 469/4.
vensterkozijn :benedenstuk-van hetI aaniems.dienstverbondenzijn 472/4.
vechthaan :houder (o/liefhebber)van vechtlzanen vensterluik 77/3.
lletnuttigemetlletaangename - 365/4.
een eiland dat door een brug met het uitcinde
209/3.
vent:onze- 111/3.
derstad verbonden is 472/3.
vechtpartij 340/4.
venten,ventjagen 279/3.
verbindingsspoor 390/3.
vederbed 379/3.
venter,ventjager 279/3.
vee 65/3;232/3.
ventiel 373/3;419/3.
verbitterd worden 472/3.
vot
lrllet-- zorgen 63/3.
ventje 293/3.
verbitteren:zieh hetleven - 472/4.
het - voetdelren,van voeder voorzien 63/3. ventster 279/3.
verbleeken :diekleurverbleekt 21/3.
veebrug 390/3.
ver 523/3.
verblijdf
ln :zicll- (metojom ...) 181,
/3.
veehoeden 512/2.
niet- van hetstation 344/3.
verblijf:iem .het- ontzeggen 462/3.
verbli
jfplaats:vaste- 526/3.
veekoopman 46/3.
een - verwijderdester 471/
7
3.
veel:- appels,vele appels 470/2.
- der gaande ontwapening 297/.
3.
verblijvt
ln :llijheeftlang teA.verbleven 4722-4.
boter,vele boter 470/3.
daarkomen weniet- dermee 37/4.
mertweet niet waar llijverbleven is 472,
'3-4.
I hijheeft0/isverbleven 538/4.
menschen,vele menschen 470/3,4.
hetis- revan ... 423/3.
ontzettend - werk 360/3.
op - renaniet... 471/3.
j verbo
d:- opleggen 124/3.
'
I
ap ietsleggen 124/
,3.
ozltzettend - lijden en medelijden 520/3.
veracllten 306/3.
l

646
doen l24/1-2,4.
démaatregel,behelzendehet ... 412/3.
verbolgen:uiterst, 452/3.
verbonden vaten l81/3.
verbouwen :een huis 328/3.
verbouwereerd 471,/3.
verbranden :ziclz 472,
/4.
verbrassen :zijngeld 354/3.
verbreeden 472/4.
verlnreiden :zich (= zich voortplanten,b.v.van
hetgeluid,hetlicht) 472/4.
verbreken :een belofte,een overeenkomst 45/3.
destilte - 332/3.
verbrodflelen :iets 332/3.
verbruik :hetbierisgesclï
iktvoorhet 418/.
3.
verbruik-er 96/3.
verbruiksmeter 95/3.
t'
erbktigiltg van l
tet bï?'
?
J.nw. J5l/2+ 552/l.
lt
erbuigin,
gz
tl
cozhetlidw. 553/2.
verdacht :een vrouw van --e deugd

verdachte 66/4.

verdansen:veelgeld 349/3.
verdediger(= advocast) 47.
3/3,4.

verdediging : iems.-- opvatten, op zieh nemen
473/3.
de vraagtvrijspraak 473/4.
A'erdeelen 363/3.
.en opnieuw
220/3.
deAvolkenverdeelden zich l10/3.
verdelgen 482/3.
verdenken :iem.vaniets 482/3.
A'erdenking 15/3.
verder 21,/3;473/3.
verderf:iem.in het storten 419/3,4.
dew-erkeloosheid isons 482/3.
verdiend :datis 197/3.
zi
jn eloon hebben 197/3.
verdienen :hijverdientdie llulde niet
anderen,diehetmeer ,
510/3.
zijn brood,zijn kost 525/2.
watiem.dagelijltsverdient 525/3.
waterverdiend wordt 525/3.
verdienste :de n waren gering 525/3.
een die iem.het recht verleent ... 447/3.
taalkundige-- 447/3.
een schildervan groote 225/3.
een manvan groote 510/2.
verdienstelijk- 473/3.

zichjegenshetvaderland maken 473/3.

een omcier 334,
/3.
een dichter 510/3.
hetslotiszoo alshetbegin 510/3.
*verdienstvol 473/1-2,4 ;498/4.
verdiepen :zich in iets 480-481/2.
zichindelectuur-. 475/3.
zich in gissingen
360/3;480,
/2,3.
in gedachten verdieptzijn 485/3.
verdieping 423/3;473/3,4.
laag van
473/3.
de-- gelijkvloers,degelijk
-vloersche 179/3.
detweede 473/2,3.
debovenste
226/3.
op dederde 458/3.
woningen A-an drie en
verdierlijken 471/3.
verdikketme),verdikkie 473/3.
verdikkemiseh (o/ verdikkems)koud 473/3.
verdoen (zieh) 533/3.
verdoezelen 485/3.
verdolen 481/3.
verdonkeremanen 405/3.
verdoopen 328/3.
verdragen :iets 63/3.
zieh metelk. 473/4.
verdriet:iem.- aandoen 123/3.
iem. doen 123/4.
verdrietelijkheid :...heden
verdrieten 473/4.
verdrinken 485/3;491/3.
een hond -- 485/3.
zieh
521/4.
zi
jn geld 350/3.
verdubbelen 473,
/4.
verduidelijk
-en :een denkbeeld 486/4.
verdtziveld :die--esnaid 473/3.
verduren :pijn 334/3.
*verduurzamen 474/1-2,4.
verdwaasd 483/3.
verdwalen 307/3;481/3.
in debossellen
474/3.
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verdwijllell 491/3.
zicll 475/4.
hijverdweenindemenigte 480/3.
zicllzelf 475,
/2.
--a1sduiten in hetzakje 1l9/3.
dwaasis wie zich zelfvergeet 348/3.
een boc.
htdoen -- 21/3.
vergevezt:iem.iets 484/3.
vereelt: ellanden l92/3.
vergeef mij 484,
/4.
zijn llanden zijn
515/3.
-- t,n vergeten 475/2.
vereenigbaar:datisniet-- met... 473/3.
vergeten en
475,
/3,4.
vereenigen : het nllttige met llet,aangename --zichzelfietsniet 476/3.
365/4;474/4.
vergezeld : zijn van iem.(ojiets) 46/3;476/2,4.
ietsvereenigd vinden met... 474/3.
ietslaten gaazlmet... 476/2,3.
allesisin die werken vereenigd 69/3.
gaan met... 476/3,4.
aan het banketwaren 400 personen vereenigtl
gaanvan ... 476/4.
474/3.
vergezellen :vergezeld (worden) door ... 476/2,4.
allestemrnenop zic
tlt--- 474,
/3.
vergezicht:eenonafzienbaarveldmetwijdeenonververeeniging 289/3,4;418/3.
wachte en 483/3.
- vanduivenllouders 138/3;289/3.
vergietttest) 537/3,4.
-- voor 0/ tot dierenbesclzerming 289/3.
vergiffenisvooreen misdaad 472/3.
tegen wreedheid jegenstledieren 289/3.
vergissen :zich .
-- 44/3;307,
/3.
voor(o/tot)onderlingehulp 314/3.
zich deerlijk --. 320/3.
coöperatieA-e
290,/3,4.
zieh in iem.-- 44/3;476/3.
-.-voor het kleeden van behoeftige communi- j
zîch in iets-- 44/3,4;307/3 (tweemaalj.

canten 520/3.
--vooropvoedingvanvondelingen 520/4.

-- zonder winstbejag 121/3,4.
een ---oprichten 289/3,4.
*een stichten 289/4.
vereenzelvigezz:ziellmetzijn Aerheven bestemming
--- 490/3.
vereerezl:iem. l57/3.
deltoning vereerde den dichtermeteen bezoek
474/4.
vereffenell:eengeschil
eenzaak
415/3.
vereist.
llt:demuurheeftde---elloogte
vereisellte :(gesl.) 474/3.
een zi
jnvooriem. 324/3.
aan de n A'
oldoen 394/3.
verergeren 474/4;485/3(tweeknaalj.
naarmate deziekteverergde 505/3.
zijn toestand verergerde 536,
/3.
verergering 474/4.
vereten :zich aan iets 472/3.
verf 254/3;488/3.
detzgdelijke 64/3.
verfborstel,verfl
twast 82/3.
verflaag 97/3.
verflensen 50/3.
verfomfaaien,verfrommelen

verfwaren 254/3.

j
l
1
j
1

zichinhetuur 307/3.
zicllindenzinvaniems.woorden-=

ziel
.
lindenpersoon -- 476/4.
zicllbijhetspreken .- 476/4.
vergissing :iem.op een --.betrappen 161/3.
bij,in oj uit 307/3.
vergoden :vergodekunst 63/4.
vergoeden:iem.iets 341/3.
vergoedilàg : van kosten 404/3.
!
voorhuislluur,voorvrijewoning 527/3.
t
Roor lloogere huislluur 527/4.
- voor(o/N'all)verblijfkosten 527/3.
vergramtt 187/3.
vergrijp :iem.op een --betrallllen
vergrooten 148/4.
zijn eigendom -- l48/3.
vergrooting:uitverkoopwegens -val:dezaak 73/3.
vergunnen 370/3;449/4.
lletzijlnijA-ergund lleen te gaan 310/3.
hetzijmijvergulld 11datte zeggen 482/3.
vergunning 449/3.
verhaasten 205/3.
verllakstukken 407,
/3.
verhalvezolell 407/3.
verhangen:zicllaaniets-verl
zeelen 476/4.
verlleerlijken :het afbeeldellvan persozlelldiever-

l heerlijktworden 476/3.

/3.
l
vergaan :dathout,datlaken is 473,
j verheffen :llet.geweten verheft de stem 477/2,3eenlawaai,dathoorenenzienjevergaat 474/3. 6 zicll.
- 476-477/2,4.
vergaderen :de gemeenteraad za1 474/3.
verhemng :de-- van volk,landen stam
op het banket waren 400 personen vergaderd *verheimelijken 477/1-2,4.
474/3.
verhelen 473/4;476/3,4.
deeommissieisvergaderd geweest 474/3.
dewaarlleid
4:3/3.
hijheeft veelschatten vergadercl 474/4.
verhelpen :iets,een toestand-- 477/3.
*zicll 474/2,4.
ergensnietsaan kunnen
477/4.
vergadering :een houclen 474/3.
verheugdzijn overiets 477/3.
Op de zijn 474/3.
verheugezl:zich .-- l96/3.
op de afwezig zijn 474/3.
zielzd
nveriets --- 477,
/3.
in een -- spreken 474/2.
verlleven(= majesttt
eus) 29l/.
3.
een (opl
sellorsen,opscllorten enz. 213/4.
verhinderen :iem.ietsnietl
tllnnen-- 449/3.
een --sluiten 213,
/3,4.
verholen 473/4.
een - leiden 50/3.
een--belasting 478/3.
vergaring (timmermansw-j 475/3.
verhoogert:(een klasse) 477/3.
vergasten :iem.op iets 339/3.
in prsjs-- 226/.
3;481/4.
vergeefs 474/3.
(
1ewaren zijn in prijsverhoogd 477/3.
vergeefsch 474/3.
deprijzen zijn (met)l0 L verhoogd 477/3.
-e moeite 262/3.
verllooging :opde (= estrade) 477/3.
vergeetaelltig 475/3.
-- met/ 1000 voorreis-en teerkostezl
vergeetboek-:in '
t-- rakexl
eell--van l00 fr. 477/3.
vergelijk 474/4.
met--en van 100 fr. 4772'
2.
vergelijken:Sets,iem.-- met...
verlzoopt 477/4.
iets,iem.- bij... 475/2,4.
verhoor 333,
/3;477/2,4.
vergeleken met ... 474/3.
iem.în ('t) nemen 333/3;336/3.
vergelijking 475/3.
A-erhooren :iem . 333/3;336/3.
in -.met... 474/3;475/2,3,4.
verhoovaardigen :zich op iets 477/3.
in -- van ... 475,
/2,4.
*verhopen 477/l-2,
4.
in--.bij... 475/2,4.
verhouding :in 477/4.
een algebraïsehe 475/4.
in gelijke -- 154/3.
vergenoegen :zij erzich mede,twee-ofdriemaal
in tot ... 154,
/3;155/2,4;477/2,4.
delessen te volgen 475/3.
lletloon staatin --totden arbeid 154/4.
vergetelheid 475/4.
in met... 477/2.
iem.aande ontrt
zkl
ten,onttrekl
ten 454,
/3.
in van ... 477/2,4.
*vergetelijk 475/4.
lzaar- 477/2,4.
vergeten :iets zijn 475/2,3.
allesisnaar 318/3.
iets hebben 475/2,4.
naar - A-an ... 154/3;154-155/2,4;477/2,3,4.
strtlpllen,diemen nietvergeet 348/3.
i1zandere landen isde grooter 154/3.
menmoetvergevenen 475/2.
l'uitengewone .
--en 155/3.
allesis en vergeven 475/3,4.
de en van (1e deelen van een gebouw 155/4..
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(Ie---en van een gebouw cnz. 477,/4.

een -- oploopell 67/3;238/4.
een opdoen 67/3;238/4;263,
/3.
llet -- 477//3.
verkreukelen 479/2;479,
/3.
verhuizing 477/3;526/4 t/z
a
/
t,
ctl?
zmc,
ll.
verk-reuken 479/3.
verhuren :wijhebben nietste 477/4.
verkrijgbaar 504/3.
verhuur-annont'e 32/r4.
dat werk is nietm eer
461,/3.
verhullrkantoor (v()tlr dienstboden
375/3; verkrijgen :nieuweltennis 12,
/3.
375/2.
verkwister l28/2;35l/3.
verjaardag :iem.op zijn een gesclleuk aanbieden verlagingsteelten ('
muz.) 55/3.
6.
3/3.
verlammingaan éénkant 206/3.
verlangen :iets --- 479,/2,
verjaarfeest 6,
3/3.
3,4.
A-erjaargescllenk 6.
3/3.
naariets-- 15/3;.
327,
1.
3;479,
/2,3.
*verkapt 478/l-2,4.
iems. s 67/3.
verkeer:lïet isvermillderd 452/.
3.
verlappen :een broelt,schoenen - 479/4.
een slloorlijn voor 't openell 459/4.
N'
erlaten :iem. 274/3.
verkeerd :een -.
e beweging 465/3.
een brtzid -- 45/3. .
iets--,
-leggen,op een elnlaatsleggen 307/3.
llet nest ..
-- t'
pt
z'
?
z rogelloîtgettj 460/3.
geltalldeldhebben 161/3.
zicllop iem .ojiets-- 360/3;443,
/3;487/2,4.
verkeerdheid :fouten en verkeerdheden 478/2-4.
bi
jllet -van defabriek,vandeschool 459/3,4.
zitsllaan verkeerdheden schuldig maken 478/2. verl
etlen : Zondag 440/3.
verkeeren :in een waan -- 69/3.
(= onlaugs) 359/3.
verkeersagent 431/3.
datbelloorttothet-- 279/3.
verkeersweg l81/3,4.
'
pcrle(@6z?
,deell
roord :'
verlengdel?orm '
pt
z,
n,hetrerl.dlw.
'
verkennen :zich- - 478/4.
t!q??bestetlen,haten,poten,punten,smeden.ververkiezen :iem.,iets 478/4.
goden,enz. 63/3,4.
verhllizell 526/4.

--

iets btlven iet'sanders ,iem .boven iem .anders
--

vorm.'
?
Jc,
'
?
àhetrerl-dlw. t,
tzkz afsterven, overwinnen,
6??z.,bijzeljst.ges'
r.terf
zczlt
ïztïr/s'
n.geanpcrdt
l?zc?
l
18/3.4 ;362/3.
lerledeît-tl
,
'
l'
dz'
orïtbep, '
ptz?
'
à lnegroetell, letten, putten,

478/3.

ietsverkozen hebben 28l,/3.

nietverltozen worden (bijeen verkiezing)
verkiezing 249/3; 251/3,4.
maareigen -..handelen 198/3.
verk-iezingsprogram 250/3.
verkiezingsstrijd 250/3.
verkikkerfl:opiets--zijll 476/3.
verk-laard :-.
-ecommunisten 460/3.
verklappen :een gelzeim
478/4.
verklaren :een zaak
459/3.
zijn gedrag l
tllnnen wijmoeilijk 47/3.
datkon ikmijmoeilijk 460/3.

tlesd
tllroefis-- 492'
.
3.
-- student 509,
/2.
verloren : moeit'
e 215/3.
-- taxsschen mannen en vrouwen 480/4.
*---loopen (= verdwalen) 481/1-2.
datd
lakwaterloopt--. 481/4.
verlossing :ontijdige 308/3.
verloven :zich l58/3.
datmeisjeisverloofd 483/3.
verluehter 254/3.
verlustip,n :zich -- 475/3.
ziclzin iets 485,
/3,4.
vermaak 30/3.
--ilAietslïebben,vinden,scheppen
vermaarft:een ---man 59/3,4.
ermakelijk
- 490/3.
*v
vermal
tell:iem iets.
- biJ
.testament
zieh -- 475/3.
vermanell 31,
/3.
vermeerderen 184/4.
zijn eigendommen vermeel-derden 536/3.
deol
ndrachten vermeerdertlen 48l,
13.

nzet ... 481/3.
in waarde
481/4.
vermeesteren 54/3,4tf'
?
,
t
l6ez?zclll.
vermeien 48l/3.
vermeltl :de hierna (oj hieronder) e goederen
316/3.
delliervoren e goederen 503/3.
vermelding:eervolle 299/3.
*verlnemeld 48l/4.
vermengt,n :zich metiets 403/3.
vermenigvuldigen:eengetal -meteen ander 481/3.
zicll(zelf) 481/1-2,4.
vermieelli 481/3.
vermijden 496/3,4.
verminderen :verminderde opbrengst
(le up
tvoerisverminderd 444/3.
.- nlet ... 481/3;482/3.
metdehelft 328/3.
in plijs 481/3.
doorhetslachten in gewicht 485/3.
*vermits 482/1-2,4.
vermoedf'n: datiem....is 482/3.
(bijiem.)iets.- 482/4.
vermoeid 314/3.
een .
- en vermagerd gezicllt 187/3.
vermoeidheid 309/3;314/3.
vermoeiend :erg 309/3.
vermogert:hetwerk vermochtnietzijn leed teverdooven 180/3.
iems. s 470/3.
(,= fortuin) 161/3.
vermogelld 518/3.
verrnolmdan 481/3.
vermomd.:een econservatief 478/3.
vermomde 181/3.
vermoorden 245,
/3.
vernachtt
ln :bijiem. 415/3.
vernederlandsehing :de van de Universiteit te
Gent 226/2,3.
vernepen 482/4.
verneuken 482/2,4.
verneuteld :een ventje 482/3.
vexnielen 396/3; 482/3,4.
vernietipln 482/3,4.
vernieuwen :de onderrichtingen
482/1-2,4.
vernieuwi
ng:de desjaars 322/3.
vernissen :('
pez!.#!tr.) 482/3.
vernuft :vol 498/3.
veronachtzamen 482/3.
veronderstellen:iets(a1s)bekezld 482/2,3,4.
- dat iets waar is 505/3.
verongelij
'
ke14 :de verongelijkte Vlamingen
559/1.
verontreinigen 62/3.
verontsclmldigen :iets 341/3.

redden,zetten ektz. 48/3,4;534/3,4.
verlegen :om geld zijn 51/3.
.- (= beschaamd) 63/3.
verlegenheid :llorusbrachtdefanfarein 29/3.
lletbrachtllem in 169/3.
i11geltlelijke zijn 51/3.
financieelin-- zitte'l 365/3.
verleggen :iets-- 479/4.
zijn boel
ten - 218/3.
eellweg .
- ,
329/3.
iem .totvoorzitter gekozen - 461/
,3.
lzetbed,debeddingvaneenrivier 21/3.
ietsalsgrondbeginsel 461/3.
llet van deSchelde 130/3.
- .
datietslasteris 478/3.
verleidelijk 479/3.
ietsollgeldig,iem.selluldig
478/4.
verleider:een groot(o/gevaarlijk)verleider 253/3.
iem.een leugenaar 478/2.
verlekkerd :op iets--zijn 286/3.
een zittingvoorgeopend 478/4.
verlevendigen 53/3.
een incidelltvoorgesloten
478/4.
verlichten 53/2,4.
datisgemal
tkelijkte ,datlaatzich 478/3. verlichtinginiets(aanlbrengen 479/2,3.
zieh
478/4.
verliefd :op iem. wcrden 480/3.
zicllnader 478/2,4.
verlies: van vermogen (o/fortuin) 396/3.
zicllonbevoegd
217/3.
een ondergaan 479/4.
zil'h vooramnestie 461/3.
verliezen lijden 479/3.
zittlzover een zaak niet bepaald verklaard lleb- verlieven :op iem. 480/3.
llelï 461/3.
verliezen :departijverloren hebben 2/3.
verkleeden :zieh (= zicllanderskleeden) 218/3.
zijn geld bijiets 236/3.
reedsverl
cleed 329/3.
iem.(hetspel,bijlletspel)doen 292/3.
ziell.
---(om zich tevermommen) 329/4.
zijn zakdoek verloren hebben 480/3.
verkleefd :aaniem. zijn 5/3;478/4.
geen woord van eengesprek
480/2.
verk-leumd : zijn van (de)koude 486/3.
hetlloofd 480/1-2,4.
verkleuren :diestof,datkleed verldeurt 21/3.
zijn bezinning 480,
/3.
een verklellrd tapijt,een verkleurde mantel
in iem.veel,een vriend enz. 480/2,3,4.
l9/3.
(steun,een vriend)aan iem. 480/4.
verklikken 254/3.
A'
eelgeldaaniem.-. 480/2.
verklikk-er 254/3.
een recht dooreigen schuld 489/3.
verklikster 254/3.
nietsgaatindenatuurverloren 481/3.
verkneukelen :zich (in iets)-- 479/4;485/4.
iem.uitlletoog,uitlletgezicht 480/3.
verkneuteren :ziell(iniets)-- 114/3;479,
/3,4;485/4.
zicllin demenigte- . 480/2.
verl
cnoeien :tijd,geld
483/3.
derivierverli
estzics
llin '
tzand 480/4.
R'
erknuffelen :de kleeren wllren verknuffeld 479/3.
zit'
llln (lewolken.in delucht,aan den llorizon
-...
verk-ommeren 479/4.
480/4.
verkoopakte :een ---opm aken
llethoefgekletterverloorziellindeverte 480/4.
verkoop-annonce 32/4.
zielli)ïiets --(= vertliepenl) 480-481/2,4.
zicllin gissillgen
480,/4.
verkoopen :ietstegenzekerellprijs 173,4;384/
I.
3;
479/9.
.
i zi(.
j
l1in(ziJ
'n)gedachten,in zijnbesp
.iegelingen
iets vo()rzekerel
'
lllrij
4s -. .
184I3;479/
?3.
'
480,
l
'4.
iets tot verm illkl(artlen Jlrijs.. 479/4.
verlijtlen :een altte- 479/2,3.
totiederellprijsmoestllij--. 384/4.
l A'erlof 96/3;449/3.
ietsin ltet openbaar -.
- 470/3.
met gaall 96/3;481,
/3,4.
datisgelnakkelijk t,
e-- 274,
/3.
l
m
s
o
e
l
d
t
z
i
j
n
4
8
1
/
3
,
4
.
v
er
oonrtde
waia
g
:tgoeten
eennnen 4
(lat wordt vlot verkocht 274/3.
I
atenmet 481/3.
ve
ro
,lr
ed
ni
:i
in
eg
m.
dekok
st
48
82
9/
/3
3.
.
.

die stofwordtveelverkoeht 479,/3.

1

met,groot zil
.n 48l''
4.

.
iem.ltnollen voor citroellen -- 479/3,4.
l
op - ziln 481/4.
verkooplluis 399/3.
A'a1
4 terugk
-omen 481/4.
verkooping :opellbare- 259/3;470/3;479/2.
l
wegensziekte 535/3.
x'
erkooplokaal 97/3;399/3.
lnet tot,herstelvan gezondileid 335/4.
verkouden :.--zijn 479/3.
met uw ! 482/3.
il1llethoofd,in denneus 485/3.
verlofganger 481/3,4.
-- - me
(= ilz een ongelukkigen toestand) 177/3.
tgrootverlof 253/3;481/4.
zich -- 479/4.
verloofde:iems.-- 10/3;449/3.
verloop :het van ietsvertellen 222/3.
verkoudheid 465/3;419/4.
een k-rijgen,beetkri
jgen 67/3.
verloopen :tweejaren zijn 99/3.

jem.indekosten

489/4.

zich zelftoteen ellendigbestaan
482/3.
veroorloven 370/3;449/4(f?
z)
66-cc,
!).
veroorloof mij (oj het zij mij veroorloofd)
482/3.
zich iets-- 449/3;482/4.
veroorloofd 184/3.
veroorzaken :iets 505/3.
ruzie',twist
167/3.
zeeziek-te 190/3.
den dood,iems.dood 190-191/4;279/2.
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verpanden :eengoed
I beknopt 339/.
3.
een - naar(o/volgens)de oorspronk-elijketekverpassen 483/4.
een indienen,aanbieden 319/3.
sten 487/3.
verplaatsen :zieh (in gedachten) in den vervlogen
-- geven (o/tloen)over iets 396/3.
verteedf,
ren :zielllaten
487/3.
tijd 15/3.
doen (o/geven )van iets 396,
.
/3.
vertellezl:ietsin allebijzonderlledell 3l5,
'.
3.
verpletteren 483/4.
een -uitbrengen 503/3.
vertelling:(t'
t
?r/
c?f
?J?zkz!.) 265/
'4.
verplicht:zeer- ! 103/4.
(een) uitbrengen overiets 396/3.
verteren 443,
'3;487,
'
3.
llijis teblijven 310/3.
verslechten 485/2,4.
gelfl.- 124/3;350/3.
e leervakl
ten 483/3,4.
*verslechteren 485/1-2,4.
datlalken isverteerd 473/3.
llet-- lageronderwijs 483/2.
verslijten :een huis.
- 23/3.
vertering :groote en makelt 487,
/3.
een --.
e lnaatregel 483/3.
*verslimmeren 485/1-2,4.
geen znalkell 487,
73.
programma, 483/4.
verslingerd:opiets zijn 44/3;5513;66/3;175/3. vertier 487/4.
e frankeering 483,/3.
op iets raken 480/3.
diewinkellleeftveel l1/3.
dat is -- 483/3.
verslingeren :op iets 480/3.
ergensgeen hebben 469,
/3.
iets-- stellen 483/3,4.
versmachten 485/4.
vertillen.:zitt
ll 360,
/3.
verplichtentl :*eelz e maatregel 483/1-2,4.
versmallen :degapenderuimte scheen te.- 485/3. vertolken :iets.- 486,
/3.
*iets----malten,stellen 483/1-2,4.
deweg versmalt 485/4.
vertoog 4877
/4.
verplichting 153/4.
zich 485/4.
. vertoonen :een lloedazligheid
484/
'3.
alle---.
ennal
tomen 394/3,4.
versmelten :diekleuren
485/4.
lletlandsehap vertoonb zijn vergeziellt 342/3.
zijlt --en nietnagekomen hebben 161/3.
iets(metietsanders) 485/2,4.
ziclt 4,
/3.
de (om)Fransch tespreken 466,
/3.
versrnoren 485/4.
de stad vertoont zieh stout op den top tler heuverprutsell:tijd,geld -- 483,
/3.
lletkindwerdversmoord 485/3.
velen 340/3.
verrassen 483/3.
versmoorde noodkreet 485/3.
vertooning 420/
'
3.
verrassing 483,
/3.
versnipperen :zijnstem
365/3.
vertoorzlcl l87/3;258/3.
verrekenbedrag 444/4.
verspelen:zijngeldbijiets 236/3.
vertraging:detreinlleeft 487/3.
verrekenen :effecten
329/
.
zijn tijd -- 485/4.
detrein lleeft10minuten 361/3.
,3
verrekening 444/4.
verspillen :zijntijd . 485/.
3.
*detreinis10miz).in--- 361/3.
verrekenpakket 444/4.
verspreken (zieh) 485/4.
vertrek :wegens.
- 1.
313.
verrekijker 537/3.
verstaan 486/4.
j .- (==kamer,lokaal) 374/2,3.
verreweg 487/3.
ietsgrondig (ojin den grond)
de gelijkvloerselle.
- 1tell l79,
/3.
hetzelfde 523/3.
ietsvolstrektniet 486/3.
vertrekkell 5/
2.
verrichten :een schoonedaad
377/3.
zijn handwerk,een kunstje 486/4.
vertroostend 456/3,4.
verrichting :.
- en van een bank 71/3.
ietsmet eezlteeken,door gebarellte geven vertrouwd :metiets-- zijn 383/3;486/3.
verrijl
ten :zich 471/4.
441/3.
metvreemde munt leeren zijn 207/3.
verrijzenis 216/3.
geen reden (willen) 53/3.
zorgelldathet,ptzbliekmetiems.werk geraakt
verroeren :zich 216/3.
eronder,daaronder 335/4.
335/3.
staandezich
219/3.
ik versta,datgijhetdoet 486/4.
zielzmetiets.
- makell 18l,
/3.
verroesten 399/4.
elkaar goed 486/3,4.
een lnan 487/2,3.
verrot 507/2.
zich metiem. 486/4.
een persoon 487/3.
verruilen 481/3.
zicllmetelk. 486/3.
een ltandelaar 487/2.
verruimen :zijn gedaclltenkring 472/3.
*ziellop iets 486/1-2,4.
lluis 487/3.
verrukkelijlk 483,
/3.
*datverstaatzich 486/1-2,4.
vertrouwelijklleid 487/3.
verrllkken 46/3;483/4.
verstaanbaar :zich maken 123/3.
vertrouwen :iem.-- 68/3;487,
/
2,4.
verrukking 46/3;526/2.
verstand : iem. iets aan het brengen 122,
/3;
iets 487/2.
verrukt :overiets zijn
524/2,3.
lletspelniet 25J/3.
versbouw 490/3.
bijzijn volle zijn 183/3.
een vrotzw,wierdeugd niette is 335,
'3.
verschalen :iem.iets 483/4.
weerbijzijn komen 248/4.
op iets,iem . 487/2,3.
verscheiden 484/4.
daarstaatmijn voorstil 486,
13.
in eigen kraeht 487.
'
4.
e dozijnen 212/3.
van iets hebben 486/3. '
zicltzelfnietgenoeg
48714.
e havenplaatsen 297/3.
hetgezond 392/3.
ziclkaan iem. - 68,
/4;487/4.
e malen 297/3.
een mensch metgezond
300 /3;486/3.
in iem. llebben 68/3.
verschieten :diekleurverschiet 21/3.
menschen meteengewoon 486/3.
in iem.ojiets--stellen 487/4.
een verschoten mantel 18/3.
iem.met 486/4.
zijn in ietsstellen 487/2,4.
* (= verschrikken) 484/1-2,4.
man van 486/4.
zijn opiem.,opGod stellen 487,
/2,3.
verscllietendester 398/3.
een groot (= menscll met veel verstand) j
zijn op iets stellen 487/4.
verschijnen 124/3.
486/4.
een man vall-- 487/1-2,4.
voordeeerstemaal- 484/3.
verstandig :zoo zijn kalm teblijven 486/3.
huisvall 487/1-2,4.
verschijning :iems. 535/3.
het st iste zwijgen 523,
/3.
een betrekkizlg,een zaak van
487/4.
verschijnsel:een zeldzaam
484/3.
verstandsmenseh 546/3.
*vertrotl
wensman 487/1-2,4.
verschil:datiseen 31/3.
versteken :('
t
)8'
r!.dlw.4 486/3.
vertwijfelend 513/4.
versehillen : naar ... 484/2,3.
versteld staan 414,
/3.
*veruit 487/l-2,4.
--

---

in ... 484/2,4.
van ... 484/4;484/3.
met... 484/4.
verschillend 484/3,4.
--

personenvan geslacht 337/3.
de e nommers der verschenen afleveringen
515/3.

verschoonen :iem .
.

,

iets 484/4.

verschoon miJ 484/2,4.
iem.van iets 182/3,4;484/4.
zich 484/4;484/2.
verschooning :ik vraagu
484/2,4.
! 484/4.
(= schoon linnengoed) 484/2.
verschot 484/4.
(van een kleermaker) 161/3.
verschraald :een gezicht 187/3.
verschriklten 484/3.
verschrikt 486/3.
verschroeid :een (aanlgezicht 542/3.
verschrompelen 485/3.
verschuilen :(w6r!.dlw-) 485/3.
een kasteeltje, verscholen tusschen het groen
473/3.
een klooster,verscholen in het woud 480/3.
verschuldigd : e eerbied 411/3.
een som blijven 485/3.
versieren :het r'aadhuis was mooiversierd 364/3.

verslaan:denviJand 414/3,4;485/3.
verslag: overeenmeeting 61/3.

verstellen :schoenen
481/3.
versterl
tingen (= vestingwerken)
versterven 486/4.
verstijfdvan (de)koude 486/3.

verstikl
cen :hetlinnen is verstikt
eenkind
485/3.
*verstolen 486/1-2,4.

v
erstomdstaan 5/3
6/3.
verstompend 174,
3.

vervaard 487/4; 488/3.
vooriets- zijn 487/4.
van (t?
/voor)geen kleillgerueht
vervaartligen 488/3.

487.
/4.

matt
hinest
???z..
- 8.
3/3.
iets uiteen stof 487/2,3.
iets van een stof 487-488/3,4.

jv
ervaartligillgvaneenorgel.
357/3.
vervagelà :de tijd vervaagde de kleur der dingen

e arbeid 471/3.
431/3.
verstoord (= vergramd) 187/3;48t
J/'
4.
deA'
laggenvervaagdendoordevlammen 485/3.
verstoppen :iets 486,
/3.
verval:het derbeschaving l10/3.
verstoppertje spelen 44/3; 124/3; 371,
/3; 486/3.
in -- komen l64,
/3.
*verstorvene 486/1-2,4.
vervallen :van Seyllain Clzarybdis 92/3.
verstouten (zich) 449/3.
van kwaad toterger ,N-all(len walin desloot
verstraten 217/3.
-- 92,
/4.
verstrating 217/3;244/3.
in deoudefout 220/3.
verstrel
tken : nadere inlicl
atingen kunnell worden j
diewrinkeltzaak)iserg
333,
/3.
verstrekt door ... 70/3.
doordezen eatalogusvervalt de vorige 482,
/3.
verstuiken :zijn voet 330/3;486/3,4.
een treinlaten.
- 21,
/3.
ziclldenvoet,den arm
486/1-2,4.
een trein 21,
73.
vertalen 486/2.
vervaren :*nietwetexlwaariellz. is 488/1-2,4.
een stuk in hetEngelsch
362/3.
vervelell:iem. 15l,
7
.
3.
eenstukuithetFranseh 486,
/3.
lletverveelt,ons vreeselijk 482/3.
door... 487/1-2.
ziell 473/3;488'3.
met ... 487/3,4.
cruitzien ofmen ziellverveelt 488/3.
vertaling 362/3.
vervelentl 151/3.
een uithetDuitsch 487/3.
verven 488,
/4;489'3.

deletterlijke van eenFranschezegswijze jverver 489,
/
'
3. '
487/4.

) vervliegel.:tweeJ
'arellzi
jllvervlogen 99,
/3.
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vervlogen : de
eeuw 500/3.
vervoegen : zich aan bet loket — 70/3.
zich bij iem. — 488/2.
vervoeging van het wu\ in den 2den persoon 553/2 ;
555/2 4- 556/1.
vervoer (met een wagen, met den trein) 369/3.
vervoeren : waren — 69/3.
vervoering : in — zijn 414/3.
het afbeelden van personen die in — zijn
488/3.
vervoerwagen 90/3.
vervolg : als (of in) — op uw brief 191/3,4.
vervolgen : wordt vervolgd 488/3.
zijn weg — 488/3.
iem. wegens laster doen 364/3.
vervolging : (iem.) buiten — stellen 529/2,3,4.
buiten — gesteld worden 324'4.
vervolgkermis 462/2.
vervolgonderwijs 199/3 ; 317/3.
vervolgwerk 488/4.
* vervolledigen 488/1-2,4.
•vervolmaken 488/1-2,4.
vervorderen 488/4.
vervreemden : zich vervreemd voelen 469/4.
vervullen : zijn plicht, zijn belofte —- 270/3,4.
iems. wenschen •— 489/4.
zijn hoop is vervuld 489/3.
de voorspelling is vervuld geworden 489/4.
vervulling : in — gaan 489/3.
verwaand 196/3.
verwaarloozen 482/3.
verwachten : iets — 477/3 ; 488/3,4 ; 512/3.
er is regen enz. te — 54/3.
veel van iets
54/3.
dat waren (of hadden) wij te — 488/3.
niemand zal
, dat ... 489/3.
dat staat ons te — 512/3.
verwachting : zoete —en 228/3.
groote — van iets koesteren 54/3.
grootsclie —en op iets bouwen 54/3.
aan de — beantwoorden, voldoen 489/2.
de — werd niet bevredigd, is niet in vervulling
gegaan, is niet uitgekomen 489/3.
verwant : —e zielen 63/4.
verwateren 488/3.
verweesd 489/4.
verweezen 489/4.
verwegen : 't is niet (te verwikken of) t e — 218/4.
verwekken : een twist — 505/3.
verwelkomen 489/3.
verwelkomd als een kraai op een ooievaarsnest
224/4.
verwenschen : die verwenschte smid 473/3.
verwerkelijken : zich — 489/4.
verwerpen : getuigen — 489/4.
een voorstel — 489/4.
het kalf — 484/3.
verwerven : de bijval, dien dit werk mocht — 489/3.
(zich) kennis — 12/3.
verwezenlijken 489/3.
wat hij hoopte, vreesde enz. is verwezenlijkt
489/3.
onze hoop werd verwezenlijkt 489/4.
plannen enz. — 489/4.
zoo iets zou kunnen verwezenlijkt worden 489/3.
zich - - 489/4.
verwijt : (iem.) een —- doen 489/2,3.
een — tot iem. richten 489/2,3.
iem. ergens een —- van maken 489/2,3.
den toehoorder een stil — maken 260/4.
iem. een scherp —- geven 489/4.
verwijten : iem. (iets) — 450/3 ; 506/3.
verwijting : iem. —en doen 489/3.
verwijzen : naar iets - 212 3.
de cijfers - - naar de bladzijden 490/3.
een zaak naar een commissie — 490/3.
iem. in de kosten — 489/3,4.
iem. tot schadevergoeding, tot de galg —
489/3,4.
verwijzing : met — naar uw brief 445/3.
-en naar verschillende werken 490/3.
verwisselen : van trein enz. — 471/2,4.
van plaats, van kleeren — 471/4.
- - ( - - - ruilen) 481/4.
verwisseling van trein 471/4.
verwoesten 396/3 ; 486/3.
verwoesting 396/3.
verwonderd : zeer — zijn 414/3.
— opkijken 490/3.
verwonderen : liet verwonderde hem 489/3.

wat meer te — is
526/3.
zich (over iets) — 489-490/2,4.
verwonderlijk 498/3.
verwringen : zijn hand — 362/3.
verzachten 305/3.
het weer verzacht 491/3.
verzachting 490 3.
verzaken : iem., iets — 490/3,4.
den duivel — 490/3,4.
•aan iets— 490/1-2,4.
verzaking : de — van zijn geloof, van zijn plicht
490/3.
verzakking (van den bodem) 541/3.
verzamelen : zich — 474/3.
verzamelmap 93/3,4.
verzeilen : op een klip — 490/3.
op een eiland verzeild raken 485/3.
verzekerd : van iets - - zijn 490/4.
verzekeren : iem. van iets — 490/4.
ik verzeker u, dat hij komt 490/2.
ik verzeker het u (of dat verzeker ik u) 490/3,4.
zijn toekomst is verzekerd 490/3.
verzekeringsbijslag 450/4.
verzelfstandigen 490/4.
verzenboek 490/4.
verzenden : per luchtpost
71/3.
verzenen 491/4.
verzet : zijn - tegen liet lot 353/3.
het — van den hartstocht tegen de rede 354/4.
lijdelijk ----- 424/3.
•verzettelijk 490/1-2,4.
verzetten : geen voet — 217/3.
de zinnen — 78/3.
verzinken : in diepe gedachten —- 480/4.
in gedachten verzonken 480/4 ; 485/3.
in diep gepeins verzonken 480/3.
verzinnen : iets —- 490/2.
verzin eer ge begint 490/2.
zich — ( — zich vergissen) 490/2,4.
zich — ( = zich bedenken) 490/4.
verzoek : een — aan iem. hebben 491/3.
geen — ontvangen hebben 491/3.
verzoeken : iem. iets — 12/3.
iem. tot iets -— 12/3.
iem. — te ... 72/3.
verzoeke... 43/3 ; 491/3,4.
men wordt verzocht ... 43/3; 491/3.
verzoeking 491/4.
iem. in — brengen 514/3.
verzoenbaar 491/4.
verzoenen (van zaken) 344/2 ; 491/2.
verzoening : —- van wederzij dsche belangen 491/4.
er is geen — mogelijk tussclien die twee opiniën
491/4.
verzoeten 491 4.
verzorgen : iets — 377/2.
het veld — 63/3.
verzot : op iets
zijn 44/3 ; 55/3 ; 175/3 ; 476/3 ;
543/3.
verzuim 474/3,4 ; 475/3.
verzwakken : iem. — 19/3.
verzwelgen : de goot kan het water niet — 548/3.
verzwering 544/3.
verzwijgen : iets - 477/3.
het gezegde is verzwegen 335/3.
•verzwinden 491/1-2,4.
vest (kleedingstuk) 196 3 ; 335/3 ; 491/4.
(in andere bett.) 491/4.
op de - en wandelen 161/3.
vestigen : ergens gevestigd zijn 319/3.
notaris M., gevestigd te A. 472/3.
hier zijn de prachtigste magazijnen gevestigd
491/3.
het oog op iets 491 3.
zich ergens
491/2.
zich op een plaats — 319/4.
zich in een stad — 375/3.
zich — als advocaat 238/3.
aller oogen vestigden zich op hem 491/2,4.
die overtuiging heeft zich gevestigd 491/4.
vestingstraf 211/3.
vestingwerken 161/2.
vest(jes)zak 196/3 ; 335/3.
vet : —te grond 470/3.
Floris de Vette 491/4.
Vette Donderdag 491/4.
daar ben ik — mee 539/4.
een woord — zetten 240/4.
— ( kaarsongel) 399/3.
iem. zijn — geven 491/4.
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veter (van een schoen) 321/3.
veterband 82/3.
veterbesla g 321/3.
vetkaars 399/3.
vetmesten : koeien — 491/3.
vetten : een akker — 491/4.
vezel 470/3 ; 491/3.
vezelen ( - - fluisteren) 158/3 (tweemaal).
via 273/2,4.
viaduct 492/3.
Victor (uitspr.) 492/3.
vier : met ons —en 191/3.
met hun—en 215/2,4.
onder hun —en 191/3 ; 215/3.
vierde deel van een (okker)noot 45/3.
vieren : iem. — 157/3.
iets— 157/3.
vierkant : (uitspr.) 492/3,4.
iem. — de deur uitgooien 252/3.
vierkantig (uitspr.) 492/3,4.
vierk wart maat, vier-vierde-maat 289/3.
viervoet : te — wegrijden 492/3.
vies : — van iets zijn 492/4.
een vieze vent 492/4.
vijandig : (uitspr.) 492/3.
iem. — (gezind) zijn 492/4.
— a a n . . . 492/4.
vijf : een van de
is bij hem kuieren (of op den loop)
492/3.
vijf-centiemstuk 418/3.
vijfde : twee — van de bevolking 492/3.
drie —- van zijn fortuin is verloren 107/3.
vijftig (uitspr.) 470/4.
vijftiger : •in de — jaren 492/1-2,4.
vijg : •—en na Pasehen 492/4.
een — van een vent 312/3 ; 492/4.
vijver 523/3.
er zit veel viscli in dien — 349/3.
vilderij, vilplaats 493/3.
villa 246/3.
villen 18/3.
een kalf — 302/3.
— aan brood, aan vleesch 158/3.
iem.
( = te veel doen betalen) 22/3.
vin (van een visch) 495/3.
vilt 158/3.
vilten : een — hoed 158/3.
•vilthoed 222-223/1-2.
vinden : alles bijeen — 69/3.
men vindt die personages slechts bij hem 448/3*
waar — wij elkaar? 488/4.
dat vindt men nergens 493/4.
iem. liggende — 493/3,4.
iem. thuis — 493/4.
ik zal h e m — 493/4.
ik vind, dat hij gelijk heeft 493/4.
ik vond dat het mij betaamde ... 465/3.
iets prettig — 55/3.
zich vereerd —- 493/4.
het goed met elk. kunnen vinden 360/3.
vinger : iem. om den — kunnen winden 137/3.
iem. op de —s tikken, kloppen of geven 137/3als men hem den — geeft, neemt hij de geheele
hand 147/2.
zich in den — snijden (fig.) 428/3.
vingerzetting 125/3.
vink : (gesl.) 493/3.
de gewone —• 493/4.
blinde —en 493/3.
vinnig 279/3.
violet : een — potlood 388/3.
violist 493/3.
violoncel 493/3.
vioolhars 420/3.
vioolkist 493/3.
vioolleeraar 276/2 ; 385/3.
viool-solist 419/4.
viooltje 493/3.
driekleurig — 493/4.
Maartsch — 493/4.
visch : (gesl)
493/3,4.
boter (of geld) bij de — 493/3.
men weet niet, of men — of vleesch aan hem heeft
493/3.
hij is — noch vleesch 493/4.
dat is geen vleesch en geen — 493/3.
vischakte 493/3.
viscligerei 493/3.
vischkuit 397/4.
vischspaan 493/4.
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vischtuig 493/3.

lnet(ojtegen)iets.
- (rcà
zaktderezc7c6?4) 459/4. voetstap :iems. pen drukken,iniems.--lnentre-

Visitatie (R.-K.feestdag)
visite 493,
/3.
een nàal
ten 72/3;l24,
/3.
op-- gaan 72/3.
vaneen dokter 72/4.
vista:aprima--- 535/4.
vitesse 493/4.
vitrine 493/2,3.
*vitse 494/4.
vitten :opiell'.ojiets-vivat... 22.
5,
/3.
vlatde) 494y
/4.
vlaag (valltoorll) 12,
/4.
Vlaamscll 494/3.
Vlaanderell:dedierbarestreken van
494/3.
sdorpen 494/3.
debeide .
-s 494/3.
vlag 494/3,4.
de witte vertoonen 494/4.
vlak :de N'
eltlen en hellingen zijn
77/3.
in llet.-keveld 77/3.
dewerpspiesviel vöörzijnAroeten 258/3.
vlakken (= vlekken,z
tz/
tt
z
?.l 378/3.
vlakte;devoorgrondendeverderafgelegen - 376/3.
n in een zandwoestijn 377/3.
vlakweg 390/3.
vlam :in men opgaan 386/2.
Vlaming : zijn 142/3.
een zijn l42/2,3.
vlamisme 159/3.
vlas: uittrekken,oogsten
vlasaltk-er,vlasveld 494/3.
'
vlasbaard 140/3.
vleesch :adellijk 494/3.
wijkregelltwee vleezen 494/4.
verrijzenisdes es 494/3.
het -.
- treffend weten weer te geven 494/4.
Nleeschballetl
.e l62/3,4.
vleeschhouwer 45/3.
vleeschhouv'
erij 45,
/3k
Vl
eeschklomp:eenvemzlorzelde
Yl
eescllpastei 367/4.

251/3.

voedster(= wijfjesl
conijn ojwijfjesllaas) 309/3; lvoldoenc
le:datis--- l84/3,4 ;498/'4.
,
,

vleeschsoorten 494/2.
vleeschvlieg :blauwe 125/3.
vleet:bijde 187/3;233/3;290/3;49.
1t
I3.
(risch) 496/3.
vleezen (4
)4?
z..) 494/2.
vlegel(= lomperd) 284/3.
vleien 159/3;495/2.
- -

zicll

vloer:lzouten
376/3.
.
(len 425/3.
ergens(o/biji
em.)oN-er den ltomen 195/3; voetstuk 37l/3.
320/3.
voettrede(vaneen spoorwagen) 294,
/3,4.
vloerbalk 87.
/3.
,
voettrede(van een locomotief) 453/.
3.
vloerell(= van eellvloervoorzien)
voetweg 166,
/4.
een kamer 495,
'l-2.
voetzotll 376,
/3;49773.
vloerplank : en 376/3.
vogel: srooqren 497/4.
vloertegel 377/3,4.
beter een -- in de llantldalltiel)i.
) de luellt
vloo 495/3.
498/3.
vloot(= tobbe) 496/4.
de.-- isgevlogell l69/3.
vlootpredikant 36/4.
eell voordekat 2/3;246
.
$/4
vlotbaar: water,vlotbare rivieren enz. 496/lnaar(lell--schieten 525/3.
2,3,4.
del'
l nederscllieten 21/4.
vlotten:hetlluwelijk vallP.wildeniet-.
tlel'
t sehietell l(13,
/4.
vlottend :- ebevolkilzg 49t
$/l-2,3,4.
dell.
---gesclloten ltebbell 2l/
'3;lf$.
3/3.
esclllld 496/4.
vogelkers 265/4.
.
- eltoopers 496/4.
vogelkooi 498'
3.
vlucht:een -- duivell 251/3.
4ogelmast l64/3 ;52:
5/,
3.
een patrijzen 259,
/3.
vogelnest.:- eltzoekell 498 3.
eplt-- meeuwen 2t
$7'3.
f'I
Allitllalezl,lllllnderen 497/3.
.
--(=cNliegtoellt) 390.
'3.
vogelsellieten (llet.--) l64
',
I3;525,
/3.
vluchtspoor l68/4.
vogelsoort;('
??
àr.) 498/3.
vlug 371.
/3.
A'ogelsttak l64/3;525/3.
hoe. waren zijnstapjes 493,
/
3.
vogeltjeszaad 498/
,3.
worden ('
va'
n roge/e
s
') 496/3.
*wît 5211/4.
vochtig:eell--emuur 397/3.
*zwart.-- 52t1/4.
een lluis 397/3.
A'
ogelversellrikker:er tlitzien l'lseell
vod 386/3.
vogelvrij:iem. -.N'erklarelt 522,
/3.
een hoop --den 365/3.
vogelzaad 498/,
.
1.
voddenmarkt 386/3.
Vogezelt 497,
/3.
vodderij 255/3.
voile 498/3;500/3.
voddig :een -kleedingstuk 284/3.
A-oilette 498'.
$.
'
voederartik-elen 496/.
3.
vol:opgepropt-- 35l/3.
voetdelren :hetvee--- 63.
/3.
,
.- (==bevrucllt,'
tt
altt/?
'
(
a'
rcll) 498/4.
voedergewassen 496,
/
.
$.
v()11:1(
)e(l:--katllolieken 513/3.
voedingsgewassen 496,
/
.
1.
volbrengen :zijllplicht,zijn belofte--voedingsmiddelen 496/4.
1
zijllstlldies -- 435/4.
;4.
t
.ll 445/,a;4::t,
a.
voedingsstoffen 496/
l voldaan :overiets(o/iel
n.)----zil
voedselweigeraar 225/.
3.
voor (f
.
)/als ).
- (olltlerlteelçelzen 16/3; 22:
/3.
'
voedselweigering 225/3.
voldoen :aallzijltR-erlangenisvoltlaalï 489,
/3.

meteen aangenaam vooruitzicht 54,/3.

a'
leier 159/3.
lage-- 3l3/3.
Nlekken (.
?
f
,
7v?.) 378/3.
vlekkenwater 141/3.

Arlerk,vlellgel(van een vogel) 544/3.

J00/
4.
1
llet zalwel-- zij11 46l/,3.
I3,
voeg :del
tuip isuit(le en gegaan 342/3.
hetwas -om ... 449/3.
voege :in dier,in dezer 496/4.
voorniemand ishet ... 500/c
'1.
voegen :klasse,gevoegdbijeen sehool 211/3.
: voleindigen :zijl studiëll.
'
- 435/4.
stultken,diegevoegd zijn bijeen dossier 211/3. 1 llet--van zijn llunzallill'
tt 435/3.
zicltbij.iem. 488/3.
!
geestig 498/3. ,
l vol
*zi(!llbiJiets ('
ptI?>zakent 496/1-2,4.
volgen :iem. 488,3.
zicllnaariets 8/3.
iems.leerstellilïgen
499/4.
voelbaar:iem.iets maken
eelllnethode,een werkwijze 56/3.
zieh -- maken l23/4.
'
een lnethotle streng --- l30,
/3.
voelell:dat ook dezemoederen llaarzoon 61/3. 1 gevtllgd zi
j11 498-499/2,3,4.
llijvoeltdatlzijherleeft 496,
/3.
!
gevtllgd llebben 498-499,,
/2,4.
t
tle kranke voeltle zijn liehaaln A-erzwalckel j
r
dool'ieln.gevolgtlwtlrtlelt 476,
'3.
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.
.
f.

vlieden 495/4;496/4.

zitalzergelàsthllisetz.. 48/3.

vliegen :depepervliegtin den neus

zich zielc,nietlekker,gezond

iem.om denhals 521/2.
een brug,een rots in de luclltlaten
zezien 495/1.
vliegentlrek 495,/3.

gevc,lgtlttoor ... 466/3.

j

,
llier---(lealltwoordel: .5.15,
3.

1
l
496,/4.

ergensiets N-oor.
-- l66'/3.
349/3. voeren 496/4.
lletvee.
--- 63/3.
als(levogels11ul1jongen --

*vliegenier 495/1-2,4.

)
I
'
1
i

gevt,lgtlvall ... 466.
,4..

(le allts
voort
len luiclen alsvolgt... 535.
/3.
llitlt
etilt
lx'enstaf
tlldevolgt... 220/3.
daartlitvolgt ... l24,
'
3;220,
/3.
volgend :t
aell---e llesllrel
cillg 316/3.

Av'liegenstolp 495/3.
vlieger fspeeltuig) $95/3.
vlieger(= aviateur) 495/2,3,4.
vlieghaven,vliegkamp 495/3.
vliegterrein,vliegveld 377/3 ;495/3.
vliegtocht 390,/3.
vliegtuf 445/4.
vliegwiel 241,/3.
Vliek (Necl.Lil
nb-)
vlier 159/3.
vliering 405/3.
vlies :een .- wol
vlieten 495/4.

voerman:(A)
z'
p.)496/3.

voertaal 497/l-2,4., .
1
. (1e,l
aell(tebladen lnelden)
l
yllatle1A(oj.- lletgt
voertuig (
jig.) 497,
.2,3.
I
499,
.-.
.
voet:oI)zijnbloote--en loopen 42/3.
t
- akte van scllulttlnel
celltellis 4627
/3.
ergensgeen zetten 497/3,4.
ê volgwagen 545/4.
ergens((?/llijiern.)een wit jellebben l37,
/3; volhardellilàlletgeloof 2302
'3.
526/3.
volllarc
ling l74,
/3;499,
/3.
zielluitde en znaken l69/3.
volhardingsvermogen 452/3.
iem.ietsvoorde etàwerpell .
506/3.
volhoudet):een lcarakter 130,
/3;499/4.
iets (voorsehriftezl, (le wet) met e11 treden k
een rol.- 499,
'4.
497/
'3,
'4.
1 volk :het . <a-'enea
t
lzi*i
,
'3.
%-'el
'n 499'
ontlerdetlA) (gelraken 497/1-2,3,4.
t
zicllbiJllet' l
aemind malken 499/,3.
datlleeftveel--en in deaarde 497/3.
1
lliJ
'llet gelieftl 499/3.
.- bi2stuk houden 497/3,4.
Avilhebben
360 3.

jvolgens 287/3.

VliJ
'en 495/
,2.
vlijm 495,
/3.
vlinder 369/3.
vloei 90/
13.
vloeiblok 90/4.
vloeiboek 90/4.
vloeidrukker 90/4.
vloeien :de Leievloeitin deSchelde 512/3,4.
'
ikvoelmijn bloedsneller 495/3.

- bijstek llouden 497/2,4.
0p gelijken staande l78/3.
(
)p (een)grootelà-- leq'
en 453/4;497/3.
()p van oorlog,vallvrede 497/4.
voetanzel:llierlizzen se1
Al
tlelntnell 282,
/3.
voetballer l60/3.
voetbrug 367,
/3.
voetganger l66/3.
voetglas 245/3.

l .
- krijgen 499/
,1-2.
1 eris binnen 499/4.
' *volkmatig 499/4.
1
j volkomen 499/3,4; .
500/
.
i3
:
een overwinning 499/.
3.
r een -- drielloek 499/4.
j
gezond 499,
/4.
1
iem. gelijk geven 212/11.
1 volklllallter 499/3.

voetpad 517/3.

Ivtllk!'lanting 319/3;499/
,3.

dewoorden vanzil
'nlippen 20/3.

.

vloeipapier 90/3.
verlloogd
166/4.
vloek:een meteenbalkinzijnwapenschild 171/3.
voet-el1rijwielpad 539/3.
ineen eneen zucht 143/4;495/3.
voetspfltlr:iems. volgelz 425/3.
vloeken :metelk. (vatb/
clez
t
4rc?>l 495/2,4.

1 volksaard 499/3.
l
l
nettlen -- overeenkomen
' volk-saardig 499/3en4.
llksaelltig 499/4.
1 vl
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volkseh 499/4tfi
tlct
lzn,
t
zall.
volkseigen 499/3el14.
volk-sgeest 499/3.
volk-sgemeen 499/4.
volksgeneesmiddel 433/3
,.

lvooraeae.nnsj
j
ong
.elingvan indetwintig 504/3.
taand 501/4.

voorhal 402/3.
voorhand
l 504/4.

voorafgegaa'
n van ... 466/3,4.
voorafgaand : e opmerking 501/3.
de e quaestie 501/3.
een estudie 504/3.

voorl
aanf
4en :datwerk isnietmeer -- 461/3.
de-- g
.oederen 504,
/3.
voorhebben :een geval,zooals men nog nooit voor.
gelzad heeft 504/3.

voorafgaan :voorafgegaan door ...

volksgezind 499,
/3 en 4.

volksgunst 499/3.
naartle-- streven 499/3.
volkshumor 499/3.
volksk-arakter 499/3.
volkspoëzie 499/3.
volk-steller 499/4.
volk-stelling 499/3.
volksuxliversiteit 227/3.
volksvlijt ,
323/4.
paleis voor -volksvriend' 499,/3.

met dat e voor oogen

voogd 311/3.

1

ietsin de-- wetell 504'3.

A-oorbarig 502/4.
voorbedacllteli
jk 522/.
3.
' *voorbeduiding 502,/1-2,4.

voorbeeld :een -- stellen 502/4.
een afschrikkend . 502/
4.
eengevalzonder.
--- 504/-3.
' voorbeeldig 502/
I
-2.
I voorlnelloedmitldel 4l1/3.
'

lvoorbelzoud:onder vanallereehten 502/2,3.
l
oorb
ve
ih
u
zich,(i
e
sl-2. 349/3;502/
,
'2.
1v
emo
.d
ie
etn
s:
-)
at
,
,

voorkeur:(gesl.t 504,
r3.
de.- aan iets geven 281/3.
aan iem .de.
- geven 478/3.
)
aan iets(o/iem.)de--geA.en jaoveu jetsanders
((
)/eenander) 504,
/3.
( voorkonlen :deeerstenaam,dievoorkomt, 4/3.
!

da't stuk kom t voor op llet repertorium 69/,3.

l
j

een vroeger nooit voorgekomen geval 504/3.
hetkomtmijvoor,dat... 493/3.
lzetkoyntonsvoor, dat... 504/3.
zijlzadgeenszinshet.
--vaneen gewonezondares
2l1,
/3.

f

voork-o
,mendheid:iem.votlrkomendhedenbewijzen

jvo3
5l2
/3.n .iem
or
egge

.i
ets
aa,,
,'3.
een verzoeksellrift.--- 503,,/3.

*lzet, was he,n --. 5:2,/4.

!
k

*
(1iedomheiclbleef aandenmensch 502/4. voorlezfln:iets-- 280/.
3.
*zieh -- te ...,zieh de vrijheid .ietste doen voorlezing: vanietsholzden

l

i
'

van haar kinderen

280/3.
502/
1-2,4.
een -- lzouden 280/4.
'
1
allerechten
502/l-2,4.
' voorliefde:een -- voorietshebben 281/3.
voorbereiden :iem.Op lets 503/3,4.
voorloopen :llethorlogelooptvoor551/l.
iem. vooreen examen 503/3-4.
voorloopig 448/3.
zieh -- vooreen examen 57/4;503,
/3,4.
leeraar 448/4.
Ziell--tot (llet a,
ft
eggen van) een examen
bij wijze van en maatregel 448/3.
503/3,4.
voorman 160/3.
ziell-- tot den geestelijken stand 64/3.
vaneenpartij 261/3.
zieh -- op ... 503/4.
voormeld :de --e goederen 6/3;50.
3/3voorbericllt 506,
/3.
l
1 voormiddag 504/3.
voorbij:de winteris-- l24/3.
voorn 402/3.
voorbijgaan :iets,iem.--- 50.
3/3.
voornaam (1)
04.
4
,
t
h.) 504/4.
onopgemerk-t
338/4.
voornamelieden 334/3.
een gelegenheid laten .- 361//3.
1
,
eez'-- voorkomen (o/uiterlijk) 334/3.
in '
t. 204,
/3;236/3.
t
ee).voornameplaatsbekleeden 501/3.
'
/
3
l
de
.--evez' i'1 t
445/.
i
ste monumenten 501/:.
*

voorbijgaanc
l 311/3.

'
j

het stegebouw 504/2.

lv
ooorrbbiijjvst
egveenn::ti
em.
8j/
.
i
e
l--de
revast
i
e
gers75/530.4/3.
vo
lr
ie
we
ejaren3
zi
n3
voorbijgevlogen 99/3. '
1
de
el
st
nedl
ee
zd
ej
bs
ez
ra
gn
en
(voorbrengen:eengedaehte,eenmeening 505/3. f
j iex'
n.het--steverbergen 75/3.

1

*eezlstuk(geschut)- 503/1-2,4.

l voordat:---làijbetaaldlleeft 501/3.
---

llijvertreltt' 503/3.

voorz
die
el:-ietme
sto
tziJn aanwenden 5
6/3.
J
'n -.
tietsdoen 56/3;366,
/3.

van (o/uit)ietstrekken 366/2,3,4.
l
inieln.zoeke
n .458/
3.
f
.
ten -e van ... . 503
l
/
2
,
4
.
.
vreezen, sidderen, zich sellam en, vluehten, voordeeligvoor ... 1..'
.3;503/
3.
,.
voordeur 237//3.
waarschuwell.
--iem.0/iets 500/4.
iem. beloonen, prijzen, bestraffen, beboeten, ) voordoen :devraagdoetzieh voor 4/3.
dankbaarzijn-- iets 500/4.
een eerstevraagdeed ziellvoor 353/3.
voordraellt 459,
/3.
iets goed houden 501/4.
J
fte gave van . 459'/
'.
3.
ik mij 68/3;466,
/
'
3.
ik.
--mijn persoon 68/3.
I
'
.
'een -.- geven .
1
503/1-2,4.
10 lzt
1r(o/uren) 108/3.
1
tien mizluten drietën) 108/3.
) voortlragen :eellgedicllt. 459/3.
vijflninuten --elA-ell 463/3.
l
zijl'talentvan ,
-- 459,
/3.
1
(lrie tlagen ,
3.56)/3.
(ltet) -- 459/3.
--vooreergisteren .
504,/4.
aclltdagell 2
-59/4;500/2.
een Jnaar dagen 500/4.
vooreerst. 504/3.
een jaar 444/3.
voorgaan:hethorlogegaatvoor 506/3;551/2.
tAvee jaar l77,
/
3.
voorgaand :de eweek 504/4.
een .
- e bepaling 504/4.
n
o
g
.
.
z
i
j
n
ve
r
t
r
e
k
5
0
3
/
3
.
--- .
alles 501/3.
l
v
o
o
r
g
e
b
o
rchte 504/4.
. --. de ander
en m ogen gaan
voorgemeld :de -egoederen 503/3.
.--()))detram 273/3.
voorgest
'hreven 505,
/3.
--.llijAertreltt 503/3.
1 voorrevoel:eell vanietshebben 505/2.
- .
ltij lletaald heeft 501/3.
t voorgevoelen 505.
/
4.
- -eltaleer 501/3,4.
1 *voorgisteren 501/1-2.
e11)1a 26/3,4.
voorgoed 501/3.
voorgrond 376/2,3,4.
eerlijk .--en eerlijkna 273/3.
opden isallesdof 504/3.
hethorloge is 506/3;551/2.
'3.
vooraan : staptecleveldwachter 146/3.
l
ophde
n- staan 390/
'
kinderen en vrouwen stonden
390/3.
l zit.
opden---plaatsen 123/3.

Bijlagen

voorheelz 147/3.4.

l
I

t
oeziende 74/3.
.zijnovereenkind enz. 500/3,4.
de zijn van een kind 500/1-2,4.

500/4.
voogdij:onder 311/3.
voogdijkind 311/3.
voogdijsclzap 311,
/3.
*voois 500/1-2,4.
voor,vore 202/3;501/4.
voor:hetis-- hem (bestemd) 2/3.
Amerika --de Amerikanen 2/3,4.
Vlaanderen deVlamingen 2/3.
China deChineezen 2/4.
Egypte.
- deEgyptenaren 2/4.
zijn middagmaal 28/3.
zi
jn studiën -- ingenieur 28/3.
eenige franken ondergoed 161/3.
2stuivertabak 161/4.
tlatisdan morgen 500/4.

504r2.

'urttenissen 501- , voorkennis : met mil.n .-*aan den -.
--van groote gebe

j
i
:
502/1-2,4.
l voorbaat :bij-- 503/3;504,
/
.
3.
I
1
ontA-ang bij-- mijn dank
502/3.
..

datis-- nietreehtvaardig gehandeld

voltallig :een evergadering 499/2,3.
voltooien 488/3;499/3.
volume,volumen 500/3.
vonnissen :('
p6'
r!.41'
tr.) 500/3.

*o1A

i vooral 72/3;75/3.
p vooringenomenlleid 504,
/4.
1vooraleer: hiJ
'betaaldlAeeft,
zont
ler..
- 331/3.
! --.hi)
1
.vertrekt 503/3.
voona
.ar agj./a; y:tjya;54
)6
)/a.
v-(
loraA-ond : (= begin van den avond) 464/3,4; ! voorjaarsopruiming 149/3.
501/2,3,4;509/3.
voorjaarszonnebioem 541/4.
i *de derFr.revoltztie 502/3,4.
voorkanter 374/3.
t
p

volledig 499/2,4; 500/3.
eonzin 499/2.
t
aen - ejaargang 499/4.
(iets)- .maken 488/3;499/4.
volmaakt 499/2,3,4.
- eonzin 499/2.
een --egezondheid 499/3,4.
eelz voedsel 499/3.
eezl--ridder 499/4.
volmalten 488/3;499/3.
volop 128/3.
volslagen :een --oproer 185/3.
volstaan :lïetkan 184/3,4.
niemandkanermede ... 500/3.
zooéénvolstaatvoortwee 500/4.
volstandig 500/4.
A-olstrekt(= Inetgeweld) 368/3.
iets--willen llebben l60/3.
onmogelijk 57J
/3;199,
/3;395/3.
niets 166/3.

voogdes : de m oeder is de

j i
em..
dieveel.welinma
ignopt
len treedt 376/4.
op(l
en tredent
501/4.

vooraf 146/3;501/3;504/3.
voorafbetalen 504/3.

--

lvoornaamheid 334/3.

Tooruaattbwoordelijke !
)ï3'?
,
/
7Ot
v#6'
Kt 114/2,3,4; 152/2.

j 3,4;221/2,3; 518-519/2,3,4.

!vo
ornamelijk 75/3.
voornemen :ik neem mijvoor d1e sehildersin een
( volgilnd artikeltebespreken 502/3.
'
l ik had mevoorgenomen ernietmeervan te
g
,
l
j

spreuen s4ya.
het hebben... 166/2.

ziJ'n

ten uitvoerbrengen

î van veranderen 172/3.
j behoudenshet ... 502/3.
l voofnemens zijn ... 54/3; 166/3; 172/3; 502/2;.
'
j

540/
I3.

6
vooroordeel:lïaargebreken en--en 504/3.
!
à voorop 146/3.

:vo
ropstellen 50,
5/4.
v o
j A.oorpjan szojn.
i
:ietsin
l voorraad
..

hebben

'
j
zizn opdoen 347/3.
, een goederen 431/3.
1
I
dein zilndegoederen 5
t voorraadkamer 504/3.

)*voorradig 504/1-2,4.

'
j voorrang :den hebben 546/3.
' voorrede 506/3.
voorschijn :(iem.,iets)te---roepen 220/3;505/4..

'
;

iet,
st'
e halen 272/3.
te--komen 220/3.
ynetietste komen 272/3.

I
I voorschoot:(geel-j 505/3,
f
4.
l meteen witten aan 235/3.
i vooz'sel
aot:een --van ...

I

1
,

h

fr.ontvangen

et'n sonaîn --- etalen l9()/a.
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op betere n werken 506/4.

een - doen 472/4.
voorschrift :aan alle - en voldaan hebben 394/4.
voorshands 504/3.
voorspellen :hetweer,deluchtvoorspeltregen 54/3.

op

505/3.
voorspelling 502/3.
voorspiegelell ;iem.rfjkdomtmen)enz.- 58/2,4.
voorstad 50.
6'3.
voorstel:een --doen
voorstellen .
*186/3.
een ontwtarp van wet -- 319,
/.
3.

llier doet zicllde

tegen de n van het bestek 506/4.

zich aan de--n llouden 506/4.
onvermijdelijke 506/4.
stilzwijgende 506,
/4.

een plan .-- 332/
13.

uitdegeschiedenis 507/3-4.

over (le veerkracht 507/4.

er isveel-.
- naar ditartil
tel 507/4.
een -- totienà.riehten 507/3,4.
iem.een .
--doen 507/1-2,4.
iem .een .
---stellen 507/1-2,4.
vragen bij een wedstrijd opgevelz 507/3.
ziclà(zelf)eell-- stellen 507/1-2,4.
de.
--isgesteldof... 507/4.

wettelijke,reglelnentaire--n 506/4.

eenmotie -- 319/3.

ietstemooi- 101/4.

een

iets verkoopelz op (o/ onder) val) gereede
betaling 506/4.
onder(o/op)bezwarende 11
op n trouwen 506/4.
op dat... 506/4.
huwelijksehe 11 506,
t
/4.
n van verkiesbaarlleid 506/4.

ik voorspelde me zelf geen klein genoegen

een program - 355/3.
ietstedonker- 101/3.

vraag :een

van ... 308/3.

voor ...

de-- rijst,of... 507/3.
het isde
J07/3.

)

de--is(o/'tisde )of...
en aanbod 507/3,4.

vraagal 507/3.
vraagbaak- 317/3.

voorwaarts 510/3.

voorwerker 373/4.
voorwerp :tot hebben 500/3.

vraaggesprek 239/
I3.

lijdend - 506/3.
vraagproef 445/4.
vraat 128//3.
deelnemend
338/3;J06/3.
oorzakelijk
506/4.
vracht:t
?en----jeaardappelen 253g
f
'3.
vraehtgeld,vraelltkosten,vraclltltlon
voorwerpen :een llond een been 506/4.
*iem.iets.
- (= verwijten) J06,
/l-2,4.
vrachtrijder 90,
/3;507/3.
vraelltwagezl 90/
*voorwoort
l 506/1-2,
4.
t3.
vervoerelzm et een
90/
voorzaal:groote 402/3.
l3.
voorzeggen :(ll
eimelijk) 3.
55/3.
)vrage
ienm:
(o
.
nt
.--rerl.
/.)/,35;0507
7,
/4.
.i
et
s'
450
/
i1chad me voorgesteld er pietm eer van te spre- voorzichtig : ! 352/3.
,3.
1
iem .(naar)zi
.-- A
-oor ... .
367y/,
3.
$
i
jnnaam . 507'/4..
kell 54/3.
;
wat(o/làoeveel)vraag Je vt
lor Je geit?
hij stelde zieh voor in den priesterstand te
zich tlitlaten J03/3.
l
1
naar iem .-- 507:/3,4.
voorzichtigheid 506/3.
treden 64
'/3.
!
iem.-.- ;
507/4.
voortbrengen 220,/3;505/3.
voorzien :heelergedingen
488/3.
Fl.voorzag reeds wat alstormen tllans in aaltnaariets.- 507/2,3,4.
voortbrenger 385/3.
om 'iets
507/2,3,4.
tocht waren 505,/3.
voortdoen 505/3.
voortdtzrend :--e afwisseling
(om)eelàaalznoes.- 507,
/l-2,3,4.
euitgaven 506/4.
.- iem .illliclttizzgennaar(o/ol
ntrent)iets 508/3.
in iets - 477/3.
e zorg 346/3.
!
(om)illlichtingen(lver(o/omtrent)iets 508/2.
waarin dewetvoorziet 506/4.
in voorraad 425/3.
iem . te gast -- 1l'/3.
j1
voortduwen 428/2.
iets van ... 506/3.
van een stempel,van clellvereischten ijk 1
iem .op 'tmiddagmaal 4($0/4.
voorteeken 502/3.
iezn. of ... 72/
.5l/
3.
,3.
voortgaan 505/3en 4.
'
zijzlvan zijn identiteitsk-aart l32f3.
evraagd een bekwaaln onderwijzer 52/3;
hijhoordeden wijzer-- 50J/3.
zich in hooger beroep
59,/4.
142/3;299/3.
voortgang 505/4.
zich in cassatie -- 60/4.
maken 505/2.
1 i
'ezt
i
s
ch--iev
to
sorzich
50z
8e
lf 4.
508/2,3.
I
/
, 1-2,
metiets maken 505/4.
voorzitster 384/3.
l vrede:--sluiten ,508,
/2,3,4.
hebbel) 505/4.
voorzitten 506/4.
graafM-itte,tlie delt--- lnet,Japalzgesloten lzad
den - eenerziektestuiten 505/4.
voorzitter 506/4.
A-an een academiselle factzlteit ll1/4.
508/4.
voortgezetonderwijs 500/3.
'
iem.met laten
,
als optreden 50/3.
voortijd 460/3;509/3.
voortleven :rustig - 99,
/3.
voorzitterschap:het bekleeden,waarnemen 50/3. *vredegereellt 508/4.
*vrederecllter 508/4.
voortmaken (= spoed maken) 531/3.
voorzittersstoel:den -bekleeden 50/4.
voortplanten :zich - fnan het gelvïf
.
feAàz.) 472/4. voorzitterszetel:den innemen 50/3.
I vreeznd 13/3;492,
/2.
/3.
l
een--eslluiter 269/3;.492,'
voortplanting der warmte 472/3.
voorzorgsinstelling 506/3.
een-.
-eapostel 492/3.
voortregelijk : (iems.) ---e hoedanigheden 225/49 vorderen :datwerkvordertveeltijd
- - i
een --eszlaak 492/3.
n lletleeren 505/3.
505/3.
--vordering : en malcen (in het leeren) 505/3 J
lïetkomtzneltier vooz. 469/3.
'
(tweemaal);506/3.
jvreemdelillg:benJ
.ezoojn--inJeruzalemt259/?
.
3;
voortrekken :niemand boven anderen - 281/3. f vore 202/3;501/4.
( 464/3.
voren ('
visch,) 402,
/3.
voorts 473/3;505/4.
!vreezndiglleitl:'twaseelllleele.- 469/4.
voren :valz 273/3,4;468,
'3;501l.
3;J06/4.
1 vrees:eellgroote 72/3.
voortsnellen :de trein sneldevoort 400/3.
i
(
de --voorstraf 410/3.
voortsnorren (= metgeraas voorbijvliegen) 198/3.
naar 50l/3;506/4.
naar -treden 220/3.
i
1
zolldfl
r- .voortegenspraalt 508/3.
voortstooten 428/2.
l
cle --voor llet protestantisme 508/3.
voortvloeien 220/3.
*ietsnaar brengen 506/1-2,4.
te . 506,/4.
1
de vl'eeze des H eeren 508,/2.
vooruit:- ! 27/3.
1
it---op eelzlijstvoorgesteld worden 384,
/3.
zielt-- 505/4.
zich -- vooreen postenz. 4/4.
stelu mijn droefheid voor 348/4.
steljevoor dat ... 532/3.
zieh ietsojiem.- 471/2,3.
zieb iem.nogbestkunnen-- 536/3.
zich veelvan iets- 54/3.

-

dae
tg
li
r
eo
dnd
is-25a
3a
/3
n.
geleerd 500/3.

l

maar! 169/3.
(= vooraf) 503/3.
vooruitbetalen 504/3.

kort te
50l/
l3.
den avond te
50l//4.

vooruitspringen :dathuisspringt vooruit de straat

samengestelde

-

-

daags te

1
!

u
(o/vreeze)vallojvoor... 50'8,
/4.
uit,--(o/vreeze)dat ... 508l.4.
*

50l/4.

hebben A-o()r iem . 410/
/4.

iets van te weten
le. uiten,uitsllreken 459/3.
vooruitbrengen :een stuk geschut- 503/2.
ï t
als'.- 506,
/4.
vreeselîlk :lletwas-- oln aan te zien 110/3.
vooruitgaan (in 0/methetleeren) 505/3.
.
vreetzalt 128/3.
vorig :opziln--eplaats 146/3.
vooruitgang :eris-.
.tebespeuren 505/4.
70,/3;508//
'2.
vork :wetenhoede in(o/aan)densteelzit 205,
/3; vreezen :iets
.
aan den - zijn 505/4.
547/3.
iem ..
- 508/2.
van geen - willenweten 505/4.
i1kvreeste laatte lcomen
vooruitkomen : - (in oj met het leeren) 505/3
(= eetvork) 506/3.
ikvrt
,esdat... 508/3.
(tweemaalj.
vorm :inden vaneen ltoefijzer
in den (oogst) 506/3.
l
voor iets0/iem. 508.
/2.
in de wereld 516/4.

vooruitzicht :er bestaan goede - en voor den oogst

54/3.

zich vleien met een aangenaam -

voorval 457/3.
storend - 457/3.
ttlsschenkomend- 457/4.
datzijn toch - len ! 120/3.
voorvallen :hetvaltsomsvoor 189/3.
voorverleden week 359/3,4.
voorwaarde :(v,
'
p.)505/3;(èef.)505-506/4.
zijn - nstellen 506/4.
eenhuisop billijke- nhuren 506/4.

'

547/3.

vormen :zinnen
83/3.
in 239/.
3.
een stoet,een optocllt vooruitzetten :den reehtervoet- 505/4.
een groep
45/3.
een horloge- 505/4.
een paar
292/3.
*een program - (= voorstell
en) 355/3 (zïe
degrenstusschen tweelanden
daarentegen 505/1-2).

Iv
reten 1tl2'
/3.
vreugde:dekindsheid lnetlzaar
J06/4.

den overgang van de viervoetige dieren tot de
vogels
506-507/4.

ziclï 507/4.
vormleer 506/3,4.
vorst :een goed
551/2.
welk ? 518/1-2,3.
welke ? 518/l-2,3.
(= vriesweer) 508/3.
vos :sluwe

l58,/3.

alst1e tlepttssiepreek-t,boerpasop jeganzen
512/3.

voulven :niet

378..3.

1)i.J
.vreest(ervoor),dat... 508/,4.
ll
ijAreest(ervoor),of... 508/4.
vrek(kig)1eid 508/3.

de-- izz(o/van)hetaardscheleven 508/3.
de. bijlletspel 50873.
zalige

.

en slnart 508/3.

de n van hetbestaan 508,/4.
526/2.

aaniel
'
n.. beleven 508/4.
vreugtlerij1
: 498/3.
*vrellgdevol 498/1-2,4.

lvrientt:Fr-i-tJ
an 107/3.
s 508/3.
,
,

eell---van me 465,/3;508/2,
3.

een --N-alzmij 465/4;J08/'
2,4.
eeztnlijner (o/een van mijnl e11
eell(t
zoede)--van X . 508/3.
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*epn persotlnlijke-- 508/
tl-2,4.
dll
àafscheidelijke -en 331/2.
zijn aanhankelijlte (o/dikke) en 331/3.
beste,waarde ojdierbare
304/3.
(1()--zijnvan '
fanenalleman 508/4.
ienl.als,
-- llellal'delen 142/4.
iem.a1seell behandelen 142/4.
vrientlelijk :hetiszeer-- van11 l61'3.

vriendhoudend 5/3.
A'riendschal)A'tlor iem . opvatten

vuilnisentmer 509/4.
vuilnislloop 509/4.

iL-llen niet lleln zijn sehoenen na te dragen
5l0/4.
delneloftenvan Cllristus.
-- worden 516/3.
een reuzenstrijd, de got
len van Homerus -

vuilniskar 509,/4.
vuilnisman 300,
/3 ; 312,/.3.

p-uist :een stul
tje uit de
423/3.

(ojuit het- je)eten

vooz'(1e -- spelell,zingen,vertalon

vurenhout 553/2+ 554/l.
vulzr:zorgenvoorhet--.- 72/3.

vriezeman 508/4.

llet -- onderhouden 72,/3.

vriezel :(o?à'
@
?.'
verl.t.) 509,
/3.
lletheeftgevrorell(o/gevrozen) 509/3.

--

aanz
naken,aanleggen 509/3,4.

-.
-

maken 509/4.

tlweder 508/3.
vrij:ik zalzoo--zijn hetu tezeggen 482/3.
i1
czalzoo--zijn eerstin een volgend artikel(1ie
sellilderste bespreken 502/3.
alsik zoo magzijn 484/3.
(latmeisje isnietmeer 483/3.
(leliclltingis van dienst 18/3.
een .
- edag 96/3.
hetstaatu ,t.
e ... 509/3.
vrîjafhebben 96/3;118,
/3.
A'ri
jbiljet 203/3.
vrijblijvellll 472/4.

brieven in llet werpen
*vuurberg 499/4.

'r
î
.'
tzllrijzer 250,
/.
1.
vuurznaker 509/4.
vuurmolen .
509/4.
vuurpijl 163/3.
vuurspuwende berg

vuurtoren 541/3.

waarneem bare klanken 470/3.

waarnemell :een lloedanigheid

vroeger 147/
J4.

vroegjaar 509/4.
vroegkost 509/3.
vroegtijdig :een --e dood 502/3.
vroolijk 378/3.
uitgelaten
542/3.
vroorn zijn voordewereld 39/3.
vrouw :jonge
102/3.
zijn
102/3.
rnijn -- J23/
'3.
! 290/3,4.
--- J
ansen, Dierckx 102/4;509/3,4.
A'
rouwe 102/3,4; 509/4.
vrouwenborst 445/3.
vrouwellllaar 509/4.

vrouwenkal) 245/3.
vrouwelll
cleed 509/4.

vrouwelàsclloell 509l?
'3.
vrouwenAroet 509/4.
vrueht :.-en .
31)0 3.
iets l'
net ..- aanwenden 458/3.

vruehtbaar : N-ruchtbare grond 470/3.
vruchtbocl
nl l62/3.
vnzelttenllzoes 420,
3.
l/

vrut.
lltgebruik 448/3.
vruelïtgebruiker 448/3.

vrut.
htgebruikster 448/3.
vue :z
'
t
, --spelel),zingen 535/4.
vuil:een .-event 312/3.
eelï--kind 338/3.
*vuilbak 509/4.
vuilik 509/3 (tweemaalj;544/3.
vuilnis:destadvan -zuiveren 509/3.
vllilnisbak 509/4.
vuilnisbelt 509/4.

484/.
3.

waarnemend 118/4.

burgemeester l18/4.
de eburgemeester 118/3.
waaron'
ï: doejedat'
? 500/3.
-niet? 511/3.
waaronder:velen,.
--ookik l87/3.
waarop :deboom,-- ltijzat 519/3.

W .

niet.-- 472/3.

Vrijtlag :'s--s 509/3.
N'
rij(lenker l74/
'
3,4.
vri
jer :een (lutle-- 358/3.
vrijgeest 174/3,4.
A'rijgezel 358/3.
vrijheid :eellgevangenein-- stellen 286/3.
zijll. .llerkrijgen,teruglkrijgen 286,
/3.
iltnetlm eerbiedig de -- ... 509/3.
door dezen neem ik de beleefde ... 509/4.
A'
rijl
taart 203/3.
vrijlaten :eezlgeA'
angene 286/3.
vrijlating 240/4.
A'rijlotell:zich
460/3.
N'rijmaken :hetvaderland 341/3.
vrijmoedig 331/3.
- -spreken 61/3;490/3.
vrijstaande boom 510/3.
vrijstellen : (van dienst)vrijgesteld wordell 18/3.
vrijster :een oude-- 358/3.
vrijuit:niet sprekezl 503/3 = 550/2.
N'rijwel 383/3;541/3.
vrijwillig 509/4.i
e bekentens 509/4.
e(lvertreding 509/2.
N-rtleg :in den en morgen 100/3.
- -i1zden morgen 100/3.
eezl-.
-.edood 502/3.
*vrtl
egavond 501/2,4;509/1-2,4.

5l0,
?3 4.
zullkeen llandeling isuwer niet.--

waardin 4.2/3.
waardotlr l14/4.
waarheen :waarmen ookden blik heellriellt 212/3.
destad,waarhijwasheen gegaan 510/3.
waarheid :de--overwint 327/3.
in .- 511/3,4.
waarheidlievend,waarlleidmillnend 511/3.
waarin :lleteerste werk,-- llet eindrijm voorkomt
510/3.
waarlangs 273/3,4.
waarmetdle:--zllltgijdatverricltten? 514/3.
dehevigheid,.
- zi
jopltol
nen ll4/3-4.
hulzwerpmes,- zijzeerbehezldig zijn 221/3.
de dame,--il
tgedanstheb 152/4;51l/2.
dedames,-- ik reisde 511/4.
waarnetlmbaar:niet(luidelijl
t.
-- 343/3.

vuistqlau (op een tafel) 88,
/3.
vulkaan 499/3.

vriesweer 508/3.

-- -
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waagsl.
haal:ifstsinde stellen 515/2.
waaien :(o?zr.'
verl.f.) 510/1-2,3,4.

(lenheelen1.
)tlel(ojalles)maarlaten

metalle winden.- 524/3.
waaier 510/4.
waakscll l92/3.
waakzaam 192/3(tweemaal).

131/3.

waan :in den . verkeeren,dat ... 180,/3.

waar (= koopwaaar):goede 294/3.
de nemen enhetgeldhouden 91/3.
waar(= eeht,juist):erisniet'
sA-alz-- 468/2.
lziet ? l47/3.
zijn poëzie wasinnig en -datzalniet.--zijn 2l3,
/.
3.
waar(biiw.j:van -- ? 468,
/3,4.
*-- (redengerend '
?t
ycg'
d
z,-l 510/l-2,4.
waaraan ll4/4.
ligtdat? 514/3.
een oord

een plechtige belofte llaar bond

221/3.
een inteeltening, dehertogdeelnam 519/3.
debloenl, hijwatergeeft 518/3.
de leerlinge, de olzderwijzeres de belooning
sehonk 518/3-4.

waarachtig :hetis

wraaltroepend

waarborg :vaste --elà l39/3.
waard(= llerbergier) .
39/3;424/3.
de llit(
1eKroon 277/4.
zooalsde.
- is,vertrouwthijzijn gasten 138/3.
waard (= mannetjeseend) 519/3.
waard (è?z?c.):datalleen iseenlangereis 516/3.
anderen,die het meer zijn 510/3.
ltijisdieiàuldeniet 3
.44/3.

een kleed,--- (1001-een God gedragen te worden
467,
'.
3.
- .- e l
ezers 304/3.

mij14- e 304/4.
mi1
'n eznajoorB.

Ava14r(1e ,5l6#/4.

deglllden lleeftde - van 100celzt 292/3.
i1 --- overeenkornen rnet ... 47l/3.
gt-'
)elz --- llellbel) 384,,/3;516/4.
A-eel---liel
.
)llell 384/4.
aancleelenop ltun nominale uitgeven 366/3.
aanietshechten l93/3;384/3.
ietsnaar-- sellatten 384/3.
-

eellwerk van --

384/3.

voorwerpen Van
5l0/2,3.
.
n terbewaringtoevertrouwen 510/4.
een kunstenaar wiens sehijnt vergeten te
worclen 510/4.
misscltien ben je van groote voordezaak
5l0/4.

waarcleeren :iets
waardeering. 5,/3.

waardeeringseijfer 97/3,4.
waardepapier 510,/3,4.

waardevermeerdering 298/3.
waardeverminderillg 307/3,4.
*waardevol 498,/1-2,4.

waardig :hijisdiehuldeniet

344/3.

de toon,

die woordelz werden uitgesproken

l14/3.
waarover: lleeftllijgesproken t 514/3.
de collega, il
ksprak 152/4 ;511/2.
waarsclluwen : iem. voor een gevaar 511/3,4.
ienl. tegeneengevaar 511/3,4.
waarsclluwend :een estraf 502/3.
waarselluwing :een -- voor ... 511/3.
eell.
- aan (hetadresvan)... 511/4.
waartof
): dientalhun zoeken? 514/3.
ik weet niet-- het dient 500,
/3.

waarvan 114/4.
lletboek,--lletomslagversletellis 518/3.
de boom,.
-- debladeren afvallen 518/3.
eellstad, -depleinen ... 518/3.
lzetjachtslot, detoren ... 519/3.
deoudetoegangspoort, hetplatdak ... 519/3.
eell m antel, -- de kleur hem zoo goed staat.

523/3.
dat volk,-- hij zich a'
ls een synthese voelde,
221/3.
vereenigingen,

de afgestorvene deelhad uit-

gemaakt 519/3.
hetpraclltige Luzern,op lletpanorama
een laatstezlblik werpen 523/3.

wij.

dem an,dedam e,deheeren -ik spreek

deman, gijspreekt 519/3.
deleerling,.
--.hetopstel... 518/3-4.
mt
jn patronen, twee mij onder de arment
vatten 519/3.
wacht:de hebben 511/3.
*wachtel 269/4.
wachten :op iem. 15/3;511/2,3.
oy'iets 511/2,3,4..
naariem.ojiets 511/4.
daariswel-- maar geen vasten naar 259/3;.
51l/4.
oI
'
,zich laten
511/2,3.
zid
?lllaten -- 511/2,4.
dfsarwaehtik hem .
511/4.
- .
tottdat)hijkomt 511/3,4.
een aantaldagen-- 129/3.
wachteven ! 482/3.
debijval,diehem te staat 502/3.
zich voorietsojieln. 70/3;51Z/3.
wachtuvooreenvolgendemaal 544/3.
hijwachtteerzichwelvoor... 512/3.
llijwachtteziellwel... 512/1-2,4.
wachtgeld 61/4.
iern.op

stellen 61,/2,3.

wachthebbend :de eollieier 511/3.
waclltkamer 512/3.
wachttoren 53/3.
waelltwoord 357/3.
wade(rischnet) 510/3.
waden 39/3.
wafellluis 162t
/3;512/4.
wafelkraaln l62,/3;512/3.
wafwaf 379/3;440/.
3.
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wagen :dekansnog eens- 217/3.
talvan onderstellingen - 360/3.
datwaagdehijtezeggen 512/3.
hijwaagthetdattedoen 512/3,4.
wagenbestuurder .
342/4.
wagenhok,wagenltuis 263/3.

het- van Zeelalzd 513/3.
hoog (o/grootsch)in zijzz zijn

een houden over... 346/3.
wapperen :devlaggen
496/3.
war:ietsinde stttrelt 332/3.

W agneriaanscll 512/4.
svaglïer-kelllzer 512/4.
svagner-voorstander 512/4.
wagon 2.
35/3;512/3,4.
waken :.- vooriets 512/3.
overiem.ojiets 512/4.
waltker:een - konijntje 214/3.
worden 342/3.

walmen :de lamp walm t

walsfgesl.) 512/4.
walslied 512/3.
wand 314/3,4.
een llouten -

wandbord 209/3.
wandel:op (den)- gaan,zijn 512/3.4.
aan den - zijn 512/4.
wandelconcert 512/4.
wandelen :gaan - 291/3;512/3.
uit- gaan 291/3;512/3.
wandelgalerij 402,
/3.
wandeling :--etje 265/4;512/3.
een - doen 123/4;291/3,4.
*een - maken 291/1-2,4.
muziltale- 532/:
à.
wandelpad 166,
/
4 ;376/3.
wandelstok 166/3.
wandkast :glazen -

wandtascll 379/3.
wanen:- dekraehttehebben 180/3;512/3.
datmen dekrachtheeft... 512/3.
iem.doodezzz.- 180/3.
zich ongelukkig enz.- 112/3,4.
zich gelukk-ig enz.- 180/3.
zich een profeet - 512/3.
wang 243/3.
etje 265/4 ;512/3.
wangunstig 372/3.

wanhoop :een sleehtheid die tot- brengt 513/2.
wanllopen :aan iems.genezing- 513/3.
aan Godsgenade- 513/3.
wanllopig : .- slecht, - langzaam zijn 513/3,4.
een- makendeslechtheid 513/2,4.
wankel:destoelstaat- 342/3.
wanklank 308/3.
wanluidend :een .
- enoot 22/3.
wanneer(biiw.j:- heeftdebruiloftplaats? 500/3.
(voegw.) 27/4;513/4.
hijeen briefschrijft 29/3.
zijden werkman ziet 449/3.
op den dag des oordeels, - alles geoordeeld

wordt 510/3.

geen aaknoezen geven - men verplicht is die

tegeven 510/3.
wanordelijklleid:wanordeli
jkhedenenoproer 513/4.
want :dadelijk was ergehoorzaamheid,- erwas
stilte 513/3.
wanten :van - weten 138/3.
wantoestand 308/3 (tweemaalj,4.
wantrouwen :iem.- 308/3,4.
'
wapen :een legeronderde--sroepen 278/3.
het weder onder de --s roepen van de lichting

252/3.
een garnizoen te - roepen 497/3.
hetdragen van verboden--s 513/3.
zelf zijn vijanden - en in de handen geven
169/3.

---

1
warm : zijn,llet-- laebllell2l0/3:513/3.
l
j
i

wor.den 513/4.
er (pl
es)in zitten .
513/.3.
er (pJ
'es)bijzitten 513,
/4.
warmen :heteten .
- 489/4.
gewarmde spijs 489/4.
warmoezlenlier 59/3;231/3.
warmte :vrije .
- 513/3.
waarneembare(o/voelbare)-I
i
gebonden
513'
/2,3.4.
I
l
a
t
e
l
l
t
e
(
o
/
v
e
r
l
l
o
r
g
en) l
itstralezlde
51
11

wa1;van den - ïn de slootvallen

op de- lenwandelen 161/3.
van twee--len eten 514/3.
Walachije 88/4;512/3.
walgen :hetisom ervan te- 263/3.
walglijk 111/3;263/3.
*wallonisant 512/3.

.-

war(inllethout) l56/3.
warboel 525/3.
Mraregem (5V.-Vl.) 563/1.

wagellmeester 409/3.

W agner :m tlziek van --

51333.

iems.hoofd in de -.-brengen

wagenmaker 390/3.

wagenwijd 512/3,4.
waggelen :hetslotwaggelt 268/3.
destoelwaggelt, .
342/3.
waggozl 512/2,4.

onder zwemmen 514/2.
tusst
?hen en wind zijn 514/4.
llet- komtznijin den mond 514,
/2.
llet- looptmijdaarvan om detazldezï 514/4.
k-atholieken van het eerste (o/ zuiverste) .
-

wapenschouwing .346,
!3.

wagenladder 83/4.

wagenslag,wagenspoor
wagenstaangeld 93/.
3.
wagenstel 428//4.

'

.

3/3.
,,

waterdicltt:mijn scltoenezlzijn zliet-) watergas l69/4.
watergoot 514/
I3.

waterig :iem.deztmtltd(ztaariets)-- Inakezt 514/4.

1 waterketel 257,
/3;.
3l2/3.

1
terkraan 202,
/4.
' wa
! waterleiding 514/3.
j'
B.aterloo (Brab.)'563,y:
lwaterloop 514
.-515,/4...
2
:

waterplaats 373/3.

! watersnip 4l8/3.

waterstaat 87/3>4;514/4.
i
ingenietzr van (o/ biJ)delz-- 87/3.
2
I watertallden :iem . tloen -- 5147
/3 (tî
iteemaalj.
!
llettloetmij--.
-fjig-) 483,
/3.
i
1
'
tis d
al
'
n van te.-- 514/4.
waterq-erf 488,
,3.
svaterwegen e11l3()ss(
71ïen

lwaschec
'ht: ekleuren 513/4.
e rechtschapenheid 513/4.
--

,

een --e neger 513,
2.
1/

wascll-en stri
jkinrichting 299/.
3.
waschgoedknijper 513/3.
waschhok,wasehhuis 408/3.
waschkamer 354/3.
wascllplaats 408/3.
waschsellamel 133/3;513,
/3.
waschstel 275/3.
wasclltafel 275,/3.

zich de handen

de --en van Nederland 5l4!4.
stroomend
515/
/2.
waterbak 373,/3.

'

stralende- 513/4.
warmtegraad 286/3.
warnest 525/.
3.
warwinkel 525/3.
wascll:(gesl.) 513/3.
iems.vtzile (#g.)
waschbord 513/3.

wasellvrouw 513/3.
wasdoek 450/3.
wasem 127/3.
wasemen 127/3.
waslichtrolletje 390/3.
waslucifer 27/4.
wasschen :zijn handen

(c= rivier,meer,kanaal,enz-) 514/4.
en (nu
=waterwegen) 514/2.

$
Mratje .
514.
'
3
Ay4*
! watten :14//3,4.

)
wauwelaar 53l,
/3.
) wd.(= waarnemelzd) 118'
3.
'

1
lM-ed.Al(= Js-eduwe) 1
0
7/
;.
.;.
'3.
I
evr.de -- 107f

Jwedddeef4i
r5m5a
de--deJonge
/3.
meteezl van 8000fr. 1/3.

lwe(
t
o
d/le
sr
lee(
hu=
t)
wwee
arssge8
s8
te
,l
adheid):wanneerllet--gtlur
7 .

bijmooi,goed,zwaar,sleeht-- ,
515/2,3.
m et nlooi ,metdit-- 515/
,4.
m ooi.- spelen m et een anders geld

l

535/.
3.

535/4.

dekaarten
334/3.
wasverf 488/3.
wat: voertjehierheen? 105/3.
om Q
tikweetwaarom,hoor! 514/4.
vooreen man e'
ltz.? 514/2,3,4.
zijn wijtoclldommeschepsels! 105/3.
llebjedaareenliefkind ! 105/3.
'
n nlooiboek heb jedaar! 105/4.
een mooie pantoffels borduur je

j

1

weldler (=.bijllerhaling) 443/3,4.
dekoudevalt in 218/4.
die m tnde komt -- in zwang

aal'
tbesteden 216/3.
metbosch beplanten 216/3.

I
goedwordell 219'
73.
eezïs 297/3.
Iwe
erl
-aaaank
nb-leesetdeedning442
6./3.
wed
de
3l
/4
1
1
,

wederbeginnen 443/4.
wederbrengen 444/4.
wedergebotlrte 216/3.

wetdlergevf
ln :een gesprek van woord totwt
lord .
! ,1g/4.
5l813.
wedergroeten :iem.-- 201,
/3;444/3,4.
benjijbtzitengewoon mooivandaag ! l78/3. I
p wetdlerlzouden 444/3,4.
-,
rij(d) je weer op je stokpaardje! 1:8/3. 1 ieln.-- (te gaan) 515
,4.
ik weet niet wat xne weerhotzdt (lr1'z ...
al straalt 99/3.
iets-- ... 104/3,
4.
ziclldtlorniets latell - 515/2.
iets niet beweerd werd
zich nietkunnell-- ietst.
etltp
en 515/4.
I wederinvoeren 2l7I?3.
dat ... 104/4.
wederinvoerizlg 2l7,/4.
(dat) ik zeg,iswaar 514/1-2.
l wederkeerelà 444?/4.
alles-- ... 104/4.
ge me verteld llebt,is niet waar 514/1-2. 1wet
lerkoopen 444/4.
llijnieteensgewaarwerd en hem volstrekt l wetdlerom 144/4;444/4.
we
d
eropbouw 219/3 (tweemaal).
nietllinderde 513/3.
ik zegjeniet, mijn plan is 326/3.
wederopleving 216/3.
nietweten -- te zeggen, te denken 514/3. wederoprichten 217/3.
wederverkooper 505,/3.
men ook mogezeggen 408/3.
ook hetdoelmogewezen 518/3.
wederverschijnen 443/
l4.
'tisoveral-- 234/3.
wetdlervinden 220,
/2.
zoogezond als (ook) 234/3.
jwederzien 220/3.
'tis-- tezeggen 234/3.
lwederzijdselle gelukwellsclten
I wedloop 97/3.
water:het.
- vaneenstroom 514/3.
hetbruischen der en 514/4.
l
i wedren@ 97,,
3;257/3.
lninerale en 514/4.
1 wedstri
ld $
384/3.
-welriekende---en 514/4.
(= race) 97/3.
ermoetnog heelwat door den Rijn loopen, 1 -- (= examen) 385/2,
3.
voordat ... 514/3.
I
in ((1en)godsdienst 515/3.
-opztzigen 454/4.
i
eezl uitschrilvell 515/3.
putten 454/4.
1
*
w
e
d
zzwage
alwor
51
5'
1-248
.9,,a.
1 wetiuwe
de
n'
mijn schoenen, mijn laarzen trekken
454/1-2,4.
I wedtzwnaar 515/3.
l
l wee : Alaria,s vreugden en ën
mijn schoenen laten door 454/3.
inkrijgen 514/3.
t weefsel 192/3;253,
/3;254/3.
* m aken 514/
2,4.
l weegbriefje 88/4.
1
l1i
we
e
k
(
=
z
z
a
e
h
t
)
:
d
i
e
boteriste
377/
innemen 514/2.
,3.

'
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eltaas 377/3,4.
week (= lletweeken):boonenin (
le zetten 523/3.
week (catijdperkvan7dagenl:drie 0/weken 288/4.
bijde-- 369/3.
pe
r-- 440/3,1.
'
s s 440/4.
in (o/door)de 520/3.
driemaalin de 440/.
3.
van de--,deze 466/3,4.
aanstaande0/toekomende
440/3.
denaaste,komendeojvolgende - 440/4.
weekblad 100/3.
weeken :boonen laten
523/3.
weeklagen 370/3.
weelde :aldie.- 515/3.
weeldebelasting 438/3.
weemoedig 498/3.
*weemoedsvol 498/4.
weenen 200/3.
'
weer(= werizlg):flruk in de zij11 48l?
/3.
weer(==eelt) 515-516/3,4.
weerga:waarvanmende nietgezienheeft 178/3.
een gevalzonder-- 504/3.
loop naar de-- 164/3.
iem.naarde laten loopen
weergalm 214/3.
weergalmen 2l$/.
3;2l8/3.
weergaloos 502/3.
weerkaatsen 217/3,
weerklink-en 214/3;218/3.
stappen - 122/2,3.
weerkomen 515/3.
weerlicllt:fgesl-) 516/3,4.
loop zlaarde 164/3.
iem.naarde laten loopen 512/3.
weeromkomen .
'15/3.
5
weerschijn van ver verwijderden bliksem 234/3.
'
weerskanten:aan 244/3;516/3,4.
twee rozelaars, aan van het hek geplant

273/3.

van

516/3,4.

weerslaan 441/3.
weerspannig :een l
tind
-e huurder 524/3.
'
weerstandskas 424/3.
onderlinge 314/3.
weerszijden :aan 516/3.
van-- 516/3.
ter va'ldekegelbaan 516/3.
'
weerwil:in .
- van... 421/3.
in -- daarvan 120/3.
weerzin 344/3.
tegen ietsllebben
weerzinweklcend 111/3.
'
weerwraak :-- overietsnemen 516/2,3.
overiets 516,
/2.
wees-gegroet lge8l.j 516/3,4.
weeshuis 256,/3.
weet 51ll,4.
*weeuwenaar 515:.
1.
'

%eg (=,gebsanc!gedeeltrgronds)
jr
a 517f
13.
gjoote-- 427/3.
geplaveide - 427/3.
een aanleggen 516/2,3,.
1.
een - leggen 516/4.
hetbouweztvan en 516/2.
eeo -- openen 516/2,4.
een banen 516/3.
een - inslaan 516,/2,3.

een -- tlpgaan 516/2.
eelt llemen 51t$,
/2,1.
dezen ---op 25/2.
diez) op 25/,
3.
dien (op)gaan 273/3.
lazlgsdell 273/4.
aan den 273/3.
(langs)een gaan 273/3.
den geheelen langs,ojlangsden gelteeleli
273/4.
de regen maaltte de .
- en glad en slijkerig
517/3.
opeen verkeerden .zijn 88/3;421/3.
een verkeerden inslaan 307/3.
van den goeden afraken 307/3.
hinderpalen op zijn vinden 340/.
3.
vroegop zijn 168/3.
op zijn ietsteworden 428/3.
uitden - gaan 330/3.
iem.den afsnijden 128/3.

($S.
5

iem.den afsluiten 128/4.
op gaan,zicllop -- begeven 516/3.
zich een banen 38,
/4.
op den derkunst 38,
/4.
zijn-- (doorhetleven)vinden
*zijn --maken 516/1-2,4.
.
- en en middelen 517/2.
weg (= heen) 155/3.
het llebben (= verkotlden zijn) 82/3.
wegbereiderclerllesct
having 503/4.
wegbergen :iets 486/3.
wegblijven 51l/.
3.
wegbrengen 517/3.
wegdoen :eenllond 339/3.
wegdoezelen :dekleurderdingen
431'3.
wegdragen 517/4.
wegt
luiken 473/4.
wegduikertjespelen 486/3.
wegen :met(o/op)dehand
we'
gens 73'
/3;517/2.
.tlebegrafenis .
330/3.
ietslaten .
-c
1ekosten 500/3.
den regen thuisblijven 500/3.
weggaan 5/2;332/3;505/3.
weghebben :van iem.

welgesteld 518,
/3;519/3,4.
welgezeten burgerij 518/3.
welgezinden 524/3.
welhaak .
372/3(tweemaalj.4.
welhaast 519/3.
men zal gewiehtige dingen ziell gebetlrell
t
501/4.
weliswaar 518/2,3.
welk :-- vorst? 518/2,3.
t
,vorst? 518/2,3.
.- boekw
t 518/4.
f)jonlen? 518/4.
t)mooie pantoffels borduurje daar! 518/3.
orn '
t even -.e bediening hijuitoefent l78/3.
--t!bedienilzg hijook uitoefent 178/3.
eertambachtals (ander)ook 221/2.
doelmen (ook)moge hebbel
à 518/3.
--- uw voornemen ook zij 518/3.
eeytstuk,---lletook zij 519/.
1.
--(!(
'betr.r'
n.
?
'
,
t
,.'
) ll4,
'
/3'
,4'
;518l
/4. .
gernoedsaandoeningen, .-e llet hart gevoelen
kan,maardiedoorgeen pen kunnen besellreA'
en worden 5l8/3.
een kalme zee,op e de maan haar glallsen

230!3.

Avierp 519/4.

veel van zi
jn vader 211/4.
llet beeld eener ziel,voor e dat allesin het
wegjagen 241,
/.
3.
zïietwasweggezonken 519/4.
wegkruipertje spelen 44/3; 124/3; 371/3; 486/3.
dedamé, edaargaat 523/4.
weglaten 461/3.
dekoe,---ernut... 518,
/4;522/4.
l'etgezegdeisweggelaten 335/3.
deberg,.
- stop ... 518/4;522/4.
het land,---s vrijlzeid bevochten werd 518/4.
wegleggen :dat geluk is slechts voor weinigen weg- 1
gelegtl 502/3.
hetvolk,.
--swelzijn ... 523/3.
wegloopen :hoogmetiets
hetpraehtige Luzern,op spanorama wijeen
wegmoeten 505/3.
I
1
laatsten blik werpen 523,
/3.
wegmoffelen l60/4.
j welkom :wees ! 518/3.
wegnelnen :een boeht--- 21/3.
l
j
zi
jn 518/3,4.
wegrijden :detrei
n rijdtweg 400/3.
i
heeten 518/4.
wegsluipen 313/3..
I
een egast 518/3.
l
wegsterven 479/2,3.
I bet 518/3;519/3.

wegsturen:iem. 512/2.

)wellen:maaienen.
- 372,
/4.

wegvallen :ietsdoen 461/4.
wegwedstrijd .
38/3.
wegwerlter 245/3.
(aan e:n spoorweg) 373,
/2.
wegzenden :een leerling
1.30/3.
een meid
130/3.
weide 298/3.
weiclsch 523,
/3.
weifelaar 206,
/3.
weiland 298/3.
weinig :maar hooger 517/4.
tijd daarna 517/3.
een -- 234/3.
een later 517/3.
weitascll 241/3.
wekelijks 369,
/3;440,
/3.
wel(= werk-elijk,eigenlijlt) 5l7/4.
- tertalezijn 517/4.
slaap- 517/4.

I weller :de zichter verrichthetwerk van maaieren
samen 372/4.
wellust 526/2,3.
metduivelschen 404/3.
welnu 37/3;147/3;155/3;222/3.
welopgevoedekinderen 349/3.
welvarend 440/3;519/3,4.
welvervuld :een --e loopbaan 285/3;J09/3.
welzand. 133/3.
welzijn :ik zeghetom je -wemelell 521/2.
wenden :zichtotiem. 70/3;519/3,4.
*zid
lh aan iem. 519/1-2,4.
wending : (aan) het gesprek een andere geven
471/4.
wenk :iem.een - geven 441/3.
welll
ten 441/4.
wennen :aan iets-- 192/3.
wenseh :allesgaatnaar l97,
/3.

eenleerling-- l30,
/3.

j

ijzer 519/4.

-.- eens 517,
/2,3.
totiems. en behooren 479/3.
iswaar 518/4.
datiszijn
479,
/3.
zeer (o/bijzonder )op ietsgelijk-en 541/3.
een uiten,uitspreken 459/3;J19/3.
wel(= welnu): ! 37/3;147/3;155/3;222/3.
een-- teltennen gever 519/3.
, ! 446/3.
een uitdrukk-en 459,
/4;519/2,4.
--,-- !daar staat waaraehtig ... 178,
/3.
wenschelijk zijn 519/2,3.
ja! 38/*
3.
wenscllt,n :iets-- tekoopen
- neen ! 38/3.
testerven 327,
/3.
we1(= bron) 517/4.
om iets 327,
/4.
welaan l47,/3.
datwordtdoor allen gewenscht 519/2,3.
welbekend 518/3.
ik wenschte dathijheenging 519/3.
een llem ---jongeling 248,
/.
3.
t,
e-- overlaten 204/3;519/2,3.
welbek
-lant 518/3.
te.- laten 519/2.4.
welbesteed :een leven 28.
5/3.
wentelteefjes 86/3.

een welbestede loopbaan 509/3.
weldadig :hetdeed hem aan 526/3.
weldadigheidstuinfeest 249/3.
weldoencl:de ezon 305/3.
weldra 27/.
3;262/3;519/3.
datzal- gebeuren 166/3.
'tza1-- gedaan zijn 166/
'3.
sveledele Heer 518/4.
'
W eleclelgeboren Heer 5l87.
3.
Vveledelgestrenge Heer 518/4.
weleens 517/2,3.
weleer 147/4.
W eleerwaarde Heer 305/4.
welfsel 507/2.
welgebouwd :een man
welgegoefl 5l8/
3.

wereld :fgesl.) 520/3,4.
naardeandere verhuizen 520/3.
onttanksis's--sloon 520/4.
alleen op de-- 520/3,4.
alleen inde,
- 520/4.
ter brengen 520/4.
ter komen 520f/3.
op de-- komen 520/4.
in de komen 520/.
3.
dofl
rde komen 516/3.
in l
4e vooruitkomen 516/4.
de-- rijdtop stelten 267/3.
de iseen schouwtooneel,een groot gekkenltuis 492,
/3.
ZtlsterS.,voorde Mej.X. 396,
'4.
in (
le.
--Mej.X. ,
396,
/2.

REGISTER
REGISTER

6a
r6
656
'

werkzaam llfaitl ::de
de werkzaamheden
werkzaamheden eener
eener ve
reenif:
C11-- van
N
''1
'l1zorg
Z01:
jïen
OIRstrijd
StPijd 520 4.
werkzaamheid
vereenieen
ging 521/3.
521/3.
ging
wereldbond
wereldbond 515/4.
;
5l5/4.
we
relconferentie 51
5/4.
werpen::met
metsteenen
steenen— 547/3.
547/3.
werpen
werelconferentie
515/4.
( de
lsteel
stt
aelnaar
naarde
del
l
ijl(of
(o/(l
eko
lfnnaar
aardden
ellba
l)--—
denl
bijl
de
kolf
bal)
wereldcongres
wereldcongres 515/4.
515/4.
294/3.
294/3.
wereldgerecht
515/4.
wereldgerecllt 51
5/4.
zicll—
-- 52
1,/2,4.
zich
521/2,4.
wereldtentoonstelling
wereldtentoonstellillg 515/4
515/4;; 520/3.
J20,
.1.
ziclzom
om i
em s.l
lals,aan
aan i
em s.voe
ten .
zich
iems.
hals,
iems.
voeten
— 521/4.
wereld
verbond
515/4.
vereldv
erbond 51
5/4.
wereld-wisselret.ht, 515/4.
515/
/4.
ziehop
o1niem.,
iem .,op
0p zijn
zijn vijand
vijand — 5
21/4.
zich
521/4.
wereld-wisselrecht
zicll i
4 een
eezlstroom
stroom van
van vermaken
vermaken — . 52
1,/2.
zich
inl
521/2.
weren
werelA::zich
zichmoeten
n'
)()(
?
,
t'
el1—
--- 534/3.
534/3.
deSaöne
Saônewe
rptzich
ziellin
inde
deRhone
Rhône 521/4.
521/4.
de
werpt
werf((=
losplaatsvan
van schepen)
scllellen) 30/3.
30/.
3.
werf
=slosplaats
w^erppijltjesspel
werk
werk 33/3,4.
33/'3,4.
werpp.ijltjesspel 498/3.
498/3.
ve
el— hebben
llebben 348/3.
348,/3.
we
rptçll 130/3.
l3t)//3.
werptol
veel
wesp
163/3.
l
àet— van
vazlN
'
ersclleidene a
llderen doen
doen 481/3.
481/3. we
sp l
63/3.
het
verscheidene
anderen
Mesterloo (Antw.)
(Antw.) 563'2.
563/2.
Westerloo
er
erisisgeen
geixll—
-- 431/3.
431/3.
f Mr
estN-laaznsch 494/3.
494/3.
Westvlaamsch
aan
'tt—
zijn
168/3.
aalt'
-z
ijn 1
68/3.
!M
-est-vlaanderen L
uitspr.) 349/4.
aanhet
het—
--gaan
gaan 520/3.
520/3.
West-Vlaanderen
(uitspr.)
aan
1M
restvlaming 494/3.
494/3.
tlehanden
llandella
anhet
lletslaan,leggen
leggen 520/3.
520/3.
Westvlaming
de
aan
— slaan,
wet:
een— aannemen
aannemen 429/3,4.
429/3,4.
wet
: een
zit
lllaan
aan het
llet— be
gevelz 520/3,4.
520/3,4.
zich
begeven
eelt—
--- goedkeuren
aoedkeuren 429/3.
429/3.
een
ziclla
anhet
llet—
- zetten
zettell 520/4.
520/4.
zich
aan
1
''
I
de—
--isis'%-doorgegaan
doorgegaan 4
29./4.
de
429/4.
iezn.t
stellen 5
20/2.
iem.
tee-- .stellen
520/2.
i
I
l
1
(
)
e
e
en
t
ot
s
t
al
l
d
ko
m t 429/4.
429,/4.
hoe
een
—
totstandkomt
iem .aan
aanhet
llet— stellen,
stellen,zetten
zetten 520/4.
520/4.
iem.
!
.1.en
l
een — goedkeuren
goedkeuren waarbij
waarbil. belastingen
belastingen zul
llet— staken,
stakezl,neerleggen
neerleggen 424/3
424,/3;
een
zullen
521/3.
het
; 521/3.
geheven worden
worden 52/3.
52/3.
geheven
besteld-- 288/3.
288/3.
besteld
I
een—
---afkondigen,
afkondigen,uitvaardigen
llitvaardigen 461/3.
461/3.
een
de openbare
ollenl
aare—
- een
n 5514/4.
14/4.
de
!
waarinde
de— voorziet
voorziet, 5
06/4.
waarin
506/4.
aan den
denwinkel
willkel 520/3,4.
520/3,4.
— aan
zllsf
fzoo
zot)te
te—
---gaan
gaan 520/
4.
geregeld,b
epaald bij
bijde
506/4.
geregeld,
bepaald
de — 506/4.
zus
of1
520/4.
de
de— stellen
stellen 521/3.
521/3.
allesi
l1l
let— stellen
stellezï .
520/2.
alles
in
het
520/2.
iem.de
de—
---voorschrijven
voorschrijven 521/3.
521,
/3.
llet -—
. zijn
zïjn van
van ...... (zekeren
(zel
terezl k
unstenaar) I iem.
het
kunstenaar)
140/3
; 2
261/1-2,4.
. korte
korte—ten
--ten met
metiets
ietsmaken
maken 1
40/3;
61/1-2,4.
448/3;
448/3; 538/3.
538/3.
de-van «(Tot
TotNut
Nutvan
van 't'
tAlgemeen
Algemeen ») 4
25/4.
de
— van
425/4.
llt
at — de
Bolsjewieken,he
van een
een gek
gelt
het
derr Bolsjewieken,
hett — van
wete 516
5l6/4.
4.
520/
wete
520/4.
t4.
weten ::ik
ik weet
weet zelfs
zelfsni
et eens
eenswat
een rechtbank
rechtbank isis
weten
niet
wat een
l
let-—
- van
valleen
eeno
ogenblilc 529/3,4.
529/3,4.
het
oogenblik
24
1
15
11
;1/
'.3-,
een -—.(=u boek)
boek)o
ver algemeene
algemeene geschiedenis
geschiedenis
26/3.
een
over
weet'ge
ge wel
Nvel.
..? 26/4.
26/4.
weet
...?
520/3-4.
520/3-4.
M-eetu11dat
datniet
llieteens?
eelzst 259/4.
259/4.
mijn •— ((== opgave)
opgave)over
overspraakkunst
spraak-kunst 520/3.
520/3.
weet
mijn
lziet— of
()f ...
... 104/3,4.
l04,/3,4.
niet
mijnLatijnsch
Latijnsclà—
- 520/3.
520/3.
mijn
llet—' der
derleerlingen
leerlingen ophalen
ophalen 520/3.
niet— dat
dat ...
... 104/4.
104/4.
niet
het
m ellkan
kallnooit
nooit —
-- of
of men
men iem.
iem .nog
nog niet
niet eens
eelts
men
je:((== o
pgaven) 232/4.
2.
32/4.
•—jee
opgaven)
l
lzootligheeft
heeft 160/3.
160/3.
noodig
de(gezamenlijke)
(gezamenlijke)•—en
enva
neen
eens
cllilder,van
vane
en '
de
van
schilder,
een
.
men kan
kan nooit
nooit-waarvoor het
lletgoed
goed is
is 517/4.
men
— waarvoor
kullstenaar 520/2,3.
520/2,3.
kunstenaar
ik
datisisg
een — !
63/3.
iltweet
weethet
hetniet
niet 220/4
220/4;;522/3.
522/3.
dat
geen
! 63/3.
ik
afgesproken•— 63/3.
63/3.
ik weet
weethet
lletniet
niet 220/4
220/4;;522/3.
522,
/3.
afgesproken
wi
jwi
sten niet
nietdat
dathij
hijzulke
zlllkeuitstekende
uitstek-ende talentalenwij
wisten
estoken — 6
3/4.
**b
bestoken
63/4.
ten
= werkzaamheden
werkzaamlleden van
vazleen
een instelling
instelling met
met
— ((=
tenbezat
bezat 248/3.
248/3.
van
hoegenaamd
A'
aneen
eellzaak
zaakho
egenaamdniets
niets— 331/3.
331/3.
een
eenweldadig
weldadigdoel)
doel) 561/2.
561/2.
niets
344/3.
M'erkdag 520/
3.
niets—d
--dvan
vanhetgeen
hetgeener
eromgaat
omgaat 3
44/3.
werkdag
520/3.
iets
362/3.
ietsdadelijk
dadelijk — 3
62/3.
normale—
- 325/3.
325/3.
normale
— wat
wathet
lletzeggen
zeggenwil
wi1 384/3.
384/3.
op
een
f
)
pe
en—,
--,op
opde
de—en
en 520/3.
520/3.
iets — van
van i
em.((== het
ltet van
van hem
llem vernomen
vernomen
iets
iem.
werkelijk
werk-elijk 99/3.
99/3.
hetis
is — wraakroepend
As'raakroepend 144/3.
hebben)
llebben) 230/3.
230/3.
het
nieuwsgierig
zijn
werkelijkheid 520/3.
520/3.
nieuwsgierigz
ijn(om)
(om )te
te— ...
... 522/2,4.
werkelijkheid
voor
ikk weet
llet,mo
eizame met
met werkelijkheden
werkelijl
kheden bebouwen
bebouwen
voorzoover
zooveri
weet 322/3.
322/3.
het
moeizame
520/
,
zooals
men
weet
l4.
z
ooalsme
nwe
et 522/3.
522/3.
520/4.
menweet
weetdat
datonze
ollzesteden
steden...
... 522/3.
522/3.
men
werkeloos 3
31/3;;5
20/4.
werkeloos
331/3
520/4.
toen
werkeloosheid 331/3.
331/3.
toelzze
zewisten
'
wistendat
dat...... 522/3.
522/3.
werkeloosheid
zoodra gij
gij wist
wist dat
dat g
ij aangeklaagd
aangeklaagd waart
waart
zoodra
gij
werken::(hoofdtijden)
(hoojdtiideïtj 5
28/4.
werken
528/4.
522/3.
522/3.
dieniet
nietwe
rkt,di
za1niet
nieteten
etcn 528/3.
528/3.
die
werkt,
dieezal
xïiet— wie
wieiem.
iem .kan
ltan helpen
helpen 521/3.
521,/3.
niet
lliJ
'werkt
w6rktop
op velerlei
velerleig
ebied 71/3.
71/3.
hij
gebied
lnetiedereen
iedereen — t
l
m te
teg
aan 5
21/4.
met
om
gaan
521/4.
zit'lltot
tot-.
stellen 5
20/4.
zich
— stellen
520/4.
zil'll—
-.
-te
tebehelpen
behelpen 5
21/4.
zich
521/4.
een
eenblaasbalg
blaasbalgdoen
doen— 71/3.
71/3.
werkgas 169/4.
l69/4.
iem.iets
ietsl
aten —
-.
- 486/3.
486/3.
iem.
laten
werkgas
Burgemeesteren
enMT
etlloudersdoen
doente—
te 521/3,4.
521/3,4.
werkllout 185/3.
185/3.
Burgemeester
Wethouders
werkhout
werkhllis 520/4
520,/4;;5
21/3.
ergensva
nwillen
willen— 236/3.
236/3.
ergens
van
werkhuis
521/3.
je(
o/gge)
e)mo
et--—
-ddat
at....
.. 2288/3
88/3;;5538/3,4.
38/3,4.
werking::een
eenma
chinein
in— brengen
brengen 520/3,4.
520/3,4.
je
(of
moet
werking
machine
een machine
m acllinein
in — zetten
zetten 520-521/2.
520-521/2.
il
tweet
weetwel
weldat
dat...
... 539/3.
539/3.
ik
een
celtmachine
maehinein
in -.
stellen 167/3
l67/3;;5
21/4.
i
etsbij
bijondervinding
ontlervinding— 545/3,4.
545/3,4.
iets
een
-— stellen
521/4.
ietste—
.- komen
komen 462/3;
462/3 ;51
6/3.
we
rklllaatsenin
involle
volle— 521/3.
521/3.
ietste
516/3.
werkplaatsen
dewet
wetkomt,
komt,treedt
treedti
521/3,4;;5
21/2,4.
naarz
nijn — 51
6/3.
naar
mijn
516/3.
de
inn— 521/3,4
521/2,4.
e
enwet
wetin
in—
--doen
doentreden
treden 496/3.
496/3.
rnet n
aijn — 516/3.
516/3.
met
mijn
een
Illiten — van
van ...
... 516/3.
516/3.
een wet
wetin
in— brengen
brengell 5
21/2.
buiten
een
521/2.
lleti:1- stellen der verordening
weteal
scllap::de
(
1ewiswis-en
ennatuurkundige
natuurkundige—pen
pelz 5
2213.
wetenschap
522/3.
liet in —- stellen der verordening 521/4.
we
tering 51
5/3,4.
buitezl-— stellen
stellen 5
21/4.
wetering
515/3,4.
buiten
521/4.
wet
gevendevergadering
vergadering 522/4.
buiten— treden
treden 5
21/4.
wetgevende
buiten
521/4.
de--- eener
eenervereeniging
vereeniging 521/3.
521/3.
wethollder 4
06/3.
wethouder
406/3.
de
werkkllecllt 168/3.
168/
we
tsartikel 5
22/4.
,3.
wetsartikel
522/4.
werkknecht
we
tsbepaling 522/4.
522,/4.
werkkrat.llt' 34/3.
34/3.
wetsbepaling
werkkracht
we
t
so
nt
we
rp
:
e
en — i
ndienen,aanbieden,
aanbieden,aanl
lanwe
r
k
l
o
o
s
5
2
0
/
3
,
4
.
wetsontwerp
:
een
indienen,
aanhanwerkloos 520/3,4.
werklooze::zich
ziehals
a1s— a
anmelden 130/3.
130/3.
gigmaken
maken 319/3.
319/3.
gig
werklooze
aanmelden
- - 'd
ie geldelijken
gdldelijken steun
steun ontvangen
ontvangen 1
31/3. wetstekst
wetstel
tst 522/3.
522/3.
—nz
die
131/3.
werklooztllfozlds : llit een
ondersteund worden wettelijk
wettelijk 522/3,3.
522/3,3.
werkloozenfonds : uit een -— ondersteund worden
we
tteloos 522/4.
522,/4.
130/3.
wetteloos
130/3.
we
ttig 5
22/3,
4.
we
rkmazl::(mr.)
(p?v'.) 5
21/3,
4.
wettig
522/3,4.
werkman
521/3,4.
werkpaard 2
70/3.
wettisch 5
22/4.
wettisch
522/4.
werkpaard
270/3.
weven ::(verl.
(rerl.dlw.)
dlw.j 522/3.
werkplaat'
s 520/4
520/4;;5
21/3.
weven
werkplaats
521/3.
wezel 31
3//3.
werksc.
hort 4
07/3.
wezel
313/3.
j
werkschort
407/3.
werkstalting :een beginllen
we
zen::wi
zijn— wandelen
wandelen l
64/4.
wezen
wijjzijn
164/4.
!
werkstaking : een -— beginnen 521/3.
een - houdezl 52lI
lliji
-.
-zwemmen
zwemmen 164/4
164/4;
37/3.
13.
hij
iss—
; 5
537/3.
|
een — - houden 521/3.
laten AA-iJ'N'oorzichtig
537,
/3.
werkA-rouur 267/3.
267/3.
laten wij voorzichtig —• 537/3.
i
werkvrouw
we
r
kzaam
100,
/
3.
nlogehe
zoo— 5
37/3.
moge
hettzoo
537/3.
werkzaam 100/3.
he
t
de
r
war
mt
e
l
2/
3.
op velerlei
velerleigebied
gebifltl—--.zijn
zi
j1'
1 71/3.
het — der warmte 12/3.
|
op

—-( — aangezicht) 522/2,4.
wezenlijk 522/3.
een —e wereld 522/3.
het is — wraakroepend 144/3.
wezenlijkheid : schijnbare wezenlijkheden 522/4.
whisten 523/3.
whistspel 523/4.
•wichtig 522/1-2,4.
wichtnota 88/4.
wie : (verbuiging) 558/2.
— verbijsterd zwerft ... 99/3.
— het ook zijn mag 178/3.
van —(n) is die hoed? 1/3,4.
—ns hoed is dat? 1/3.
— zijn (ofwel —- der) hoed is dat? 1/4.
aan —(n) behoort die hoed? 1/3.
voor —(n) het millioen? 2/3.
wrel, wel! —(n) hebben we daar? 105/3.
de man, van —n ... 511/3,4.
de dame, van — ... 511/4.
de personen, van — ... 511/3.
de leerlinge, —• de onderwijzeres de belooning
schonk 518/3.
Bertha, aan — ik denk 519 3.
een grootvader, met —n men geen briefwisseling
hield 519 3.
de juffer, van - men zulks mocht zeggen 522/3.
de menschen, bij - wij aankwamen 522/3.
de leerling, —ns opstel ... 518/3.
de heer, —ns paard op hol ging 522/4.
Eva, —r beeld hem voor de oogen zweefde
522/3.
knapen, —r ooren veel te lijden hadden 522/3.
een driehoek, —ns zijden ... 523/4.
de roos,^—r geur ... 523/4.
wiebelen : de bank doen — 524/3.
wieg : niet in de — gestikt, gesmoord of gestorven
zijn 485/3.
wiek (van een vogel) 544/3.
op eigen —en drijven 148 3.
wieier 470/3.
wielerbaan 453/4 ; 470/4.
wieleren 453/4.
wielerpad 470/3.
wielerwedstrijd 257/3 ; 453/4 ; 470/3.
wielewaal 515/3.
wielrenner 97/3.
wielrijden 453/3 = 550/2.
wielrijder 98/3 ; 453/3.
wierook 523/2,4.
wierookdamp 523/3.
wierookwalm 523/3.
wierookwolk 523/3.
wiggelen : iets doen — 524/3.
wijd 523'4.
wijf 523/4.
wijfje (van een dier) 309/3.
wijfjesaap 412/3.
wijfjesduif 138/3.
wijfjeskat 247/3.
wijfjeskonijn 500/3.
wijfjesrat 458/4 ; 547/3.
wijfjesuil 458/3.
562/2Wijk-bij-Duurstede (Xed. prov. Utrecht) 562/2.
wijken : de winter is geweken 124/3.
de rust was geweken 491/3.
voor den knapste niet moeten — 330/3.
wijl : — zij overtuigd zijn ... 510/3.
wijn 73/3.
—en 73/4.
keur van - — 114/3.
keurige, pittige — 114/3.
een lekker —tje 114/3.
een kan — 523/2.
witte —- uit juffrouw Eenarm 368/3.
*wijnbezie 523/4.
wijndruif 523/3.
wijnglas 401/3.
wijnkan 523/2.
wijnkoop 282/4 - 550/1 ; 523/4.
wijnstok 136/3 ; 523/3.
wijs ( = aria) : een ander —je zingen 500/3.
wijs ( = verstandig) 523/4.
de —te
523/4.
wijsmaken : iem. iets — 349/3 ; 524/2,4.
maak dat de ganzen wijs 524/4.
wijsneus 371/3.
wijten : iems. vijandschap aan laster te — hebben.
103/3.
wijwaterbak 524/4.
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'
je 524j
/3.
winkelhaak 272/4;525/2.
j woning 526/3,4; f'
vevkleipu7.) 526,
/3.
van veranderen 526.'3,4.
wijwatersvat 524,
/4.
winkelkast 493,
/2.
verandering van
526/3.
wijwatervat 524/3,4.
winkelnering 131/3.
ishetvertotuw -.? 464/
,4.
.
wi
jwatervaatje 524/3.
*gedwongen 525/1-2,4.
woningcomplex 93/3.
wijze:bij---van proef 448/3.
wink-elopstand 525,
/.
3.
bij.--van ruiling 448/3.
winkelraam 493/2.
*wonne 526/1-2,
4.
*wonnlg 526/1-2.
bi
j -- van vergelding 448/3.
winkelvoorraad 546/3.
bi
j .- van onderselleiding 448,
/4.
winket 525/2.
*woon 526/1-2,4.
bij .- vattgift 448/4.
winnen :aan (o/op)een koop 525/2,3,4.
woonattlltig 526/2.
bij N-an voorscllot 448/4.
bijeenruil 525/4.
teL. 440/3.
(le eerste proeven van systernatische taalstudie
aan(o/in)duidelijkheid 525/2,3,4.
woonhlzis 526/4.
bij van Latijnsch-Nederlandschewoordenaan preeiesheid
525/2.
woonplaats 2l4/.
3;526/3 en 4.
wettige -.- 526/''3.
boeken 506/3.
in belangrijkheid --. 525/4.
ergenszij11---llellben 526/3.
wijzen 45l/
?3en 4.
*den kostenz.--- 525,
/1-2,4.
woonsellip 526/4.
ienz.iets 451/3,4.
zoo gewonnen,zoogeromlen 160/3.
3.
()p iets.- 137/3.
làetgewonnenllebben (bijeenverl
ciezing) 83/3. woonstede 526,/.
woonvflrtrek 526,/4.
(
)p iets--.(= hetdoen opmerken) 63/3;212/3. winst:--en opleveren 525/4.
woonwagen 4l/3; l60/3;526,
/
4.
natlrukkelijk op iets 334/3.
(en)behalen,lnoeken 548/3.
woorcl :geen --- spreken 4.
31/.
3.
dewijzerweesop 5uur 451/3.
maken 525/2,3;548/3.
eell overietszeggen 527/2,4.
dellarometer wijstmooiweer 423/3.
*.--çloen 525/4.
eelz van ietszeggen 527/4.
wijzigelz:iets-.
- 524/3.
winstaandeel 81/3.
gewijzigd worden 524/3.
winstbejag l21/3,4.
nergenseen overden grond derzaak 527/3.
gei
,n meerdaarvan,(laarover 527/2,4.
zicll-- 524/4.
I winter:den aandellanden,aandevoetenlzebben
gefln stom
van iets begrijpen 56/3.
wikke 494/3.
525/4.
het tot iezn.ricllten 450,/3.
wikkelen:ietsin papier - 524/4.
winterlzanden lzebben 525/3.
iem . eenige --en toevoegen 450,/4.
wikken :een weitasch -- 517/3.
winterltoninkje 259/4.
wi1:metopgezettell 522/3.
winterslaap 469/3.
hetllooge 527/3,4.
van goedell--le zijn 524/4.
wintertijd 463/3.
hetgroote (o/beslissende) - 527/4.
hetgrootste(o/hoogste)- hebben 527,
73.
.
menschen vangoeden 524/4.
wintervoeten hebben 525/3.
zijn en op een goll
dscllaaltje wegen 527/3.
znannen van vasten , van l
krachtigen
wip :in (o/met)een -- 525/3.
in (ojmet)één .
-- 527/3,4.
524/4.
(kinderspeel
tuigj 525/4,
.
met(o/in)eenpaar--e1à 45:/2,3,4.
ter- 1evan ... 330/4;524/3.
wipsluitboom 41/3.
metandere---en 527/3,4.
ieln.ter le zijn 524/4.
wirwar 525/1-2,4.
,
l
zija welweten tedoelz 459/3.
om den ---le van hetsmeer ... 244/4;330/4; wiscll 525/4.
524/4.
wiskunde 295/3.
j (een) vooraf 506/3.
tegen --e)1tlank 524/3.
wisktzncligevakl
ten 522/3.
j inleidend--- 506/3.
een tziterste (o/laatste) 445/3.
wisselagent 525/1-2.
van eer 145/1-2,4;527,
/l-2,3,4.
zijlz houden,nakomen 53/3.
wild :watzijn dekinderenweer ! 140/3.
wisselen :een bankbiljet 463l
/3.
zijll niethouden 45/3;261/3.
weer 140/3.
wisselllandelaar 525/3.
zijl
à scllenden,breken,llietnakomen 261/3.
in het --e 79/3.
wisseling :de (
lerjaargetijden
zijn opetezt,inslikken 261/4.
wilddief 369/3.
wit:magazijn van--tegoederen
woord (= mannetjeseend) 519/3.
wildpastei 367/4.
DeW-itteDame 77/3,4.
woordenwisseling :een uitloltken
wildstrooper 369/3.
witborstel,witkwast 82/3.
worden :tozzr.verl.f.) 527,
/3.
wildzang 140/3.
witkiel 39/4.
het,wordtgoed 198/3.
willekeur:naar l13/2,3.
witlof 526/3.
grcp
en,droog,goed enz.-- 258/3.
willekeurig :een punt 519/4.
witloof 526/4.
lleï;wordt sleeht weder 292,/3.
twee e lijnen 519/4.
wittebrood 264/3; 305/3.
llijwildepriester 64/3-4.
willen:ltij,hetwil 524/3.
wittel
tool 259/3.
1
l
watzalervan hem ,van ons-- ? 193/3.
metiets pronken 486/3.
witwink-el 526/3,4.
hiervazlwerd 540frank llitbetaald 527/3.
ik wildejuist... 166/3,4.
woet
le 94/3;258/3.
delzkoning werd eeztpaard onderzijn lijfdoodllijlleeft weggaan 268/2.
in ontsteken 200,
/3.
gesclloten 211/4.
lïiJ
'heeftniet eten 268/4.
zijn ---aan iem.koelen 462,
/3.
dell omcier werd een been afgerultt door een
lliJ
'isniet-- heengaan 268/4.
woeden :dewind dieoverden waard woedde
lcanonskogel 211/4.
geen klassenstrijtl 524/3.
woedend :een .
- ehond 391/3.
er wordt geklopt 299/3,4.
ietsniet--(hebben) 524/4.
woef-woef 379/4.
vanietsniet weten,hooren,hebben 524/3,4. woelen(= wemelen) 521/2,3.
erwordtkaartgespeeld 299/4.
hijwerd dooreen orkaan verrast 536,
/3.
ja,watwiltu? 524/4.
een llooiwagen (o/ een N-oer lzooi) - 279,
'
3;
hijwerd totconservatorbenoemd 536/3.
ik wilwel! 524/4.
527,
/3.
hijza1totprofessor benoemd
538/4.
zoomen wil 524/3.
woeling 51.
3/3,4.
diek-oopwarenwarennietgewild 1ly
!3.
woelstok 527/3.
men wordtverzochtdadelijk tebetalen 537/3.
willens:.
-- zi
jzl... 540/3.
woeltouw 279/3;527/3.
hijwordtdoorzijn volk belnizld 538/.
3.
en wetens 522/3,4.
ofonwillens 524/3,4.
Sq-i
lree(Ned.Limb.) 562/2.
wilskrachtig 127/3.
wimper 524/4.
wind :een dolle,onvaste 0/ongestadige
140/3.
zoolangde- uitdenzelfdenhoekwaait 214/3.
hetismijvoordezl gegaan 469/3.
een laten (vliegen) 386/3.
windbreker 29/4.
windbuil 29/4.
windenlater 387/3.
winderig 454/3.
weer 140/3.
windhalm 408/3.
windlucifer 27/4.
windmaker 29,/3,4;159/3.
windmakerij 431/3.
windpokken 523/3.
windsel 519/3.
windvoorn 493/4.
winkel 125/3.
een houden 524/2,3,4.
hotlden 524/1-2.
een - doen,llebben 524/3.
doen 524/2#.
winkelbank 451/3.
winkeldwang 525/3.
winkelgereedschap 325/4.

Woenstlag : 's s 526/3.
woerd (= mannetjeseend) 519/3.
wol:inde gewerfdzijn 130/3.
wolf:den in den muilloopen 313.
/
'
3,4.
wolfsijzer 282/4.
wolfskers 56072.
wolfgklauw 287/2.
wolfsklatlwpoeder 287/3.
wolk :in de en zijn 21,
/3.
uitde en vallen 464,
/2.
uitde el1komen vallen .
161,
/4.
wolknipper 451/3.
wollen del
tens 526/3.
wolvee 232/3.
wonde:de-- draagt,ettert,zweert 285/3.
wozlder(bnw-,geenf'
rlppt
l
zl) 526/4.
(zAzvJ.)geen ! 179/3.
wonderbaarlijk 498/3.
wonderboom 231/4.
wonderdadig 498/3.
*wonderheid 526/4.
wonderlijk 13/3;498,
'
3.
een man 309,
/3.
.
wonderolie 231/3.
wonderrijk 498/3.
wonderwel 451/3.
wonen 526/3.
een advocaatdiein dehoofdstad woont 108/3.
eezlvogelweten
230/3.

mijnpotlood moetgepunt 538/3.
het,loon wordt,werdbetaald
' 537/4.

wij - schril
ckelijk gehossebost 538/3.
hij werd verflatt
llt protestantschgezind te zijn
538/3.
de os isgeslachtge 537/4.
dat Fransch zou door een Franscllman niet

verstaan ge.
- zijn 538/
4.

wordingsgeschiedenis : de --- van iets A-ertellen

222/3.
worm 287/3,4.
worznsteek 288/3.
wormstekig 481/3.
e,appels 558/1.

worst 369/
I3.
wortel:beginnen -- te schieten 38,/3.

(= peen) 368/3.
roode en gele ---en 38l'.
3.

wortelen ('
YvJ.) 527/3.
zich

527,
/4.

wortelhout 390/3.
wortelrats 390/4.
wraak : nemen (op iem.overiets)
tlitoefenen 377/3.
over iets 516/2.
wrang 30,
3.
1/
wreef 528i/3.

wrekelk:zit
llioveriets 5l6/2.
wrijven 162/3;2671
/3.
'
:402i
/3.
,
.
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ini
nzijn
zijnhanden
llanden—--535/3.
535/3.
zich
zichdedehanden
handen— 535/2,4.
535/2,4.
zich
zichinindedehanden
ll
anden— 535/2,4.
535/2,4.
•wrochten
*wrochten 528/4.
528/4.
wrong
een
wrong: :
een— sajet
sajet 381/3.
wuiven
wlliven 441/4.
441/4.

X -Y .
X-Y.
x (uitspr.) 528/4.
x's 528/2,3.
x-en 528/2.
Xantippe 369/3 ; [uitspr.) 528/4.
y {uitspr.) 528/3,4.
gebr. van deze letter in vreemde woorden en in
oude Nederl. familienamen 528/4.

Z.
Z.
zaad
—--zitten
zaad: op
:opzwart
zwart
zitten 528/3.
528/3.
zaailing
zaailing 247/3.
247/3.
zaak
zaak: dat
:datzijn
zijnjouw
jouw(of(o/uw)
uw )zaken
zakenniet
niet 18/3 ; 529/3.
hoestaan
staandedezaken?
zaken? 79/3.
79/
/3.
hoe
dede
— .Van
VanBottel
Bottel189/3.
189/3.
buiten
buitendede—--staan
staazl529/4.
529/4.
iem .
buitendede— stellen,
stellen,
plaatsen 529/4.
529,/4.
iem.
buiten
plaatsen
ini
nzake
zakeonderwijs
onderwijsenz.
eltz.529/2,4.
529/2,4.
ini
nzake
zakedededistributie
distributie 529/2.
529/2.
ini
zake
)t
zakevan
vantaal
taal356/3.
356/3.
ini
nzake
zakevan
vankunst
ktlnst 529/4.
529/4.
ini
nzaken
zakenvan
vangodsdienst
godsdienst 529/3,4.
529/3,4.
het
-—s s290/3.
hetisisniet
nietveel
veel
290/3.
wegens
wegensvergrooting
vergrootingvan
vandede— 73/3.
73/3.
wegens
wegensopheffing
ophemngvan
vandede— 73/3.
73/3.
wegens
wegensverplaatsing
verplaatsingvan
vandede—-- 73/3.
73,,/3.
wegens
wegensophouden
oplloudenvan
vanzaken
zaken 73/3.
73/3.
zaakonderwijs
zaakonderwijs 9/3.
9/3.
zaakwaarnemer
zaak-waarnemer 156/3.
156/3.
zaal
:
(gesl.)
529/3.
zaal:fgesl-j 529/3.
voor
vooreen
eenledige
ledige— spreken
spreken 314/3.
314/3.
Zaandam
Zaandam (uitspr.)
l'
uitspr.l562/2.
562/2.
zacht
zacht: een
:een— (gekookt)
(gel
tooktei)ei284/3.
284/3.
een
een— karakter
k-arakter 305/3.
305/3.
- -van
vanaard
aard 540/3.
540/3.
zachtaardig
zachtaartlig 540/3
540/3; ;541/3.
541/3.
zachtaardigheid
zachtaardigheid 541/3.
541/3.
zachtheid
een
persoon)
zachtlïeid(van
(vaxl
eelz
persoon)541/3.
541/3.
zachtjes
zaehtjesaan
aan 430/4,
4.
30/4,
zadel
::
iem.
zadel
iem uit
.ttitden
den—- lichten
.licllten 285/3.
zager
zager( =(=zaniker)
zaniker)529/3.
529/3.
zak
zak: —je
; je(baaizakje)
(baalzakje)381/3.
381/3.
hetkan
kanbeter
betervan
vanden
den— dan
danvan
vanden
denband
band
het
66/3.
66/3.
ini
asch
n— enezl
aschzitten
zitten 367/3.
367/3.
papieren
papieren— 69/3.
69/3.
opop
— 349/4.
349/4.
iets
uit
zijn
iets
uit
zijn—--halen
halen 445/3.
445/3.
iem.
inin
zijn
445/3.
iem.
zijn— hebben
hebben 313/3
313/3; ;
445/3.
zakflesch
::
omtuinde
zakflesclt
omtuinde— 78/3.
78/3.
zakgeld 384/3.
384/3.
zakgeld
zakken
dede
barometer
zakken: ;
barometerisisgezakt
gezakt 540/3.
540/3.
(vooreen
eenexamen)
examen)88/3
88/3
Ltweemaalj,44;;307/3
307/3;;
(voor
(tweemaal),
560/1.
560/1.
iem.
laten—-- 88/4.
iem.
laten
zakput 429/3.
429/3.
zakput
zamen: te
:te—-- 403/3,4.
403/3,4.
zamen
zand 529/3
529/3(gesl.)
fgesl-;);530/3.
530/3.
zand
iem.— inindedeoogen
oogellstrooien,
strooien,werpen
werpen 345/3.
345/3.
iem.
p— bouwen
bouwen 529/3,4.
529/3,4.
opo
t
Zand(Ned.
(Ned.
prov.
Gron.)562/2.
Jt$2/'
2.
't'
Zand
prov.
Gron.)
zandgrond: :
)13
eell— bouwen
bouwezl529/3.
529/3zandgrond
op(
een
Zandpoort
prov.
N.-Holl.)
Zandpoort(Ned.
(Ned.
prov.
N.-Holl.)562/2.
562/2.
zandweg
zandweg 13/4.
13/4.
zangeres 530/3,4.
530/
4.
zangeres
/3,
zang(ers)koor
zangterslltoor( =(= zanggezelschap)
zanggezelschap) 260/3;
260/3;530/3.
5,
30/3.
— ((
- =oksaal)
oksaal)227/3.
227/3.
zanggezelsehap,zangvereeniging
zangvereeniging 260/3
260/.
3
2,
81/.
3: ;
zanggezelschap,
; ;
2-81/3
289/3
289/3; ;530/3.
530/3.
zangster
zangster 530/3.
530/3.
zangvogel
zangvogel540/3.
540/3.
zangwijs
zangwijs500/3.
500/3.
zaniken 412/3.
412/3.
zaniken

zaniker 529/3.
zat 530/4.
Zaterdag 530/3 (tweemaal).
(verleden) — 141/3.
zatheid 530/3.
•zatlap 530/4.
zavel 530/4.
ze zeggen 530/2,4.
zedenleer 530/3.
zedenles 530/3.
zee 296/3.
op — 530/3,4.
in volle — 530/4.
over — reizen 530/3.
zeef 537/3.
zeel 530/4.
•Zeelandscli 530/4.
zeelt 275/3 ; 447/3.
zeem (— maagdenhoiiig) 531/4.
zeemijl 304/4.
Fransche — 304/4.
zeeofficier 327/3.
zeep : groene (of zachte) — 531/2,3,4.
bruine — 531/4.
om 2/3 ; 531/4.
zeepbel 77/3.
zeepsop (gesl.) 531/3.
zeer : - - gelukkig 157/3.
een - groote snoek 212/3.
— gezien zijn 184/3.
— in zijn schik 391/3.
een — hoofd 254/4.
iem. op zijn — treden, trappen, tasten 531/3.
iem. in zijn — tasten 531/4.
men moet iem. niet op zijn — trappen 260/4.
Zeereerwaarde (Heer) 13/3.
zeet och tj e 5 30/ 3.
Zeeuw 530/3.
Zeeuwsch 530/2,3.
—e oesters 326/3 ; 530/3.
zeever 531/4.
zeeverdoek 531/3.
zeewaarts 510/3.
zeewezen 531/2,4.
zefier, zefir (uitspr.) 531/3.
zege 531/4.
zegeboog 34/3.
zegel (gesl.) 531/3.
—tje 447/3.
zegelgeld, zegelrecht 438/3.
zegen 531/4.
zegenen 56/3 ; 170/3.
zegepoort 34/3.
zegepraal 531/3 (tweemaal).
zeggen : (onv. verl. t.) 531/1-2,3,4.
iem. iets — 123/3 ; 450/3 ; 532/2,4.
•aan iem. iets — 532/1-2,4.
tegen iem. iets — 422/3 ; 532/1-2,3,4.
tot iem. iets —- 532/2,3.
in zich zelf iets —- 532/1-2,4.
bij, tot of tegen zich zelf iets — 532/2,3,4.
532/2,3,4.
zich zelf iets — 532/4.
zoo iets wordt niet gezegd 532/3.
men zegt 530/3,4.
ze zeggen 530/2,4.
er wordt gezegd 530/2,3.
hoe (of wat) zeg je? 531/3.
U zeide? 531/4.
onder ons gezegd en gezwegen 532/3,4.
zooals gezegd is 532/3.
(om) zoo t e — . . . 532/3,4.
hij heeft mij gezegd, dat ik hem moest waarschuwen 532/3.
de kapitein laat mij — ... 122/4.
de generaal laat (u) — ... 122/4.
de generaal gelast mij u te —, dat ... 122/3.
A. heeft me gestuurd om te —, dat hij u dadelijk
verwacht 122/3.
zegge vijf frank 221/3.
... zei hij 124/3.
zeg wat gij verlangt, waar het op staat 478/3.
iets spottend (of met een spottend lachje) —
228/3.
dat zou je niet aan hem gezegd hebben 317/4.
't is toch wat te — ! 120/3.
alles te — hebben 509/3.
verzen
459/4,
liet — van verzen 459/4.
zeik 532/4.
zeiken 532/4.

zeil : voor iem. het — moeten strijken 333/3.
333/3.
zeilen : uit — gaan 530/4.
I
tusschen de partijen door — 514/3.
; zeilsteen 532/4.
zeiltocht 530/4.
zeis 532 3.
•zeisen 532/4.
Zeisman 126/3 ; 371/3.
zeker : op (een) —en dag 143/3 ; 144/3.
op —en morgen 143/3 ; 144 3.
op —en namiddag 143/3.
een - e N. 182/3,4; 194/3.
zoo — als tweemaal twee vier is 71/2.
wel — 148/3.
ik ben — (of ik ben er — van) dat hij zal slagen
532/3.
ik ben —• (of ik ben er — van) te zullen slagen
467/3 ; 532/4.
hij was — van zins te gaan zwemmen
532/3.
532/3.
zelden : zulke dingen komen — voor 532/3.
zeldzaam : zulke dingen zijn — 532/3.
— mooi 532/4.
zelf : (onverbogen en verbogen vormen) 533/2,3,4.
iets - geschreven hebben 370/3.
— ergens heen gaan 370/3.
de jonge koningin — heeft de vaandels uitgereikt 538 3.
Leo XIII, van zich —- Joachim Pecci 396/4.
396/4.
Mevr. H., van zich — Ella D. 396/4.
van me — 148/3.
buiten zich — zijn 72/3.
van zich zei ven vallen 91 3.
tot zich — komen 248/3.
zelfbeschikkingsrecht 533/3.
zelfde : een — 533/3,4.
die, deze — 533/4.
zelfgevoel 533/4.
zelfmoord : — plegen, een — begaan 533/3.
zelfopoffering
533/3.
zelfrijzend bakmeel 165/4.
zelfvertrouwen 533/3.
zelfvoldoening 533/3.
zelfzucht 235/3.
zelfzuchtig 235/3.
Zelmuiden (Ned. prov. Overijsel) 562/2.
Zelzate (Q.-Vl.) 563/1.
zemelen (van meel) 202/3.
:.
.
11
:(1.'
T
j;
'
,
-,
i:)
11;-zemelen (== sammelen, zaniken) 412
3.
zemelknoopen 371/3.
zemelknooper 371/3.
zemelmeel 546/4.
tweede — 546/4.
zemelwater 203/3.
zendeling 533/4.
zenden : ingesloten — wij U onze factuur 361/3.
de generaal zendt mij om u mede te deelen, dat ....
122/4.
om iem.— 533/3.
zending 533/2,4.
iem. met een — belasten 51/3.
(aan) i€>m. een — opdragen 51 3.
tot — hebben ... 533/3.
een — volbrengen 533/2,3.
zich van een — kwijten 533/2.
zengen : mijn arm is wat gezengd 409/3.
zijn kleeren — 477/3.
Zenne (rivier) 563/1.
zenuw : dat slaat me op de —en 533/3.
dat werkt op mijn —en 533/3.
het op de —en hebben, krijgen 533/3,4.
zenuwaanval 533/4.
zenuwachtig : iem. — maken 533/3.
zenuwtoeval 533/3,4.
zenuwziek 174/3.
zerp 30/3 = 549/1.
zes : met zijn, hun —sen, met —sen te zamen 194/3.zesachtste-maat 289/3.
zestig (uitspr.) 534/3,4.
zet : geestige — 175/3.
zetel 534/4.
— eener maatschappij 534/1-2,4.
zetsel 534/4.
zetten : (onv. verl. t.) 534/3-4 ; (bet.) 534/4.
een doodkist op een katafalk — 319/3.
iem. over de grenzen — 462/3.
het op een loop(en) — 534/3.
zich (op een stoel) — 534/4.
zich aan tafel — 534/4.
er zich voor (of toe) — 534/3.
zeug 540/3.
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zeurder 529/3.
zeuren 412/3.
zeurkous 529/3.
Zeus(zfïfdpr.) 534/3.
zeven :meel 537/3.
zeventig (uitspr.q 536/*.
sich :hijwascht 215/2,3.
zijlieten -zien 216/3.
--dood werkell 148/3.
zelfblijven 148/3.
ietsinojbij zelfmompelen 148/3.
degenen die wenschen aan te sluiten 534/3.
(in)de handen wrijven 535/3,4.
de handezlwasschen 535/4.
zelf eerbiedigen 535/3.
-zelfietsnietkunnen vergeven 535/3.
-- v
ergeten 535/4.

vormell 535/4.
zelfvormen 535/4.
op-- zelf 535/3.
in zelf 535/4.
yicht (= ltleine zeis) 372/3,4.
(hetzien):erwasgeen vandenwa1 535/4.
in gevalvan sleclzt 535/4.
eellscllipin 't 535/4.
betaalbaarc'p (= bijvertoon) 535/4.
boeken zenden op (= op beziens) 535/4.
zichtbaar:op zichtbarewijze 346/3.
(
zichten 372/3.
'
yichter 372/3en 4.
ziedaar:-- !daarheb jeool
twat
* de meisjes ... 535/2.
*- - den i
nhoud van lletdrama 335/4.
zieden 542/4.
ziegezagen 537/4.
ziehier: !een visch op 'tdroge 535/4.
* watervan de zaak is 535/4.
ziek : worden 535/2,3.
weer wor'
t
len 220/3.
llaarzielenliehaam 535/3.
datmaalttons 482/3.
'
zieke :een 264/3.
ziekendienster 535/3.
ziekenhuis:militair 265/3.
ziekezlinrichting :Inilitaire 265/3.
rziekenkamer 244,/3.

:
ziekenoppasster 535/3.
ziekenverpleegster 535/3 (f'
?
z,
!
66zn,
(ftI!).
ziel
tenzuster 535/3.
ziekte 268/3;('
mr.) 535/3.
in n vallen 535/4.
ziektehaard 204-205/4.
ziektem iddelptznt 204,/3.

ziekteverlof 535/3.
met zijn 535l
/3.
ziel:voorzijn zorgen 535/3.
vooruwer ezaligheid' 535/4.
jeugdige en 174/3.
zieleheil,zielerust 535/3.
zielestaat 536/4.

535/3.
deantwoorden -- deze 535/3.
wt,
lke vogelisdatdaar? 538/3.
m flteen heelen hoop

het gebaar van Joaclzim is verregaand linkscll
't is herfst 220,
3.
l/

)
I

aan beide n van de kegelbaan 516,/a.

l

j

f
amilievanmoetlers-.273/3.
van deze 537/3.
537/3.

i
1

vanandere

3,
1/3.

l

van mil-n

j

1

van betrouwbare (o/ welingelichte)

363/3.

tereener(o/tereenre) ...,teranderer

... 1
,

537/3.

!

*ter eene -- ...,ter andere

tet
i
rstergaanste
3l
3le
0n
/3.461/4
van ter

iets op

537/2

zielsgesteldlleid 536,/3.

538,/3.

mllt.hoevelen zijt gij? 538/4.
ze met24(man) 539/4.
gijzulteen vadervoorllem
539/3.
datzaleen lesjevoorhen 539/3.
zijn gelaatis bebloed 211/3.
lli-iisopdeteenen getrapt 211/4.
465/3.
'tisnajaar 107/.
3.

zift 537/1-2,4.
Zigeuner 80/3.
zigzag : s maken 537/3.
zigzagsgewijsloopen 537/2.
zij:Lena ...; wasalseen pop 220/3.
uw zusje...; leertgoed 539/4.
zijde (= kant):aan een
272/3;273/2.
van een -- 273/2.
zi
jn messnijdtaan twee n 244/4.

... 531/l-2,4. I
1
,

.

.
zetten 46l/3.

naar een
273/2. '
zijde(weejsl'
l):geen bijietsspinnen
zi
jdelings(biiw.j 338/3.
zijdelingsch (5'
n,
'
&J.) 338/3.
een en blikopietswerpen 537/3.
zijden :zijn hoogen ophebben 224/3.
zijdeur 32l/3.
zijgang 97/4.
zijkamer 32lJ
/3.
zijn ('
?
,
t
?1/
J.):ik ben 537/3.
laten wijvoorzichtig 537/3.
zoo zijhet 537/3.
waareen weg is,zijeen wil 537/4.
ik hoop,dathijgeslaagd zij 537/4.
hoe let ook zij 537/4.
wieook deoverwonnelingzij 537/3.
opdatlletwaterzlliverzij 537/.
3.
hijwileen atelierhebben,datnietin lletouderlijltlluisis 537/3.
lloemoedighijandersookwas 537/3.
ik ben geweest 210/3.
ze waren geweest 537/3.
hij is wezen zwemmen 537/3.
het borcl is gemaalct door den schrijnwerker

zielsgenot 526/2.

llet is lang geletlelz,dat ik hem nog ge

dat-- nu degevolgen van uw onvoorzichtigheid

ziezoo 535/4.

zelfvergeten 535/4.

zielstoestand 174/4;536/2,4.
zielsziek 174/3.
zien :ik zie 536/3.
zie deztmensch 12/3.
naarietsgaan
l5/3.

het is zijn ambtgenoot Visser geweest,die ...
538/4.
*'
t zij,diehunhartopendoen 538/4.
dat mijn boomen 535/2.
hetalcoholisme,datisdevijand ! 535/3.

hijzag dathîjalleen was 536/3.
zich verplicht,genoodzaal
tt 536/2.
zich bedrogen
536/4.
ziellvan iedereen verlaten
536/4.
zich in zijn verbeelding bengelen 536,
/4.
de dag dieonszaggeboren worden 536/4.
zijzullen u aankomen 536/4.
lzetvensterzietop een plaats 190/3.
gezien en goedgekeurcl 536/4.
gezien (= geletop)... 536/4.
het 535/3,4.
bijllet van hetkonijn
zienderoogen 346/3;537/3.
zienlijk 537/4.
zienswijs,zienswijze 537/3.
van veranderen 172/3.
zier:geen-- l12/3.

't was winter 107/4.
'tismorgen kermis 107/4.
ik ben Felix Janssens 305/3,4.
hijis'm 2/3.
deguldenis100eent 292/3.
op demarktishetstadhuis 69/3.
deeenigewegdieeris 4/3.
denatuur zooalszeeris 100/3.
steedsop 'twater 231/3.
bijiem.geweest 4/4.
is(de)doktereralgeweest? 539/3.
hijis boodschappen doen 164/4.
nit,
tmeeronderde levellden 395/3.
erisarmoede 107/3.
boven de zijbeuken er gekleurde glasramen
351/3.
er

erdie beweren ...

et 307/4.
I g(liejzezijvterezrenni-van Vergilitzs 538/4.
1
diï;stuk isvan Alolière 538/4.
!
I
llif,tsmeeraan deorde de 538/4.
I
hetl
cantoorgesloten de 538/4.
zijn (&f
?z.rnzf
p-l: zuster l17/3.
ergenshet evannemen 347/3.
zijnent :te 5.
39/3.
*ttln -- 539/4.

zijpelell:lletwatezzijpeltdoorden muur 455/3.
zijschol
s 83/4.
zijspanwagen 412/3.
zijspoor l68/3,4.
eelztrein op een brengen 168/3.
zijstuk :de (opstaande) ken van een kar
zijuitgang 32ly
'
4.
zijvertl.
ek 321/3.
*zijvogel 353,
/3.
zilverplzpier 539/2,4.
zilverschoon 395/4.
zilversiu
lar 553/2.
zin (zielsrermogen): llijisllietgoed bijzijn nell
492/.
1;539/3.
(= lust,trek,smaak) 198/3.
-

in iets hebben l9813.

hijhadernietveel in ... 539/3.
iltheb geen -- 198/3.

hebtgij ,meetegaan? 539,
/4.
in iets krijgen 260/3.
zijll doen l72/3.
erwaseenwolfgezien(ojteziengeweest)
zi
jn doordrijven 172/3.
hetloonis,wasbetaald 537/4.
ik ben daarook benoemd geweest 538/4.
naarzijneigen llandelen 172/3.
tegen zijn .
- 103/3;198,
/3.
velen -- in den slag gedood 527/3.
datboek isnuttig en fraaien werd daarom vaak
mf
?toftegen zijn
524/3.
llerdrukt 538/3.
iet,
svan szljn 539/3,4;540/3.
de voetweg die veel begaan wordt en een der
(= beteekenis):in den waren deswoords
selloonste van Zwitserland is 538/3.
'
460/4.
de trein was reeds afgebeld en ik zou zelter te
in den vollen deswoords 539/1-2,4.
laatgekomezl 538/3.
in den volstell- deswoords 539/3,4.
in denrtzimsten vanhetwoord(o/deswoords)
ik ben het 538/3,
ben jijhet,zijtgijllet?
l
84/3;539/4.
- (
= volzin):een beknopten ontwikltelen,
hijisllet 538/3.
uitwerken 539/3.
wij llet 538/3.
zinbouw 490/4;539/1-2,4.
ik ben llet,die hetvoorgesteld lleeft 538/4.
jij bent llet (o/ gij zijt het),die begonnen is *zinderen 539I/4.
538114.
zingen :een loflied op hetvatt
erland 540/3.
ik zing (z= bezing) den held van B-aterloo
hetwasdeministerH.,die... 538/4.
het sterke beenen,(lie de weelde kunnen dra540/4.
een --de m is 540,/3,4.
gen 538/4.
537,/3.

heb

322/.
3.

ik làeb llem i1ïlang niet meer ge

gezultlt
et-- 220/3;536/3.
zieblz.10 536/1-2,3,4.

zie ...op blz.10 536/3,
4.
zooals m en ziet 536,/3,4.

men ziet,dat... 536/3.
ik zievan hier... 536/4.
ikzie'tduidelijk 536/4.
ikwiltoclleens ofhij'
tzooverdrijft 511/2.
nu zullenwe wathijdoet 511/2.
alsgellem ziet 194/3.
datbelette 194/3.
ietste krijgen 339-340/3.
heelemaalniette zijn 345/.
3.
ietswatnooitte isgeweest 120/3.
datis(nog)nooitte geweest 536/4.
datzietmen nietmeer (gebemen) 536/3.
laten 451/3.
'
zieh nietlaten 345/3.
hijzietdatllijmaehteloosis 153/3.

het ishier de plaats,om een korte opm erking te

mal
ten 538/4.
lletwasinhetjaar1565,dat... 538/4.

een gezongen mis 540/'1-2,4.
gezongen dienst 540,/4.

lltlortgijdevogels ? 411/3.
kanarievogels kunnen m ooi.-

'
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zingk-oor 227/3.
' zomerti
jd 463/3.
-- voorlletvuur 72/3.
zink (gesl.j 540/3.
zomervacantie 481/3.
voorplaatsen
503/4.
zinken :debergzinktlijnreehtnaarbeneden 436/3. zon 541/3.
zorgstoel 534/3.
een sclaip doen 540/3.
eellglansri
jk-e 541/3.
t *zrl
rgvol 498/1-2,4.
zinking 465/4; 540/4.
*zozlbeschenen 542/4.
zorgvtzldig:iets bewaren 197/3.
zinkput 429/3.
Zondag 541/3.
iets--wegbergen 517/3.
zinledig : ewoorden 275/3.
den aandezeedoorbrengen 108/3;541/3.
zorgzaanl 498/3.
zinloos 540/3,4.
des s 108/3,4.
Zottegenl(O.-Vl.) 563/1,
zinneloos 540/3,4.
des-.
s 'savonds 108/3.
zoutevistll l3/4;272/3.
zinneloosl
aeid :lzetzou zijn 540/3.
's s aan zee zijn 108/3.
zoutzuur 92,
/3.
zinrijk 498/3.
's sgaatll
ijwandelen 541/4.
z.o.z. 329/3.
zinsbouw 490,
/4;539/3,4.
llijkomt's shiereten 317/4.
Zuidafrik-aanseh 543/3.
zipsbonn':'
uitroepelt'
pcokrerwonderivtg 105/3,4.
(verleden) l41/3.
zuidenwind 543/3.
omzettin,g van een bedriivenden '
vorm met een
a,.
s. 141/4.
Zuiderstation 543/3.
deellèemend roorw. ï:t den liidenden vorm
llijkomt hieretetl
i ztzidl
tallt 543,
/3.
211/4;222/3.
Zondagsblad 541/4.
Zuidnederlander 543/2,3.
aaveenschakelen,
d zinsrerband 208/3 (op hetw. Zondagscll:op zijn (geltleed) 541/3.
Zuidnederlandsch 543/3.

opderwerpa.t
,o
z voornt
erpszinp,
evt(gebr.'
pcp het Zondagskleeding 443/3.

handelen).

Zondagsdienst 541,
/4.

j
zuidzijde 543/4.
j zuigbuis(vaneen pomp) 380/3.

erwarmlples)in

l

vgw.dat) 105/3.
bekltopte o'
ntft,
rz
d
z,erpt
szïpptr
Aà 327-328/2,3,4;
467/3,4.
beknopte '
d
/t
ao'
rz
tnpryl
t
szïspex 327-328/2,3,4.
lijdendewoog
-'
d
zl
t
x'
rpt
szïz/zàeoz l17/3;467/3,4.
oorzakelijk'
ewoozverp.
szïnzàe'
/'
t 49/3;52/3;56/3;
57/3; 65/3; 322/3; 362/3; 396/3; 467/3;
475/
J3.
bih:
oeglijl
ce èv'
jzï'
nzàt
az?
,,beginnettde met een,betr.
rlt'
u?. 116-117/3,4.
'
biiwoordelijkebijziytnen '
t
lc,
?ztijd 280/3.
'
beknoptel?
z
/
z'
'
zïz
n,
z
pz
e'
n,vandoel 328/4.
îlîrersie 11tf'
/c?zhoojdzin, '
voovajgegaan doov een
bijn'
ootdel.dll
,
'
jzï'
n,van,voorwaarde 28/3.
bijwoordelijkehïjzïz?pe'
rtvap,rergeliiking 326/4.
bii
*woordelii
eke bii
'z
@
inn,
en, van ometandiq
Uhe
id
258/3.
bijwoordelijlce èt
'
jzïkàzztl
s van '
z,
/
?r/?ozft
fï?
jg 296/2.
zinspelen 10/3.
zit:neem eell 540/4.
zitdag 540,
/4.
*zitgeld 540/2,4.
zittf
an :gijzat 540/3.
gaan - 319/3;375/2,3 ;534/2,3,
4.
hierishetprettig 164/4.
llijzitdaartezeuren 282/3.
in een klasseblijven 473/3.
erleelijk in
271,
/3.
ergoed bij 513/3,4;540/3.
ergoed vo'or 513/3.

Zondagspak 443/3;541/3.
j zuigeling 81,
'
/3.
Zondagsweer 541/4.
--etje 543,
/3.
zonder:binnenkomen te bellen
zuigelingenteluis 251/3.
llinnen .
- bellen 541/4.
zuigflesell 445/3.
datllijietsverdient 541/3.
zuiggas l69,
/3.
'tvarkensvleeschisduur,maarer kunnen wij zuiggasmotor 312,
/3.
llettoch nietstellen 541,
/3.
zuigleer 376/3.
zonderdat 541/3.
zuigspeell 446,
/3zonderling 13/3;492/2,3.
zuinig :leerell.
--zijn 386/3.
wat.
- eris 526/3.
hi
jisaazlden en kant 348/3.
een--- 463/3.
zuiniglleid :een.--in nietigedingen 224/4.
*zondoorzen'gd 542/4.
((1e) bedriegtdewijsheid 224/4.
zonnebloem 541/3.
j zuiplap 267/3;530/3.
zonneklaar:datis
zuiver : e harlnonie 395/3.
zonnen (zich) 541/4.
-- gellouden 430/3.
zonnesellerm 394/
/4;5
4l/4.
zuiveren 463/3.
zonnespectrulzl 542/3.
zuiveringszout 287/3.
zonnesteek 542/3.
zulk : epennen ... 116/3,4.
zollsondergazlg 541/3.
erzijn ---emensehen die ... 116/3.
zonsopgang 541/3;542/3.
- elaoeken,(zoolalsert'
oen veelgelezen werden.
zot?:en---voort(o/e1ï verder) 119/3.
116/3.
-- blijalshetlzlaarkon 328/3.
- een 543/2,3.
.- goed als... 542/4.
zullen :tlatzalweldra gebeuren 166/3.
weinighebben zijgemeen met,... 542/3.
datza1eenmaalnog eellsgebeuren 166/3.
...lang a1s ... 542/2,3.
detreinzalzoo vertrekken 166/3.
- 'n pennen 116/2.
degendarmen --komen 166/3.
--! 446/3;457/3.
; ik zaluzijllbriefvoorlezen l66/4.
i
zoo,zooi:een zoottje)visch 382/3.
hijza111dat,zeker welgezegd hebben? 310/3..
'tis me eexlzootiltje 42/3;382/3.
ik zou vallen enz. 166/3,4.
zooals:bleel
t--de dood 178/3.
een onderneming,diemillioenen opbrengen zous

513/3.

klein zijzlpoppen 282/3.

erwarmpjesbij 513/4.
daar zitnietveelbij 540/3.

zoodanig 543/3.
er komen e oogenblikken,dat ze veel leed j

welkevogelzitdaar'
? 538/3.

:-ez'
ueltlezl 116/3.

erzitvuilaan uw mouw 538/4.
diejaszitu goed 165/3.
datpakzituals(aan'tlijf)gescllilderd l65/3.
deventielezlblijven 427/3.
zitting : houden 474/3;534/4.
de notarishoudt 540/3.
inde van den gemeenteraad 540/3.
ingeheime vergaderen 540/4.
izzopezàbare vergaderen 540/4.
een --voor geopend verklaren 213/4.
eezl voor geëindigd verklaren 213/3.
de is afgeloopen,geëindigd 213/4.
(van een stoel) 529/3;540/3.
zode 402,/3.
datzetgeen n aan den dijk 37/4.
onder de groene n liggen 403/3.
zoeltbrengen :zijn tijd
485,
/3.
zoeken :naariets 15/3.
iem.gaan
540/3.
iem. (jig.) 540/4.
als'een meisje door twee minnaars gezocht
wordt 67/3.
dathad ik achterhem nietgezocht 6/3.

zil
'n trf
J,
?zkinderen) 523/3.

een ltind 540,/4.
*zoetaardig 541/1-2,4.
zoethout 243/3.
zoetvijl 380/3.'
zolder:op
541/3.
op den van dat lzuis 541/4.

zomer:vanden ,dezen

zomerlàtlisje 285/3.

466/3.

zoulletgenoegzijn'
t 543/3.

zoodra 346/3ftweemaalj;466/3;542/3,4.
8 de vergadering,die a.s.Zondag zou gellmltlenq
-- ltet begint ... 144/3.
1
wtlrden .
543/4.
---lletseizoenverloopenwas 144/3.
) datza1wel! 179/3.
lliet-- washet seizoen voorbij,of ... 144/3. l
j watzou dat? 292?
,3.
niet--had llij... 154/3.
j
'
onthoudtdat,zultge'
t 543/4.
niet ...of ... .
542/1-2,
4.
zult 261/3.
--mogelijk 542/3.
i zuring 544/3.
zooevezl:hijheeftlletmij verteld 258/3.
1
izuringzoltt 544/3.
zoogenaamd 542/3,4.
' Zutfen (
'
.
Ned.prov.Gelderl.) 562/2.
zoogezloemd 542,
/3,4.
zuur:(seheikundige verbinding) l6/3.
zoogoedals... 383/3;542/3,4.
t
lieappelis
30/3.
zoogster 299/3.
.
- kl
jken (oj--zien) 309/3;311/3..
zoohaast 542/1-2,4.
zuurtleeg ll1/3; 212/3.
zoolang 542/2,3.
-.
- iz)hetbrood doen l11/3.
zoölogisellet'
uin 542/3.
*zuurdeesem l11/4.
zooras 542/4.
zuurkijker 309/3 ;358/3.
zooveel:4,8maal-- 297/3.
l zuurkool 93/3.
.-lloofden,--zlnllen 542/4.
1 zuurlntzil 309,
/3.
1
detrein van 2uur-- 306/3.
j zuurlnuiltln 309/3.
llonderd frank 337/3.
l zwaad l95/3.
zoover:in --,voor--(als)... 542/2.
zwaaien :doordestraat-voor ik weet 322/3.
zwaaihaak 525/4.
vtlor.---(ojin )heterzoo mee staat 500/3. j zwaan (ge.
Rl.4 544/3.

dahe
tz
oumenachter(o/b%')hem nietgezocht zoowat:
--200kilo 234/3.
bben 317/3.
12.000 inwoners 401/3.

datisvergezocht 204/3.
zoeklicht 406,/3.
zoet: erworden 491/3.

l
j

310/3.

llijzollom 7uurkomen 310/4.
alzotlIAiJ
'me ook verraden 310/3.

)zwaar:--bier l37/3.

1
gerstebier 137/3.
zoozeer...zoozeer... 542/3.
' zwaard (wapen) 544/3.
I
zorg :*,01 en onrust 15/3.
l zwaard (,
= zwoord) 543/3.
'
de - voor de toekomst van ziJ
n volk 219/3. 1 zwachtel 470/3; 519/3.

--voorietsdragen 377/2.

1zwaehtelen:eenkind

90/3;492/3.-

denoodige aan ietsbesteden 542/3.
gebrek aan 542/3.
!
doorde goede en van ... 542/4.
l
hebdaarmaargeen over 348/3.
-- (stoel) 534/3.
1 zorgeli
jlc 498/3.
j

! een gezw-achteld kind 90/3.
T
t zwad,zwade 195/3.
j zwager 311,
/3.
(
û zwak 544/4.
,
zijn .
-l
tezijde l71/3.
i zwaltheid 171/2,4.
!

) zorgell:vooriets

! zwakte l71/4.

377/2,3.

I -voorhetvee 63/3.

jzwaluw 544,
/3.

REGISTER
zwanetnlzang 544/1-2,2,4.
de overdepaardenleggen
zwerk 180/3.
zwang :in zijn,ltomen 496/3.
zweepen 255/3.
zwerven :(ont?.r6rl.f.) 544,
/3.
zwange:zijn fo!gaan) 202/3.
zweepsteel,zweepstok
zwerver 127/3.
zwarigheid 457/3.
zweer (g-l.) 544/3.
zwetsel
z 43l/3 ;544/2,4.
zwart:zoo- alseenneger,alsdeschoorsteen 383/3. zwei 525/4.
zwetser 29/4.
zwartkop 39/4.
zwelen 221/4.
zwezerik 418/3.
zwartkopmees 358/4.
zwelgerij 357/3.
zwichten 544/4.
zwartlakensch 544/3.
zwelgkuil 127/3.
zwier :aan den - gaan 274/3 ; 390/3 ; 407/3;
zwatelen 437/4.
zwellen :dedeurisgezwollen 423/3.
544/3,4.
zwavel 418/3;436/3.
de boezem zwelt 472/2.
op gaan 390/3;407/3;544/4.
'
zwavelstok 418/3.
haver 423,
/3.
zwierbtll 159/3;512/3.
een in vieren breken 224/3.
zwembad,zwembassin 544/4.
' zwierbtllen,zwieren 512/3.
een- inachten ... 225/4.
zwemmen :onderwater- 514/2.
zwijgen :Gilbertzweeg 431/3.
t
zweefrek 453/3.
dicht bijde oppervlakte -- 514/2.
plcp
tseling
332/3.
'
zweefvlucht :in neerdalen 498/3.
zwendelaar 323/3.
iem.tot- brengen 72,
/3.
zweem :geen van iets 404/2,3.
zwengel: van een pomp 380/3.
zwijm :in - vallen 91/3;546/.
3.
'
zweemen :naar't blauw enz.- 455/2,4.
- van een boor 544/3.
zwijnetnlvleeseh 494/3.
tzweep 120/3;254/3;255/3.
vaneenwanmolen 544/3.
zwikken :zijnvoet 330,
/3.
metde- ltlappen 120/3;254/3;255/3.
zweren (= een eed doen):(o3zr.'
verl.f.) 544/3.
zwoerd,zwoord 544,
/3.
metde- ltletsen 120/3.
zweren (= tot een zweer worden) 285,
/3; (ont'.
ame
tde- slaan 255/3.
l rerl.f.) 544/4.
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